
TWORZENIE STRATEGII RYNKOWYCH PRZEDSI BIORSTW
HODOWLANO-NASIENNYCH ZIEMNIAKA W POLSCE

Jacek Chotkowski, Jerzy Rembeza

Streszczenie. Tre  artyku u prezentuje za enia koncepcji strategii rynkowej w firmach
przemys u nasiennego w Polsce na przyk adzie przedsi biorstw hodowlano-nasiennych
ziemniaka. G ównymi elementami strategii tych przedsi biorstw powinna by  koncentracja
potencja u, odpowiednia polityka nasienna, rozwój kana ów dystrybucji, poszukiwanie
rynków zbytu, w tym sta ych powi za  z odbiorcami, wdro enie orientacji marketingowej
oraz dzia alno  na rynku ziemniaka jadalnego.
 Naszkicowane kierunki dzia alno ci biznesowej mog  znale  zastosowanie w polskim
przemy le nasiennym oraz innych krajów Europy rodkowo-Wschodniej, które staj  wobec
problemów wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.
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WST P

 Nasiennictwo rolnicze, w tym ziemniaków, w okresie transformacji systemu

gospodarczego znalaz o si  w fazie kryzysu. W latach 1994-1997 nast pi  pewien

wzrost, jednak tylko okresowy, produkcji i zu ycia w rolnictwie kwalifikowanego

materia u nasiennego [Oleksiak 2002]. Jednak, jak mo na uzna , przedsi wzi cia

poprawiaj ce w istotnym stopniu konkurencyjno  polskich firm hodowlano-

nasiennych nie zosta y jeszcze zrealizowane. Istotna rola sadzeniaków w dostosowaniu

si  ca ej sfery produkcji i gospodarki ziemniakami do wymogów krajowego

i mi dzynarodowego rynku przemawiaj  za niezw oczna odbudow  produkcji nasiennej

ziemniaka w Polsce. Tworzenie nowoczesnego rynku nasiennego ziemniaka, w tym

z wykorzystaniem wzorów krajów wysokorozwini tego rolnictwa, ma du e znaczenie

gospodarcze. Za rozwojem produkcji sadzeniaków w kraju przemawiaj  nast puj ce

przes anki:

• znacznie wi ksza ni  w innych krajach rola ziemniaków w gospodarce

narodowej, wynikaj ca z jako ci gleb i warunków przyrodniczo-ekonomicznych

rolnictwa,

• perspektywy utrzymania du ego zapotrzebowania rynku krajowego

na ziemniaki (spo ycie , przerób przemys owy),

• mo liwo  konkurowania, z uwagi na ni sze koszty produkcji, z ziemniakami

produkowanymi w innych krajach europejskich [Rembeza, Chotkowski 1995],

• wysoki poziom produkcji ziemniaków mo na uzyska  jedynie na bazie silnego
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krajowego nasiennictwa. Do wiadczenia krajów, które produkcj  ziemniaków

opar y w znacznym stopniu na imporcie sadzeniaków (Portugalia, Hiszpania,

ochy), wskazuj , e jest to w sumie rozwi zanie bardzo kosztowne i nie

gwarantuj ce wzrostu poziomu produkcji [Kostiw i in. 1994].

 Celem pracy jest okre lenie wa niejszych elementów strategii rynkowej

przedsi biorstw hodowlano-nasiennych ziemniaka. Realizacja zidentyfikowanych

kierunków dzia  jest niezb dna dla wzmocnienia rynkowej pozycji konkurencyjnej

tych firm.

 Opracowanie jest wynikiem analiz studyjnych przeprowadzonych na podstawie

bada  IHAR, obserwacji rynku oraz literatury przedmiotu. W analizie pos ono si

metod  porównawczo - opisow .

OGÓLNE ZA ENIA STRATEGII RYNKOWEJ

 Produkcja nasienna ziemniaka w Polsce, w porównaniu z wiod cymi

w produkcji ziemniaków krajami zachodnioeuropejskimi prowadzona jest na znacznie

mniejsz  skal  (tab. 1). Wynika to z du ego udzia u produkcji na potrzeby w asne

gospodarstw. Przewidywana intensyfikacja produkcji rynkowej i unowocze nienie

technologii wymaga jednak istotnego zwi kszenia ilo ci i jako ci produkcji

sadzeniaków [Beumema, van der Zaag 1989].

 Rozwój polskiego przemys u nasiennego ziemniaków nale y oprze  g ównie

na odmianach krajowych. Powodem jest lepsze dostosowanie rodzimych odmian

do warunków przyrodniczych  i poziomu intensywno ci. Odmiany te by yby w

niezb dnym zakresie uzupe nione przez kreacje zagraniczne, w tym g ównie w rejonach

surowcowych przetwórstwa spo ywczego. Ze wzgl dów ekonomicznych i

fitosanitarnych hodowla zachowawcza odmian zagranicznych powinna by  prowadzona

w Polsce [Turska, Chotkowski 2002].

 Wzorem krajów zachodnioeuropejskich dominuj  forma w przemy le

nasiennym powinny by  przedsi biorstwa hodowlano-nasienne [Kostiw i in. 1994,

Olejniczak 1996]. Firmy te powinny organizowa  reprodukcj  i prowadzi  ca okszta t

polityki nasiennej w zakresie odmian, których s  w cicielami. Poszczególne cz ony
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systemu tj. hodowla twórcza, hodowla zachowawcza oraz reprodukcja nasienna mog

by  zintegrowane w jednym przedsi biorstwie lub te  mog  by  realizowane przez

niezale ne firmy powi zane umowami [Laverack 1994]. W czanie si  Polski do

krajów o gospodarce wolnorynkowej powoduje konieczno  otwarcia na konkurencj

zagraniczn . Firmy przemys u nasiennego w krajach zachodnioeuropejskich to

najcz ciej du e, silne ekonomicznie, do wiadczone w prowadzeniu marketingu

i agresywnej walki konkurencyjnej przedsi biorstwa. Niektóre z nich maj

rozbudowane w asne zaplecze badawcze, sie  dystrybucji oraz s  zintegrowane

z przemys em przetwórczym p odów rolnych lub obrotem rodkami produkcji.

Wskazuje to na potrzeb  szybkiego zwi kszania potencja u ekonomicznego i zdolno ci

konkurencyjnej polskich przedsi biorstw hodowlano-nasiennych [Duczmal 2001].

Kolejnym zagro eniem dla firm hodowli i nasiennictwa stanowi zmniejszanie si  skali

dotacji bud etowych do post pu biologicznego oraz ogólne os abienie koniunktury

w rolnictwie. Dlatego przedsi biorstwa przemys u nasiennego ziemniaka powinny

niezw ocznie opracowa  i zrealizowa  strategi  rozwoju zmierzaj  do wzrostu swojej

si y ekonomicznej i pozycji rynkowej. Wa niejsze elementy takiej strategii rynkowej

(marketingowej) wymieniono w tabeli 2 oraz scharakteryzowano w skrócie w dalszych

cz ciach artyku u.

INTEGRACJA STRATEGII RYNKOWEJ I KONCENTRACJA POTENCJA U

 Integracja dzia aj cych obecnie na polskim rynku przedsi biorstw hodowlano-

nasiennych ziemniaka zmierza do utworzenia dwóch du ych wielooddzia owych

przedsi biorstw: jednego zrzeszaj cego spó ki podleg e Agencji W asno ci Rolnej

Skarbu Pa stwa oraz drugiego - grupuj cego zajmuj ce si  ziemniakiem jednostki

nale ce do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro lin. Przes ankami koncentracji

potencja u hodowli i nasiennictwa ziemniaka s :

• poszczególne przedsi biorstwa reprezentuj  zbyt ma y potencja  rynkowy,

• niezb dne jest koncentrowanie kapita u w celu inwestowania w reprodukcj ,

dystrybucj  i promocj ,

• zwi kszenie mo liwo ci kreowania marki, budowy ogólnokrajowej sieci dystrybucji

i innych dzia  marketingowych,

• wielooddzia owe przedsi biorstwa zlokalizowane w wielu regionach kraju b
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stanowi  czynnik u atwiaj cy dotarcie do rynków zbytu,

• konieczno  wychodzenia z ofert  poza granice kraju.

Zintegrowane przedsi biorstwa hodowlano-nasienne nastawione b  na

hodowl  twórcz , zachowawcz  i szerok  reprodukcj  nasienn  odmian których s

cicielami. Nasiennictwo ziemniaka b dzie uzupe nione nasiennictwem zbó  i

innych ro lin uprawnych. Dla dywersyfikacji ryzyka ekonomicznego przedsi biorstwa

powinny podejmowa  dzia alno  na rynku ziemniaka jadalnego. Celowe by oby

równie  podejmowanie wst pnego przetwórstwa i bezpo redniej sprzeda y towarowych

produktów rolniczych jak te  podejmowanie ró nych pozarolniczych kierunków

dzia alno ci.

KIERUNKI POLITYKI NASIENNEJ I ROZWÓJ KANA ÓW DYSTRYBUCJI

 G ównym kierunkiem dzia alno ci powinna  nie by  hodowla twórcza, lecz

reprodukcja i dystrybucja wytworzonych materia ów nasiennych. Dotychczas firmy

hodowlano-nasienne sprzedawa y g ównie materia y, w tym super elity,

wyprodukowane na w asnych gruntach. W sytuacji gdy op aty hodowlane wnoszone s

w niewielkiej ilo ci, zwi kszenie dochodów z nasiennictwa  poprzez stworzenie przez

przedsi biorstwa sieci gospodarstw reprodukuj cych w ramach kontraktacji materia y

elitarne do ni szych stopni kwalifikacji. B dzie wówczas mo liwo  przechwytywania

przez hodowc  mar  handlowych z tytu u sprzeda y du ej ilo ci kwalifikowanego

materia u (a nie tylko materia ów elitarnych).

 Wiele wskazuje na to, e obecna ma a pojemno  rynku sadzeniaków ziemniaka

wynika ze s abo rozwini tych kana ów dystrybucji, Wydaje si , e w rejonach

towarowej produkcji ziemniaków (rejon Sieradza, Kalisza, Wroc awia, Poznania itp.)

mo na by oby sprzedawa  znacznie wi cej kwalifikowanych sadzeniaków. Nale y

jednak dotrze  do potencjalnych odbiorców z ofert  i z towarem. Tworzenie w asnych

kana ów dystrybucji sadzeniaków mog oby polega  na organizacji na terenie ca ego

kraju (ze szczególnym uwzgl dnieniem zachodnich cz ci kraju) sieci wy cznych

dystrybutorów sadzeniaków np. po jednym przedstawicielu w ka dej gminie.

Wy cznymi dystrybutorami mog yby by  równie  wybrane przedsi biorstwa

zaopatrzenia rolnictwa.

 Prowadzenie odpowiedniej polityki nasiennej w stosunku do w asnych odmian
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polega  powinno na koncentrowaniu si  w reprodukcji, a nast pnie promocji na kilku

wybranych odmianach w ramach poszczególnych kierunków u ytkowania. Te najlepsze

odmiany stanowi yby “lokomotywy” sprzeda y pozosta ych odmian, które zape nia yby

tzw. nisze rynkowe. Koncentracja na kilku odmianach, oprócz u atwienia obrotu,

umo liwia efektywn  promocj  i tworzenie pozytywnego wizerunku odmiany w ród

potencjalnych odbiorców (trudno bowiem promowa  dwadzie cia odmian - odbiorca

przekazu nie zapami ta adnej nazwy). Propozycj  wybranych odmian zawiera tabela 3.

 Hodowla twórcza by aby ukierunkowana na tworzenie odmian lepiej

spe niaj cych wymagania rynku w ramach poszczególnych grup u ytkowych.

POSZUKIWANIE POWI ZA  Z ODBIORCAMI SADZENIAKÓW W KRAJU I

ZAGRANIC

 Popyt na sadzeniaki ze strony dominuj cych w Polsce drobnych producentów

wykazuje du  zmienno  w poszczególnych latach. Uzasadnione jest zatem

poszukiwanie trwa ych powi za  kooperacyjnych, w tym równie  powi za

kapita owych z zak adami przetwórczymi. Celem tej wspó pracy by oby zapewnienie

sobie pewnych rynków zbytu poprzez dostarczenie sadzeniaków plantatorom

kontraktuj cym surowiec dla zak adów przetwórczych. W ramach tych powi za

nale oby równie  uwzgl dni  mo liwo  prowadzenia hodowli zachowawczej

i reprodukcji odmian obcych (zagranicznych). Nale oby traktowa  tak  dzia alno

nie jako konkurowanie z samym sob , lecz jako zabezpieczenie sta ych dochodów,

które nast pnie mog yby by  przeznaczone  na rozwój reprodukcji odmian w asnej

hodowli. Dla mniejszych zak adów przetwórczych przedsi biorstwa nasienne mog yby

organizowa  równie  zaplecze surowcowe, zawieraj c umowy z grupami rolników.

 Krajowy rynek mo e okaza  si , zw aszcza w niektórych latach, zbyt ma y dla

wch oni cia rozwini tej reprodukcji sadzeniaków. Dlatego wskazane by oby

zorganizowanie dzia u handlu zagranicznego. Zadaniem dzia u by oby wyszukiwanie

zagranicznych rynków zbytu, zw aszcza w krajach Europy rodkowej i Wschodniej,

krajach ródziemnomorskich itp. Oprócz eksportu sadzeniaków, firmy nasienne

powinny poszukiwa  równie  rynków zbytu ziemniaków jadalnych. Przyk adowo mog

by  czynione próby ewentualnego organizowania dostaw du ych partii ziemniaków

dostarczanych  np. do Rosji w ramach kontraktów za surowce energetyczne.
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WDRO ENIE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ

 Istotnym elementem realizowanej strategii powinno by  wdro enie w jednostce

orientacji marketingowej. Dotychczas firmy hodowlane dzia y raczej w ramach

orientacji produkcyjnej lub sprzeda owej, to znaczy produkowa y materia y w ilo ci

uwarunkowanej mo liwo ciami technicznymi, a pó niej zabiega y o ich sprzeda .

Orientacja marketingowa polega na wcze niejszym ukierunkowaniu produkcji pod

potrzeby i wymagania potencjalnych rynków zbytu oraz aktywnym oddzia ywaniu na

nie za pomoc  zintegrowanego zestawu instrumentów marketingowych. Chodzi m. in.

O dostarczenie markowego produktu wysokiej jako ci z towarzysz cymi mu us ugami

(np. transport do odbiorcy, przechowywanie, doradztwo technologiczne), kszta towaniu

ceny i rozwoju kredytowania dostaw, rozwoju odpowiednich kana ów dystrybucji,

oddzia ywania odpowiednimi narz dziami promocyjnymi. W jednostce zorientowanej

na rynek i nabywc  funkcje marketingowe zyskuj  priorytet nad pozosta ymi funkcjami.

ównym celem takiej firmy jest dostarczenie zysku poprzez pozyskiwanie lojalnych

grup klientów [Kotler 2000].

 Cz ci  realizowanego programu operacyjnych dzia  marketingowych by oby

kreowanie marki (znaku handlowego) i szeroka promocja odmian. Pod mark

przedsi biorstwa sprzedawane by yby zarówno materia y nasienne jak i jadalne.

Dotychczas na rynku ziemniaka brak by o przejawów promocji. Pierwsz  skuteczna

akcja promocyjn  by o upowszechnienie odmiany holenderskiej “Sante” przez

przedstawiciela firmy Agrico. Nowo wprowadzane odmiany ziemniaka, z których

dzie sk ada a si  oferta sprzeda y, na ogó  nie s  znane ani producentom, ani

konsumentom. Dlatego niezb dne s  nak ady na reklam , informacj , tworzenie

pozytywnego wizerunku firm i odmian. Marka przedsi biorstwa powinna kojarzy  si

z doskona ym smakiem i innymi cechami jako ciowymi (dla ziemniaków jadalnych)

oraz gwarantowan  zdrowotno ci , jako ci , uczciwo ci  i rzetelno ci  w interesach

(dla nasiennych). W celu pobudzenia popytu krajowego rynku na ziemniaki jadalne,

uzasadnione by oby równie  prowadzenie promocji ziemniaków jako dietetycznego

produktu ywno ciowego.

DZIA ALNO  NA RYNKU ZIEMNIAKA JADALNEGO
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 Drugim, obok nasiennictwa kierunkiem ekspansji zintegrowanych

przedsi biorstw hodowlano-nasiennych zajmuj cych si  ziemniakiem, by aby

dzia alno  na rynku ziemniaka jadalnego. Oprócz zmniejszenia ryzyka jednostronnej

produkcji nasiennej, celem by oby kreowanie popytu na w asne materia y nasienne.

Polega aby na podejmowaniu na du  skal  konfekcjonowania ziemniaków jadalnych

i dostarczaniu ich do sieci supermarketów w g ównych aglomeracjach miejskich kraju.

 Celowe by oby równie  opracowanie zasad oraz wdro enie przez

przedsi biorstwa ogólnokrajowych programów marketingowych ziemniaka jadalnego.

Programy polega yby na sprzedawaniu pod okre lon  w asn  mark  kilku wybranych

odmian ziemniaka, uprawianych i przechowywanych z zachowaniem cis ych re imów

technologicznych, zabezpieczaj cych wysokie standardy jako ciowe bulw (np.

przewy szaj ce wymogi wynikaj ce z Polskiej Normy). Pocz tkowo program

obejmowa by ziemniaki w asne przedsi biorstw, a pó niej licencja mog aby by

równie  sprzedawana zewn trznym przedsi biorstwom lub grupom producentów

dostarczaj cym ziemniaki jadalne do detalu lub dla innych odbiorców.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 Istotne przes anki gospodarcze przemawiaj  za odbudow  krajowego

nasiennictwa ro lin rolniczych, w tym ziemniaka. Rozwój ten nale y oprze  na lepiej

dostosowanych do warunków przyrodniczych i poziomu intensywno ci rolnictwa,

polskich odmianach. Dominuj  form  organizacyjn  powinny by  przedsi biorstwa

hodowlano-nasienne. W zwi zku z rosn  konkurencj  zagraniczn , istnieje pilna

potrzeba wdro enia, zaproponowanych w pracy, elementów strategii rynkowej,

zwi kszaj cych zdolno ci konkurencyjne krajowych przedsi biorstw.

 Jednocze nie nale y d  do zmniejszania obiektywnych i subiektywnych

barier rozwoju krajowego sektora nasiennictwa ziemniaka. Dotychczas, mimo

deklaracji, przedsi biorstwa znikom  cz  swojej aktywno ci kieruj  na dzia alno

zwi zan  z rozwojem rynku. Oprócz pokonywania oporów kierownictw

przedsi biorstw, dotycz cych rezygnacji z nastawienia na hodowl , produkcj

i sprzeda , natomiast dzia ania zgodnie z zasadami orientacji marketingowej oraz

realizowania strategii ekspansji rynkowej, potrzebne jest wsparcie tych procesów

ze strony polityki pa stwa.
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Aneks - Tabele

Tabela 1. Wska niki produkcji nasiennej ziemniaka w Polsce na tle wybranych krajów - 2001 rok
Table1. The indexes of potato seed production in Poland compared to chosen countries - 2001

Wyszczególnienie Polska Niemcy W. Brytania Holandia
Powierzchnia uprawy ogó em
(tys. ha) 930 280 168 169

Powierzchnia nasienna (ha) 6974 18627 15014 37180
Przeci tna roczna produkcja
sadzeniaków (ton) 90 400 400 1000

Produkcja sadzeniaków na 1 ha
powierzchni ziemniaka (ton) 0,1 1,4 2,3 5,9

ród o: GUS, EUROSTAT, szacunek w asny

Tabela 2. G ówne elementy strategii rynkowej przedsi biorstw hodowlano-nasiennych ziemniaka
Table 2. Main elements of the marketing strategy of potato breeding and seeding companies

Numer Nazwa elementu
1. Integracja strategii rynkowej i koncentracja potencja u
2. Rozwój w asnego systemu reprodukcji materia ów elitarnych do klasy A
3. Tworzenie ogólnokrajowej sieci wy cznych dystrybutorów
4. Kreowanie marki (znaku handlowego) i wizerunku firmy oraz szeroka promocja odmian
5. Promocja ziemniaka jako dietetycznego produktu ywno ciowego
6. Konfekcjonowanie ziemniaków jadalnych jako metoda kreowania popytu na w asne sadzeniaki
7. Kooperacja z zak adami przetwórczymi
8. Poszukiwanie rynków zbytu na sadzeniaki i ziemniaki jadalne za granic
9. Ukierunkowanie polityki nasiennej i dzia alno ci marketingowej
10. Wdro enie orientacji marketingowej w przedsi biorstwie
11. Opracowanie i wdro enie programu marketingowego ziemniaka jadalnego
12. Dywersyfikacja ryzyka ekonomicznego poprzez podejmowanie innych kierunków dzia alno ci

biznesowej, w tym pozarolniczych
ród o: Opracowanie w asne

Tabela 3. Propozycja wiod cych odmian ziemniaka w zintegrowanych przedsi biorstwach hodowlano-nasiennych
Table 3. The proposition of leading potato varieties in the integrated breeding and seeding companies

Grupa u ytkowa odmian Spó ka AWRSP Spó ka IHAR
Na bardzo wczesny zbiór Irys, Denar, Orlik
Jadalne Bryza, Zebra Bila, Balbina
Na przetwory spo ywcze Salto, Mila Aster, Kuba
Na przetwory skrobiowe Hinga, Glada Bzura, Cedron
Posiadaj ce bia  barw  mi szu Irga, Wiking Alicja
Wysokoplenne Wawrzyn, Syrena Beata, Bartek

ród o: Opracowanie w asne



PERSPEKTYWY KREDYTOWANIA GOSPODARSTW ROLNICZYCH
PRZEZ BANKI SPÓ DZIELCZE W OBSZARZE ROLNICTWA

ROZDROBNIONEGO

Ryszard Kata

Streszczenie. Celem opracowania jest przedstawienie opinii prezesów banków
spó dzielczych na temat uwarunkowa  kredytowania gospodarstw rolniczych w obszarze
rolnictwa rozdrobnionego (na przyk adzie regionu podkarpackiego). Na bazie ich
wypowiedzi podj to prób  okre lenia czynników stymuluj cych i ograniczaj cych rozwój
dzia alno ci finansowej banków w tej sferze, a tak e formu owania typów strategii, jakie
BS zamierzaj  przyjmowa  w zakresie kredytowania gospodarstw rolniczych. Ponadto
podj to prób  okre lenia dzia , jakie banki s  gotowe podj  dla umocnienia swojej
pozycji w tym segmencie rynku oraz pozyskania nowych klientów. Charakter i skala
planowanych dzia  wskazuj , na ile banki s  sk onne reagowa  na p yn ce z otoczenia
szanse i zagro enia.

owa kluczowe: banki spó dzielcze, kredytowanie gospodarstw rolniczych, kredyt rolny,
rolnictwo rozdrobnione

WST P

Usytuowanie banków spó dzielczych w rodowisku wiejskim, predysponuje je

do szczególnej roli w finansowaniu rolnictwa. Decyduje o tym ich dobry spo eczny

wizerunek, do wiadczenie i tradycje dzia alno ci w sferze rolnictwa oraz asymilacja z

lokalnym rodowiskiem. Banki spó dzielcze (BS) winny by  zainteresowane

kredytowaniem rolnictwa, zarówno z uwagi na bie ce motywacje finansowe, jak i

mo liwo  umacniania pozycji banku na lokalnym rynku finansowym, czyni c go w

oczach lokalnej spo eczno ci „swoim bankiem”. Taki wizerunek, jest niezwykle

istotnym elementem przewagi jak  banki spó dzielcze posiadaj  konkuruj c na

lokalnych rynkach finansowych z po rednikami komercyjnymi. Bardzo dobre (lepsze

od przeci tnych dla ca ego sektora bankowego) wyniki ekonomiczno–finansowe

banków spó dzielczych notowane w ostatnich latach [Sytuacja... 2001], s  zapewne

jednym z efektów tej przewagi.

Dzia alno  kredytowa stanowi podstawow  form  zarobkowania banku i ma

decyduj cy wp yw na jego wynik finansowy i kondycj  ekonomiczn . Zasadniczym

zagadnieniem dla ka dego banku jest wi c okre lenie strategii dzia alno ci kredytowej

[Kata, Rogowski 1999]. W zakresie finansowania rolnictwa strategi  banku

spó dzielczego nale y postrzega  nie tylko przez pryzmat wagi jak  zajmuje rolnictwo

w jego dzia alno ci kredytowej, ale tak e szerzej w kontek cie jego misji jako lokalnej
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instytucji finansowej [Szwejkowski 2001]. Planowanie strategiczne w tym zakresie

powinno dostarczy  odpowiedzi na nast puj ce kwestie:

- co bank winien robi , aby dzia  efektywniej i coraz lepiej realizowa  sw

misj ,

- jakie s  wewn trzne i zewn trzne uwarunkowania osi gni cia po danego

stanu w przysz ci, tj. wzrostu skali i efektywno ci finansowania

gospodarstw rolniczych.

Rolnictwo nie jest atwym segmentem dzia alno ci finansowej banków. Wynika

to ze specyfiki produkcji rolnej, na któr  zdaniem H. Seustera sk adaj  si :

- wysoki stopie  uzale nienia produkcji rolniczej od warunków

przyrodniczych (wp yw rodowiska naturalnego, zale no  od biologicznych

ciwo ci organizmów ywych),

- dominuj cy udzia  ziemi w zasobie czynników produkcji,

- przeci tnie ma a skala dzia alno ci w wi kszo ci gospodarstw rolniczych i

ich rozproszenie terytorialne,

- osobowo  kredytobiorców [Seuster 1981].

Wp yw czynnika przyrodniczego przejawia si  poprzez wyst powanie z regu y

ugich cykli produkcyjnych oraz niemo no  elastycznego regulowania procesów

produkcji. Dla kredytodawcy oznacza to konieczno  zaakceptowania d szych

okresów zaanga owania kapita u oraz podwy szonego ryzyka, b cego pochodn ,

zarówno obiektywnych czynników przyrodniczych (wp ywaj cych na sezonowo ,

cykliczno , ale i ko cowy efekt produkcji rolnej), jak i specyfiki rynku rolnego

wra liwego na zmiany w poda y produktów rolnych oraz wp yw czynników

makroekonomicznych. Dominuj cy udzia  ziemi w strukturze aktywów gospodarstw

rolnych i zasobach czynników produkcji, a tak e du y udzia  trwa ego maj tku

rzeczowego (budynki, budowle, maszyny) wp ywa na wysokie zapotrzebowanie na

kapita  d ugoterminowy, tworz cy fundusz inwestycyjny. Taka struktura aktywów

decyduje o ich niskiej elastyczno ci, prowadzi do wzrostu kosztów sta ych, a te z kolei

podwy szaj  ryzyko dzia alno ci zwi zane z wahaniami koniunktury na rynku rolnym

[Podstawka, Nawrocki 2001]. Niska mobilno  ziemi i innych aktywów trwa ych

zaanga owanych w rolnictwie ogranicza mo liwo ci ich wykorzystania na

zabezpieczenie kredytów, zw aszcza przy s abo rozwini tym rynku ziemi i

nieruchomo ci rolnych [Kulawik 1995].
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Zapotrzebowanie na kredyty w rolnictwie zale y od jego fazy rozwoju,

charakterystyki strukturalnej oraz jako ci infrastruktury ekonomicznej otaczaj cej ten

sektor. Je eli zasoby ziemi u ytkowane przez gospodarstwa rolnicze s  niskie, ich

kontakty z rynkiem lu ne, wyposa enie w kapita  trwa y s abe, a infrastruktura

ekonomiczna s abo rozwini ta, to zapotrzebowanie na kapita  pracuj cy i

inwestycyjny jest bardzo ma e. Wtedy wiele gospodarstw w ogóle nie potrzebuje

kredytu z formalnego (zinstytucjonalizowanego) rynku kredytowego [Kulawik 2000].

