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АНАЛІЗ ФАКТАРАЎ І ЎМОЎ КАНКУРЭНЦЫІ Ў МАЛОЧНАЙ 
ПРАМЫСЛОВАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

С.У. Соркін  

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
пр. Незалежнасці, 4, 220030, Мінск, Беларусь, siamen.sorkin@gmail.com 

 
У артыкуле з дапамогай пяціфактарнай мадэлі канкурэнцыі Майкла Портэра 

праведзены аналіз фактараў і ўмоў канкурэнцыі ў малочнай прамысловасці Беларусі. 
Разгледзена ступень уплыву такіх параметраў як пагроза з'яўлення тавараў-
заменнікаў,унутрыгаліновая канкурэнцыя, пагроза з'яўлення новых гульцоў, рынкавая ўлада 
пастаўшчыкоў, рынкавая ўлада пакупнікоў. Аб’ектам даследавання з’яўляецца галіна 
малочнай прамысловасці Рэспублікі Беларусь, асноўная мэта – прапанаваць магчымую 
канкурэнтную стратэгію развіцця малочнай прамысловасці Беларусі. У выніку праведзенага 
даследавання было выяўлена, што для малочнай прамысловасці Беларусі характэрны нізкі 
ўзровень пагрозы з боку тавараў-замяняльнікаў, высокі ўзровень ўнутрыгаліновай 
канкурэнцыі, сярэдні ўзровень пагрозы ўваходу новых гульцоў, нізкі ўзровень пагрозы сыходу 
кліентаў, нізкі ўзровень ўплыву пастаўшчыкоў. Практычная значнасць заключаецца ў тым, 
што некаторыя палажэнні даследавання могуць выкарыстоўвацца ў практычнай дзейнасці 
малочных прадпрыемстваў Беларусі. 

Ключавыя словы: канкурэнтаздольнасць; пяціфактарная мадэль канкурэнцыі Майкла 
Портэра; малочная прамысловасць; Рэспубліка Беларусь.  

 

ANALYSIS OF FACTORS AND CONDITIONS OF COMPETITION  
IN THE DAIRY INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

S.U. Sorkin  

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article analyzes the factors and conditions of competition in the dairy industry of Belarus 
with the help of Michael Porter's five-factor competition model. The degree of influence of such pa-
rameters as the threat of substitute products, intra-industry competition, threat of new entrants, bar-
gaining power of suppliers, bargaining power of buyers is considered. The object of the research is 
the dairy industry of the Republic of Belarus, the main purpose - to offer the possible competitive 
strategy for the development of the dairy industry of Belarus. The study found that the dairy industry 
of Belarus is characterized by a low level of threat from substitute products, a high level of intra-
industry competition, an average level of the threat of new player’s entry, a low level of threat of cus-
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tomer’s leaving, a low level of supplier’s influence. The practical significance lies in the fact that 
some thesis of the study can be used in the practice of dairy enterprises in Belarus.  

Key words: competitiveness; Michael Porter's five-factor competition model; dairy industry; 
Republic of Belarus.  

 

Канкурэнтаздольнасць заўсёды з'яўлялася прадметам інтэнсіўнага выву-
чэння з боку эканамістаў. Чаму адны краіны больш паспяховыя і канкурэнта-
здольныя, чым іншыя? Якія фактары ляжаць у аснове канкурэнтаздольнасці? Як 
колькасна вымераць канкурэнтаздольнасць краіны? Пошукі адказаў на гэтыя 
пытанні не спыняюцца і па сённяшні дзень. 

Адным з найбольш вядомых эканамістаў у галіне вывучэння міжнароднай 
канкурэнцыі і канкурэнтаздольнасці з'яўляецца амерыканскі эканаміст, прафесар 
Гарвардскай школы бізнесу Майкл Портэр. Навізна падыходу Портэра заклю-
чаецца ў тым, што ён прапануе ацэньваць канкурэнтаздольнасць краін праз 
прызму канкурэнтаздольнасці кампаній, якія прадстаўляюць дадзеныя краіны на 
сусветным рынку.  

Згодна з даследаваннямі М. Портера, канкурэнтаздольнасць і асобных 
фірмаў, і кампаній вызначаецца наступнымі фактарамі: 

- пагрозай з'яўлення тавараў-заменнікаў; 
- ўнутрыгаліновай канкурэнцыяй; 
- пагрозай з'яўлення новых гульцоў; 
- рынкавай уладай пастаўшчыкоў; 
- рынкавай уладай пакупнікоў. 
Дадзеная канцэпцыя атрымала назву мадэлі пяці канкурэнтных сіл Майкла 

Портэра, якой мы і скарыстаемся для правядзення канкурэнтнага аналізу галіны 
малочнай прамысловасці Рэспублікі Беларусь. Для гэтага правядзем ацэнку 
ўплыву кожнага з пералічаных фактараў на ўзровень канкурэнцыі ў галіне (гл. 
табліцы 1–5).  