Sytuacja taka jest charakterystyczna dla rolnictwa rozdrobnionego. Kredytowanie tego

typu rolnictwa, wi e si  z niskim i rozproszonym popytem kredytowym rolników, co

podnosi koszty transakcji udzielenia i monitorowania kredytów, za  silna koncentracja

funkcji ekonomicznych i pozaekonomicznych w rolniczym gospodarstwie rodzinnym,

wi e si  z potencjalnym zagro eniem wykorzystania kredytu rolnego na cele

konsumpcyjne [Józwiak 1999]. Skoncentrowanie w gospodarstwach rodzinnych w

kach kierownika funkcji w ciciela, zarz dzaj cego i wykonawcy, wp ywa z kolei,

na ukszta towanie si  w tym sektorze okre lonego typu kredytobiorcy, cz sto

skoncentrowanego na aspektach produkcyjnych. Odbija si  to niekorzystnie na

zdolno ciach mened erskich i umiej tno ciach pos ugiwania si  kategoriami

finansowymi co dodatkowo utrudnia finansowanie tego sektora.

CEL I METODYKA BADA

Przedmiotem opracowania jest analiza opinii kierownictwa banków

spó dzielczych na temat perspektyw finansowania gospodarstw rolniczych w obszarze

rolnictwa rozdrobnionego. Materia  empiryczny do analizy uzyskano w drodze

ankietyzacji BS regionu podkarpackiego, któr  przeprowadzono na prze omie 2000 i

2001 roku(Ankieta by a elementem szerszych bada  w ramach grantu KBN (2 H02C

004 22) pt. „Rola banków spó dzielczych w finansowaniu gospodarstw rolniczych (na

przyk adzie regionu podkarpackiego)”, realizowanego po kierunkiem dr hab. Adama

Czudeca, prof. UR).

Na badania o charakterze ca ciowym pozytywnie odpowiedzia o 35 prezesów

banków spó dzielczych, reprezentuj cych 55% populacji podkarpackich BS (58%

sumy ich kapita ów w asnych). W badaniach zastosowano metod  analizy

strategicznej SWOT.
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Celem bada  by o okre lenie stymulantów i ogranicze , które wp ywaj  lub

mog  wp ywa  na ró nicowanie skali i dynamiki dzia alno ci finansowej banków w

sferze rolnictwa. Podj to tak e prób  formu owania typów strategii jakie BS

zamierzaj  realizowa  w tym segmencie rynku. Celem bada  by o równie  okre lenie

po danych dzia  banków, które sprzyja yby podniesieniu poziomu i efektywno ci

ich relacji finansowych z gospodarstwami rolniczymi.

WYNIKI BADA

Niestabilno  otoczenia stawia przed bankami wyzwania, na które mog  one

reagowa  w dwojaki sposób – wychodzi  naprzeciw zmianom w otoczeniu i

poszukiwa  w nich nowych szans b  biernie dostosowywa  si  do zachodz cych

zmian, odwlekaj c decyzje o charakterze strategicznym [Harasim 2000].

Tabela 1.  Szanse i zagro enia rozwoju dzia alno ci kredytowej banków spó dzielczych w sferze rolnictwa – w
opinii kierownictwa podkarpackich BS(kolejno  wg liczby wskaza )

Table 1.  Odds and threats of development of bank credit activities in sphere of agriculture - in opinion of
management cooperative banks

(order according to numbers of indications)
Regionalne Pozaregionalne

SZANSE
1. Rozwój przetwórstwa rolno-spo ywczego.
2. Przedsi biorczo  spo eczno ci lokalnej.
3. Mo liwe przy pieszenie przekszta ce

strukturalnych w rolnictwie regionu.
4. Walory rodowiska naturalnego regionu.
5. Rozwój wspó pracy przygranicznej z Ukrain

i S owacj  (handel ywno ci ).
6. Pozyskanie rodków pomocowych z UE na

rozwój wsi i rolnictwa regionu oraz
aktywizacja rolników w tym aspekcie.

7. Przywi zanie rolników do ziemi i ch
rozwoju gospodarstw.

1. Mo liwa poprawa koniunktury na wsi.
2. Pozyskanie funduszy przedakcesyjnych UE

na restrukturyzacj  rolnictwa, za  po
integracji korzystanie przez rolników z
dobrodziejstw WPR.

4. Ustabilizowanie pozycji banków
spó dzielczych przez now  ustaw .

5. Korzystne dla rolników regulacje
podatkowe (VAT, akcyza od paliw).

6. Stworzenie prawnych mo liwo ci
tworzenia i rozwoju grup producenckich.

ZAGRO ENIA
1. Strukturalne rozdrobnienie rolnictwa i b ca

tego skutkiem s abo  ekonomiczna
gospodarstw.

2. Trudno ci w zbycie produktów rolnych
(upadek jednostek skupu i przetwórstwa).

3. Niski popyt na kredyty rolne i nadmierne jego
zdetalizowanie.

4. Niska zdolno  kredytowa gospodarstw oraz
trudno ci w zabezpieczeniu kredytów.

5. S aby rozwój gospodarczy regionu i b ce
tego skutkiem ograniczenia rynku pracy.

6. Ubo enie spo ecze stwa na wsi.
7. Post puj ca likwidacja wielu gospodarstw

rolnych, ograniczanie produkcji rolnej.
8. S abe kontakty rolników z otoczeniem

rynkowym i ich s aba pozycja przetargowa.
9. Wysokie koszty produkcji i jej ni sza

wydajno  na obszarach górskich.

1. Spadek op acalno ci produkcji rolniczej.
2. Brak spójnej polityki rolnej i rozwoju

obszarów wiejskich (polityka niekorzystna
dla ma ych gospodarstw).

3. Malej ca pomoc bud etowa dla procesów
rozwojowych w rolnictwie.

4. Destabilizacja interwencjonizmu
kredytowego;
- brak stabilnych przepisów,
- rozbudowana sprawozdawczo ,
- ci e zapowiedzi redukcji dop at,
- zbyt sztywne zasady udzielania kredytów
z poszczególnych linii,
- uzale nienie od czynników politycznych.

5. Brak ochrony rynku wewn trznego przed
dotowan ywno ci  z UE.

6. Wysokie stopy procentowe (drogi kredyt).

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ankietowych.
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Obok wewn trznych mo liwo ci i preferencji banków spó dzielczych

perspektywy finansowania rolnictwa determinuj  czynniki otoczenia zewn trznego,

które mo na postrzega  w wymiarze mikrootoczenia i makrootoczenia banków. W

aspekcie oddzia ywa  na dzia alno  finansow  BS w sferze rolnictwa, do pierwszej

grupy nale y zaliczy  czynniki o charakterze regionalnym, kszta tuj ce lokalny rynek

finansowy, stanowi ce o potencjale lokalnej gospodarki i strukturze rolnictwa regionu.

Natomiast czynniki makrootoczenia maj  charakter pozaregionalny i wynikaj  z

sytuacji ogólnoekonomicznej i polityki rolnej.

ród czynników regionalnych, mog cych sprzyja  dzia alno ci finansowej BS

w sferze rolnictwa prezesi banków stawiali na czele mo liwo  rozwoju przetwórstwa

rolno-spo ywczego, które w regionie ma du e tradycje i spory potencja  bazy

surowcowej (tab. 1). Do czynników sprzyjaj cych zaliczano równie

przedsi biorczo  spo eczno ci lokalnej oraz aktywno  gospodarcz  i zaradno

samorz dów. Szans  dla rozwoju aktywno ci ekonomicznej ludno ci s  z kolei

atrakcyjne walory ekologiczne regionu (np. w aspekcie rozwoju agroturystyki), a tak e

jego po enie w s siedztwie Ukrainy i S owacji. Szans  na wzrost finansowania

gospodarstw rolniczych bankowcy postrzegali tak e w mo liwo ci pozyskania

rodków pomocowych UE na rozwój wsi i rolnictwa regionu oraz aktywizacji

rolników w tym aspekcie. Prezesi banków uwa ali, e nawet je li BS b  wy czone

z bezpo redniego udzia u w dystrybucji rodków unijnych, to i tak w wielu projektach

dzie mo liwy ich udzia  w monta u finansowym potrzebnym do prefinansowania

przedsi wzi  inwestycyjnych realizowanych przez rolników, wiejskich

przedsi biorców lub samorz dy lokalne (zgodnie np. z regu ami programu SAPARD

beneficjent otrzyma zwrot cz ci poniesionych nak adów dopiero po zako czeniu

realizacji inwestycji, któr  najpierw sam musi sfinansowa ). Poza tym rodki

kierowane w ramach programów przedakcesyjnych na wsparcie inwestycji w

gospodarstwach rolnych, a tak e na rozwój przetwórstwa rolno-spo ywczego, czy te

popraw  infrastruktury wiejskiej b  aktywizowa  ca y teren i w tym sensie

poprawia  koniunktur  równie  dla BS. Szansa pozyskania funduszy

przedakcesyjnych, a dalej dop at bezpo rednich i funduszy strukturalnych UE,

znalaz a si  równie  w grupie stymulatorów pozaregionalnych (tab. 1). Wynika o to

st d, i  niektórzy respondenci traktowali j  w kategoriach makrootoczenia, inni za
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umieszczaj c j  w ród szans regionalnych podkre lali jej wspó zale no  (m. in.

mo liw  wysoko  pozyskania rodków) od cech strukturalnych rolnictwa regionu.

Mierz c szanse i zagro enia liczebno ci  wskaza  nale y zaznaczy , i  prezesi

BS przypisywali zagro eniom znacznie wi ksz  wag . W ród nich na czo o

czynników regionalnych, wysuwali dysfunkcje strukturalne rolnictwa podkarpackiego

(m. in. rozdrobnienie gospodarstw, ich nisk  towarowo  i s abe zwi zki z rynkiem,

przestarza e technologie, s abe wykszta cenie rolników). Ich konsekwencj  jest s aba

kondycja ekonomiczna wi kszo ci gospodarstw, co skutkuje zaniechaniem procesów

inwestycyjnych, niskim popytem na kredyty i nadmiernym jego zdetalizowaniem.

Powszechny jest problem braku zdolno ci kredytowej rolników i dobrych form

zabezpiecze  kredytów. Zagro enia tkwi  tak e w bezpo rednim otoczeniu rolnictwa i

abo ci ca ej lokalnej gospodarki. Bankowcy wskazywali równie  na brak wsparcia

dla rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, takiego jakim obj te jest ono w

krajach UE.

Bankowcy uzale niali perspektywy finansowania rolnictwa od koniunktury w

tym sektorze, nie wykluczaj c ani pozytywnego, ani te  negatywnego scenariusza

zmian. Podobnie brak spójnej, systemowej polityki rolnej i programu rozwoju

obszarów wiejskich, by  traktowany jako istotne zagro enie. Z drugiej strony za

ewentualna zmiana tej sytuacji (korzystna dla rozdrobnionego rolnictwa) stanowi aby

szans  dla rozwoju dzia alno ci finansowej BS w tym segmencie rynku. Po stronie

zagro , bankowcy postrzegali tak e malej ce wsparcie bud etowe dla

restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz destabilizacj  interwencjonizmu

kredytowego, przejawiaj  si  w narastaj cej biurokracji, niestabilnych regu ach i

nieterminowo ci dop atach agencyjnych oraz nadmiernym upolitycznieniu systemu.

Odwrócenie tych trendów w polityce kredytowej wobec rolnictwa traktowane by o

przez respondentów, jako warunek wzrostu zaanga owania finansowego banków w tej

sferze.

Tabela 2.  Opinie kierownictwa banków spó dzielczych na temat strategii jak  winien przyj  bank w zakresie
finansowania rolnictwa

Table 2.  Opinions of management of cooperative banks on theme of strategy which bank intend to accept in
the range of financing agriculture

Odsetek wskaza  prezesów BS
dzia aj cych na obszarzeTyp strategii Ogó em wiejskim* miejsko-

wiejskim**
1. PASYWNA
- bank winien ogranicza  swoje zaanga owanie 2,9 0,0 9,1
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finansowe w tej sferze z uwagi na  malej  rentowno
kredytowania rolnictwa i zwi zane z tym wysokie
ryzyko.
2. NEUTRALNA
- poziom zaanga owania w finansowanie rolnictwa
bank winien uzale nia  od poziomu interwencjonizmu
bud etowego i rodków pomocowych kierowanych do
tej sfery.

68,6 58,3 90,9

3. AKTYWNA
- bank b dzie zainteresowany kreowaniem popytu na
kredyty poprzez obni anie swojej mar y, przej cie
cz ci ryzyka, uproszczenie procedur, dzia ania
marketingowe itp.

28,5 41,7 0,0

Razem 100,0 100,0 100,0
* BS dzia aj ce na obszarze gmin wiejskich,
** BS których centrala lub oddzia y s  umiejscowione na terenie miasta.

ród o: Jak w tabeli 1.

Podsumowaniem diagnozy strategicznej SWOT by o formu owanie typu

strategii jak  w zakresie finansowania gospodarstw rolniczych winny – w opinii ich

kierownictwa -realizowa  banki spó dzielcze (tab. 2). Rozk ad wariantów strategii

deklarowanych przez prezesów BS, wskazuje na ich du  ostro no  w aktywnym

podej ciu do tej sfery rynku kredytowego. Analiza wypowiedzi respondentów

pokazuje, i  przes ank  do wyboru neutralnego i pasywnego typu strategii by o

przekonanie o ograniczonych mo liwo ciach popytowych gospodarstw rolniczych w

zakresie kredytów oraz trudno ciach jakie napotykaj  procesy przemian strukturalnych

w rolnictwie regionu. To sk ania o wi kszo  prezesów BS do przyjmowania postawy

silnego wi zania zaanga owania banku w finansowanie rolnictwa od poziomu

rodków kierowanych do tego sektora z róde  bud etowych i pozabud etowych (w

tym rodków unijnych). Charakterystyczne jest, i  prezesi banków ma ych,

funkcjonuj cych wy cznie na obszarze wiejskim wykazywali wi ksz  sk onno  do

przyjmowania strategii aktywnej. Wynika to zapewne z faktu, i  banki te s  silnie

zwi zane z rodowiskiem wiejskim, a rolnictwo wci  bardzo mocno wa y w ich

dzia alno ci finansowej. Natomiast prezesi banków du ych, wielooddzia owych,

których obszar dzia alno ci obejmowa  równie  miasta, wykazywali wi kszy

sceptycyzm w tym zakresie. Zdecydowana wi kszo  z nich przyjmowa a opcj

neutraln , co nie mo e dziwi  w wietle danych, które wskazuj , i  udzia  rolnictwa w

dzia alno ci kredytowej tych banków nie przekracza  na ogó  30% i wykazywa  w

badanym okresie tendencj  malej . Maj c wi ksz  mo liwo  lokowania kapita u w

innych sferach, banki te dywersyfikowa y portfel kredytowy, unikaj c tak silnego

uzale nienia od rolnictwa jak to mia o miejsce w przypadku banków ma ych,

dzia aj cych w gminach wiejskich. Niemniej dla wszystkich BS rolnictwo

pozostawa o wci  bardzo istotnym segmentem rynku finansowego. W wi kszo ci
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banków kredyty rolne zajmowa y drug  pozycj  (po kredytach dla osób fizycznych) w

strukturze nale no ci kredytowych. Jedynie zatem 2,9% prezesów BS deklarowa o

strategi  ograniczania zaanga owania finansowego w rolnictwie.

Niezale nie od wariantu deklarowanej przez BS strategii finansowania

rolnictwa, wszystkie banki zainteresowane by y umacnianiem swojej pozycji w tym

segmencie rynku oraz pozyskiwaniem nowych klientów. Po ród dzia  jakie BS

zamierza y podejmowa  dla realizacji tych celów najwi cej, tj. 60% banków

deklarowa o przedsi wzi cia prowadz ce do poprawy jako ci oraz rozszerzenia oferty

us ug bankowych dla rolników. W tym zakresie banki wyra y gotowo

uelastyczniania swojej oferty do potrzeb rolników, wdra ania nowych

wyspecjalizowanych produktów i us ug, a tak e wprowadzania kompleksowej obs ugi

bankowej gospodarstw rolnych (tab. 3). Co trzeci bank deklarowa  wzmocnienie

dzia  marketingowych ukierunkowanych na rolników, w tym tak e budowanie

kana ów przep ywu informacji pomi dzy bankiem a rolnikami. Gotowo  obni enia

prowizji i op at, a tak e elastycznego ustalania mar  w stosunkach z rolnikami,

deklarowa  z kolei co czwarty BS.

ród dzia  wymienianych przez kierownictwo BS znalaz o si  równie

szereg takich, które mo na przypisa  do zakresu ca ej dzia alno ci operacyjnej banku.

Trudno si  jednak nie zgodzi , i  dzia ania prowadz ce do wzmocnienia kapita owego

banku, czy te  doskonalenia kadry i technik obs ugi klienta nie wzmocni  równie

jego pozycji w sferze finansowania rolnictwa. W pakiecie dzia  banki uwzgl dnia y

poza tym pomoc konsultingow  dla rolników (w szczególno ci w przygotowaniu

projektów aplikacyjnych w ramach wsparcia finansowego z programów unijnych),

zabieganie o wy sze limity kredytów preferencyjnych oraz uproszczenie procedur

kredytowych. Deklarowa y równie  wspó prac  z podmiotami zaopatrzenia rolnictwa

w zakresie kredytowania sprzeda y ratalnej oraz podmiotami skupu produktów

rolnych.

Tabela 3.  Hierarchia dzia  zamierzonych przez banki spó dzielcze dla umocnienia pozycji w sferze
finansowania rolnictwa i pozyskania nowych klientów

Table 3.  Hierarchy of activities intentional by cooperative banks for improvement of one's position in the
sphere of financing agriculture and gaining of  new customers

Lp Rodzaj dzia Odsetek BS

1.

Rozszerzenie oferty us ug bankowych dla
rolników;
- wprowadzenie nowych produktów i us ug
ukierunkowanych na rolników,
- dywersyfikacja oferty i jej elastyczno

60,0
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(dopasowanie do potrzeb rolnika),
- wprowadzenie kompleksowej obs ugi

bankowej ca okszta tu obrotów pieni nych
w gospodarstwach (np. rolników VAT-
owców).

2. Poprawa jako ci obs ugi poprzez doskonalenie
kadry i technik obs ugi klienta. 34,3

3.
Wzmocnienie dzia alno ci promocyjnej banku,
dzia ania marketingowe ukierunkowane na
rolników, informacja.

31,4

4.
Obni enie prowizji i op at oraz ustalenie mar y do
zaakceptowania przez obie strony transakcji
finansowej.

25,7

5. Uproszczenie procedur ubiegania si  o kredyt. 20,0

6. Zabieganie o wy sze limity kredytów
preferencyjnych. 20,0

7. Wzmocnienie kapita owe banku. 14,3
8. Poprawa jako ci produktów i us ug bankowych. 14,3

9.

Pomoc rolnikom w przygotowaniu projektów
inwestycyjnych i wniosków kredytowych m. in.
w zabieganiu o rodki unijne z programów
przedakcesyjnych.

11,4

10.

Wspó praca z dostawcami rodków do produkcji
rolnej w zakresie kredytowania sprzeda y
ratalnej oraz podmiotami skupu p odów rolnych
(finansowanie skupu).

11,4

11. Poszerzenie sieci placówek. 8,6
ród o: Jak w tabeli 1.

Reasumuj c, mo na za , i  wzmocnienie roli i efektywno ci BS w

finansowaniu gospodarstw rolniczych, b dzie uzale nione od aktywnego podej cia

banków w zakresie oferty kredytowej kierowanej do rolników. Chodzi przede

wszystkim o jej lepsze dopasowanie do potrzeb rolników - nie tylko w zakresie

produkcji rolnej, ale równie  alternatywnych form aktywno ci gospodarczej, a tak e

budowanie trwa ych i solidnych relacji z rolnikami – klientami banku. Za niew tpliwy

pozytyw nale y uzna , i  znaczna cz  kierownictwa BS, dostrzega potrzeb  takich

dzia  i wyra a gotowo  ich realizacji.

WNIOSKI

1. Uwarunkowania regionalne, w szczególno ci wynikaj ce z strukturalnego

rozdrobnienia rolnictwa s  postrzegane przez bankowców spó dzielczych jako

bardzo istotne bariery we wzro cie skali kredytowania gospodarstw rolniczych. Ich

rezultatem jest niski popyt na kredyty rolne, a tak e nadmierne jego

zdetalizowanie oraz wysokie jednostkowe koszty udzielania i obs ugi kredytu.

Wysokie jest równie  ryzyko kredytowe wynikaj ce z s abo ci ekonomicznej

gospodarstw (mo liwo  zaistnienia problemu zmienno ci kredytu, brak dobrych

zabezpiecze  wierzytelno ci, brak twardych danych finansowych umo liwiaj cych

precyzyjne okre lenie zdolno ci kredytowej rolnika i ekonomicznej racjonalno ci
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finansowanego przedsi wzi cia, przewaga orientacji produkcyjnej nad rynkow

ród u ytkowników gospodarstw).

2. Banki spó dzielcze nie zamierzaj c zmniejsza  swojej roli w finansowaniu

gospodarstw rolniczych, jednocze nie wykazuj  du  ostro no  w aktywnym

podej ciu do tej sfery rynku kredytowego. Wynika to z przekonania bankowców o

ograniczonych mo liwo ciach rolnictwa rozdrobnionego w zakresie popytu na

kredyty oraz trudno ciach, jakie napotykaj  procesy rozwojowe w tym sektorze.

Sk ania to banki do silnego wi zania perspektywy rozwoju ich dzia alno ci w tej

sferze od poziomu i jako ci interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie oraz

poprawy koniunktury i przy pieszenia przekszta ce  strukturalnych w sektorze.

3. Wzrostu poziomu kredytowania gospodarstw rolniczych (zw aszcza

inwestycyjnego), bankowcy oczekuj  w wyniku niezb dnej dynamizacji

przekszta ce  strukturalnych w rolnictwie oraz poprawy koniunktury w tym

sektorze. W opinii kierownictwa BS szans  na to mo e by  nap yw rodków

przedakcesyjnych UE przeznaczonych na rozwój wsi i rolnictwa, a nast pnie

obj cie rolnictwa polityk  strukturaln  i dop atami bezpo rednimi w ramach

Wspólnej Polityki Rolnej. Bankowcy zwracaj  uwag  nie tylko na sam fakt

otwarcia mo liwo ci pozyskania rodków unijnych, ale tak e na aktywizacj

rolników w tym aspekcie.

4. ród stymulantów rozwoju dzia alno ci kredytowej w rolnictwie bankowcy

przypisuj  istotn  wag  czynnikom psychospo ecznym, takim jak du y potencja

przedsi biorczo ci spo eczno ci lokalnej oraz przywi zanie rolników do ziemi i

ch  rozwoju gospodarstw.

5. ród dzia  jakie BS zamierzaj  podj  dla rozwoju dzia alno ci kredytowej w

sferze rolnictwa na czo o wysuwaj  si  te, które zmierza  b  do indywidualizacji

relacji finansowych z rolnikami oraz rozszerzenia i poprawy oferty finansowej

banków w tym segmencie rynku.

6. Nale y oczekiwa , i  w najbli szych latach redukcja protekcjonizmu bud etowego

w polityce kredytowej w rolnictwie na rzecz wsparcia z funduszy unijnych

(program SAPARD, a w dalszej kolejno ci fundusze strukturalne) wymusza  b

zmiany w strategii finansowania rolnictwa przez banki spó dzielcze.
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WYKORZYSTANIE METODY WSKA NIKÓW I ANALIZY FOURIERA DO
PROGNOZOWANIA INFLACJI REJESTROWANEJ W POLSCE

Joanna Kisieli ska

Streszczenie: W artykule przedstawiono modele  inflacji mierzonej wska nikiem cen towarów i us ug
konsumpcyjnych, zbudowane w oparciu o metody wska nikow  oraz analiz  Fouriera, pozwalaj ce na
zobrazowanie okresowo ci tego zjawiska. Dla ka dej z metod skonstruowano model addytywny
i multiplikatywny, oraz dokonano porównania modeli. Do porówna  wykorzystano pierwiastek
redniego b du kwadratowego ex post prognoz wygas ych z lat 1991 – 2002, oraz redni b d

prognozy dla stycznia i lutego 2003. Obliczenia wykaza y wyra  przewag  modeli
multiplikatywnych nad addytywnymi. B d z lat 1991 - 2002  by  mniejszy dla metody wska nikowej,
natomiast dok adniejsz  prognoz  na stycze  i luty 2003 uzyskano analiz  Fourier. W artykule
przedstawiono ponadto ró ne definicje inflacji i sposoby jej okre lania.

owa kluczowe: inflacja, analiza Fouriera, metoda wska nikowa

WST P

Jak podkre laj  [Bauc, Belka, Czy ewska i Wojtyna 1996] zmiany wska nika cen towarów

i us ug konsumpcyjnych maj  charakter sezonowy. Autorzy przyczyn tego dopatruj  si  w

sezonowym charakterze zmian cen ywno ci, oraz „sezonowo ci” podwy ek cen

urz dowych. O ile pierwszy czynnik z pewno ci  w dalszym ci gu ma istotne znaczenie, o

tyle drugi ma raczej znaczenie historyczne. Ze wzgl du na sezonowo  waha  indeksu cen

towarów i us ug konsumpcyjnych, budowane modele musz  uwzgl dnia  okresowy charakter

jego zmian.

Celem niniejszego artyku u jest opracowanie modelu inflacji miesi cznej w Polsce w

okresie po transformacji ustrojowej. Do jego utworzenia wykorzystane zostan  dwie metody -

wska ników, oraz analizy harmonicznej, zwanej tak e metod  Fouriera. Obydwa modele

utworzono w oparciu o dane z lat 1991-2002. W pierwszych latach transformacji sytuacja

gospodarcza i polityczna by a jeszcze bardzo nieustabilizowana, co odbija o si  tak e na

poziomie i wahaniach inflacji w tym czasie. Je li celem jest utworzenie modelu pokazuj cego

tendencje i charakter zmian inflacji w ostatnich latach, zdecydowane lepsze wyniki uzyskuje

si  pomijaj c okres pocz tkowy.

Uzyskane modele wykorzystane zostan  do zbudowania prognozy inflacji miesi cznej w

roku 2003. Porównanie modeli dokonane zostanie w oparciu o faktyczn  inflacj  w styczniu i

lutym 2003 r., oraz na podstawie b du ex post prognoz wygas ych z lat 1991-2002.

W obliczeniach wykorzystano przede wszystkim arkusz kalkulacyjny Excel oraz program

STATISTICA do przeprowadzenia analizy Fouriera.

POJECIE INFLACJI

Poj cie inflacji jest najcz ciej uto samiane z wybranymi indeksami cen. Takie rozumienie

jednak jest sprzeczne z klasyczn  jej definicj : „inflacja jest procesem ci ego wzrostu cen
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lub – ujmuj c inaczej – ci ego spadku warto ci pieni dza” [Laidler, Parkin 1975]. Inflacja

jest wi c pewnym sta ym procesem, a nie np. jednorazowym skokiem cen. Aby unikn

niejednoznaczno ci wprowadzone zosta y poj cia inflacji bazowej i inflacji rejestrowanej.

Inflacj  bazow  okre la si  „d ugookresowe tempo wzrostu cen w warunkach normalnego

popytu i przy braków szoków poda owych” [Wo niak 2001]). Inflacja rejestrowana

natomiast to stopa wzrostu wska nika cen i us ug konsumpcyjnych. Wyznaczenie inflacji

bazowej prowadzi s  oczywi cie w oparciu o wybrane indeksy cen. W pracach Wo niaka

2001 i 2002 przedstawiono szereg metod wykorzystywanych w tym celu.

 W dalszej cz ci artyku u przez inflacj  rozumiana b dzie inflacja rejestrowana, czyli

indeks cen towarów i us ug konsumpcyjnych.

Do obliczania inflacji, GUS wykorzystuje agregowany indeks cen typu Laspeyresa,

okre lony wzorem [Wo niak 2002]):

∑

∑

=
−−

=
−

⋅

⋅
= N

1j

j
1t

j
1t

N

1j

j
1t

j
t

t

qp

qp
i (1)

gdzie: ti - indeks cen towarów i us ug konsumpcyjnych w okresie t,

N – liczba towarów kszta tuj cych dany indeks,
j
tp  - cena j – tego towaru, w okresie t,

j
1tq −  - ilo  sprzedanego j – tego towaru, w okresie t.

Z powy szego wzoru wynika, e na inflacj  wp yw b  mia y nie tylko zmieniaj ce si

ceny, ale równie  zmieniaj ce si  spo ycie. W okresie t+1, wska nik cen obliczony bowiem

zostanie w oparciu o wielko  spo ycia w okresie t.

Wska nik cen to

warów i us ug konsumpcyjnych publikowany jest co miesi c w komunikatach prezesa

ównego Urz du Statystycznego w Dziennikach Ustaw. W tabeli 1 przedstawione zosta y

jego warto ci w latach 1989 – 2002. Indeks odniesiony jest do poprzedniego miesi ca, dla

którego zak ada si  warto  równ  100.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 1 mo na sporz dzi  wykres, który

wyra nie wskazuje na okresowy charakter inflacji w Polsce w badanym okresie. Do analizy

takiego typu szeregów czasowych wykorzystuje si  dwie podstawowe metody analizy:

metod  wska ników,

analiz  harmoniczn .
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Opis tych metod przedstawiony jest w pozycjach literatury dotycz cych zagadnie

prognozowania. Jako przyk ad mo na poda  prace pod redakcj  Cie lak 1997, Sta ko 1999,

Ziela  1997 oraz dokumentacja programu Statistica 1997. Poni ej przedstawiony zostanie

jedynie krótkie przedstawienie wykorzystanych metod.

Tabela 1. Warto ci indeksu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w latach 1989 – 2002
Table 1. Price index from 1989 to 2002

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1989 111,0 107,9 108,1 109,8 107,2 106,1 109,5 139,5 134,4 154,8 122,4 117,7

1990 179,6 123,8 104,3 107,5 104,6 103,4 103,6 101,8 104,6 105,7 104,9 105,9

1991 112,7 106,7 104,5 102,7 102,7 104,9 100,1 100,6 104,3 103,2 103,2 103,1

1992 107,5 101,8 102,0 103,7 104,0 101,6 101,4 102,7 105,3 103,0 102,3 102,2

1993 104,1 103,4 102,1 102,3 101,8 101,4 101,1 102,3 102,5 101,9 104,0 105,6

1994 101,8 101,1 102,0 102,9 101,7 102,3 101,5 101,7 104,5 102,9 101,8 101,9

1995 104,1 102,1 101,7 102,3 101,8 101,0 99,1 100,4 103,0 101,8 101,3 101,5

1996 103,4 101,5 101,5 102,2 101,4 101,0 99,9 100,5 101,9 101,4 101,3 101,3

1997 102,9 101,1 100,8 101,0 100,6 101,5 99,8 100,1 101,4 101,1 101,2 101,0

1998 103,1 101,7 100,6 100,7 100,4 100,4 99,6 99,4 100,8 100,6 100,5 100,4

1999 101,5 100,6 101,0 100,8 100,7 100,2 99,7 100,6 101,4 101,1 100,9 100,9

2000 101,8 100,9 100,9 100,4 100,7 100,8 100,7 99,7 101,0 100,8 100,4 100,2

2001 100,8 100,1 100,5 100,8 101,1 99,9 99,7 99,7 100,3 100,4 100,1 100,2

2002 100,8 100,1 100,2 100,5 99,8 99,6 99,5 99,6 100,3 100,3 99,9 100,1
ród o: Dane GUS.

METODA WSKA NIKÓW I ANALIZA HARMONICZNA

Szereg czasowy tworz  warto ci zmiennej w wielu chwilach czasu t. Zak ada si , e w

szeregu tym wyró ni  mo na dwa elementy. Pewn  funkcj  czasu zwan  trendem lub

tendencj  rozwojow , oraz okresowe wahania obejmuj ce k chwil.

W metodzie wska nikowej wyst puj  dwa typy modeli - addytywny I multiplikatywny:

Model addytywny jest nast puj cy:

t)j(c)t(*y)j,t(y ζ++= (2)

natomiast model multiplikatywny:

t)j(c)t(*y)j,t(y ζ⋅⋅= (3)

gdzie: t =1, 2, ..., n – czas, j =1, 2,..., k jest faz  cyklu, któr  mo na wyznaczy  dziel c m

modulo k (j = n mod k),

y(t,j)- warto  rzeczywista zmiennej w chwili t i w j-tej fazie cyklu,

)t(*y - warto  funkcji trendu w chwili t i w j-tej fazie cyklu,

c(j) - czysty wska nik sezonowo ci w j-tym cyklu,

 t - element losowy.

Pierwszym krokiem analizy jest wyodr bnienie tendencji rozwojowej w postaci funkcji

czasu. Wykorzystuje si  w tym celu metod  najmniejszych kwadratów, natomiast jako
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dopasowania pozwala oceni  wspó czynnik determinacji R2. Tendencj  rozwojow  nast pnie

eliminuje si  z szeregu, aby pozostawi  jedynie cz  zmian wynikaj  z okresowo ci.

Sposób eliminacji zale y od typu modelu. W modelu addytywnym jest ona odejmowana od

rzeczywistych warto ci zmiennej, w multiplikatywnym natomiast warto ci rzeczywiste s

dzielone przez trend. Uzyskana zmienna oznaczona zostanie przez z(t,j) i zawiera w sobie

element okresowy i losowy. Oblicza si  j  w modelu addytywnym jako:

)t(*y)j,t(y)j,t(z −= (4)

a w modelu multiplikatywnym:

)t(*y
)j,t(y)j,t(z = (5)

Wska niki z(t,j) pozwalaj  obliczy  tzw. surowe wska niki sezonowo ci z(j) jako rednie

arytmetyczne przy ustalonych warto ciach j – czyli numeru cyklu, wed ug zale no ci:

∑
=

⋅+=
k
n

1l

)j,klj(z
n
k)j(z  dla j = 1, ..,k (6)

Z surowych wska ników sezonowo ci wyeliminowano wahania przypadkowe, a wszelka

ich zmienno  wynika z fazy okresu. Ostatecznie czyste wska niki sezonowo ci oblicza si

dla modelu addytywnego jako:

z)j(z)j(c −=  dla j = 1, ..,k (7)

natomiast dla multiplikatywnego:

z
)j(z)j(c =  dla j = 1, ..,k (8)

gdzie: ∑
=

=
k

1j

)j(z
k
1z .

Model addytywny uzyskany metod  wska nikow  ma wobec tego posta :

)j(c)j,t(*y)j,t(y += (9)

natomiast multiplikatywny jest nast puj cy:

)j(c)j,t(*y)j,t(y ⋅= (10)

Modele multiplikatywne w ciwe s  w przypadku, gdy wielko ci waha  okresowych

zale  od czasu. Je li wahania s  na sta ym, niewiele zmieniaj cym si  poziomie, lepiej

stosowa  model addytywny.

W metodzie wska nikowej otrzymywany jest szereg liczb (surowych wska ników

sezonowo ci), które pozwalaj  uwzgl dni  zmienno  o charakterze okresowym. Nie mo na
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jednak przy jej pomocy wyznaczy  d ugo ci okresu, konieczne jest wst pne za enie jego

wielko ci.

Konkurencyjn  i bardziej dok adn  metod  badania szeregów czasowych, które cechuje

okresowo , jest analiza harmoniczna zwana tak e metod  Fouriera. W metodzie tej model

jest sum  szeregu funkcji cosinus i sinus. Funkcje te reprezentuj  kolejne mo liwe

cz stotliwo ci pocz wszy od  cz stotliwo ci podstawowej równej 1/T, a  do cz stotliwo ci

Nyquista równej n/(2T), gdzie T jest czasem obejmuj cym ca y szereg n warto ci.

Model sk adowej periodycznej przedstawia wzór:

( ) ( )[ ]∑
=

⋅⋅π⋅+⋅⋅π⋅+=
2
n

1j
jjjj0 tf2sinbtf2cosaa)t(*y  (11)

gdzie j jest numerem sk adowej periodycznej, t natomiast chwil  czasu.

Wspó czynniki aj oraz bj wyznaczane s  z formu :

∑
=

=
n

1t
0 )t(y

n
1a (12)

∑
=







 ⋅

π
⋅=

n

1t
tj tj

n
2cosy

n
2a , dla j=1, 2, ..., n/2-1 (13)

∑
=







 ⋅

π
⋅=

n

1t
tj tj

n
2siny

n
2b , dla j=1, 2, ..., n/2-1 (14)

Poniewa  jednak przedstawiony model jest zwykle bardzo z ony, wprowadza si  pewne

ograniczenia. Z wyznaczonych sk adowych harmonicznych wybierane s  te, które maj

najwi kszy wp yw na prognozowan  zmienn . Ocen  dokonuje si  w oparciu o tzw.

periodogram okre laj cy udzia  harmonicznej w badanym przebiegu. Dla sk adowej j

periodogram jest równy:

( )
2
nbap 2

j
2
jj ⋅+= (15)

Do modelu wejd  harmoniki o najwi kszych warto ciach pj.

Model sk adowej okresowej okre lony wzorem (11) nie obejmuje trendu. W literaturze

przedmiotu proponowane s  modele uwzgl dniaj ce tendencj  rozwojow  tak jak jest to w

modelu addytywnym, czyli:

)t(f)t(*y)t(y += (16)

gdzie f(t) jest funkcja trendu (tendencj  rozwojow ).

Nale y jednak zwróci  uwag , ze model addytywny nie pozwala na uwzgl dnienie zmian

amplitudy waha . Jest to jednak mo liwe w modelu multiplikatywnym. Mo na wi c dokona
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próby zastosowania takiego modelu, ze sk adowa okresowa wyznaczona metod  Fouriera,

jako:

)t(f)t(*y)t(y ⋅= (17)

Po zbudowaniu modeli konieczne jest dokonanie oceny ich poprawno ci. W tym celu

obliczane s  b dy ex post tzw. prognoz wygas ych. Najcz ciej wykorzystywany jest

pierwiastek redniego b du kwadratowego prognoz ex post, okre lony wzorem:

( )∑
=

−=ε
n

1t

2)t(y)t(y
n
1 (18)

MODELE INFLACJI W POLSCE

Do modelowania inflacji w Polsce wykorzystane zosta y obydwie przedstawione metody.

Pierwszy etap, wspólny dla obydwu, polega  na wyznaczeniu funkcji trendu. W tabeli 2

przedstawiono otrzymane zale no ci, oraz wspó czynniki determinacji odpowiadaj ce

za onej postaci funkcji. Z przedstawionych danych wynika, e najlepiej odzwierciedla trend

inflacji funkcja pot gowa.
Tabela 2. Funkcja trendu oraz odpowiadaj cy jej wspó czynnik determinacji dla inflacji
Table 2. Function of trend and determination coefficient for inflation.
Funkcja trendu Wspó czynnik determinacji R2

y = -0,0278·t+103,58 0,4478
y = -1,3712·ln (t)+107,04 0,5561
y = 0,0002·t2 - 0,0582·t+104,32 0,4830
y = 107,07·t-0,0133 0,5581
y = 103,56·e-0,0003·t 0,4572

ród o: Badania w asne.

Tendencja rozwojowa zosta a nast pnie wyeliminowana w sposób odpowiedni dla modelu

addytywnego (poprzez odj cie od inflacji) i multiplikatywnego (poprzez podzielenie inflacji

przez trend). Analiza przebiegu wykaza a, e lepszy b dzie prawdopodobnie model

multiplikatywny, poniewa  amplituda waha  wokó  trendu zmienia si  w czasie. Obliczenia

wykonano jednak dla obydwu wariantów.

W przypadku metody wska nikowej konieczne jest za enie liczby faz okresu.

W przypadku inflacji miesi cznej nale y za  d ugo  cyklu w miesi cach. Dobranie

odpowiedniej warto ci na podstawie wykresu jest dosy  trudne. Wady tej pozbawiona jest

metoda Fouriera, poniewa  d ugo  cyklu jest w tej metodzie wyznaczana automatycznie.

ciw  metod  post powania jest wi c w takim przypadku zastosowanie metody Fouriera

w celu wyznaczenia d ugo ci cyklu, a nast pnie zastosowanie metody wska nikowej. Analiza

Fouriera (zostanie przedstawiona dalej) wykaza a, e najwi kszy wp yw ma sk adowa

harmoniczna o okresie równym 12 miesi cy. Tak  te  liczb  cykli za ono w modelu

wska nikowym.
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W tabeli 3 przedstawione zosta y czyste wska niki sezonowo ci c(j), dla j=1, 2, ..., 12.

Prognoz  dla chwili t nale y wyznaczy  z nast puj cej formu y dla modelu addytywnego:

)j(ct07,107)j,t(i 0133,0 +⋅= − (19)

Model multiplikatywny natomiast okre la wzór:

)j(ct07,107)j,t(i 0133,0 ⋅⋅= − (20)

gdzie: t=1, 2, ...,n, natomiast j = t mod 12.
Tabela 3. Czyste wska niki sezonowo ci dla wska nikowych modeli inflacji
Table 3. Pure season coefficients for coefficients model of inflation.

Czyste wska niki sezonowo ci
Numer fazy cyklu - j Model addytywny Model multiplikatywny

1 1,819 1,018
2 -0,022 1,000
3 -0,224 0,998
4 0,043 1,000
5 -0,207 0,998
6 -0,338 0,997
7 -1,339 0,987
8 -0,868 0,991
9 0,784 1,008

10 0,134 1,001
11 0,032 1,000
12 0,187 1,002

ród o: Badania w asne.

Buduj c modele inflacji w oparciu o analiz  Fouriera nale y na wst pie wybra  te

harmoniki, które maj  najwi kszy udzia  okre lony warto ciami periodogramu pj. W tabeli 4

przedstawiono wyniki analizy dla 5 harmonik o najwi kszym wp ywie. Warto ci pi wskazuj ,

e zarówno w modelu addytywnym, jak i multiplikatywnym, do modelu wejd  sk adowe

odpowiadaj ce okresom równym 12 miesi cy i 4 miesi ce (kwarta ).

Model addytywny uzyskany metod  analizy harmonicznej okre la nast puj cy wzór:

( ) ( )
( ) ( )t25,02sin068,0t25,02cos654,0

t083,02sin17,0t083,02cos659,0
0222,0t07,107)t(i 0133,0

⋅⋅π⋅+⋅⋅π⋅+
+⋅⋅π⋅−⋅⋅π⋅+

++⋅= −

 (21)

Natomiast model multiplikatywny:

( ) ( )
( ) ( ))t25,02sin001,0t25,02cos006,0

t083,02sin002,0t083,02cos006,0
0002,1(t07,107)t(i 0133,0

⋅⋅π⋅+⋅⋅π⋅+
+⋅⋅π⋅−⋅⋅π⋅+

+⋅⋅= −

 (22)

Tabela 4. Wyniki analizy harmonicznej dla modelu addytywnego i multiplikatywnego
Table 4. Result of harmonic analysis for additive and multiplicative models.

Model addytywny Model multiplikatywny
Wyraz wolny a0 = 0,0222 Wyraz wolny a0 = 1,0002

Okres fj
1) aj bj pj Okres fj

1) aj bj pj

12,00 0,083 0,659 -0,170 33,388 12,00 0,083 0,006 -0,002 0,0032
4,00 0,250 0,654 0,068 31,127 4,00 0,250 0,006 0,001 0,0030
2,40 0,417 0,264 0,191 7,657 2,40 0,417 0,003 0,002 0,0007
4,97 0,201 0,289 -0,018 6,029 2,00 0,500 0,003 0,000 0,0006
2,00 0,500 0,288 0,000 5,962 4,97 0,201 0,003 0,000 0,0006

ród o: Badania w asne.
1) fi – cz stotliwo
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Porównanie przedstawionych wy ej modeli inflacji dokonane zostanie w oparciu o

warto ci pierwiastka redniego b du kwadratowego ex post okre lonego wzorem (18).

Obliczone w ten sposób b dy zosta y przedstawione w tabeli 5. Wyniki pokazuj , e lepsze

 modele multiplikatywne. Najlepszy okaza  si  model multiplikatywny wska nikowy,

nale y jednak zwróci  uwag , e jako  modeli jest dosy  zbli ona.

Wprawdzie mniejszy b d ex post otrzymano wykorzystuj c model wska nikowy, jednak

model sk adowych harmonicznych mo e zosta  poprawiony. Jest to mo liwe poprzez

uwzgl dnienie wi kszej liczby cz stotliwo ci. Wad  takiego rozwi zania jest jednak

ono  formu y obliczeniowej i trudno ci w interpretacji kolejnych sk adowych.
Tabela 5. Pierwiastek redniego b du kwadratowego ex post dla wyznaczonych modeli inflacji.
Table 5. Root average squared error ex post for inflation models.

Model
Wska nikowy addytywny 0,873

Wska nikowy multiplikatywny 0,867
Fouriera addytywny 1,170

Fouriera multiplikatywny 1,167
ród o: Badania w asne.

PORÓWNANIE PROGNOZ INFLACJI MIESI CZNEJ NA ROK 2003

Modele utworzone powy ej pozwoli y na sporz dzenie prognozy inflacji miesi cznej

mierzonej indeksem cen towarów i us ug konsumpcyjnych na rok 2003. Prognozy te

przedstawiono w tabeli 6, oraz na wykresie 1. W tabeli zawarto równie  b d wyznaczony dla

stycznia i lutego 2003 r. Najlepsz  prognoz  pozwoli  stworzy  multiplikatywny model

Fouriera. Modele wska nikowe da y prognozy gorsze.
Tabela 6. Prognoza inflacji miesi cznej dla roku 2003
Table 6. Month inflation forecasting for 2003 year.

miesi c Inflacja
rejestrowana

model
wska nikowy

addytywny

model
wska nikowy
multiplikat.

model Fouriera
addytywny

model Fouriera
multiplikatywny

stycze 100,4 102,03 101,98 100,79 100,77

luty 100,1 100,18 100,18 99,75 99,76
marzec 99,97 99,98 99,98 99,98

kwiecie 100,23 100,23 100,38 100,38

maj 99,97 99,98 99,61 99,62
czerwiec 99,83 99,83 98,88 98,90

lipiec 98,82 98,85 99,63 99,64
sierpie 99,28 99,30 100,64 100,63

wrzesie 100,92 100,91 100,40 100,39
pa dziernik 100,27 100,27 99,98 99,98

listopad 100,16 100,15 100,73 100,72

grudzie 100,30 100,30 101,45 101,42
 - b d 1,119 1,155 0,368 0,356

ród o: Badania w asne.
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Rys 1. Inflacja prognozowana w roku 2003 oraz rejestrowana w styczniu i lutym.
Uwaga: Prognozowana inflacja dla modeli addytywnych jest prawie taka sama jak dla multiplikatywnych. Skutkiem tego na

wykresie prognozy te pokrywaj  si  ze sob
Fig. 1. Forecasting inflation in 2003 year and registered in January and February.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Modele inflacji miesi cznej mierzonej indeksem cen i towarów us ug konsumpcyjnych

przedstawione w opracowaniu potwierdzaj  sezonowy charakter jej zmian. Analiza Fouriera

wykaza a, e najwa niejsza jest sk adowa o okresie równym 12 miesi cy, odpowiadaj ca

zmianom w cyklu rocznym. Model wska nikowy zbudowany zosta  dla okresu zawieraj cego

12 cykli miesi cznych.

W przypadku oceny modeli pierwiastkiem redniego b du kwadratowego ex post prognoz

wygas ych z lat 1991 – 2002, lepsze wyniki da a metoda wska nikowa. Natomiast b dy

prognozy dla stycznia i lutego 2003 by y mniejsze  dla modelu uzyskanego analiz

harmoniczn .

Modele multiplikatywne da y lepsze wyniki cznie w okresie 1991-2002. Natomiast

ró nice prognoz dla roku 2003 mi dzy modelami multiplikatywnymi i addytywnymi by y

bardzo ma e.

Porównuj c obydwie zaprezentowane metody mo na stwierdzi , e podstawow  zalet

metody wska ników jest prostota oblicze  i modelu. Analiza Fouriera natomiast pozwala na

budow  modelu, którego jako  mo e by  poprawiana (poprzez uwzgl dnianie wi kszej

liczby sk adowych harmonicznych). Wi e si  to jednak z istotnym zwi kszaniem jego

ono ci. Z ona formu a obliczeniowa modelu harmonicznego jest istotn  jego wad .
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Uwzgl dnienie du e liczby sk adowych harmonicznych powoduje ponadto trudno ci w ich

interpretacji .
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FUZJE, PRZEJ CIA I ALIANSE STRATEGICZNE W GOSPODARCE
WIATOWEJ I POLSKIEJ

Jakub Kraciuk

Streszczenie. Artyku  przedstawia jeden z wymiarów globalizacji, a mianowicie procesy
koncentracji kapita owej w wiecie i w Polsce. Scharakteryzowano trzy ró ne rodzaje
koncentracji: fuzje, przej cia i alianse strategiczne, a tak e omówiono sposoby konsolidacji
przedsi biorstw w naszym kraju.

owa kluczowe: globalizacja, koncentracja kapita owa, konsolidacja.

WST P
Koncentracja kapita u jest niew tpliwie zjawiskiem charakterystycznym dla ko ca XX

i pocz tku XXI wieku. Wynika ona po pierwsze, z samej natury kapitalizmu:

wypracowywane przez przedsi biorstwa zyski zu ywane s  bowiem na zakup innych,

abszych podmiotów gospodarczych w nadziei na zwielokrotnienie tych zysków. Po drugie,

czynnikiem ogromnie przy pieszaj cym koncentracj  kapita u jest powszechnie obserwowana

globalizacja rynków zbytu, np. Coca col  sprzedaje si  we wszystkich miejscach kuli

ziemskiej bez wyj tku, od Nowego Jorku a  po Pekin, podobnie jest z Kodakiem, czy

McDonalds'em. I wreszcie dla zjawiska koncentracji kapita u nie bez znaczenia wydaje si

by  upowszechnienie i masowa dost pno  nowoczesnych rodków telekomunikacji, która

pomaga w istotny sposób w zak adaniu i rozwijaniu firm transnarodowych. Procesowi

globalizacji, a tak e powstawaniu korporacji transnarodowych sprzyja tak e pewien,

obserwowany aktualnie, fenomen socjologiczny, na który zwrócili uwag  autorzy ksi ki

„The winner take oll society”- R. Frank i Ph. Cooka [Dembi ski, Globalizacja...internet].

Wed ug nich mamy obecnie do czynienia ze spo ecze stwem, w którym wygrywaj cy „zbiera

wszystko”. Opieraj c si  na obserwacji wiata sportu i show biznesu wymienieni autorzy

stwierdzaj , e zarobki najlepszych s  nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do ró nicy

jako ciowej dziel cej ich od tych, którzy maj  troch  gorsze wyniki. Wygrywaj  wi c tylko

pierwsi, powstaje natomiast ogromna dysproporcja miedzy wysi kiem pozosta ych a tym co w

zamian otrzymuj . Takim, swojego rodzaju wy cigiem do bycia pierwszym i zgarni cia

premii w formie dominacji rynku jest seria przej , fuzji i aliansów, które s  istotnym

zjawiskiem na rynku wiatowym.

FUZJE I PRZEJ CIA W GOSPODARCE WIATOWEJ

W gospodarce globalnej coraz wa niejszym motywem dzia alno ci korporacji jest

poszukiwanie aktywów strategicznych. Oznacza to d enie do przej cia innej firmy lub

po czenia z ni  i wej cie w posiadanie jej aktywów strategicznych, co pozwala na
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zachowanie lub zwi kszenie udzia u na rynku globalnym. Fuzje i przej cia s  te  jedn

z najszybszych form wej cia na rynek innego kraju.

Fuzja polega na czeniu si  niezale nych przedsi biorstw, które dziel  si  swoimi

zasobami dla osi gni cia wspólnych celów. W wyniku po czenia obie jednostki trac

osobowo  prawn , a zamiast nich, z po czonych maj tków i kapita ów, powstaje nowe

przedsi biorstwo, czyli nowy podmiot prawa. W literaturze wyró nia si  fuzj  poziom

czenie si  spó ek podobnego rodzaju), fuzj  pionow  ( czenie si  spó ek pozostaj cych

w relacji producent-dostawca), fuzj  tworz  konglomerat (po czenie przedsi biorstw

z ró nych bran ). Zwykle fuzje prowadz  firmy o zbli onej wielko ci.

Przez przej cie rozumiemy natomiast, nabycie takiej liczby akcji jednego

przedsi biorstwa przez drugie, która daje mo liwo  jego kontrolowania [www.fuzja.pl].

W wyniku przej cia wykupione przedsi biorstwo zostaje w pewien sposób w czone

w struktur  firmy przejmuj cej. Cech  odró niaj  przej cia od fuzji jest to, e przejmowane

przedsi biorstwo nie traci podmiotowo ci prawnej. W sytuacji, gdy firma dokonuj ca

przej cia jest znacznie wi ksza od firmy przejmowanej, transakcja taka jest okre lana mianem

wykupu.