Табліца 1 
Ацэнка пагрозы з боку тавараў-замяняльнікаў 

Параметр ацэнкі  Ацэнка параметра 

3 2 1 

Тавары-
замяняльнікі 
"кошт-якасць" 

Існуюць і займаюць вы-
сокую долю на рынку  

Існуюць, але толькі 
ўвайшлі на рынак і іх 
доля малая 

Не існуюць 

Выніковы бал 1 

1 бал Нізкі ўзровень пагрозы з боку тавараў-замяняльнікаў 

2 балы Сярэдні ўзровень пагрозы з боку тавараў-замяняльнікаў 

3 балы Высокі ўзровень пагрозы з боку тавараў-замяняльнікаў 

Крыніца: уласная распрацоўка на аснове [1] 

Тавары-замяняльнікі ў значнай ступені абмяжоўваюць магчымы рост 
коштаў у галіне. Пакуль вытворцы не змогуць павысіць якасць і дыферэнцы-яцыю 
прадукцыі, у галіне будзе назірацца невысокі прыбытак і абмежаваны рост рынку. 

Для малочнай прамысловасці Беларусі характэрны нізкі ўзровень пагрозы 
з боку тавараў-замяняльнікаў. Гэта значыць, што таварныя пазіцыі прадпры-
емстваў практычна не маюць аналагаў. 
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Табліца 2  
Ацэнка узроўню ўнутрыгаліновай канкурэнцыі 

Параметр ацэнкі Ацэнка параметра 

3 2 1 
Колькасць гульцоў Высокі ўзровень насы-

чэння рынку 
Сярэдні ўзровень на-
сычэння рынку (3-10) 

Невялікая колькасць 
гульцоў (1-3) 

 2  

Параметр ацэнкі Ацэнка параметра 

3 2 1 

  2  

Узровень 
дыферэнцыяцыі 
прадукта на рынку 

Кампаніі прадаюць стан-
дартызаваны тавар 

Тавар на рынку стан-
дартызаваны па клю-
чавых уласцівасцях, 
але адрозніваецца па 
дадатковым перавагам 

Прадукты кампаній 
значна адрозніва-
юцца паміж сабой 

 2  

Параметр ацэнки Ацэнка параметра 
3 2 1 

Абмежаванні ў 
павышенні коштаў 

Жорсткая коштавая кан-
курэнцыя на рынку, ад-
сутнічаюць магчымасці ў 
павышэнні коштаў 

Ёсць магчымасць да 
павышэння коштаў 
толькі ў рамках па-
крыцця росту 
выдаткаў 

Заўсёды ёсць маг-
чымасць да павы-
шэння кошту для 
пакрыцця росту 
выдаткаў і павы-
шэння прыбытку 

 3   

Выніковы бал 9 

4 балы Нізкі ўзровень ўнутрыгаліновай канкурэнцыі 

5-8 балаў Сярэдні ўзровень ўнутрыгаліновай канкурэнцыі 

9-12 балаў Высокі ўзровень ўнутрыгаліновай канкурэнцыі 

Крыніца: уласная распрацоўка на аснове [1] 

Інтэнсіўная ўнутрыгаліновая канкурэнцыя прыводзіць да коштавай канку-
рэнцыі, павелічэнню выдаткаў на прасоўванне тавару, павелічэнню інвестыцый 
у новыя распрацоўкі. Усё гэта зніжае прыбытковасць галіны. 

Малочная прамысловасць нашай краіны мае досыць высокую пагрозу 
ўнутрыгаліновай канкурэнцыі, што характарызуецца сярэднім узроўнем насы-
чэння рынку і жорсткай коштавай канкурэнцыяй. 