Fuzja dwóch przedsi biorstw lub przej cie jednego przedsi biorstwa przez inne jest

punktem zwrotnym w ich historii. Proces ten wywo uje zmiany we wszystkich obszarach

funkcjonowania obu jednostek, od struktury w asno ciowej i prawnej przez rynkowo-

produktow , produkcyjno-technologiczn , kadrowo-organizacyjn  do finansowej. Zmiany te

maj  charakter d ugookresowy, dlatego te  nale y rozpatrywa  je w kontek cie szeroko

rozumianej strategii przedsi biorstwa. Proces przej cia mo e mie  charakter przyjazny lub

wrogi. Przej cie przyjazne dokonuje si  w wyniku negocjacji organów obu przedsi biorstw

(zarz dów, rad nadzorczych). Zadaniem tych negocjacji jest ustalenie warunków przej cia,

które musz  by  nast pnie akceptowane przez w cicieli tych przedsi biorstw w formie

uchwa  zgromadze  wspólników lub walnych zgromadze . Tak wi c, przyjazne przej cie

charakteryzuje wspó praca zarz du przedsi biorstwa przejmowanego z przejmuj cym.

Z wrogim przej ciem mamy do czynienia, gdy organa przedsi biorstwa przejmowanego

podejmuj  dzia ania maj ce na celu obron  przed przej ciem. W rezultacie próby wrogiego

przej cia, oprócz problemów czysto technicznych, mamy najcz ciej do czynienia z oporem,

zw aszcza ze strony naczelnej kadry kierowniczej przedsi biorstwa przejmowanego.

Dodatkowo, w wyniku przej cia o wrogim charakterze, tak e negocjacje przebiegaj  w innej

atmosferze a przedsi biorstwo przejmuj ce nie ma zbyt du ych mo liwo ci zapoznania si

z sytuacj  finansow  przedsi biorstwa przejmowanego. W przypadku wrogiego przej cia,

http://www.fuzja.pl


3

3

czynno ci prawne polegaj  na tym, e zarz d przedsi biorstwa przejmuj cego zg asza ofert

nabycia przedsi biorstwa bezpo rednio jego w cicielom (akcjonariuszom lub wspólnikom)

z pomini ciem organów tego przedsi biorstwa. Wskutek uzyskania pakietu kontrolnego przez

przedsi biorstwo przejmuj ce zazwyczaj te  wkrótce dochodzi do zmiany organów

przedsi biorstwa przejmowanego. Analiza fuzji i przej  wykazuje, e motywów ich

realizacji jest prawie tyle samo co transakcji. W tabeli 1 przedstawione s  g ówne motywy,

dla których firmy decyduj  si  na fuzje oraz przej cia. Na przyk ad, du e przedsi biorstwo

z bran y spo ywczej, posiadaj ce rozbudowan  sie  dystrybucji, mo e przej  ma , mniej

znan  firm  z tej samej bran y w celu osi gni cia synergii w sferze marketingu i dystrybucji.

Inne rodzaje przej  mog  wynika , mi dzy innymi, z d enia do zwi kszenia si y rynkowej,

zdobycia kontroli nad strategicznym dostawc  b  konsolidacji nadmiernych zdolno ci

produkcyjnych.

Tabela 1. Motywy fuzji i przej
Table 1. Reasons behind the mergers and take over

Grupy motywów Motywy specyficzne

Motywy techniczne i operacyjne

 zwi kszenie efektywno ci zarz dzania
 pozyskanie bardziej efektywnego kierownictwa
 usuni cie nieefektywnego kierownictwa
 synergia operacyjna
 korzy ci skali
 komplementarno  zasobów i umiej tno ci
 ograniczenie kosztów transakcyjnych
 korzy ci integracji technicznej

Motywy rynkowe i marketingowe

 zwi kszenie udzia u w rynku
 zwi kszenie warto ci dodanej
 wyeliminowanie konkurencji
 komplementarno  produktów (rynku)
 dewersyfikacja ryzyka dzia alno ci
 wej cie w nowe obszary dzia alno ci

Motywy finansowe

 wykorzystanie nadwy ek finansowych
 przej cie gotówki
 synergia finansowa
 niedowarto ciowanie spó ki

Motywy menad erskie

 wzrost wynagrodze  kierownictwa
 wzrost presti u i w adzy
 zmniejszenie ryzyka zarz dzania
 zwi kszenie swobody dzia ania

ród o: www.fuzja.pl, cyt. za Fuzje i przej cia przedsi biorstw, praca zbiorowa pod redakcj  W. Fr ckowiaka, PWE,
Warszawa 1998.

Wspó cze nie fuzje i przej cia s  sta ym elementem gospodarek nie tylko krajów

rozwini tych, ale takich jak np. Tajwan czy Hongkong. Przeobra enia zachodz ce w krajach

Europy rodkowej i Wschodniej, a zwi zane z przechodzeniem do gospodarki rynkowej,

rodz  nowe mo liwo ci tak dla lokalnego wiata biznesu, jak i dla ekspansywnych

gospodarek krajów zachodnich, zainteresowanych pozyskaniem nowych rynków zbytu oraz

ta szej bazy surowcowej. Coraz cz ciej fuzje i przej cia przybieraj  kszta t wielkich,

mi dzynarodowych transakcji, g ównie z powodu integracji gospodarczej wiata, demontuj c

http://www.fuzja.pl
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przy tym ró nego rodzaju bariery handlowe i inwestycyjne. W konsekwencji konkurencja

nabiera wymiaru mi dzynarodowego a przedsi biorstwa zmuszone s  konkurowa  ze sob

równolegle na mi dzynarodowych i na swoich macierzystych rynkach.

W ostatniej dekadzie, wzrost mi dzynarodowej produkcji odbywa  si  g ównie przez fuzje

i przej cia a nie przez inwestycje typu greenfield (od podstaw). Liczba fuzji oraz przej

systematycznie ros a od po owy lat 90-tych. Warto  transakcji w tej dziedzinie, na ca ym

wiecie, przekroczy a w 1996 r. po raz pierwszy, bilion dolarów. W 1998 r. wynios a ponad 2

biliony, a w 2000 r. dosz a do rekordowego poziomu 3,5 biliona dolarów [Kolejny rekord...

Internet]. W nast pnych latach nast pi o jednak odwrócenie tego trendu. Analitycy

Pricewaterhouse Coopers oszacowali, e w roku 2002 w liczba fuzji i przej  zmniejszy a si

o 1/3 w stosunku do roku poprzedniego[Kuchciak 2003].

Operacja czenia si  lub nabycia innego przedsi biorstwa stwarza potencjalne szanse nie

tylko na rozszerzenie udzia ów rynkowych, lecz równie  obni  kosztów i popraw

rentowno ci. Oznacza wi c prób  zdobycia stosunkowo szybko nowej pozycji w ród

konkurencji. Badania prowadzone przez firmy konsultingowe przynios y wyniki, e tylko

w co trzecim przypadku spe niaj  si  oczekiwania zwi zane z fuzjami i przej ciami.

Tabela 2. Najwi ksze fuzje korporacji transnarodowych w latach 1997-2000, wed ug bran
Table 2. The biggest mergers of transnational corporations in the years 1997-2000, by sectors

Nabywca Kupowana firma lub
partner fuzji

Data og oszenia
transakcji

Warto  transakcji
w mld USD

Telekomunikacja

Vodafone (WB) Mannesmann (Niemcy) 11/1999 126

SBC (USA) Ameritech (USA) 5/1999 72
Beli Atlantic (USA) GTE (USA) 7/1999 71

Vodafone (WB) Airtouch (USA) 1/1998 70

Informatyka / Internet / Media

AOL(USA) Time Warner (USA) 1/2000 165

General Electric (USA) Honeywell (USA) 10/2000 45

Terra (Hiszpania) Lycos (USA) 5/2000 12,5

Deutsche Telekom (Niemcy) Debis ((Niemcy) 3/2000 5,4
Przemys  farmaceutyczny

Pfizer (USA) Warner-Lambert (USA) 2/2000 116

GlaxoWellcome(WB) SmithKline B. (WB) 1/2000 75,9

Pharmacia & Upjohn (USA) Monsanto (USA) 12/1999 40

Hoechst (Niemcy) Rhone-Poulenc (Francja) 12/1999 26

Banki

Travelers Group (USA) Citicorporation (USA) 6/1998 72,6

Nations Bank (USA) Bank America (USA) 4/1998 61,6

Fuj i Bank (Japonia) Dai-Ichi Kangyo Bank (Japonia) 8/2000 40,1

Chase Manhattan (USA) JP Morgan (USA) 9/2000 33,6
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Przemys  samochodowy

Daimler-Benz (Niemcy) Chrysler (USA) 11/1998 38

Ford (USA) Volvo (Szwecja) 3/1999 6,5

Renault (Francja) Nissan (Japonia) 6/1999 5,5

General Motors (USA) Fiat (W ochy) 3/2000 2,4

Handel

Carrefour (Francja) Promodes (Francja) 8/1999 17,1
Wal-Mart (USA) Asda (WB) 6/1999 10,7

Ahold (Holandia)
s

US Foodsendce (USA) 3/2000 3,6

Metro (Niemcy) Makro (Holandia) 10/1997 2,7

ród o: http://www.oditk.com.pl/index.php

Nast pstwa fuzji i przej  s  mocno zró nicowane w poszczególnych bran ach. Prowadz

one przewa nie do poprawy wyników w bran y handlowej. Zainteresowanie tymi operacjami

dzie nadal silne równie  w bran y farmaceutycznej, poniewa  prace badawczo-rozwojowe

nad nowymi lekarstwami s  bardzo kosztowne i przewa nie mog  by  finansowane tylko

przez du e koncerny. Niektóre korporacje (np. Toyota, Honda, Porsche, BASF lub Bayer)

przejawiaj  wysoce sceptyczne nastawienie do fuzji oraz przej . Inne natomiast (General

Electric, Unilever, Cisco lub Tyco) systematycznie powi kszaj  swoje udzia y rynkowe przez

kupowanie innych firm, podnosz c równocze nie swoj  rentowno  i kursy akcji. Osi gn y

te  one du e umiej tno ci w wyszukiwaniu odpowiednich okazji oraz integrowaniu

przej tych firm. Koncerny znane z udanych przej  pozostawiaj  z regu y du  swobod

dzia ania kupionym firmom. Stawiaj  im oczywi cie jasne cele finansowe, ale niewiele

ingeruj  w sposoby ich osi gania. Jednak zanim dojdzie do transakcji, zdobywaj  bardzo

dok adne rozeznanie w sytuacji firmy oraz panuj cym w niej stylu zarz dzania. Je li firma

zdobywa jednoznacznie pozytywn  opini , to drugorz dne jest pytanie, czy trzeba za ni

zap aci  cen , która wydaje si  wygórowana.

ALIANSE STRATEGICZNE

Poza fuzjami i przej ciami, jednym z najbardziej znanych zjawisk, z jakim mamy do

czynienia w gospodarce wiatowej w ci gu ostatnich pi tnastu lat, jest szybkie

rozpowszechnianie si  aliansów strategicznych. Praktycznie, ka dego dnia dochodz  do nas

informacje o zawieranych porozumieniach kooperacyjnych mi dzy dwiema lub wieloma

firmami. W aliansach bierze udzia  szeroki wachlarz bardzo ró nych przedsi biorstw

i przybieraj  one niezwykle zró nicowane formy. Stronami s  zarówno wielkie grupy

przedsi biorstw, przedsi biorstwa mi dzynarodowe, jak i ca kiem ma e firmy. Prawie

wszystkie dziedziny dzia alno ci w przemy le, a tak e i us ugi s  obszarem do  szybkiego

http://www.oditk.com.pl/index.php
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rozwoju wspó pracy mi dzy przedsi biorstwami. Wzrastaj ca liczba porozumie  pomi dzy

przedsi biorstwami dawno ju  przekroczy a granice pa stw, kontynentów i zaczyna

przybiera wiatowy zasi g. Porozumienia, zarówno te o charakterze programów

mi dzynarodowych (takie np. jak Concorde-Airbus, Rover-Honda, Ford-Mazda, General

Motors-Toyota, Chrysler-Mitsubishi itd.), jak i te o charakterze umów komercjalizacyjnych

(np. Matra, Automobile-Renault), wspólnych filii, wspólnych programów badawczych,

programów rozwojowych, przekazywaniu licencji itd. na ogó  zawierane s  pod ogóln  nazw

„aliansu”[ Kaczmarek 2000].

Ta, ogromna ró norodno  wspó pracy i wspó dzia ania mi dzy przedsi biorstwami

kryj ca si  pod poj ciem aliansu, stanowi o jego wielkiej popularno ci. Terminologia aliansu

jest z metodycznego punktu widzenia p ynna i znajduje si  obecnie raczej na etapie

definiowania a nie precyzyjnej i cis ej definicji. Alians bowiem cz sto jest definiowany

zamiennie jako: koalicja, sojusz, porozumienie, zwi zek partnerski, sie , konstelacja firm,

wspólne przedsi wzi cie itd. Ogólnie, poj cie aliansu mo na zdefiniowa  jako porozumienie

mi dzy dwoma lub wieloma niezale nymi przedsi biorstwami, które postanawiaj  wspólnie

prowadzi  okre lon  dzia alno  gospodarcz  lub wspólnie realizowa  okre lony projekt,

przedsi wzi cie itd., koordynuj c w tym celu mi dzy sob  kluczowe kompetencje i niezb dne

zasoby, aby zrealizowa  okre lony wspólny cel. Tym, co jest istotne w poj ciu aliansu, jest

utrzymanie niezale no ci tzw. „nienaruszalnej autonomii” ka dej z firm partnerskich, mimo

umowy wi cej jednych i drugich. Inaczej mówi c, w aliansach, przedsi biorstwa

partnerskie cz  si  dla realizacji wspólnych celów, ale utrzymuj  swoj  autonomi  i chroni

asne interesy. Z definicji wynikaj  podstawowe oraz specyficzne cechy aliansów

strategicznych. Bardziej szczegó owa analiza pozwala nam jednak na wyró nienie

nast puj cych, charakterystycznych cech aliansów strategicznych:
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 alians wymaga koniecznie zgody miedzy firmami na wspó dzia anie i w konsekwencji

zawierana jest umowa miedzy nimi. Ka dy zatem alians jest umow  z prawnego punktu

widzenia lub zespo em umów dotycz cych okre lonego dzia ania, zadania, projektu,

wspó pracy, pomocy, technologii kompetencji, do wiadczenia itd.,

 alianse cz  dwa lub wiele przedsi biorstw w dok adnie okre lonej dziedzinie, zakresie,

projekcie itd. Przedsi biorstwa pozostaj  nadal niezale ne, mimo nawi zanego porozumienia,

ale powstaje wtedy konieczno  utworzenia i funkcjonowania okre lonych „centrów

decyzyjnych”, które interweniuj  w wyborach dotycz cych wspólnej dzia alno ci lub

wspólnych projektów. Ta wielo  centrów decyzyjnych sprawia, e zarz dzanie aliansami

staje si  bardziej z one ni  zarz dzanie organizacjami o jednolitej strukturze.

 przedsi biorstwa anga uj ce si  w alianse robi  to po to, aby osi gn  okre lone cele lub

dlatego, e dzia ania takie uwa aj  za najlepiej nadaj ce si  do realizacji przyj tych

zamierze  ni  inne formy realizacji strategii firmy. Jednocze nie jednak nale y zauwa ,

e alianse s  sojuszami stosunkowo atwo odwracalnymi i umo liwiaj  wycofanie si

partnerów z ca ci dzia ania czy projektu, b  jego cz ci, a nast pnie powrotu do aliansu.

 wspó dzia anie partnerów w aliansie wi e si  z potencjalnie konfliktowym charakterem

interesów i celów, których to wspó dzia anie dotyczy. Przedsi biorstwa partnerskie,

pozostaj c niezale nymi, pilnuj  w rzeczywisto ci w asnych celów i interesów. Mimo to

dochodz  one do uzgodnienia wspólnych celów, bardziej lub mniej precyzyjnych, które

nie staj  si  celami, dla realizacji których alians zosta  stworzony. Te wspólne cele s

jednak tylko celami cz ciowymi dla ka dego z partnerów i czasami mog  wchodzi

w konflikt z podstawowymi celami tego lub innego alianta. Przyk adem s  dwie firmy

brytyjskie British Aerospace i DASA w zakresie produkcji samolotu Airbus A-319. Firmy

te nie dlatego odst pi y od produkcji tego samolotu w wersji A-319, e nie wierzy y w jego

sukces handlowy, lecz dlatego, e konkurowa  on z pewnymi ich w asnymi modelami

samolotów.

Nie wszystkie porozumienia w formie aliansów strategicznych spe niaj  pok adane w nich

nadzieje. Z raportu przeprowadzonego trzy lata temu przez firm  Andersen Consulting

wynika o, e tylko 39% aliansów dokonanych w ci gu czterech lat spe ni o oczekiwania firm

[Bialik 2000]. Wi kszo  przynios a straty akcjonariuszom, a zarz dom firm k opoty

z okre leniem strategii dzia ania po podpisaniu porozumienia. O powodzeniu aliansu

decyduje przede wszystkim, si a przetargowa. Ka dy alians jest specyficzny, a o powodzeniu

cz sto decyduje elastyczno  managerów i zaanga owanie pracowników. Bardziej przydaje

si  sprawna komunikacja, ni  do wiadczenie wyniesione z przeprowadzenia podobnych
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operacji w innych firmach.

PROCESY KONSOLIDACJI PRZEDSI BIORSTW W WARUNKCH POLSKIEJ

GOSPODARKI

Obserwuj c rozwój polskiej gospodarki w latach dziewi dziesi tych nasuwa si

refleksja, e zbyt wcze nie jest mówi  u nas o wielkich aliansach strategicznych podobnych

do tych, jakie maj  miejsce pomi dzy wielkimi korporacjami na wiecie w ramach

powszechnie post puj cej globalizacji. Du a fragmentacja polskich przedsi biorstw jest jedn

z przyczyn ich s abo ci operacyjnej wobec rosn cej konkurencji ze strony wchodz cych na

nasz rynek firm zachodnich. St d, w pierwszej kolejno ci, wobec przybli aj cej si

perspektywy cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej, priorytetem wydaje si  by

konsolidacja przedsi biorstw zmierzaj ca do koncentracji kapita u i podniesienia pozycji

konkurencyjnej. Konsolidacja ta odbywa si  zarówno na drodze fuzji, przej , jak i szeroko

rozumianej wspó pracy strategicznej z partnerami krajowymi lub zagranicznymi.

W Polsce liczba ujawnionych fuzji i przej  wzros a z 207 w roku 2001 do 259 w roku

2002. Zwi kszy a si  tak e czna warto  transakcji z 2,8 mld USD do 3,1 mld USD. W 42

proc. wszystkich transakcji przej ty zosta  wi kszo ciowy pakiet akcji. Wzrostowi zarówno

liczby, jak i warto ci transakcji w Polsce, podobnie jak w ca ym naszym regionie, sprzyja y

procesy restrukturyzacji i konsolidacji. rednia warto  transakcji wynios a u nas 13,7 mln

USD, podczas gdy dla regionu by o to 21,7 mln USD. rednia warto  fuzji i przej  w

Polsce jest znacz co mniejsza ni  w regionie, poniewa  dominuj  tu transakcje ma e i rednie

a nie wyst puj  jeszcze megatransakcje powy ej 1 mld USD. Udzia  podmiotów krajowych w

fuzjach i przej ciach wzrós  z 53 proc. w 2001 roku do 65 proc. W 2002. Najwi ksz

transakcj  zawart  w 2002 roku, która zdominowa a rynek, by o przej cie przez Tesco sieci

hipermarketów Hit za 652 mln USD. Kwota ta stanowi a 21 proc. warto ci rynku. W sumie

dzi ki tej transakcji i jeszcze kilku innym, inwestorzy z Wielkiej Brytanii uplasowali si  na

pierwszym miejscu. cznie w 2002 roku wydali oni na fuzje i przej cia w Polsce 792,4 mln

USD. Na drugim miejscu byli Belgowie (164,7 mln USD), a na trzecim Szwedzi (136,5 mln

USD). W 2002 roku najwi cej, bo 61 transakcji ujawniono w sektorze wytwórczym. Drugi

pod wzgl dem atrakcyjno ci by  sektor us ug finansowych (39 transakcji). Pod wzgl dem

warto ci transakcji liderem by  sektor handlu detalicznego i hurtowego (ponad 670 mln

USD). W sektorze us ug finansowych - drugim pod wzgl dem warto ci - by o to ponad 600

mln USD. Z badania PricewaterhouseCoopers (PwC) wynika tak e, e w 2002 roku polskie
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firmy dokona y czterech transakcji na rynkach zagranicznych (w tym trzech na Ukrainie),

podczas gdy rok wcze niej by a to tylko jedna transakcja [Kuchciak 2003].

Co ciekawe, dekoniunktura gospodarcza nie zmniejsza zainteresowania fuzjami

i przej ciami. Liczba transakcji w przedziale 10-50 mln dolarów jest od kilku lat mniej wi cej

sta a. Recesja zmienia motywy, odwraca kierunek poszukiwa  i stron  inicjuj  negocjacje.

atwiej kupi , bo pogr one w k opotach firmy garn  si  do sprzeda y; je eli jest hossa,

przewa aj  oferty kupna ze strony du ych firm. Je eli nie nast pi szybka konsolidacja

wykupione mog  by  ju  wkrótce kolejne sektory: dystrybucja i logistyka (nie ma tu jeszcze

wielkich firm z Europy, cho  s  ju  wszyscy wielcy detali ci) czy handel detaliczny (kto dzi

nie ma 100 sklepów, raczej nie pozostanie niezale ny). Klasycznym przyk adem bran y, która

w Polsce jest jeszcze bardzo rozdrobniona, s  masowe us ugi turystyczne. Polskie firmy albo

si  zgrupuj  (jako animatorów konsolidacji najcz ciej wymienia si  Triad  i Sigm ), albo

Ving b  Neckermann za kilka lat b  okre la y regu y gry na rynku.

Oczywi cie, s  przypadki wy amuj ce si  z trendu "przyjdzie du y i zrobi porz dek", jak

Agora konsoliduj ca rynek mediów, rosn cy organicznie Atlas (zaprawy klejowe), Kamis

(lider rynku przypraw) czy fenomen podpozna skiej firmy Solaris (autobusy). Za kilka lat nie

mo na wykluczy , e wykupione zostan  te  i te firmy, ale wtedy w gr  b  wchodzi y

znacznie wi ksze pieni dze.

W przeciwie stwie do fuzji i przej , alianse kapita owe w Polsce nie s  upowszechnion

form  porozumie  strategicznych z partnerami zachodnimi. Inwestorzy zagraniczni zamiast

wykupywania mniejszo ciowych udzia ów w polskich firmach, wobec du ej atrakcyjno ci

inwestycyjnej polskiej gospodarki i malej cego ryzyka inwestycyjnego, wol  przejmowa

pakiety kontrolne. Alianse z firmami zagranicznymi maj  miejsce jako etap przechodni

(dostosowawczy) przed zakupem pakietów kontrolnych akcji. Motywy tworzenia si  aliansów

na wiecie s  odmienne od tych, jakimi kieruj  si  firmy dzia aj ce w Polsce. O aliansach

w skali globalnej decyduje cz sto czynnik technologiczny. Alianse takie motywowane

 konieczno ci  po czenia kompetencji technologicznych, obni enia kosztów bada

i rozwoju, produkcji oraz dystrybucji. W Polsce natomiast podstawowym celem jest

sprowadzenie do kraju nowej technologii i kapita u w celu podniesienia pozycji

konkurencyjnej wobec rodzimych i zachodnich konkurentów. Ze strony zagranicznych

inwestorów motywem aliansów jest wej cie z ograniczonym ryzykiem na polski rynek, z

ewentualn  mo liwo ci  zwi kszenia udzia u w rynku i poznanie lokalnych warunków przed

podj ciem decyzji o wykupie strategicznego pakietu. Niekorzystny dla polskiej strony jest

fakt, e w wielu przypadkach porozumienia z partnerami zagranicznymi przybieraj  formy
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aliansu niesymetrycznego (zawieraj ce go przedsi biorstwa maj  nierówne potencja y

ekonomiczne, techniczne i organizacyjne) i cz sto ko czy si  to przej ciem wi kszo ciowych

udzia ów przez zagranicznego partnera. Niekiedy dochodzi nawet do zerwania wspó pracy

przez zagraniczne przedsi biorstwo po osi gni ciu przez nie okre lonych celów. Taka

sytuacja mia a miejsce w przypadku grupy Sobies awa Zasady, któr czy a wspó praca

z Daimlerem w dziedzinie samochodów u ytkowych. Zasada liczy  na trwa  zwi zku

z niemieck  firm , która jednak d a wy cznie do poznania polskiego rynku, aby pó niej

samodzielnie wej  na niego i konkurowa  z dotychczasowym partnerem. Wycofanie si

strony niemieckiej ze wspó pracy postawi o polsk  firm  w trudnej sytuacji finansowej.

Nale y pami ta , e alianse niesymetryczne, je li s  nieumiej tnie zawierane, mog  by  na

sz  met  niekorzystne dla s abszych partnerów i doprowadzi  do ich eliminacji z rynku.

W Polsce daje si  odczu  brak systematycznych bada  w zakresie aliansów

strategicznych. Jednak ju  z samej obserwacji bie cego ycia gospodarczego mo na

wywnioskowa , e znaczenie strategicznej wspó pracy mi dzy przedsi biorstwami jest

relatywnie mniejsze ni  w krajach najbardziej rozwini tych. Bior c jednak pod uwag  trendy

makroekonomiczne w wiatowej gospodarce, a zw aszcza wzrost znaczenia globalizacji

i gwa towno  post pu naukowo-technicznego, nale y si  spodziewa  w d szej

perspektywie zwi kszenia dynamiki tworzenia aliansów strategicznych w kilku wa nych

sektorach polskiej gospodarki. W ród tych sektorów mo emy wyró ni : przemys

zbrojeniowy, przemys  lotniczy, transport lotniczy, telekomunikacj  czy przemys

farmaceutyczny. Nale y jednak zawsze zdawa  sobie spraw  ze specyfiki polskich warunków

gospodarczych, wynikaj cej ze s abej pozycji konkurencyjnej rodzimych przedsi biorstw

wobec potencjalnych partnerów lub konkurentów zagranicznych. Alianse strategiczne mog

okaza  si  wówczas z udn  form  wspó pracy, prowadz  de facto do przej  polskich

przedsi biorstw przez inwestorów zagranicznych. Z drugiej strony, forma aliansów, przy

umiej tnym zarz dzaniu, mo e by  korzystnym etapem przej ciowym pomi dzy fragmentacj

polskich przedsi biorstw a ich konsolidacj  kapita ow . W dalszej perspektywie alianse

strategiczne mog  da  szans  rozwoju poprzez wspó prac  na polu technologicznym

partnerów o podobnych potencja ach kapita owych [Gawinecki, Grudzewski, Rogowski,

Alianse strategiczne ...Iternet].

PODSUMOWANIE

Fuzje, przej cia i alianse s  konsekwencj  globalizacji i rozwoju nowych technologii,

atwiaj cych zarz dzanie du ym organizmem. Konsolidacja nie jest kwesti  mody, lecz
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nieuniknionym procesem. Trend konsolidacyjny obejmie przede wszystkim te sektory, które -

z uwagi na efekt skali - s  szczególnie na  podatne. Dotyczy wi c przede wszystkim, bran

oferuj cych globalne produkty, operuj cych na globalnych rynkach zbytu i zaopatrzenia oraz

sektorów kapita och onnych, wykorzystuj cych skomplikowany know-how: motoryzacji,

bankowo ci, farmacji.

Nie zmieni si  istotnie uk ad si  - pot  USA nie stanowi General Motors czy Citibank,

lecz miliony ma ych i rednich firm, które wytwarzaj  70% PKB (w Polsce - 60%). Zawsze

dzie miejsce na lokalne przedsi biorstwa, cho by ma  piekarni  o stabilnej klienteli; tak e

dlatego, e wraz ze wzrostem skali dzia alno ci ro nie ryzyko, a nie ka dy przedsi biorca jest

gotów je ponie . Gospodarka przypomina piramid  usypan  z w gla: w ród wielkich bry

zawsze znajdzie si  miejsce na drobny wir, który samoistnie wype ni wolne przestrzenie

[Fr ckowiak, Du e jest pi kne - internet]. Przy czym warto zauwa , e im wi ksze

pojedyncze bry y, tym te szczeliny s  wi ksze - im wi ksza firma, tym wi cej potrzebuje

poddostawców wspieraj cych podstawow  dzia alno  koncernu. Paradoksalnie wi c, proces

konsolidacji sprzyja równie  ma ym i rednim przedsi biorstwom, gdy  stwarza im lepsze

warunki do funkcjonowania w "szczelinach" pomi dzy gigantami. Wa ne jednak jest, by te

ma e i rednie przedsi biorstwa posiada y korzystne warunki do swojego rozwoju i by

stawa y si  dzi ki temu istotnymi partnerami dla wielkich korporacji. Jedynie wtedy

korporacje dzia aj ce na naszym rynku mog  zrezygnowa  z poszukiwa  poddostawców

spoza Polski a proces globalizacji nie b dzie traktowany wy cznie jako zagro enie, ale

równie  jako szansa dla rozwoju naszego kraju.
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WP YW POZIOMU INFRASTRUKTURY NA DOCHODY GMIN
ORAZ NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI

NA OBSZARACH WIEJSKICH DOLNEGO SKA

Irena Kropsz

Streszczenie: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wi e si  z pe nieniem wi kszej liczby
funkcji pozarolniczych, gdzie du  rol  odgrywa poziom wyposa enia infrastrukturalnego.
Niedorozwój infrastruktury jest jedn  z barier rozwoju tych obszarów, dlatego w artykule
przedstawiono jej wp yw na rozwój przedsi biorczo ci na obszarach.

owa kluczowe: wie , infrastruktura, przedsi biorczo , dochody gmin, Dolny sk

WPROWADZENIE

Rozwój infrastruktury wiejskiej jest czynnikiem u atwiaj cym powstawanie

pozarolniczych zak adów pracy. Promowanie rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw na

terenach wiejskich musi by  poprzedzone, lub co najmniej zsynchronizowane z istnieniem

odpowiedniego poziomu wyposa enia infrastrukturalnego mog cego wiadczy  niezb dne

us ugi [Wilczy ska 1997].

Pomimo, e infrastruktura stanowi z on  ca , to wp yw poszczególnych jej

elementów na rozwój przedsi biorczo ci na wsi i ich gospodarcze o ywienie jest

zró nicowany [Pi cek 1996, 1997]. W kontek cie wielofunkcyjnego rozwoju wsi istotnego

znaczenia nabra y te instytucje infrastruktury, które finansowo wspieraj  rozwój

przedsi biorczo ci wiejskiej, zajmuj  si  kszta ceniem, podwy szeniem kwalifikacji

i dokszta caniem ludzi zatrudnionych w systemie przedsi biorczo ci oraz promuj  region,

gmin , wie  jako miejsce lokalizacji gospodarczej. Instytucje tego typu nazywane

 infrastruktur  instytucjonaln . Zalicza si  do niej banki, rejonowe biura pracy, biura

notarialne, instytucje prowadz ce porady prawne i ekonomiczne, wyspecjalizowane instytucje

obs uguj ce producentów, banki informacji o regionie, rynku itp., a tak e dzia aj ce w tej

sferze fundacje [Pi cek 1997].

Rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich, obejmuj cy, mi dzy innymi, powstawanie

drobnych przedsi biorstw produkcyjnych i us ugowych, napotyka na trzy g ówne bariery:

• brak wiedzy i cz sto odwagi podj cia ryzyka w zakresie pozarolniczej dzia alno ci

gospodarczej;

• niedostateczne na ogó  zasoby kapita owe ludno ci przy dotychczas ma o atrakcyjnych

warunkach korzystania z kredytów bankowych; oraz

• przeszkod  aktualnie na wi kszo ci obszaru kraju najwa niejsz  – niedostateczny,

w licznych przypadkach, stan ilo ciowy i jako ciowy urz dze  infrastruktury technicznej.
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W tej sytuacji wi ksze mo liwo ci rozwijania wielofunkcyjno ci maj  rejony wy ej

stoj ce gospodarczo, co mo e pog bi  zró nicowanie poziomu przestrzennego

zagospodarowania kraju na niekorzy  terenów mniej zaawansowanych [Zawadzki 1994].

Za szczególnie skuteczny sposób prze amywania barier rozwoju przedsi biorczo ci

nale y uzna  popraw  stanu lokalnej infrastruktury technicznej. Strategia rozwoju gminy

powinna nam wskaza  na priorytetowe przedsi wzi cia w tym w nie zakresie [K odzi ski,

Siekierski 1997].

CEL, ZAKRES I METODYKA PRACY

W artykule podj to prób  wykrycia zale no ci pomi dzy wybranymi elementami

infrastruktury technicznej, spo ecznej i ekonomicznej a dochodami gmin, przypadaj cymi

na 1 mieszka ca oraz dodatkowo wybrane elementy infrastruktury korelowano

z przedsi biorstwami zarejestrowanymi w systemie REGON ogó em i z podzia em na rodzaje

dzia alno ci: dzia alno  produkcyjna, budownictwo, handel i naprawy oraz transport,

sk adowanie i czno .

Uwzgl dniaj c znaczenie infrastruktury w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

sformu owano nast puj ce cele:

• okre lenie wp ywu wybranych elementów infrastruktury technicznej, spo ecznej

i ekonomicznej na rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich Dolnego ska,

• okre lenie wp ywu wybranych elementów infrastruktury technicznej, spo ecznej

i ekonomicznej na dochody w asne gmin w przeliczeniu na 1 mieszka ca na obszarach

wiejskich Dolnego ska,

Badania zrealizowano na terenie wszystkich by ych województw Dolnego ska. Do ich

przeprowadzenia obiekty badawcze (gminy, wsie) wybrane zosta y w sposób losowy i celowy

[Kope  1983; Stachak, Wo niak 1981]. W roku 1996 do przeprowadzenia bada

szczegó owych wybrano wszystkie gminy wchodz ce w sk ad województwa dolno skiego.

Tak wiec badania dotyczy y 126 gmin. Szczegó owa analiza stanu infrastruktury obszarów

wiejskich wszystkich gmin rejonu badawczego przeprowadzona w roku 1996 umo liwi a

wytypowanie do dalszych bada  gmin o: najlepszym, rednim i najgorszym poziomie

wyposa enia w wybrane elementy infrastruktury. Z ka dego z 4 by ych województw, metod

doboru celowego, wybrano po 3 gminy wg powy szego podzia u. Ogó em wybrano 36 gmin

na terenie których w sposób losowy dobrano po 3 wsie zakwalifikowane do szczegó owej
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ankietyzacji w roku 1999. Spo ród wszystkich wsi po onych na terenie zakwalifikowanych

36 gmin wylosowano po 3 wsie. Badaniom poddano wi c 108 wsi.

Szczegó owe informacje dotycz ce poszczególnych elementów infrastruktury wybranych

wsi zebrano wykorzystuj c metod  ankietow  [Kope  1983]. Narz dziem badawczym by a

ankieta opracowana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej

we Wroc awiu. Do zbierania materia ów pierwotnych wykorzystano równie  informacje

publikowane w statystyce powszechnej. Zakres bada  obejmowa  analiz  wybranych

elementów infrastruktury technicznej, spo ecznej i ekonomicznej. Do opracowa  wybrano po

pi  elementów z ka dego rodzaju infrastruktury. cznie, analizie szczegó owej poddano 15

elementów infrastruktury. W obr bie infrastruktury technicznej analizie poddano: sie

wodoci gow  i kanalizacyjn , gaz przewodowy, g sto  dróg o nawierzchni twardej oraz

liczb  abonentów telefonicznych. Infrastruktur  spo eczn  analizowano na podstawie: liczby

szkó  podstawowych i ponadpodstawowych, bibliotek, przychodni i o rodków zdrowia oraz

aptek i punktów aptecznych. Spo ród elementów infrastruktury ekonomicznej wybrano:

instytucje finansowe, punkty wiadcz ce us ugi rolnicze, punkty zaopatrzenia i zbytu oraz

zak ady rzemie lnicze.

Dost pno  poszczególnych elementów infrastruktury technicznej okre lano jako procent

gospodarstw wyposa onych w dany element, d ugo  dróg w km/100 km2 i liczb  abonentów

telefonicznych przypadaj cych na 1000 mieszka ców. Elementy infrastruktury ekonomicznej

przeliczano na 100 km2, natomiast wyposa enie w infrastruktur  spo eczn  okre lano

dwojako: na 1000 mieszka ców oraz, uwzgl dniaj c przestrzenny charakter obszarów

wiejskich, równie  na 100 km2. Taki sposób uj cia umo liwi  bardziej wnikliw  analiz

dost pno ci do elementów infrastruktury. Do opracowywania materia ów ród owych

zastosowano metod  opisow , porównawcz  [Kope  1983] oraz metody statystyczne: analiz

korelacji prostej i regresji wielokrotnej [Zieli ski 1999; Stanisz 1998, 2000]. Badania

prowadzono w latach 1996 - 1999.

WYNIKI BADA

Wyznaczenie prostej regresji sprowadza si  do okre lenia warto ci wspó czynników

zmiennych niezale nych okre laj cych zmienn  zale  i przedstawienie jej w postaci

równania regresji jednej (lub kilku) zmiennych wzgl dem drugiej. Prosta regresji pozwala

ocenia  warto  zmiennej zale nej na podstawie zmiennej (zmiennych) niezale nych. Takie

okre lenie warto ci jest obarczone pewnym b dem, ale ryzyko zwi zane z pope nieniem
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takiego b du mo e by  mniejsze ni  ryzyko w ciwego badania – lub te  jego brak – gdy

takie badanie jest niemo liwe [Zieli ski 1999].

Przeprowadzana wcze niej analiza korelacji prostych nie wykaza a istotnych zwi zków

pomi dzy wybranymi elementami infrastruktury a przedsi biorczo ci  oraz dochodami gmin

w przeliczeniu na 1 mieszka ca. W zwi zku z tym, po stwierdzeniu wyst puj cych

przypadkowo, istotnych zale no ci, nie maj cych rzeczywistego uzasadnienia,

przeprowadzono analiz  regresji wielokrotnej, wychodz c z za enia, e jej wyniki pozwol

na uzyskanie znacznie dok adniejszej informacji o zale no ci cech. Do badania regresji

wielokrotnej wybrano po 5 elementów infrastruktury technicznej, spo ecznej i ekonomicznej,

nazywaj c je cechami niezale nymi. Jako cechy zale ne wytypowano: liczb  jednostek

przedsi biorczo ci REGON ogó em na wsi oraz dochody w asne gmin w przeliczeniu na

1 mieszka ca.

Przeprowadzaj c analiz  regresji uzyskano informacj  dotycz  udzia u ka dej z cech

niezale nych w okre leniu zmienno ci cechy zale nej oraz okre lono wspó czynniki regresji

wielokrotnej cechy zale nej wzgl dem uk adu cech niezale nych. Oprócz tego, na podstawie

wspó czynnika regresji wielokrotnej (R) mo na okre li , czy dane cechy niezale ne

(w sposób istotny, b  te  nieistotny), jako komplementarne w odniesieniu do siebie

elementy infrastruktury, maj  wp yw na zmienn  zale .

1. Infrastruktura techniczna

Analizuj c oddzia ywanie infrastruktury technicznej na przedsi biorczo  wiejsk

i poziom dochodów, do analizy regresji wybrano: dost pno  do wodoci gu zbiorowego (x1),

dost p do sieci kanalizacyjnej (x2), pod czenie do gazu przewodowego (x3), g sto  dróg (x4)

i liczb  abonentów telefonicznych (x5) jako zmienne niezale ne oraz liczb  jednostek

REGON ogó em i dochody w asne gmin na 1 mieszka ca (y), jako zmienne zale ne.

Tabela 1
Table 1

Wyniki regresji zmiennych zale nych i elementów infrastruktury technicznej
Results of regressions of alternates dependent and elements of technical infrastructure

Zmienne zale ne
Alternates dependent

REGON ogó em
In general REGON

Dochody gmin
na 1 mieszka ca

Revenues of communities
on 1 inhabitant

Lp.
No.

Wyszczególnienie
Specification

1996 1999 1996 1999
1 N – liczebno  próby 126 36 126 36
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2  Rt – wspó czynnik regresji teoretyczny 0,27 0,48 0,27 0,48
3 R – wspó czynnik regresji 0,51 0,47 0,66 0,76
4  R2 – wspó czynnik determinacji 0,26 0,22 0,44 0,58
5 p – poziom istotno ci < 0,00 < 0,18 < 0,00 < 0,00
ród o: Badania w asne

Source: Author’s own research

W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy regresji pomi dzy liczb  jednostek REGON

oraz dochodami w asnymi gmin na 1 mieszka ca, a infrastruktur  techniczn . W roku 1996

poziom wyposa enia w wybrane elementy tej infrastruktury wp ywa  istotnie na rozwój

przedsi biorczo ci na wsi, natomiast w roku 1999 wp yw ten by  nieistotny.

Wprawdzie istotno  wp ywu wszystkich elementów infrastruktury technicznej na liczb

jednostek REGON, wyra ona wspó czynnikiem regresji wielokrotnej, jest niska, okazuje si ,

e lepsze wyposa enie terenów wiejskich w te elementy infrastruktury mo e mie  wp yw na

wzrost liczby jednostek zwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz  na tym obszarze. Stan

infrastruktury technicznej tylko nieco w ponad 20 % wyja nia  zmienno  cechy zale nej

cej przedmiotem tej analizy. Pozosta  cz  zmienno ci tej cechy determinowa y

czynniki nie b ce przedmiotem tego badania.

Jak przedstawiaj  dane w tabeli 1, zarówno w 1996, jak i w 1999 roku, elementy

infrastruktury technicznej wykaza y istotn  zale no  z dochodami w asnymi gmin.

Wspó czynnik determinacji wskazuje, e infrastruktura techniczna w oko o 50 % wyja nia a

zmienno  cechy zale nej. Wp yw wszystkich elementów infrastruktury technicznej na

dochody w asne gmin by  do  wysoki, mo na wi c wnioskowa , e poprawa wyposa enia

terenów wiejskich w te elementy infrastruktury mo e korzystnie wp yn  na wzrost

dochodów w asnych gmin poprzez zwi kszenie atrakcyjno ci tego rejonu dla przysz ych

inwestorów.

2. Infrastruktura spo eczna

W przypadku infrastruktury spo ecznej do analizy regresji wybrano: szko y podstawowe

(x1), szko y ponadpodstawowe (x2), biblioteki (x3), przychodnie i o rodki zdrowia (x4) oraz

apteki i punkty apteczne (x5) jako zmienne niezale ne oraz liczb  jednostek zarejestrowanych

w systemie REGON ogó em i dochód w asny gminy na 1 mieszka ca (y), jako zmienne

zale ne. Analiza regresji zosta a wykonana dla roku 1996 i 1999.

Zamieszczone w tabeli 2 wyniki analizy regresji, w badanych populacjach w 1996 roku

wskazuj  na to, e elementy infrastruktury spo ecznej maj  istotny wp yw na liczb  jednostek

zarejestrowanych w systemie REGON, zarówno w roku 1996, jak i w roku 1999.
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Tabela 2
Table 2

Wyniki regresji zmiennych zale nych i elementów infrastruktury spo ecznej
Results of regressions of alternates dependent and elements of social infrastructures

Zmienne zale ne
Alternates dependent

REGON ogó em
In general REGON

Dochody gmin
na 1 mieszka ca

Revenues of communities
on 1 inhabitant

Lp.
No.

Wyszczególnienie
Specification

1996 1999 1996 1999
1 N – liczebno  próby 126 36 126 36
2  Rt – wspó czynnik regresji teoretyczny 0,27 0,48 0,27 0,48
3 R – wspó czynnik regresji 0,42 0,49 0,29 0,43
4  R2 – wspó czynnik determinacji 0,18 0,24 0,08 0,19
5 p – poziom istotno ci < 0,00 < 0,12 < 0,06 < 0,26

ród o: Badania w asne
Source: Author’s own research

Poziom infrastruktury w oko o 20 % wyja nia a zmienno  cechy zale nej. Wp yw

wszystkich elementów infrastruktury spo ecznej, dzia aj cych cznie na liczb  jednostek

REGON wyra ony wspó czynnikiem regresji wielokrotnej jest istotny w 1996 i 1999 roku i w

rzeczywisto ci lepsze wyposa enie terenów wiejskich w te elementy infrastruktury powinno

mie  wp yw na rozwój przedsi biorczo ci na tym obszarze.

W roku 1996 elementy infrastruktury spo ecznej wp ywa y w sposób istotny, ale na

abym poziomie na dochody w asne gmin, natomiast w roku 1999 wspó czynnik regresji

wielokrotnej by  nieistotny.

3. Infrastruktura ekonomiczna

W przypadku infrastruktury ekonomicznej do analizy regresji wybrano: instytucje

finansowe (x1), punkty us ugowe (x2), punkty skupu (x3), punkty zaopatrzenia (x4) oraz

zak ady rzemie lnicze (x5) jako zmienne niezale ne oraz liczb  jednostek zarejestrowanych

w systemie REGON ogó em i dochód w asny gminy na 1 mieszka ca (y), jako zmienne

zale ne. Analiza regresji zosta a wykonana dla roku 1996 i 1999.

Z zamieszczonych w tabeli 3 wyników analizy regresji mo na wywnioskowa , e

w badanej populacji tylko w 1996 roku elementy infrastruktury ekonomicznej wykaza y

istotny wp yw na wzrost liczby jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie

REGON. W 1999 roku wybrane cechy nie mia y istotnego wp ywu na ich liczb , czyli na

poziom przedsi biorczo ci na wsi.
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Tabela 3
Table 3

Wyniki regresji zmiennych zale nych i elementów infrastruktury ekonomicznej
Results of regressions of alternates dependent and elements of economic infrastructure

Zmienne zale ne
Alternates dependent

REGON ogó em
In general REGON

Dochody gmin
na 1 mieszka ca

Revenues of communities
on 1 inhabitant

Lp.
No.

Wyszczególnienie
Specification

1996 1999 1996 1999
1 N – liczebno  próby 114 36 114 36
2  Rt – wspó czynnik regresji teoretyczny 0,30 0,48 0,30 0,48
3 R – wspó czynnik regresji 0,60 0,44 0,24 0,36
4  R2 – wspó czynnik determinacji 0,36 0,19 0,06 0,13
5 p – poziom istotno ci < 0,00 < 0,24 < 0,27 < 0,91

ród o: Badania w asne
Source: Author’s own research

Elementy infrastruktury ekonomicznej w roku 1996 w 36 % wyja nia y zmienno  cechy

reprezentuj cej aktywno  gospodarcz  na wsi. Natomiast w roku 1999 wp yw ten by

zdecydowanie ni szy. Liczba jednostek przedsi biorczo ci zarejestrowanych w systemie

REGON w 19 % zdeterminowana by a przez elementy infrastruktury ekonomicznej.

W roku 1996 i w 1999 poziom wyposa enia w infrastruktur  ekonomiczn  nie wp ywa

istotnie na dochody w asne gmin. Nale y przypuszcza , e stan infrastruktury ekonomicznej

na wsi dolno skiej pozostawia jeszcze wiele do yczenia i nie aktywizuje dzia alno ci

gospodarczej miejscowej ludno ci.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przysz  rolnictwa zale y od o ywienia nierolniczych sfer gospodarki narodowej.

Powodzenie polityki pa stwa wobec wsi i rolnictwa zwi zane b dzie ci le z przemianami

w ca ej gospodarce, z tempem przekszta ce  w asno ciowych, restrukturyzacj  banków,

prywatyzacj  przedsi biorstw, które zdolne b  skupowa  i przetwarza  p ody rolne oraz

tworzy  nowe miejsca pracy, tak e dla cz onków rodzin rolniczych. Wa na jest odpowiednia

polityka fiskalna tworz ca zach ty do inwestowania oraz w ciwa polityka regionalna. Wiele

zale  b dzie równie  od samych rolników i ich inicjatyw. Warunkiem niezb dnym do

dalszego rozwoju terenów wiejskich jest poprawa stanu wyposa enia infrastrukturalnego wsi

i gospodarstw, zw aszcza w te elementy, które decyduj  o stanie rodowiska naturalnego oraz

umo liwiaj  dzieciom i m odzie y wiejskiej edukacj  na poziomie pozwalaj cym
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w przysz ci identyfikowanie obszarów wiejskich, jako swojego miejsca pracy

i zamieszkania [Nietupski, Kutkowska, Kropsz 1999].

W wyniku przeprowadzonych bada  oraz uzyskanych wyników sformu owano

nast puj ce wnioski:

1. Badania korelacyjne (korelacje proste) pomi dzy wybranymi elementami infrastruktury

technicznej, spo ecznej i ekonomicznej wykaza y brak istotnych zwi zków pomi dzy

poszczególnymi elementami infrastruktury. Zaobserwowano s ab  i redni  zale no

pomi dzy poziomem infrastruktury technicznej a przedsi biorczo ci  i dochodami

asnymi gmin na 1 mieszka ca. Infrastruktura ekonomiczna nie wykaza a istotnego

wp ywu na dochodowo  gmin i aktywno  gospodarcz  miejscowej ludno ci. Zapewne

przyczyna tkwi w zbyt niskim poziomie wyposa enia obszarów wiejskich Dolnego

ska w ten rodzaj infrastruktury i fakt, e elementy infrastruktury dzia aj cznie

zarówno na dochodowo  gmin, jak i na przedsi biorczo  mieszka ców.

2. Analiza regresji wielokrotnej ukaza a wp yw wyposa enia w infrastruktur  techniczn  na

wzrost rozwoju przedsi biorczo ci i dochodów w asnych gmin na 1 mieszka ca. Wp yw

ten jednak by  zró nicowany w zale no ci od rodzaju infrastruktury i okresu bada .

Najistotniejszy wp yw mia  miejsce w przypadku infrastruktury technicznej na dochody

asne gmin w przeliczeniu na 1 mieszka ca. Oznacza to, e poprawa stanu

infrastruktury technicznej wp ywa korzystnie na dochody w asne gmin, poprzez

zwi kszenie atrakcyjno ci tego rejonu dla przysz ych inwestorów.

3. W przypadku infrastruktury spo ecznej analiza regresji wykaza a istotny wp yw tych

elementów na liczb  jednostek zarejestrowanych w systemie REGON, jak równie  na

dochód w asny gminy w roku 1996, natomiast brak by o tego wp ywu w roku 1999.

4. Pomimo tego, e wyposa enie niektórych elementów infrastruktury ekonomicznej

wzros o w badanym okresie czasu, zmiany te nie wp yn y w sposób istotny na wzrost

liczby jednostek zarejestrowanych w systemie REGON i na dochody w asne gmin.
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ETYKA BIZNESU CZY PRAKSEOLOGIA?

Krystyna Najder-Stefaniak

Streszczenie. W opracowaniu pokazano, e etyka biznesu to bardziej dzia  prakseologii ni  etyki.
Etyka biznesu usprawnia dzia ania podejmowane ze wzgl du na cele ekonomiczne, uwiarygodnia
ich sens, pomaga porz dkowa  dzia ania ekonomiczne w system podporz dkowany regu om adu
spo ecznego. Bardzo potrzebna jest mieszcz ca si  w obszarze etyki refleksja, której celem by oby
przyjrze  si  krytycznie aksjologii nowo ytnej ekonomii. Taka refleksja mog aby by ród em
inspiracji dla tych teoretyków ekonomii, którzy szukaj  nowych rozwi za  wspó czesnych
problemów.

owa kluczowe: etyka biznesu, prakseologia.

WST P

Postawione w tytule artyku u pytanie wynika z kontekstu, jaki stanowi  w tpliwo ci,

które zg aszane s  w zwi zku z tre ciami proponowanymi pod has em etyki biznesu.

Te w tpliwo ci wspó brzmi  ze stwierdzeniami o kryzysie etyki i o zmierzchu etyki a tak e

ze spostrze eniami na temat merkantylizacji zawodu etyka, która owocuje lekcewa eniem

wielowiekowej tradycji rozwa , wypieranej obecnie przez dora ne, populistyczne

diagnozy. W refleksji po wi conej kondycji etyki zauwa a si , e etycy, je li staj  si

funkcjonariuszami aktualnej rzeczywisto ci, usprawiedliwiaj  j  i uzasadniaj  interesy

zbiorowe podporz dkowuj c si  paradygmatowi my lenia utylitarnego, sami przyczyniaj  si

do wspó czesnego kryzysu moralnego (por. R. Jadczak 1999).

ETYKA I ZDROWY ROZS DEK, CZYLI ETYKA POZBAWIONA OPARCIA W
TRANSCENDENCJI

Dla wspó czesnej etyki charakterystyczne jest, e prowadzone w jej obszarze rozwa ania

koncentruj  si  g ównie na etykach szczegó owych. Etyka biznesu jest jedn  z nich.

Zauwa my, i  wspólne dla etyk szczegó owych jest przekonanie ich autorów, e u yteczno

norm moralnych ma swoje ród o w roztropno ci i nie wymaga g bszych wyja nie

i uzasadnie  ze strony antropologii filozoficznej i metafizyki. Roztropno  jest pojmowana

jako miara zdrowego rozs dku, która w pe ni podlega do wiadczeniu i znajduje w nim pe ne

uzasadnienie dla swych s dów. Autorzy tego typu etyk zak adaj , e normy i warto ci

porz dkuj ce ludzkie czyny wynikaj  z do wiadczenia spo ecznego, powinny wi c by

uzasadniane przez odwo anie si  do tego do wiadczenia i przez nie weryfikowane.

W konsekwencji pojawia si  wniosek, e nale y zrezygnowa  z my lenia teoretycznego,

na wzór sokratejskiej refleksji, poniewa  nie s y ono skuteczno ci dzia ania i ograniczy  si
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do racjonalnego, zgodnego z praxis opisu, jak cz owiek powinien dzia  w okre lonych

warunkach, zachowuj c wolno , racjonalno  wyboru i nie krzywdz c innych ani siebie.

Wolno  sprowadza si  do mo liwo ci wyboru, racjonalno  - do przestrzegania ustalonych

norm interpretacji i wyci gania wniosków, a nie krzywdzenie innych -do przestrzegania praw

cz owieka.