Табліца 3  
Ацэнка пагрозы ўваходу на рынак новых гульцоў 

Параметр ацэнкі Ацэнка параметра 

3 2 1 
Эканомія на маштабе 
пры вытворчасці 
тавара ці паслугі 

Адсутнічае Існуе толькі ў некалькіх 
гульцоў рынка  

Значная 

  1 

Моцныя маркі з 
высокім узроўнем 
ведаў і лаяльнасці 

Адсутнічаюць 
буйныя гульцы 

2-3 буйных гульца 
трымаюць каля 50 % 
рынка 

2-3 буйных гульца 
трымаюць больш за 
80 % рынка 

 2  
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Параметр ацэнкі Ацэнка параметра 

3 2 1 

Дыферэнцыяцыя 
прадукта 

Нізкі ўзровень раз-
настайнасці тавара 

Існуюць мікра-нішы Усе магчымыя нішы 
занятыя гульцамі 

  2  

Узровень 
інвестыцый і 
выдаткаў для 
ўваходу ў галіну 

Нізкі (акупляецца за 
1-3 месяцы працы) 

Сярэдні (акупляецца за 
6-12 месяцаў працы) 

Высокі (акупляецца 
больш чым за 1 год 
працы) 

  1 

Доступ да каналаў 
размеркавання 

Доступ да каналаў 
размеркавання 
цалкам адкрыты 

Доступ да каналаў 
размеркавання патрабуе 
ўмераных інвестыцый 

Доступ да каналаў 
размеркавання 
абмежаваны 

 2  

Палітыка ўрада Няма абмежаваль-
ных  актаў з боку 
дзяржавы 

Дзяржаваўмешваецца ў 
дзейнасць галіны, але на 
нізкім узроўні 

Дзяржава цалкам рэгла-
ментуе галіну і ўста-
наўлівае абмежаванні 

 2  

Гатоўнасць 
існуючых гульцоў да 
зніжэння коштаў 

Гульцы не пойдуць 
на зніжэнне коштаў 

Буйныя гульцы не 
пойдуць на зніжэнне 
коштаў 

Пры любой спробе 
ўводу больш таннай 
прапановы існуючыя 
гульцы зніжаюць 
кошты 

 2  

Тэмп росту галіны Высокі і растучы Запавольванне Стагнацыя або 
падзенне 

 2  

Выніковы бал 14 

8 балаў Нізкі ўзровень пагрозы ўваходу новых гульцоў 

9-16 балаў Сярэдні ўзровень пагрозы ўваходу новых гульцоў 

17-24 бала Высокі ўзровень пагрозы ўваходу новых гульцоў 

Крыніца: уласная распрацоўка на аснове [1] 

Пагроза з’яўлення новых гульцоў у галіне заключаецца ў тым, што яны 
прыўносяць на рынак новыя вытворчыя магутнасці, новыя тэхналогіі, новыя 
рэсурсы, што можа з'яўляцца узрушэннем для галіны, змяняць паводзіны 
спажыўцоў, задаваць новыя стандарты працы для існуючых гульцоў, а значыць 
прывядуць да зніжэння прыбытковасці. 

Сярэдні ўзровень пагрозы з боку ўваходу новых гульцоў прадугледжвае 
наяўнасць эканоміі ад маштабу вытворчасці, існаванне буйных гульцоў на 
рынку, наяўнасць некаторых уваходных бар'ераў і перспектыўных ніш. 

Сіла ўплыву новых гульцоў залежыць ад ўваходных бар'ераў галіны і 
хуткасці ўплыву існуючых гульцоў рынку. Калі бар'еры ўваходу ў галіну 
высокія і ўзровень процідзеяння існуючых у галіне кампаній высокі, то ўплыў 
новых прэтэндэнтаў на прыбытак будзе мінімальным, у адваротным выпадку – 
максімальным. 
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Табліца 4  
Ацэнка пагрозы страты пакупнікоў 

Параметр ацэнкі Ацэнка параметра 

3 2 1 

Доля пакупнікоў з 
вялікім аб'ёмам 
продажаў 

Больш за 80% продажаў 
прыпадае на некалькіх 
кліентаў 

Нязначная частка 
кліентаў трымае каля 
50% продажаў 

Аб'ём продажаў раў-
намерна размерка-
ваны паміж усімі 
кліентамі 

  1 

Схільнасць да 
пераключэння на 
тавары 
субстытуты 

Тавар кампаніі не 
ўнікальны, існуюць 
поўныя аналагі 

Тавар кампаніі часткова 
ўнікальны, ёсць ад-
метныя характарыстыкі, 
важныя для кліентаў 