Etyka zostaje przeniesiona z metapoziomu teorii, do poziomu bezpo rednio ci

wynikaj cych z praktyki do wiadcze  i traci charakter ponadczasowo ci. Staje si  zbiorem

praktycznych wskazówek post powania pozbawionych oparcia w transcendencji (sacrum,

metadyskursie). Staje si  kolejn  nauk  z rz du prakseologicznych i nie jest w stanie

wyprowadzi  nas poza uwarunkowania profanum. Nie otwiera nowych perspektyw dla

my lenia o mo liwo ciach i odpowiedzialno ci cz owieka, lecz podpowiada post powanie

utrwalaj ce aktualny ad w rozpatrywanym obszarze aktywno ci.

Co znajdujemy w etyce biznesu, gdy jej twórcy stawiaj  sobie zadania pragmatycznej

natury?

1. Przede wszystkim sygna y, e potrzebne s  poszukiwania postawy etycznej adekwatnej

do nowych problemów zwi zanych z sytuacjami b cymi rezultatem rozwoju rozmaitych

form dzia alno ci gospodarczej. Inaczej mówi c sygnalizuje si  potrzeb  zaproponowania

takich norm zachowa , by te nowe problemy nie zachwia y aktualnym adem gospodarczym.

2. Teoretycy etyki biznesu zwracaj  te  uwag  na to, e firma mo e ponosi  straty nie

tylko z powodu b dów zwi zanych z zasadami precyzowanymi w ramach ekonomii, ale

tak e w rezultacie konfliktów powodowanych brakiem akceptacji moralnej dzia

podejmowanych przez jej pracowników, czyli wtedy, gdy nie przestrzegaj  oni

obowi zuj cych w spo ecze stwie zasad moralno ci. Zauwa my, e ju  samo istnienie

poj cia „etyka biznesu” jest po yteczne, gdy chcemy uzyska  akceptacj  dla rozrastaj cej si

sfery biznesu i dzia  biznesowych. Sugeruje ono bowiem, e biznes mo e by  etyczny.

3. W refleksji podejmowanej przez etyków biznesu podkre la si , e zarówno pomy lno

w biznesie jak i mo liwo  przetrwania zale y od tego, czy przedsi biorstwo jest mocno

zwi zane nie tylko ze swoimi klientami, ale tak e z ca  spo eczno ci . Zauwa a si ,

e przedsi biorstwa nie powinny pozostawa  w izolacji od otoczenia, w jakim dzia aj ,

poniewa  im wyra niej spo ecze stwo dostrzega zwi zek w asnych interesów z interesami

sfery biznesu, tym wi cej szans na rozwój i sukces ma biznes [Carmichael, Drummond 1989]

4. Etycy biznesu formu uj  swoiste kodeksy regu  etycznego dzia ania, które ma wp ywa

na zwi kszanie efektywno ci firmy.
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Czy takie propozycje refleksji pozbawionej filozoficznej g bi, podporz dkowanej celom

ekonomicznym mamy prawo nazywa  jeszcze etyk ? Czy mo liwa jest jaka  inna, bardziej

uprawomocniona do u ywania w nazwie poj cia etyki, etyka biznesu? Albert Z. Cart

podkre la kontrowersyjno  pomys u "etyki biznesu" porównuj c j  z etyk  gry w pokera

[Albert 1968].Cart twierdzi, e nie jest uczciwe podtrzymywanie z udzenia, e biznes mo e

pozwoli  sobie, by kierowa y nim zasady etyki w tradycyjnym rozumieniu. Nie

usprawiedliwia podtrzymywania tego z udzenia fakt, e jest ono potrzebne by dzia ania

biznesowe by y akceptowane w spo ecze stwie. Nie nale y nazywa  „etycznymi” postaw,

które argumentów szukaj  w op acalno ci i bazuj  na stwierdzeniach: „op aca si  by

uczciwym”, „solidna etyka to dobry interes”. Cart zauwa a, e etyka biznesu nie zajmuje si

w ogóle postaw  etyczn , a jedynie zamaskowan  kalkulacj  w asnych korzy ci. Jego

zdaniem, decyzje podejmowane w oparciu o stwierdzenia dotycz ce op acalno ci, s

decyzjami strategicznymi, nie za  etycznymi.

W rozwa aniach dotycz cych etyki dzia  gospodarczych pojawia si  rozró nienie na

moralno  wzgl dem osoby i moralno  wzgl dem spo ecze stwa oraz stanowisko, e etyka

biznesu powinna formu owa  dyrektywy post powania odwo uj c si  wy cznie do zasad

zachowania adu spo eczno-gospodarczego i koncentrowa  jedynie na cnotach spo ecznych,

gdy  one daj  wpisa  si  w ustawodawstwo i kodyfikowa  w postaci zbiorów nakazów i

zakazów, do których mo na stosowa  argumentacj  pragmatyczn  typu: to jest wskazane ze

wzgl du na konieczno  zachowania prawid owych (ustalonych) zasad dzia ania, których

naruszenie powoduje destrukcj ycia spo ecznego i gospodarczego. Takie oparte o

pragmatyczn  argumentacj  rozwa ania nie inspiruj  do wychodzenia poza codzienno

profanum. A czemu s ? Co chc  osi gn  teoretycy proponuj cy ró ne etyki biznesu?

Czasem chodzi im o usprawnienie dzia ania podejmowanego ze wzgl du na cele

ekonomiczne, czasem o uwiarygodnienie sensu tych dzia  z perspektywy warto ci

akceptowanych przez spo ecze stwo, a czasem o uporz dkowanie dzia  ekonomicznych

w system podporz dkowany regu om adu spo ecznego. Za ka dym razem u podstaw jest

pytanie czy i w jaki sposób mo na wykorzysta  etyczny aspekt dzia  dla zwi kszenia

efektywno ci i szans przetrwania firmy? Etyka jest tu podporz dkowana celom

ekonomicznym i staje si  rodzajem prakseologii.

CZYM JEST PRAKSEOLOGIA?
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L. Bourdeau jako pierwszy u  terminu prakseologia w 1882 roku. Nazwa  tak nauk

o funkcjach, czyli czynno ciach. Wyró ni  prakseologi  analityczn  i prakseologi

syntetyczn . Pierwsz  podzieli  dalej na prakseologi  analityczn  elementarn  (somatologi )

oraz prakseologi  analityczn , ogóln  (psychologi ). Prakseologia syntetyczna, w propozycji

L. Bourdeau, jest nauk  o zwi zkach mi dzy funkcjami i dzieli si  na porównawcz  i ogóln .

Wcze niej, bo w 1863 roku pierwszy wyk ad systemu prakseologii, ale pod inn  nazw

zaproponowa  M. Martin. U ywa  on terminu ponologia (gr. ponos - praca).

Prekursorem nurtu prakseologicznego reprezentowanego przez polskich teoretyków

czynu by  A. U. Espinos, który zaproponowa  w 1897 roku, by prakseologi  nazywa  nauk

o najbardziej ogólnych formach i zasadach dzia ania w wiecie istot ywych, zdolnych si

porusza . Espinos zanalizowa  regu y praktyczne wyst puj ce w obr bie kunsztów i technik

i podzieli  je na: morfologi  technik rozwa an  statycznie, fizjologi  technik ledz

powstawanie i warunki skuteczno ci regu , oraz genetyk  technik, czyli rozwój od narodzin,

przez apogeum, do upadku, zwyrodnienia lub zaniku. Rezultaty rozwa  Espinosa mo na

nazwa  histori  technologii i filozofii dzia   [zob. J. Ostrowski 1967]

E. S ucki, radziecki ekonomista i matematyk polskiego pochodzenia zaj  si

prakseologi  ekonomiczn . Uwa , e jest to dziedzina wiedzy pozostaj cej w takim

stosunku do ekonomii, jak formalnie pojmowana logika matematyczna do logiki tradycyjnej.

Zaproponowa  trójpi trowy system teoretyczny, gdzie najwy ej sta a ontologia formalna,

potem prakseologia formalna i na najni szym pi trze ekonomia formalna, czyli prakseologia

ekonomiczna, której poj cia stanowi  uszczegó owienie poj  prakseologii.

W Polsce zagadnieniami z obszaru prakseologii zajmowali si : S. Kozakiewicz, który

(w 1823 roku) podj  prób  opracowania elementów teorii dzia ania skutecznego,

W. Jastrz bski w rozprawie Rys nauki o yciu czynnym, czyli praktycznym (1854 r.) a nawet

B. Prus, który odwo uj c si  do analogii mi dzy poprawnym mówieniem i poprawnym

dzia aniem proponowa  gramatyk  czynu (1901 r.). Najpowszechniej prakseologia kojarzona

jest jednak z nazwiskiem Tadeusza Kotarbi skiego. U ywa  on tego terminu zamiennie

z okre leniami: gramatyka czynu, logika czynu, teoria praktyczno ci dzia , ogólna

technologia dzia ania, ogólna teoria czynu, metodologia ogólna. W uj ciu Kotarbi skiego

prakseologia jest nauk  o sprawnym dzia aniu, która poszukuje uogólnie  odnosz cych si

do wszelkich form dzia ania rozpatrywanego ze wzgl du na sprawno . Jej zadaniem jest

konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw praktycznych dotycz cych usprawniania dzia .
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Wypracowuje ona system poj  niezb dnych do formu owania twierdze  i teorii na temat

sprawnego dzia ania.

Trudny do przecenienia jest wk ad w rozwój prakseologii, jaki wniós  twórca austriackiej

szko y prakseologicznej Ludwig von Mises. Urodzi  si  on w 1881 roku we Lwowie..

Znaczenie prac Misesa jest bardzo du e nie tylko dla prakseologii, tak e dla ekonomii i nauk

spo ecznych w ogóle. Hayek zwraca uwag  na to, e w pracach tych znajdujemy inspiracje

do rozwi zania problemu subiektywizmu w danych z nauk spo ecznych. [Hayek 1979].

Twierdzi, e termin nauki prakseologiczne, pochodz cy od A. Espinosa zaadoptowany przez

T. Kotarbi skiego i E. S uckiego, jasno zdefiniowany i szeroko wykorzystany

w Nationaoekonomie [Genewa 1940] przez Misesa wydaje si  najlepiej wyra aj cy specyfik

nauk takich jak ekonomia i inne teoretyczne nauki o spo ecze stwie  [Hayek 1979].

ETYKA CZY PRAKSEOLOGIA?

Prakseologia interesuje si  ocenami sprawno ciowymi, czyli nale cymi do grupy ocen

utylitarnych, które nazywa si  te  teleologicznymi (celowo ciowymi), gdy  s  one

zrelatywizowane do celu dzia ania. Relatywno ci  ró ni  si  oceny utylitarne od ocen,

do których zaliczamy etyczne. Oba rodzaje ocen s  potrzebne, by skutecznie i z sensem

projektowa  ludzkie dzia ania. Prakseologia i etyka, nie powinny ze sob  konkurowa .

Nale y jednak dostrzega  specyfik  tych dwóch ró nych dziedzin wiedzy i nie zast powa

etyki prakseologi . I etyka i prakseologia zwi zane s  z warto ciowaniem ludzkiego

dzia ania, ale warto ciowanie to dokonuje si  w innej perspektywie w etyce i w innej

w prakseologii.

Etyka powsta a jako dziedzina gromadz ca rezultaty poszukiwa  sensu cz owieczego

bycia, dziedzina, w której rozstrzyga si  o warto ciach i wpisuje cele dzia  w struktur

aksjologiczn . Prakseologi  interesuje zagadnienie ekonomicznej skuteczno ci. Nie poszukuje

ona g bokiego, filozoficznego sensu dzia , lecz metod usprawniaj cych osi gni cie

okre lonych celów. Te w nie cele powinny sta  si  przedmiotem refleksji etycznej. Taka

refleksja jest niezb dna by podmiotowo  podejmuj cego dzia ania nie zagubi a si

w gmatwaninie dora nych celów, by efektem biznesowych dzia  nie by y szkody spo eczne

i rodowiskowe.

Ocena etyczna zaktualizowanego adu gospodarczego mo e dokonywa  si  w dwóch

perspektywach. Jedna dotyczy sprawdzenia, czy jest on w ciwy, by realizowa  w nim
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warto ci przyj te przez klasyków nowo ytnej ekonomii i do dzi  w teoriach ekonomicznych

obowi zuj ce. Aktywno  wyznaczona w tej perspektywie, to ocenianie. Druga perspektywa

inspiruje do refleksji na temat tych przyj tych warto ci. Do stawiania pyta , czy rozwój

gospodarczy ma prawo dokonywa  si  kosztem degradacji rodowiska, kultury, cz owieka,

kosztem jako ci ycia, kosztem rezygnacji z jako ci cz owiecze stwa? Tutaj mamy

do czynienia z warto ciowaniem.

Terminem warto ciowanie operuje si  w dwóch ró nych znaczeniach: mówi si

o warto ciowaniu w sensie wyboru warto ci /np. chcemy by  wolni, chcemy poznawa

prawd  o wiecie i ludziach, chcemy otacza  si  pi knem, chcemy je tworzy  itp./ lub

w sensie przypisywania czemu  okre lonych cech /np. dochodzimy do wniosku, e dana

teoria jest prawdziwa, krajobraz, pi kny, cz owiek wolny itp./. W drugim znaczeniu lepiej jest

zast pi  termin warto ciowanie przez termin ocenianie [Matusewicz 1975] i odró ni wybór

warto ci od wyboru obiektów warto ciowych. Warto  decyduje o tym, e takich a nie innych

cech szukamy w ocenianym przedmiocie i dokonujemy takiego a nie innego wyboru obiektu

warto ciowego. Specyfik  etyki jest to, e chce ona odkry  warto ci wa ne dla realizacji

naszego cz owieczego bycia na ziemi.

Tymczasem, gdy podstawowym kryterium oceny dzia  uczynimy skuteczno  i uznaniem

dziemy darzy  takich fachowców technokratów, którzy postrzegaj  moralno  jako co

ograniczaj cego skuteczno  dzia ania mened era, oka e si , e stara dyscyplina filozoficzna

– etyka sta a si  zbyteczna. Cech  charakterystyczn  pseudo-profesjonalno ci, pozbawionej

korzeni i szerokiego kontekstu pozwalaj cego zrozumie  sens dzia , jest ograniczenie

perspektywy my lenia i ignorowanie d ugodystansowych nast pstw podejmowanych dzia

[Por. Wi niewski 1995].

  Gdy znika wiadomo  odpowiedzialno ci zwi zana z poczuciem sprawstwa, gdy

podmiotowo  podejmuj cego dzia ania gubi si  w gmatwaninie dora nych celów, to sygna ,

e nie ma miejsca i czasu na refleksj  etyczn . W rezultacie takiej sytuacji obserwujemy, e

efektem biznesowych dzia  s  cz sto ogromne szkody spo eczne i rodowiskowe.

Dzia alno  gospodarcza, która nie s y dobru cz owieka powinna budzi  w tpliwo ci.

I budzi. St d pewnie z jednej strony coraz wi ksze zainteresowanie etyk  biznesu, z drugiej

coraz mocniej akcentowane w tpliwo ci dotycz ce tego, co proponuje si  w ramach

"prakseologicznej" etyki biznesu.

Etyka, która mog aby pomaga  rozwi zywa  problemy zwi zane z dzia alno ci

gospodarcz , gdy narusza ona dobro cz owieka, nie mo e by  podporz dkowana warto ciom
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ekonomicznym. Nie mo e by  zbiorem norm usprawniaj cych funkcjonowanie systemu

gospodarczego lub broni cych przed naruszeniem jego stabilno ci. Taka pseudoetyka

dostarcza norm post powania b cych regu ami regulatywnymi, czyli nak adaj cymi pewne

warunki na praktyk , która mo e istnie  i bez nich / Przyk adem regu y regulatywnej mo e

by  estetyczny wymóg u ywania no a i widelca./. Istotnie inne znaczenie maj  regu y

konstytutywne. Ustalaj  one praktyki dzia ania, które istniej  jedynie dzi ki tym regu om,

stwarzaj  pewne formy zachowania tworz ce spo eczn  instytucj , która istnieje dopóty

dopóki regu y te s  przestrzegane. Pod tym wzgl dem podobne s  do regu  gry. Regu y

moralne s  regu ami konstytuwnymi praktyki spo ecznej. Je li etyka biznesu ma pozosta

etyk  powinna proponowa  regu y konstytutywne. Jej propozycje musz  by  ugruntowane

w wiedzy z zakresu filozofii: w jakiej  ontologii, aksjologii, antropologii filozoficznej.

W zwi zku z poj ciem etyki biznesu stawiane jest prowokuj ce pytanie, czy biznesmen

mo e post powa  etycznie nie sprzeniewierzaj c si  ekonomii? Pytanie to zmusza do refleksji

nad regu ami opracowanymi przez twórców ekonomii nowo ytnej. Czy wbrew zaleceniom

Kanta nie czyni ona cz owieka rodkiem jedynie do celu? Jakie s  nadrz dne warto ci

w systemie proponowanym przez ekonomi , której pocz tek dali A. Smith (1723-1790)

i D. Ricardo (1772-1823)? Czy nie da si  unikn  paso ytniczego charakteru realizowanej

przez cz owieka dzia alno ci gospodarczej, która powoduje spustoszenia w rodowisku

przyrodniczym i kulturowym? Z ca  pewno ci  etyka biznesu, która pozwoli aby znale

odpowied  na te pytania jest dzi  bardzo potrzebna.

 U wiadomienie specyfiki etyki pozwala dostrzec sprzeczno , jaka tkwi mi dzy

za eniami metodami i celami etyki a za eniami metodami i celami nowo ytnej ekonomi.

Sprzeczno  t  zauwa amy ju  u Adama Smitha, gdy porównujemy to, co pisa  w ksi ce

Teoria uczu  moralnych z napisan  siedemna cie lat pó niej jego prac  pt. Badania nad

natur  i przyczynami bogactwa narodów, gdzie homo economicus przestaje by  istot

moraln , gdzie najwa niejsza staje si  umiej tno  wymiany i maksymalizacja konsumpcji.

 en rozd wi k sprzyja  temu by my le  o ekonomii jako o dziedzinie niezale nej od etycznego

warto ciowania. Jeszcze niedawno Mises Ludwig von Mises przekonywa , e „Nale y bada

prawa rz dz ce ludzkim dzia aniem i kooperacj  spo eczn , tak jak fizyk bada prawa natury.

Ludzkie dzia anie i wspó dzia anie spo eczne potraktowane jako obiekt bada  nauki

zajmuj cej si  zastanymi relacjami, a nie dyscypliny normatywnej badaj cej rzeczy, jakimi

powinny by , oto rewolucja o olbrzymich konsekwencjach dla wiedzy i filozofii a tak e dla

samego dzia ania spo ecznego” [Mises, 1995].
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Mises by  przekonany, e ekonomia przez niego proponowana, wyrastaj ca z ekonomii

politycznej w uj ciu szko y klasycznej a b ca cz ci  ogólnej teorii ludzkich dzia , unika

warto ciuj cych za . Zauwa , e ekonomia klasyczna doprowadzi a do rewolucji

ideologicznej, niszcz c stare za enia, e „nieuczciwie i niesprawiedliwie jest usun

konkurenta z rynku, e z e jest odst pstwo od tradycyjnych metod produkcji, e maszyny

 z em, gdy  przynosz  bezrobocie, e zadaniem rz du jest powstrzymywanie efektywnych

przedsi biorców przed bogaceniem si  i ochrona mniej sprawnych przed konkurencj  bardziej

efektywnych, e ograniczenie wolno ci gospodarczej przez nakazy rz dowe i naciski si

spo ecznych to w ciwy rodek powi kszania dobrobytu narodowego” [Mises, 1995]. Nie

zauwa  nowych za  aksjologicznych i etycznych, które ukierunkowa y dociekania

ekonomistów klasycznych i s dzi , e ekonomia, rezygnuj c z przestrzegania obowi zuj cych

wcze niej za , sta a si  neutralna aksjologicznie. Fritjow Capra nie ma ju  najmniejszych

tpliwo ci, e „Wszelka, pozornie wolna od warto ci, analiza zjawisk spo ecznych opiera

si  na cichej akceptacji aktualnie obowi zuj cego systemu warto ci, stanowi cego

automatycznie podstaw  doboru i interpretacji danych.” [Capra 1987]. a zatem „Pomijaj c

temat warto ci, przedstawiciele nauk spo ecznych nie s  wi c wcale bardziej naukowi, lecz

przeciwnie s  mniej naukowi, nie chc  bowiem otwarcie uzna  za  le cych u podstaw

swoich teorii” [Capra 1987]. Ekonomia jest zwi zana z warto ciami w dwojaki sposób:

zajmuje si  wzgl dn  warto ci  wymienn  dóbr i us ug a ponadto modele i teorie, jakimi si

pos uguje, opieraj  si  na okre lonym systemie warto ci, który wchodzi w sk ad zbioru

za  nazwanego przez E.F. Schumachera „metaekonomi ”.

Si gni cie do za  aksjologicznych le cych u podstaw nowo ytnej ekonomi

i krytyczne przyjrzenie si  im, mo e zainspirrowa  tych, którzy zechc  szuka  teoretycznych

propozycji pozwalaj cych upora  si  z wielkimi problemami wspó czesno ci i w pe ni

wykorzysta  szanse, jakie poziom wspó czesnej techniki daje w zakresie aktualizowania

potencjalno ci bycia cz owiekiem a w konsekwencji m drego tworzenia kultury.
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UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN RURAL AREAS OF POLAND

Marek Raczkowski

Abstract. The article analyses the poverty issue and its influence on unemployment level in
Poland after the year 1989 till now. Author describes poverty reasons and its results especially on
the rural areas. Possibility of the quick transformation of the Polish agriculture, which is
connected with working force release and liquidation the issue of unemployment (both registered
and hidden), is rather improbable. Solving the unemployment problem on the rural areas will
depend on government policy, efficiency of macroeconomic regulations and local activities.

Key words: unemployment, poverty, rural areas.

INTRODUCTION

Transformation of the Polish economy after 1989 has brought a number of significant

changes in the labor market. Unemployment appeared, affecting living standards of families

involved in agriculture. Closure of state-owned farms caused a very significant increase of the

unemployment rate, pushing employees unable to find other jobs.

Private farming assumed new significance, becoming more detached from the process of

economic transformation. This was due to special characteristic of the Polish family farms,

where traditionally all family members worked on a farm either part- or full-time.

Unemployment rate at the countryside is much higher than in urban areas. People who lose

jobs return to their farms, living with their families, creating hidden unemployment. There are

two categories of hidden unemployment in agriculture:

- Unemployment affecting people who are not professionally active and have no chance of

finding a job,

- Unemployment of people who are not fully employed in agriculture, perform seasonal work

or assist others.

To a large extent, such a situation reduces the impact of unfavorable socio-economic

conditions. After losing their jobs or the right to unemployment benefits, people who worked

full-time while living on a farm start working there even if their services are not essential,

creating hidden unemployment.

MATERIAL AND METHODS

Unemployment is the subject of numerous studies, mainly socio-economical projects –
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their results do not answer key questions:

-was the rapid growth of the unemployment rate during the transformation period

unavoidable?

-was this unemployment caused exclusively by economic factors?

-is structural transformation the main source of unemployment, or perhaps is it the result

of economic recession?

The article is based on data provided by publications of Polish Main Statistical Office.

There were also used data from publications: Kabaj M., „Program przeciwdzia ania ubóstwu i

bezrobociu”. Rajkiewicz A., „Polityka spo eczna”.

RESULTS

Costs of unemployment

The issue of unemployment is extremely serious because it leads to poverty and social

deprivation. It also says something about overall state of the economy, which produces less

than it could if everyone was employed. Unemployment creates several consequences:

- Economic – expressed by the incomplete utilization of society’s productive capacity,

- Psychological – the need to adopt to new role, personality changes,

- Political – threat of political destabilization by uncontrolled social movements.

Unemployment brings not only high economic expenses, but also social and psychological

costs. There are two types of unemployment-related costs – individual and social. Individual

cost of unemployment (more painful for those who are actually out of work), occurs in two

situations:

- The first category affects people who left the labor force on their own, or due to migration,

serving as the natural unemployment rate,

- The second category includes people who would like to work, but are unable to find jobs.

In the first case personal costs include lack of steady income, while in the other category in

addition to lack of fixed income there are additional psychological and physical costs, creating

a feeling of uselessness, as well as various social problems. People refuse to discuss their

personal situation. Poor people are not just those sleeping in railway stations, social assistance

centers, hostels and other shelters, they also include large families without fixed incomes,

families of alcoholics and drug-users.

The second category is the social cost of unemployment. Society is providing for the
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unemployed for a certain period of time, during which these people should find new job while

receiving guaranteed means of personal support.

Magnitude of unemployment

The following analysis begins with the evaluation of unemployment, its dynamics and

special characteristics. In general, in recent years Polish unemployment figures were always

going up. One key feature of the Polish labor market is the very rapid increase of the

unemployment rate, which grew from 1,5% in the first quarter of 1990 to 16% at the end of

1994, then declined to 14.3% in mid-1996, climbing to 18% in January 2002. To a large extent

falling unemployment rates in mid-1990’s are due to better economic situation and more

restrictive criteria for the registration of new unemployed by the Polish Labor Offices.

Another indicator illustrating situation on the labor market is the number of unemployed

per each available job. This ratio reflects chances of finding a new job through Labor Offices

and on the local job market.

It is estimated that public job offers account for approx. 33-35% of all jobs on the market

(calculated as proportion of job offers available through the Labor Offices vs. the total

number). In practice, two-thirds of all available jobs are offered through sources other than

Labor Offices. Both channels provide very limited opportunities for the unemployed to find

new jobs. On the national level, on average Labor Offices had only one job offer for every 113

unemployed, while on the wider market there were 38 job seekers for every available job.

Level of unemployment in Poland has gone far beyond natural, socially acceptable

frictional unemployment. Within a short period of time Poland has joined countries with the

highest unemployment rates.

The period from 1990 until 1995 saw a very rapid increase of the labor pool (by about

800.000 potential job seekers), accompanied by rapid decline in the number of available jobs

(by 2.4 million). This social process has led to a very significant change in the proportion

between pensioners, recipients of disability benefits and the jobless on the one hand and

working population on the other – from 39% in 1989 to 77% in 1995. Similar situations are

rarely found in Europe, only in Hungary there are 90 seniors, recipients of disability benefits

and the unemployed for every 100 workers.
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Processes of unemployment creation

The process of shifting labor resources from the productive category, contributing to GNP

increase to the consumption category, has taken two ways.

Liberalization of early retirement and disability benefits programs for Poles who were still

in their productive age has led to an explosion of the number of pensioners and recipients of

disability benefits between 1990 and 1995, growing almost three times as fast as in the

previous period -  by 2.257 million compared with 693.000 from 1985 to 1989. This increase is

more than four times higher than actual number of people reaching their retirement age. In

1995 the number of senior citizens and recipients of disability benefits exceeded retirement-age

population by 3.8 million, or 72%. These processes are driven by the situation on the labor

market (growing unemployment) and liberalization of state pension policy in order to hide part

of the unemployment by increasing the number of early retirees.

Economic transformation was accompanied by mass unemployment, as well as an increase

in hidden unemployment, particularly in agriculture.

As a result of these two processes almost five million people moved from the productive sector

to consumption within a very short period of time (the number of retirees and recipients of

disability benefits grew by 2.3 million, while the number of job-seekers increased by 2.6

million). Meanwhile, expenditures for pensions and disability payments rose from 6.5% of the

Polish GNP to about 15% by 1995. At the same time, proportion of social security payments

made by employers rose to 48% of the actual wages. Although wages and productivity in

Poland are much lower than in the European Union, in relative terms social security payments

imposed on the employers are twice as high as in the EU. These negative structural shifts have

led to a rapid increase in taxation of Polish corporations, from 6.4% of their revenues in 1991

to 14.6% in 1994, i.e. by 230%. One negative effect was the reduction of the competitiveness

of Polish firms compared with EU companies. Poland was creating a social welfare state, in

which fewer people work and produce, while an increasing number is participating in the

consumption of Gross National Product by receiving pensions, disability benefits,

unemployment and welfare payments.

These processes are cushioned by the gray economy, where between 0.8 and 1.2 million

unemployed find extra income and part-time, or seasonal work.

The young people unemployment
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One of key features of unemployment in Poland is that it affects mainly young people –

34.6% of the unemployed are under 24. A total of 909.000 young people had no jobs at the

end of 1995. Nearly two-thirds of all the unemployed (over 1.6 million people) are under 34.

Unemployment rate among young people has reached 31%, which is twice as high as the

average for all age groups. In Europe only Spain has higher unemployment rate among young

people. Average youth unemployment rate in EU countries is 15.3%, half the Polish levels. The

issue of unemployment among young people has several important aspects. Many of these job

seekers begin their “career” by applying for unemployment benefits. The fact that 1.6 million

Poles under 34 are without jobs means big losses for the economy and the country, because

large part of Poland’s most dynamic economic resources is effectively wasted. Unemployment

among young people also has its social and moral aspects and could endanger social order.

Unemployment and education

Unemployment creates serious economic and social losses. It must be emphasized that

these losses grow exponentially with increasing levels of education. Over the last three decades

the number of university graduates in Poland has increased nearly five-fold, while the number

of Poles with primary education fell by more than half. For example, data from 1994, based on

all those employed in the national economy illustrates variations in workforce participation by

sex. More women have university and high-school education than men. On the other hand,

level of education of those working in agriculture is much lower, than in other sectors.

In recent times the number of students at both state-owned and private schools has

increased considerably. It is widely believed that the future of young people and the economy

depends to an increasing extent on the acquisition and practical use of knowledge, ability to

innovate and creative thinking. Raising competitiveness of the Polish economy will require

major improvement of the quality of its labor.

Long-term unemployment

It would appear that time is the most important factor differentiating various categories of

unemployment. In an economy without general shortage of jobs, people usually find new work

within a relatively short time and most unemployment is merely frictional (temporary). In a

country with acute shortage of new jobs a very considerable percentage of all job seekers is

unable to find work for long period of time.
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Excess unemployment levels are permanent in a situation of general economic instability. It

is estimated that current shortage of jobs in the Polish economy has reached 2 million. Unless

the number of work places increases at some point in the future structural unemployment will

not be reduced to a meaningful extent. Effectiveness of the labor market has little impact on

the level of unemployment, although market effectiveness plays an important role for other

reasons.

In order to discuss the structure of unemployment in Poland and the resulting conclusions

for unemployment prevention programs, it will be necessary to utilize comparative analysis.

Using time as the main criteria, it is safe to assume that frictional unemployment includes those

job seekers, who are out of work for up to six months, while the six-month deadline means a

permanent job deficit and leads to structural unemployment. Structural unemployment appears

when the unemployed are out of work for more than 12 months and in some cases even up to

several years.

The length of time in which typical job seekers are out of work continues to expand.

Proportion of long-term unemployment in overall unemployment levels rose from 24% in 1991

to nearly 44.2% in December 1994, falling to 37% in December of 1995. In practice, almost

half the unemployed are without work for 12 months or more, while a fifth of that number has

been looking for work for more than two years. Level of long-term unemployment depends on

a large extent by the character of local labor market.

Collective data from the entire country refers to general level of unemployment and is not

representative of the situation on local labor markets. In Poland there is no free movement of

job seekers between the regions (lack of housing), consequently, there is no single labor

market. Instead, there are many very different local labor markets. Characteristically, in recent

years there were no significant changes in the unemployment levels in regions with the highest

and lowest unemployment rates. That is despite state intervention on the labor market

(preferences in the allocation of state funds and investment grants in regions suffering from

mass unemployment).

Labor market in Poland is regressive. Historically influx of the job seekers was usually

larger than the outflow (with few exceptions). The difference continued to accumulate as long-

term unemployment, extending the period of time in which the jobless are out of work. These

proportions reversed only in 1994-1996. In order to increase unemployment reduction rate it

will be necessary to speed up creation of new jobs. After 1997, situation on the labor market

begun repeating itself and the influx of new jobless expanded once again, exceeding reduction
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of the jobless figures. It will also be necessary to reduce unemployment growth rate through

rational protection of the existing jobs.

Unemployment and economic growth

The process of transformation and recession is accompanied by the decline of both GNP

and employment levels. These processes are not directly proportional. Typically, there is a

delay where in the initial period of every recession the level of employment is falling much

slower than the level of production, leading to a temporary decline in labor productivity and

the rise of excess unemployment (hidden unemployment). In a contemporary market economy

this rule is universal and does not apply exclusively to transformation from planned to market

economy. There are two main causes for the delay in reduction of employment levels – first,

labor input is by definition less mobile than production and capital, secondly, at the initial stage

of every recession employers try to reduce layoffs of experienced employees, since the cost of

recruitment and training new employees is much higher than the cost of temporary hidden

unemployment. However, in a competitive environment it is impossible to maintain excess

employment for extended period of time, even when the economy starts coming out of the

recession. The delay stage turns into the acceleration stage and optimization of employment

levels to production levels. The second stage means reduction of excess employment.

Next, and this applies specifically to the Polish economy, is the third stage and the

adaptation of levels of employment to desired productivity levels, i.e. reduction of hidden

unemployment present before the transformation process.

The first stage has occurred in 1990-1992 – 18% fall of Poland’s GNP was accompanied

by 12% decline of the number of employees, similarly in the industry production was slashed

by 33.2%, while employment fell by 13.2%. In the first case delay ratio (falling production vs.

lower employment level) reached 1.8, in the other the ratio was 2.4. Hidden unemployment

was the highest in 1991 – 1.2 million people overall, including almost one million in the

industry.

At the second stage, starting from 1992, the gap between production growth and levels of

employment begun to narrow. It was eliminated almost completely by 1993. Productivity and

excess employment climbed to the levels of 1989.

The third stage, which begun in 1993-1994, consisted of reduction of hidden

unemployment which existed in the economy before the transformation process.
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Since 1997 unemployment rate in Poland has been edging up again, reaching 18% (3.15

million unemployed) in January 2002. Unemployment was now driven by a new factor –

gradual elimination of excess employment levels by Polish corporations.

At the current stage of development rise of labor supply will depend increasingly on

demographic expansion of the labor pool and reduction of excess employment in the national

economy. In this context, to maintain current unemployment rates GNP growth has to produce

new jobs not only for large numbers of young people entering the labor market, but also to

people laid off by Polish companies as a result of decrease in hidden unemployment. In order

to achieve this goal, Polish economy must create correspondingly larger number of new jobs.

Unemployment in agriculture

Experts commonly recognize the need to reduce employment levels in agriculture. Usually,

the only differences focus on the rate and methods used to reduce agricultural labor pool.

The decisive factor that will determine the possibility of reducing employment levels in

agriculture is the capacity of the labor market in other sectors of the Polish economy. This in

turn depends on growth rate of employment in other industries and growth rate of the labor

force. Data from the most recent forecast for the Polish population by 2020, prepared by the

Central Statistical Office (GUS) in mid-1996, as well as own estimates and forecasts for

production-age population in urban areas and in the rural areas, including farm and non-farm

residents of agricultural areas by 2010 (based on a “zero-immigration” scenario) were used to

determine growth rates of labor resources. According to GUS forecasts, the decade from 1996

to 2005 will be a period of very high growth of production-age population, totaling nearly

200.000 people per year on average. This expansion will slow down dramatically only in the

next five-year period. Growth will peak in the initial years of this century, falling systematically

to 2010, when employment growth will actually turn negative. This date will mark the end of

expansion of production-age population. In the following decade production-age population

will decline by about 1.6 million people.

Forecasts for the period up to 2010 indicate that the impact of natural growth on the

increase of production-age population will be stronger in rural areas than in the cities. Over the

entire 15-year period, the number of production-age residents of rural areas will rise by about

1.3 million (16%), increasing by approx. 0.9 million (7%) in urban areas. In the last five years

only rural areas will see any growth at all, with falling production-age population in the cities.

It is also worth noting that in the rural areas growth rate of production-age population will be
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slower among farmers than among non-farm population. This is due exclusively to different

initial demographic structure of the two populations.

Reduction of the number of people employed in agriculture is a positive development,

although it also means correspondingly greater pressure of non-farming population on the

labor market.

In the first few years of economic transformation expansion of the labor pool was

accompanied by a very rapid decline in the number of people employed outside private farms.

There was a visible improvement in recent years, in line with economic recovery.

Increase of employment outside farms by some 210.000 people in the last three years, i.e.

on average by 1.9% per year, brings new hope that economic growth will continue to generate

more jobs than the numbers lost as a result of liquidation of excess employment and corporate

restructuring. However, in order to absorb entire workforce expansion and to reduce the level

of unemployment both in the cities and in rural areas, employment growth rate outside

agriculture would have to accelerate even more over the next decade. This will be a very

difficult challenge even in an environment of continuous, high GNP growth, given the need to

increase significantly labor productivity figures.

Unemployment and poverty

Long-term unemployment creates poverty and destitution. Poverty has many sources,

dimensions and aspects. In terms of underlying factors, there are three root causes of poverty

[Kabaj 2000, Golinowska ]:

- Incidental poverty (accidents, illnesses, divorces, natural disasters)

- Subjective poverty, caused by low level of resourcefulness, poor qualifications and

education, unwillingness to work, dependence on social assistance and welfare, various

social problems (alcoholism, drug use, etc.)

- Structural poverty, which just like structural unemployment is not caused by accidents or

subjective reasons, but rather by external economic factors: unemployment, low earnings,

growing gap between the lowest and highest wages, high prices, elimination of subsidies for

basic products and services.

Poverty, just like other terms used in social sciences, does not have a single definition.

Poverty is a state in which an individual or social group lacks resources to satisfy basic needs,

those regarded as essential by the society. Besides food, the term basic needs also includes

other necessities, such as clothing, shelter, health care and education. Poverty is very difficult
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to quantify more accurately.

Poverty in rural areas is evaluated by accepting specific benchmarks of essential

consumption. According to the Main Statistical Office (GUS), various levels of consumption

of essential necessities creates poverty zones based on five different standards [Kabaj 2000]:

- Basic personal budget level, calculated and published on a quarterly basis by the Institute of

Labor and Social Issues (IPiSS), divided into single-person and households with large

families,

- absolute poverty constitutes about 45% of the basic personal budget level,

- relative poverty line, 50% of the average household expenditures,

- subjective poverty line,

- statutory poverty line.

Table1. Percentage of household members in Poland below the poverty line, divided into socioeconomic categories (in
percentages, data from 1998)

Household socio-economic groups

Percentage of household members below:

Basic personal
budget level

Absolute poverty Relative poverty
line

Total 49,8 5,6 15,8

Employees 48,8 4,1 12,6

Farmers 64,1 10,4 27,2

Employees managing agricultural farms 60,3 6,6 21,5

Self-employed 36,8 3,1 9,0

Pensioners 33,8 3,1 8,8

Recipients of disability benefits 56,6 8,0 22,1

Unemployed, welfare recipients and others 78,8 26,2 48,0

Sources: GUS, IPiSS

Table 1 indicates, that those most exposed to the risk of poverty include
households of farmers and employees managing agricultural farms, as well as
recipients collecting welfare or those receiving other forms of social assistance.

As mentioned earlier, the main source of poverty is the increase or decrease
of the unemployment rate. Unemployment grew rapidly in 1990-1993 and by the
end of 1993 affected nearly 3 million people, or 16% of the workforce. Reduction
of poverty rates between 1994 and 1997 is due mainly to the decrease of the
official unemployment rolls by over one million people.

Reappearance of another, growing wave of poverty is also associated with an
increase of the unemployment rate, which continues until today and has once



11

again reached the level of 3 million people.
High levels of poverty remain for the last several years and to continue to

expand. This brings many other threats, which are particularly visible in
agricultural communities. Malnutrition of children or rapid increase of illnesses
endanger biological state of the population.

Worsening economic and social conditions are reflected by:
- Increase in the number of people using social assistance,
- Inability to continue financing house ownership,
- Increase of social illnesses and deviations.

Table 2. Unemployment rate and rate of poverty in Poland by province (data from 1998).

Province Unemployment
rate

Poverty line

Lower Silesia 13,3 14,7

Kujawy-Pomerania 12,2 18,3

Lublin 8,2 20,8

Lubuskie 11,8 10,9

Lodz 10,7 15,3

Ma opolska 8,1 13

Masovia 9,2 11,9

Opolskie 11,4 13,9

Podkarpackie 11,8 24

Podlasie 9,8 18,3

Pomerania 11,1 19,1

Silesia 10,2 10,3

wi tokrzyskie 13,1 22,9

Warmia – Mazury 16,8 22,8

Wielkopolska 7,5 15,3

Western Pomerania 15,1 15,7

Sources: GUS, IPiSS

The relationship between unemployment rate and poverty line is particularly visible in

geographical terms (table 2). Regional variation of the unemployment rate is caused by mass

lay-offs in heavy industry, as well as closure of state-owned collective farms. Provinces with

high levels of unemployment are also suffering from high rates of poverty – see for example

province of Warmia-Mazury and wi toksrzyskie. Poverty rates in provinces with the lowest

unemployment rate, e.g. Mazovia and Silesia are low.

Roots of the poverty

Social ills such as poverty cannot be reduced without eliminating root causes of that

problem. Today these root causes are more numerous and more complex, which is why

evaluation of the current situation is difficult, making it impossible to isolate a single main
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source of poverty. Government economic, employment and social security policy plays a key

role in the prevention of poverty. Previous legal and institutional solutions adopted in Poland

indicate, that despite vast expenditures on social policy, poverty remains a very serious and

growing problem. The variety of root causes of poverty and accumulation of these factors

effectively prevent creation of coherent programs to eliminate poverty. There are many people

in Poland for whom welfare rather than regular job is the main source of income and some

welfare recipients are not even looking for work. Growing unemployment has increased the

pressure on social security system, leading to an increase of cash payments as a proportion of

all social security expenditures. Securing even the minimum social safety level for very large

numbers of the unemployed has exceeded financial capacity of the Polish state. Social policy

has limited the number of recipients able to receive unemployment insurance payments, while

reducing actual amounts. On the one hand, this reduces material status of the unemployed, on

the other it stimulates potential recipients to look for work. The issue of labor resources in

Poland should be treated as an opportunity for the economy. Effective prevention of the

unemployment must incorporate three main areas – macroeconomic policy that would support

creation of new jobs, active policy on the labor market and efficient management of the

unemployment offices. Countering the effects of unemployment requires active social policy.

Adoption of specific policies also requires resolution of a number of other issues, such as

guaranteed minimum wage, basic personal budget level, family benefits, unemployment

benefits, disability benefits and pensions, work hours etc. Scope and methods of the social

policy and employment policy depend on various factors, including traditions of each society,

development level, GNP growth rates, strength and effectiveness of trade unions as well as

state policy.

 Unemployment is not a serious social issue when it is temporary (frictional

unemployment) and the unemployment rate does not exceed 3-4% of the workforce. It

becomes a major problem when it turns into structural unemployment (people who are out of

work for more than 12 months). Share of structural unemployment depends on the general

unemployment rate and low flexibility of the labor market. In a situation where the

unemployment rates are high, after several years part of that unemployment turns into

structural unemployment. The highest proportion of structural unemployment (45.2%) was

recorded in 1993. Since 1994 this share has been declining slowly (to 40.4% in 1998), while in

1999 this tendency was reversed and long-term unemployment begun growing once again.
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 Farmers’ incomes fell significantly in early 1990’s and in general this process continues

to this day. The decline and in many cases even lack of actual income is the main reason behind

poverty in this social group. This state of affairs is due to factors such as:

- Falling demand for domestic agricultural products,

- Increasing export of agricultural products,

- Unfavorable relationship between revenues and expenses,

- Lack of proper agricultural support policy,

- Surplus of working age people per farm area.

Overall, in 1997 real, gross disposable household income was 11.8% higher than in 1995,

while in the case of individual farming households, gross disposable income fell by 16.3%. It

seems that farmers’ incomes will not improve over the next few years.

Transforming the labour market

Over 90% of those structurally unemployed have lost their right to unemployment

subsidies, while 30% have turned to welfare or found jobs on the gray market. One

characteristic feature of changing labor market in Poland, especially in the rural environment

and the main reason for increasing poverty is the declining number of unemployed entitled to

receive unemployment benefits.

Theoretically, the unemployed who lose their right to unemployment benefits should

intensify their efforts to find a new job. Their chances of finding work depend on the number of

available positions and professional qualifications. Unemployed unable to find new jobs are

facing several alternatives:

- turning to social assistance center for temporary welfare payments,

try to find temporary/seasonal employment on the gray market,

approach local charities, asking for ad hoc assistance or use the assistance of relatives and

friends,

take advantage of the various programs available on the labor market (vocational training,

public works).

While each of these alternatives can reduce to a large extent the impact of poverty, none

actually eliminates this problem. Paying unemployment benefits for more than 12 months does

little to motivate the unemployed to look for work, while the reduction of these payments has

numerous negative social and ethical consequences. Recipients who lose their right to

unemployment benefits typically turn into welfare recipients and this process is just as negative
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from the point of view of stimulating the unemployed.

Conclusions

Based on experiences of European Union member-states, it appears that one opportunity

to avoid high unemployment rates would be to increase flexibility of the labor market. This can

be achieved by:

- Reducing the influence of labor unions on the process of setting wages and salaries,

- Reform of the social insurance system (lower social insurance payments equal lower costs of

employment),

-  Increasing the level of education and assistance in changing professional qualifications,

- Improvement of the housing market, particularly rentals of homes and apartments.

In the nearest future, the most critical issues in the attempt to prevent very high

unemployment rates is the development of a strategy to make the labor market more flexible

and assistance leading to higher physical and professional mobility to people abandoning

agriculture.

Another characteristic of the Polish unemployment in Poland is that in 1990’s it affected

mainly young people. Unemployment at that age is particularly harmful because of lack of self-

fulfillment and the inability to use knowledge acquired in schools leads to various negative

social developments. The reasons for these development are lack of interest in education or

lack of resources for further studies. Educational level of agricultural workforce is very low,

especially when compared to EU countries. Professional Vaccational agricultural education is

also very poor, with just 28% of agricultural workforce having any special education, mainly

farming courses. Only about 8% of farmers have graduated from agricultural schools.

Compared with 1988 agricultural census, agricultural workforce has become younger –

back then 59% of all farmers were older than 44, now that proportion stands at 52.3%. In

terms of age, young people serve as high-quality workforce, but surplus numbers slow down

structural reforms in agriculture.

Over the next few years economic conditions may well prevent rapid changes of farmers’

income situation. Increasing demand for untrained workforce is very unlikely and major

structural changes and improvement of farmers’ live will not be possible without the reduction

of employment in small-farm areas. The situation of small-farm owners will be difficult. Many

of them will not be able to cope with challenges brought by the free market and will be

eliminated because of high costs of production on their farms. Opportunities to find new jobs
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for residents of rural areas will appear only after the exhaustion of labor resources in urban

areas.

Rapid transformation of the Polish agriculture, resulting movement of vast labor resources

and elimination of the issue of unemployment (both official and hidden unemployment) are

unlikely. Considering the demographic structure and the eventual size of individual farms that

must be achieved by Polish agricultural sector, some 2.75 million people would have to move

to other parts of the economy, reaching the levels comparable with EU countries (the number

of agricultural workers per 100 hectares).
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BEZROBOCIE I POZIOM UBÓSTWA NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

Streszczenie. Artyku  przedstawia analiz  poziomu ubóstwa i ocen  jego wp ywu na bezrobocie
w Polsce po roku 1989 do chwili obecnej. Podj ta zosta a próba okre lenia przyczyn ubóstwa oraz
skutków jakie powoduje, zw aszcza na obszarach wiejskich. Mo liwo  szybkiej transformacji
polskiego rolnictwa, a co za tym idzie uwolnienie znacznych zasobów si y roboczej i
zlikwidowanie problemu bezrobocia (zarówno jawnego jak i ukrytego) jest ma o prawdopodobne.
Rozwi zanie problemu bezrobocia na wsi b dzie zale o przede wszystkim od polityki pa stwa
oraz skuteczno ci makroekonomicznych regulacji i lokalnych dzia .
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PRZEDSI BIORCZO  KOBIET I JEJ ZNACZENIE W WIELOFUNKCYJNYM
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Marzena D ugok cka, Iwona M. Kurek, Janina Sawicka

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono warunki funkcjonowania i rozwoju ma ych firm,
prowadzonych przez kobiety na obszarach wiejskich. Badania ankietowe, przeprowadzone w 2003
r. na populacji kobiet, które prowadzi y dzia alno  gospodarcz  w 1997 r, wynika, i  obecnie
niewiele zmieni o si  na lepsze w warunkach prowadzenia dzia alno ci. Szczególnie pogorszy y
si  warunki dla rozwoju przedsi biorczo ci w gminach wiejskich. Bariery dzia alno ci
gospodarczej, które wynika y ze zbyt wysokich podatków i sk adek na ubezpieczenia spo eczne
(wysokie koszty pracy), a tak e trudno ci z uzyskaniem kredytów bankowych, by y wymieniane
przez kobiety ju  pi  lat temu.

owa kluczowe: przedsi biorczo , rozwój wsi, kobiety wiejskie.

WST P

Poj cie przedsi biorczo ci posiada dwa podstawowe znaczenia. Terminem tym okre la

si  proces gospodarczy, polegaj cy na tworzeniu nowych, najcz ciej ma ych i rednich

przedsi biorstw. Jest to tak e cecha osobowo ci, charakteryzuj ca postawy i zachowania

ludzkie, polegaj ca na zdolno ci i ch ci ponoszenia ryzyka, sk onno ci do zachowa

innowacyjnych oraz podejmowania dzia  w celu wykorzystania nadarzaj cych si  szans i

okazji.

O istnieniu przedsi biorstwa decyduje wiele czynników. Mog  mie  one charakter

zewn trzny, niezale ny od przedsi biorcy lub te  wewn trzny, zwi zany z jego

predyspozycjami do prowadzenia dzia alno ci. Do czynników zewn trznych najcz ciej

zalicza si  sytuacj  rynkow , jak równie  tradycje rodzinne oraz uk ady towarzyskie. Cz sto

te  przedsi biorca jest po prostu zmuszony do podj cia dzia alno ci gospodarczej. W takich

przypadkach zagro enie bezrobociem i brak innych mo liwo ci uzyskania dochodu s

czynnikami nie tyle motywuj cymi do rozpocz cia w asnej dzia alno ci gospodarczej, co

determinuj cymi jej podj cie. Istotne znaczenie maj  równie  czynniki o charakterze

subiektywnym, a wi c wewn trzne predyspozycje przedsi biorców. S  to m.in. wiara w

siebie, kreatywno  i otwarto  na ryzyko. Inne wa ne elementy motywuj ce do dzia ania to

potrzeba godziwych zarobków, potrzeba dzia ania, d enie do samodzielno ci i niezale no ci

oraz ch  udowodnienia w asnej warto ci i sprawdzenie mo liwo ci [Dzier anowski, Tokaj-

Krzewska 2002].

Celem bada  zaprezentowanych w tym artykule jest okre lenie, na ile wymienione

uwarunkowania rozwoju przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich odnosz  si  do kobiet. W
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literaturze spotykamy, niezbyt co prawda liczne, opracowania odnosz ce si  do specyfiki

aktywno ci zawodowej kobiet (Tryfan, Lisiecka, Sawicka), wyst powania ich trudniejszej

sytuacji na rynku pracy, wi kszego bezrobocia. Te negatywne zjawiska nasili y si  w okresie

transformacji gospodarczej i zmian zachodz cych w sektorze rolnym.

Tradycyjnie rozwój wsi uto samiany by  z rozwojem rolnictwa, które dawa o

zatrudnienie przewa aj cej liczbie jej mieszka ców. W warunkach, gdy wzrasta a

produktywno  rolnictwa i wydajno  zatrudnionych w nim osób, zmniejsza  si  odsetek

ludno ci pracuj cej tylko w tym sektorze.

Przysz  wiejskich spo eczno ci w coraz mniejszym stopniu b dzie zale  od

rolnictwa, potrzebne jest wi c nowe spojrzenie na mo liwo ci pracy i zatrudnienia w

wiejskim rodowisku, w tym tak e pracy kobiet. Znamienn  cech  naszych czasów jest

wzrost wielozawodowo ci ludno ci wiejskiej i niepe nego zatrudnienia w rolnictwie.

Tak wi c kobiety wiejskie, pracuj ce dotychczas w gospodarstwach rolnych, stan y

przed wyzwaniem i konieczno ci  poszukiwania dodatkowych sposobów ekonomicznej

aktywizacji. Rozwój przedsi biorczo ci nast puje poprzez poszukiwanie nowych kierunków

wykorzystania produkcyjnych zasobów gospodarstw rolnych i domowych, wytwarzanie

nowych produktów, wiadczenie us ug, zdobywanie nowych rynków zbytu.

Je li chodzi o motywy podejmowania inicjatyw gospodarczych przez kobiety na

obszarach wiejskich, to znacz co przewa a tu ch  uzyskania dodatkowego dochodu.

Rzadziej kobiety przyznaj  si  do ch ci kszta cenia i podwy szania kwalifikacji, zaspokojenia

ambicji i robienia kariery.

Aktywno  zawodowa kobiet zwi zana jest z funkcjami, które wykonuj . Tradycyjna

kobieta wiejska ma trzy obszary aktywno ci: rodzin , gospodarstwo rolne i domowe. W

rodzinie kobieta sprawuje funkcje opieku cze i wychowawcze. Wykonuj c funkcj

producentki, kobieta na ogó  jest partnerem m czyzny w pracy w gospodarstwie rolnym lub

w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej (rodzinnego biznesu). Respektowany jest

tradycyjny podzia  pracy i obowi zków wykonywanych przez cz onków rodziny. W

pewnych, najcz ciej przymusowych sytuacjach, kobieta bywa samodzielnym kierownikiem

gospodarstwa rolnego. Zarz dzanie gospodarstwem domowym zwykle pozostaje jej domen .

W warunkach rosn cego bezrobocia oraz malej cej op acalno ci produkcji rolnej

niektóre kobiety postanawiaj  za  w asne ma e przedsi biorstwo. G ówn  „szko

biznesu” dla kobiet wiejskich jest poprzednie miejsce pracy, b  w asne gospodarstwo rolne.