Тавар кампаніі 
цалкам унікальны, 
аналагаў няма 

   1 

Адчувальнасць да 
коштаў 

Пакупнік заўсёды будзе 
пераключацца на тавар з 
больш нізкім коштам 

Пакупнік будзе 
пераключацца толькі 
пры значнай розніцы ў 
кошце 

Пакупнік абсалютна 
не адчувальны да 
коштаў 

  1 

Задаволенасць 
якасцю тавара 

Незадаволенасць 
ключавымі 
характарыстыкамі 
тавара 

Незадаволенасць 
другараднымі 
характарыстыкамі 
тавара 

Поўная 
задаволенасць 
якасцю 

  1 
Выніковы бал                                                      4 

4 балы Нізкі ўзровень пагрозы сыходу кліентаў 

5-8 балаў Сярэдні ўзровень пагрозы сыходу кліентаў 

9-12 балаў Высокі ўзровень пагрозы сыходу кліентаў 

Крыніца: уласная распрацоўка на аснове [1] 

Спажыўцы могуць рабіць канкурэнцыю больш жорсткай за кошт 
прад'яўлення больш высокіх патрабаванняў да якасці тавару, да ўзроўню сэрвісу, 
аказваць ціск на ўзровень коштаў. Больш высокія патрабаванні, што прад'яўляюцца 
да гатовага тавару, прымушаюць вытворцаў галіны павышаць якасць прадукта за 
кошт павелічэння выдаткаў (больш якасная сыравіна, дадатковыя ўмовы 
абслугоўвання і г. д.), а, значыць, такім чынам скарачаць свой узровень прыбытку. 

Малочная галіна характарызуецца нізкім узроўнем пагрозы сыходу кліентаў. 
Гэта тлумачыцца амаль поўнай адсутнасцю тавараў-замяняльнікаў, нізкай 
адчувальнасцю да цаны і  дастаткова высокай задаволенасцю якасцю прадукцыі.  

 

Табліца 5  
Ацэнка ўзроўню страты пастаўшчыкоў 

Параметр ацэнкі Ацэнка параметра 

2 1 

Колькасць 
пастаўшчыкоў 

Нязначная колькасць пастаўшчыкоў або 
манаполія 

Шырокі выбар пастаўшчыкоў 

  1 
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Параметр ацэнкі Ацэнка параметра 

2 1 
Абмежаванасць 
рэсурсаў 
пастаўшчыкоў 

Абмежаванасць у аб'ёмах Неабмежаванасць у аб'ёмах 

 1 

Выдаткі 
пераключэння 

Высокія выдаткі ад пераключэння на 
іншых пастаўшчыкоў 

Нізкія выдаткі ад пераключэн-
ня на іншых пастаўшчыкоў 

 1 

Прыярытэтнасць 
накірунка для 
пастаўшчыка 

Нізкая прыярытэтнасць галіны для 
пастаўшчыка 

Высокая прыярытэтнасць 
галіны для пастаўшчыка 

 1 

Выніковы бал 4 

4 балы Нізкі ўзровень ўплыву пастаўшчыкоў 

5-6 балаў Сярэдні ўзровень ўплыву пастаўшчыкоў 

7-8 балаў Высокі ўзровень ўплыву пастаўшчыкоў 

Крыніца: уласная распрацоўка на аснове [1] 

Пастаўшчыкі могуць аказваць уплыў на канкурэнтаздольнасць тавараў 
кампаніі на рынку, бо з'яўляюцца ўладальнікамі рэсурсаў для вытворчасці 
тавараў. Рост коштаў на сыравіну і заключэнне пагадненняў на нявыгадных для 
кампаніі умовах прыводзіць да росту сабекошту гатовай прадукцыі і росту 
выдаткаў вытворчасці. 

У малочнай прамысловасці Рэспублікі Беларусь назіраецца нізкі ўзровень 
уплыву пастаўшчыкоў. Гэта праяўляецца ў высокай колькасці існуючых 
пастаўшчыкоў і прывабнасці і прыярытэтнасці галіны. 

Такім чынам, улічваючы амаль поўную адсутнасць тавараў-замяняльнікаў, 
нізкую адчувальнасць да коштаў і высокую задаволенасць якасцю прадукцыі, 
найбольш прымальнай канкурэнтнай стратэгіяй развіцця малочнай прамыс-
ловасці Беларусі з’яўляецца канкурэнтная стратэгія коштавага лідэрства, якая 
дазваляе дасягаць нізкіх выдаткаў у доўгатэрміновай перспектыве.  
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Рынок туристических услуг – один из наиболее динамично развивающихся секторов 
экономики. В статье раскрыта роль государства в развитии внутреннего туризма в Китае. С те-
чением времени эта роль менялась – от жесткого регулирования к организации, координации и 
созданию общей благоприятной атмосферы для развития туристических комплексов. Государ-
ство по-прежнему инвестирует значительные по объему средства в развитие многих крупных 
проектов национальной туристической инфраструктуры. 
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