Korzystaj  równie  z do wiadcze  rodziców, je li prowadzili oni podobne przedsi wzi cie.
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 ró ne przyk ady przedsi biorczo ci wykonywanej przez kobiety: dzia alno

rzemie lnicza, agroturystyka, przetwarzanie i sprzeda  produktów rolniczych. Taki charakter

pracy jest atrakcyjny, szczególnie dla m odych kobiet, bowiem pozwala czy  obowi zki

zawodowe z prac  w domu i wychowaniem dzieci. czenie pracy w rolnictwie z prac

pozarolnicz  umo liwia prowadzenie mniej dochodowych gospodarstw i zapobiega

wyludnianiu si  niektórych regionów, a tym samym ekonomicznej i spo ecznej ich degradacji.

Udzia  kobiet pracuj cych w poszczególnych sekcjach polskiej gospodarki w III

kwartale 2002 r. przedstawia tabela 1.

Najbardziej sfeminizowan  sekcj  gospodarki by a ochrona zdrowia i opieka spo eczna,

gdzie udzia  kobiet w ogólnej liczbie pracuj cych wynosi  88%. Wi cej kobiet ni  m czyzn

pracowa o w sekcjach edukacja (77%), hotele i restauracje (71%) oraz po rednictwo

finansowe (68,5%). S  to wi c – z uwagi na swoj  specyfik  i tradycj  – zawody najbardziej

sfeminizowane w Polsce. Handlem i naprawami oraz pozosta  dzia alno ci  us ugow

zajmowa o si  prawie tyle samo kobiet co m czyzn. W takich sekcjach gospodarki, jak

obs uga nieruchomo ci i firm, nauka, administracja oraz rolnictwo, owiectwo i le nictwo,

przedsi biorstwa zatrudnia y od 42-46% kobiet. W pozosta ych sekcjach przewa ali

czy ni (najmniejszy udzia  pracuj cych kobiet zanotowano w budownictwie – jedynie

8%), gdy  w tego typu zawodach kobietom jest trudniej otrzyma  mo liwo  awansu lub te

po prostu, sprosta  warunkom pracy. Du e znaczenie maj  w wyborze zawodu oraz miejsca

zatrudnienia wci  istniej ce stereotypy, zgodnie z którymi kobieta jako osoba s absza

fizycznie, a tak e psychicznie, nie powinna wykonywa  niektórych zawodów. Oko o 20%

wszystkich pracuj cych w Polsce kobiet znalaz o zatrudnienie w rolnictwie.

Warto zaznaczy , i  w III kwartale 2001 r. kobiety stanowi y blisko 38% wszystkich

pracodawców i pracuj cych na w asny rachunek oraz blisko 53% pomagaj cych cz onków

rodzin [Dzier anowski, Tokaj-Krzewska 2002].

Natomiast wed ug danych GUS z grudnia 2000 r., kobiety kieruj ce w asnymi

przedsi biorstwami stanowi y 20% w ród kieruj cych firmami mikro (zatrudniaj cych

poni ej 10 osób). W ród firm ma ych (zatrudniaj cych od 10 do 49 pracowników) firmy

prowadzone przez kobiety by y jeszcze mniej liczne i stanowi y 6%. Natomiast w grupie firm

rednich i du ych (zatrudniaj cych powy ej 49 pracowników) kobiety by y prawie nieobecne

(odsetek jest nieznacznie wi kszy od zera) [Dane GUS 2000].
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METODA BADA

W ramach projektu badawczego KBN pt. Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym

rozwoju obszarów wiejskich, przeprowadzono studia nad przedsi biorczo ci  kobiet, w tym

badania empiryczne populacji kobiet prowadz cych ma e przedsi biorstwa na obszarach

wiejskich. By o to powtórzenie bada  ankietowych w tej samej zbiorowo ci kobiet,

prowadz cych firmy na obszarach wiejskich w roku 1997.

Celem bada  w 2003 r. by o przedstawienie przyczyn i uwarunkowa  zmian, jakie

zasz y w tych samych przedsi biorstwach prowadzonych przez kobiety, po pi ciu latach ich

funkcjonowania.

Dane empiryczne zosta y zgromadzone metod  kwestionariuszy ankiet. Ankiety zosta y

wys ane do blisko 600 kobiet – przedsi biorczy . By y to te same osoby, które prowadzi y

przedsi biorstwa w 1997 roku - pierwszy etap bada , których wyniki opublikowane zosta y w

wydaniu ksi kowym [J. Sawicka 1998]. Wybrano wówczas 60 gmin, o ró nym charakterze

rozwoju, w regionach kontrastuj cych pod wzgl dem warunków spo eczno-ekonomicznych, z

terenu ca ej Polski.

Ca y obszar bada  podzielono na trzy makroregiony:

- makroregion I – pó nocno-zachodni;

- makroregion II – rodkowo-wschodni;

- makroregion III – po udniowo-wschodni.

W ramach makroregionów wyodr bniono dwa typy gmin:

- gminy typu A – miejsko-wiejskie i podmiejskie;

- gminy typu B – wiejskie.

Podzia  badanych gmin wed ug typów gmin oraz makroregionów przedstawia tabela 2.

Jak ju  wspomniano, w 1997 roku badaniami obj to 600 kobiet prowadz cych ma e

firmy na obszarach wiejskich. W roku 2003 do wszystkich 600 kobiet wys ano

kwestionariusz ankiety (poprzednie badania przeprowadzone by y drog  wywiadu

bezpo redniego, przy wykorzystaniu pyta  zawartych w kwestionariuszu). Otrzymano zwrot

205 wys anych ankiet, tak wi c odpowiedzia a jedna trzecia przedsi biorczy . W ród nich

znalaz o si  56 zwrotów z Urz dów Pocztowych, gdzie jako powody zwrotów podawano

najcz ciej zmian  adresu, w kilku za  sytuacjach adresatki ju  nie y. Wype nione ankiety

nades y 143 kobiety, spo ród których 33 zaprzesta y dzia alno ci i nie prowadzi y ju

przedsi biorstwa, kilkana cie za  zmieni o profil dzia alno ci gospodarczej.
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Oko o 40% badanych firm zlokalizowanych by o w gminach podmiejskich i miejsko-

wiejskich (gminy typu A), natomiast 60% firm w gminach wiejskich (gminy typu B).

Najwi cej kobiet z tych, które odpowiedzia y na nasz  ankiet  (oko o 45%) prowadzi o

dzia alno  w makroregionie rodkowo-wschodnim, nast pnie w makroregionie pó nocno-

zachodnim – 29% i makroregionie po udniowo-wschodnim – 27% (por. tabela 3).

Przedsi biorstwa zlokalizowane na terenie gmin wiejskich przewa y w makroregionie

pó nocno-zachodnim, gdzie tylko co czwarte przedsi biorstwo znajdowa o si  na obszarze

miejsko-wiejskim lub podmiejskim, oraz w makroregionie rodkowo-wschodnim, gdzie 56%

firm by o zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

Spo ród 143 kobiet, które odpowiedzia y na pytania zawarte w ankiecie, tylko 110, a

wi c 77%, prowadzi o dzia alno  gospodarcz , z tego w gminach podmiejskich i miejsko-

wiejskich 59 firm (41% firm aktywnych), za  w gminach wiejskich – 84 firmy (59%).

ród kobiet, które po pi ciu latach nadal prowadz  dzia alno  gospodarcz ,

przewa aj  przedsi biorstwa z bran y handlowej – oko o 60%. Jest to najbardziej trwa a

bran a dzia alno ci kobiet, bowiem w populacji badanej pi  lat temu dzia alno  handlow

prowadzi o 51% badanych. Po owa kobiet zajmuj cych si  handlem prowadzi a sklepy

spo ywczo-przemys owe, a co szósta sklep przemys owy. Nieca e 30% przedsi biorczy

zajmowa o si  dzia alno ci  us ugow  (w 1997 r. – 39%), w której dominowa y: gastronomia

(8%), fryzjerstwo (6%) oraz agroturystyka (5%). Podobne wska niki udzia u by y w

badaniach z 1997 r. Produkcj  (w tym rolnicz ) i przetwórstwem rolno-spo ywczym

zajmowa a si  co dziesi ta kobieta – znacznie cz ciej w gminach wiejskich ni  podmiejskich

i miejsko-wiejskich. Szczegó y przedstawia tabela 4.

W latach 1997-2003 nast pi y pewne zmiany w badanych przedsi biorstwach. Spo ród

143 kobiet, jakie odpowiedzia y na ankiet , 33 zaprzesta y dzia alno ci. W tym samym czasie

17 firm zmieni o profil dzia alno ci.

Kobiety, które w latach 1997-2003 zrezygnowa y z prowadzenia dzia alno ci

gospodarczej, jako przyczyn  takiej decyzji najcz ciej wskazywa y na brak op acalno ci

(22%),wysokie podatki i brak popytu (po oko o 20%) oraz wysokie sk adki ZUS (15%).

Wysokie podatki i sk adki ZUS oraz znaczne koszty produkcji by y bardziej odczuwalne w

przedsi biorstwach zlokalizowanych bli ej miast. Na terenie gmin wiejskich natomiast

najwi ksze znaczenie mia y: nieop acalno  dzia alno ci oraz brak popytu na dobra i us ugi

oferowane przez firmy.

Inne powody rezygnacji z prowadzenia w asnej firmy, wymieniane przez ankietowane

kobiety, to: z y stan zdrowia, podesz y wiek, przej cie na emerytur  i podj cie pracy
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najemnej. Wreszcie dla kilku kobiet powodem rezygnacji by a wysoka konkurencja, a tak e

trudno ci z dost pem do kredytów oraz brak w asnych rodków finansowych. Szczegó y

prezentuje tabela 5.

ród ankietowanych przedsi biorczy  nadal prowadz cych dzia alno  gospodarcz

40%, prowadz cych nadal dzia alno  gospodarcz , zwi kszy o liczb  zatrudnionych przez

nie osób. W nieco mniej licznych przypadkach, bo w 37% firm, liczba zatrudnionych

pracowników nie uleg a zmianie. W przypadku przedsi biorstw prowadzonych przez kobiety

na terenie gmin wiejskich, tylko 22% zwi kszy o one liczb  pracowników, za  w ponad 26%

rozmiary zatrudnienia nie zmieni y si .

W grupie wszystkich aktywnych firm, 23% zmniejszy o zatrudnienie w badanym

okresie, z czego w prawie 16% przypadków zwolnieni zostali wszyscy pracownicy najemni

(s  to obecnie firmy jednoosobowe). A  w 14% problem ten dotyczy firm dzia aj cych na

obszarach wiejskich. Zmiany w dzia alno ci firm w latach 1997-2003 prezentuje tabela 6.

BARIERY PROWADZENIA DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY

Na warunki, w jakich kobiety prowadz  swoje firmy, niekorzystnie wp ywa wiele

barier. Os abiaj  one dynamik  powstawania nowych przedsi biorstw, zmniejszaj

mo liwo ci rozwoju firm ju  istniej cych lub przyspieszaj  upadek przedsi biorstwa.

Najwa niejsz  barier , na któr  wskazywa y ankietowane w cicielki ma ych firm,

by y wysokie obci enia fiskalne, a wi c wysokie sk adki ZUS (80%) i za wysokie stawki

podatkowe (73%). Na kolejnym miejscu w rankingu barier znalaz y si  malej cy i tym

samym rosn ce trudno ci ze zbytem towarów i us ug (69%). Ponad po owa przedsi biorczy

poda a, i  zazdro rodowiska oraz niesolidno  kontrahentów, bariery z obszaru etyki

biznesu, mog  powa nie utrudni  prowadzenie dzia alno ci. Panie wskazywa y tak e na ma

dost pno  edukacji, doradztwa i informacji gospodarczych, niski poziom infrastruktury oraz

przestarza y sprz t i uzbrojenie techniczne firmy. Jednocze nie w cicielek nie sta  na

dokonywanie wi kszych inwestycji w tym wzgl dzie.

Na wymienione bariery dzia alno ci cz ciej wskazywa y kobiety, które prowadzi y

dzia alno  gospodarcz  w gminach wiejskich. Na wykresie 1 przedstawiono najwa niejsze

bariery wskazane przez kobiety, ankietowane w 2003 roku.

Porównuj c charakter ogranicze  rozwoju przedsi biorczo ci wyst puj cych pi  lat

temu [por. str. 210, Sawicka 1998, Tom II] nale y zaznaczy , e obecnie, niewiele zmieni o

si  na lepsze w warunkach prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Szczególnie pogorszy y
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si  warunki dla rozwoju przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich. Bariery dzia alno ci

gospodarczej, które wynika y ze zbyt wysokich podatków i sk adek na ubezpieczenia

spo eczne (wysokie koszty pracy), a tak e trudno ci z uzyskaniem kredytów bankowych, by y

wymieniane przez kobiety ju  pi  lat temu

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wspó czesna kobieta wiejska, aby mog a wykonywa  wielorakie funkcje, zarówno te

tradycyjne, jak rola matki, ony, gospodyni domowej, producentki rolnej, jak i wspó czesne,

np. organizatorki biznesu, powinna posiada  odpowiednie kwalifikacje zarówno zawodowe,

zdobyte w drodze kszta cenia, jak i praktyczne, nabyte poprzez do wiadczenie. Wiedza ta jest

niezb dna, aby kobiety mog y przyjmowa  postawy aktywne i w pe ni uczestniczy  w

podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach w adzy i administracji, a tak e dotycz cych

spraw rodziny, rolnictwa, gospodarstwa i wiejskiego rodowiska.

Badania ankietowe przeprowadzone w 2003 r. na populacji kobiet, które prowadzi y

dzia alno  gospodarcz  w 1997 r. wynika, e obecnie niewiele zmieni o si  na lepsze w

warunkach prowadzenia dzia alno ci. Szczególnie pogorszy y si  warunki dla rozwoju

przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich. Bariery dzia alno ci gospodarczej, które wynika y

ze zbyt wysokich podatków i sk adek na ubezpieczenia spo eczne (wysokie koszty pracy), a

tak e trudno ci z uzyskaniem kredytów bankowych, by y wymieniane przez kobiety ju  pi

lat temu
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CONDITIONS OF RUNNING SMALL-SCALE ENTERPRISE IN RURAL AREAS
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Abstract. The aim of the paper is to present functioning and development
conditionals of small enterprises, run by women in rural areas. Research done in
2003 shows that there have become hardly any changes into better situation since
1997. Conditions for rural enterprise development have got worse especially. The
main problems have still been high rates of taxes and social insurance. There have
been also difficulties with getting bank credits.

Key words: enterprenuership, rural development, rural women.
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WYKRESY
Wykres 1. Podstawowe bariery prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, jakie wskazywa y kobiety prowadz ce badane firmy
w 2003 r.
Graph 1. Main barriers in running small firm by the women in 2003.
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TABELE

Tabela 1. Udzia  pracuj cych kobiet wed ug wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci w III kwartale 2002 r.
Table 1. Structure of employed women due to Polish Classification of Activities in the third quarter of 2002.

Pracuj cy Pracuj cy

ogó em kobiety

Udzia  kobiet
w ogólnej liczbie

pracuj cych
w ka dej sekcji

ogó em m czy ni kobietySekcje PKD

w tys. w% w%

Rolnictwo, owiectwo i le nictwo 2810 1233 43,9 20,2 20,7 19,7

Górnictwo i kopalnictwo 277 31 11,2 2 3,2 0,5

Przetwórstwo przemys owe 2501 875 35 18 21,3 14

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi  elektryczn , gaz i wod 269 54 20,1 1,9 2,8 0,9

Budownictwo 876 70 8 6,3 10,6 1,1

Handel i naprawy 1971 1040 52,8 14,2 12,2 16,6

Hotele i restauracje 286 189 70,5 1,9 1 3

Transport, gospodarka magazynowa
i czno 826 209 25,3 5,9 8,1 3,3

Po rednictwo finansowe 311 213 68,5 2,2 1,3 3,4
Obs uga nieruchomo ci i firm;

nauka 678 286 42,2 4,9 5,1 4,6

Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowi zkowe
ubezpieczenia spo eczne i

zdrowotne

759 352 46,4 5,5 5,3 5,6

Edukacja 928 710 76,5 6,7 2,9 11,3

Ochrona zdrowia i opieka spo eczna 936 771 82,4 6,7 2,2 12,3

Pozosta a dzia alno  us ugowa,
spo eczna i indywidualna 452 218 48,2 3,3 3,1 3,5

Ogó em 13888 6269 45,1 100 100 100
ród o: Opracowanie w asne na podstawie „Aktywno  Ekonomiczna Ludno ci Polski”, Informacje i Opracowania

Statystyczne - III kwarta  2002, GUS, Warszawa.

Tabela 2. Gminy, w których zlokalizowane s  badane firmy, wed ug makroregionów, w 2003 r.
Table 2. Communities where the firms are localised due to macroregions in 2003.

Makroregiony
Typy gmin I

(pó nocno-zachodni)
II

rodkowo-wschodni)
III

(po udniowo-wschodni)

A
(miejsko-wiejskie

i podmiejskie)

Go dap, Olecko, Susz,
ogów, Wyrzysk, ary,

Suwa ki, Elbl g, Malbork-
Ka dowo,

Be chatów, Rawa
Mazowiecka, Bia a Rawska,
Brze  Kujawski, Wyszków,

Zelów, Grodzisk
Mazowiecki, uków,
Sieradz, Zambrów,

Pomiechówek, Lesznowola,
Belsk Du y

Pi czów, Busko-Zdrój,
Rymanów, Medyka,

Gorlice, Che m, Miejsce
Piastowe, Bochnia

B
(wiejskie)

Kostom oty, Bobrowo,
Walim, Kruklanki, Lipniki

yckie, Stare Pole,
Kunice, Giby,
Domaszowice,

Jerzmanowa,Legnickie Pole,
Gronowo Elbl skie

Ceranów, Oro sko,
Dobrzyca, Konstantynów,

Ciel dz, Naruszewo, Zduny,
Gowarczów, Pi tek,

Klembów, Czy ew, Raci ,
Zatory, Lipce

Reymontowskie,
odzieszyn

Wojciechów, Skarbieszów,
Koprzywnica, Jastków,

Niemce, Gaszowice,
Rani ów

ród o: Badania w asne w roku 1997 i w roku 2003.
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Tabela 3. Badane przedsi biorstwa wed ug typów gmin i makroregionów w 2003 r.
Table 3. The firms due to the types of communities and macroregions in 2003.

Przedsi biorstwa ogó em Przedsi biorstwa aktywne
Typ gminy Typ gminyWyszczególnienie

A B
Razem

A B
Razem

Liczba firm 59 84 143 42 68 110
Udzia  w badanych

firmach ogó em (w%) 41,3 58,7 100,0 29,4 47,6 76,9

Makroregion I
Liczba firm 11 30 41 5 23 28

Udzia  w badanych
firmach ogó em (w%) 7,7 21,0 28,7 3,5 16,1 19,6

Makroregion II
Liczba firm 28 36 64 23 32 55

Udzia  w badanych
firmach ogó em (w%) 19,6 25,2 44,8 16,1 22,4 38,5

Makroregion III
Liczba firm 20 18 38 14 13 27

Udzia  w badanych
firmach ogó em (w%) 14,0 12,6 26,6 9,8 9,1 18,9

ród o: Badania w asne w roku 1997 i w roku 2003.

Tabela 4. Profile dzia alno ci firm wed ug typów gmin w 2003 r.
Table 4. Profiles of firm activities due to types of communities in 2003.

Typ gminy
A B

Rodzaj dzia alno ci Liczba
firm

Udzia  w firmach
aktywnych

ogó em
(w%)

Liczba
firm

Udzia  w firmach
aktywnych

ogó em
(w%)

Liczba
firm

Udzia  w firmach
aktywnych

ogó em
(w%)

Handel 64  58,18  22  20,00  42  38,18
Us ugi 30  27,27  13  11,82  17  15,45
Produkcja i przetwórstwo 12  10,91 4 3,64 8 7,27
Pozosta e 4 3,64 3 2,73 1 0,91
Firmy aktywne ogó em 110  100,00  42  38,18  68  61,82

ród o: Badania w asne w roku 1997 i w roku 2003.

Tabela 5. Przyczyny rezygnacji ankietowanych kobiet z prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w latach 1997-2003.
Table 5. Women’s reasons of giving up running their firms between 1997-2003.

Typ gminy
Firmy ogó em

A B
Wyszczególnienie

Liczba
odpowiedzi

Udzia  w
odpowiedziach

firm (w%)

Liczba
odpowiedzi

Udzia  w
odpowiedziach

firm (w%)

Liczba
odpowiedzi

Udzia  w
odpowiedziach

firm (w%)
brak op acalno ci 10 21,7 4 7,6 6 11,3
wysokie podatki 9 19,6 5 9,4 4 7,6
brak popytu 9 19,6 3 5,7 6 11,3
wysokie sk adki
ZUS 7 15,2 4 7,6 3 5,7

wiek-emerytura 4 8,7 2 3,8 2 3,8
wysokie koszty
czynników
produkcji

4 8,7 3 5,7 1 1,9

y stan zdrowia 3 6,5 2 3,8 1 1,9
wysoka
konkurencja na
rynku

3 6,5 2 3,8 1 1,9

brak w asnych
rodków

finansowych
3 6,5 2 3,8 1 1,9

brak dost pu do
kredytów 1 2,2 0 0,00 1 1,9

inne 3 6,5 0 0,00 3 5,7
Razem 46 100,0 23 43,4 23 43,4

ród o: Badania w asne w roku 1997 i w roku 2003.
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Tabela 6. Zmiany w dzia alno ci firm w latach 1997-2003
Table 6. Changes in the firms activities between 1997-2003.

Typ gminy
A B

Wyszczególnienie Razem

Udzia
w badanych

firmach
ogó em
(w%)

Udzia
w firmach
aktywnych

ogó em
(w%)

Razem

Udzia
w firmach
aktywnych

ogó em
(w%)

Razem

Udzia
w firmach
aktywnych

ogó em
(w%)

przedsi biorstwa
ogó em 143 100,0 x 59 x 84 x

w tym:
przedsi biorstwa
aktywne

110 76,9 100,0 42 38,2 68 61,8

likwidacja
dzia alno ci 33 23,1 x 17 x 16 x

redukcja zatrudnienia 25 17,5 22,7 10 9,1 15 13,6

w tym: ca kowita
redukcja zatrudnienia
(poza w cicielk )

18 12,6 16,4 3 2,7 15 13,6

zwi kszenie liczby
zatrudnionych 44 30,8 40,0 20 18,2 24 21,8

brak zmiany w
zatrudnieniu 41 28,7 37,3 12 10,9 29 26,4

zmiana profilu
dzia alno ci 17 11,9 15,5 9 8,2 8 7,3

ród o: Badania w asne w roku 1997 i w roku 2003.

Tabela 7. Najwa niejsze bariery wskazywane przez ankietowane kobiety w 2003 r.
Table 7. The most important barriers in running small firms by the women in 2003.

Udzia  w odpowiedziach ankietowanych firm:
w gminach typu:Wyszczególnienie

ogó em
A B

trudno ci ze zbytem produktów 68,5 67,8 69,0
wysokie podatki 72,7 66,1 77,4

wysokie ubezpieczenia spo eczne 79,7 74,6 83,3
ma a dost pno  informacji, edukacji i

doradztwa 54,5 52,5 56,0

infrastruktura 50,3 47,5 52,4
niski stopie  nowoczesno ci wyposa enia

firm 52,4 49,2 54,8

zazdro rodowiska, niesolidarno
kontrahentów 66,4 62,7 69,0

ród o: Badania w asne w roku 1997 i w roku 2003.
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FUNKCJE GRUP PRODUCENCKICH W SYSTEMIE MARKETINGOWYM.
ANALIZA PRZYPADKU PROFISAD SP. Z O.O.

Aleksandra Strz bicka, Dariusz Strz bicki

Streszczenie. W opracowaniu omówiono funkcje, jakie grupy producenckie pe ni  w
systemie marketingowym. Przeprowadzona na podstawie bada  pierwotnych analiza
przypadku potwierdza, e zakres funkcji realizowanych przez producentów zrzeszonych w
grupach jest zdecydowanie szerszy ni  w przypadku rolników indywidualnych. Celem
opracowania by o zarazem przedstawienie grup producenckich jako skutecznej alternatywy
w d eniu do poprawy wyników gospodarowania polskich rolników.

owa kluczowe: grupy producenckie, funkcje marketingowe, system marketingowy.

WST P

Producenci rolni s  najs abszym ogniwem cucha agrobiznesu. Niewielka si a

przetargowa jest przede wszystkim rezultatem charakteru struktury podmiotowej rynków

rolnych, zbli onej w wi kszo ci przypadków do monopsonu, któremu towarzyszy niski

stopie  koncentracji producentów rolnych w relacji do pozosta ych podmiotów rynku

[Karasiewicz 2001]. Du a koncentracja po stronie podmiotów realizuj cych skup

produktów rolnych (hurtownie, przedsi biorstwa przemys u spo ywczego, sieci sklepów

detalicznych) zapewnia im znaczn  przewag  nad rolnikami. Poza niskim stopniem

koncentracji na s ab  pozycj  przetargow  rolników wp ywa du a jednorodno

wytwarzanych produktów, b ca w znacznej mierze rezultatem braku stosowania

wyró ników oferty np. w postaci marek produktowych. Kolejnym czynnikiem jest wysoki

stopie  uzale nienia producentów od odbiorcy w przypadku, kiedy producent

wykorzystuje tylko jeden kana  dystrybucji. Poza tym ze zmian  jednego rolnika –

dostawcy na innego, wi  si  niskie koszty zamiany dostawcy dla podmiotów

realizuj cych skup.

Tak uwarunkowana pozycja producenta rolnego nie pozwala mu wp ywa  na decyzje

odbiorcy produktu. Dysponuj c ma  skal  produkcji dzia aj cy w pojedynk  rolnik ponosi

z regu y wysokie koszty produkcji. Ma e, niejednorodne partie towaru, zazwyczaj o niskim

poziomie jako ci stanowi  trudn  do pokonania barier  zbytu wytworzonych produktów.

Szans przezwyci enia zarówno bariery kosztowej, jak i bariery zbytu nale y upatrywa  w

integracji poziomej producentów rolnych ( mija, Kuczek 1999). Integracja pozioma mo e

przybra  dwie formy. Po pierwsze, mo e odbywa  si  drog  kapita ow  poprzez
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powi kszanie wielko ci powierzchni u ytków rolnych oraz specjalizacj  produkcji. Po

drugie, mo e mie  miejsce integracja pozioma funkcjonalna, która polega na czeniu si

producentów w grupy realizuj ce wspóln  polityk  zaopatrzenia, produkcji i zbytu

produktów wytwarzanych w gospodarstwach cz onków, czyli grupy producenckie.

Obydwa rozwi zania maj  na celu przede wszystkim, wzmocnienie pozycji przetargowej

producentów oraz wzrost efektywno ci gospodarowania przez obni  kosztów.

Alternatyw  dla polskich rolników stanowi organizowanie si  w grupach producenckich.

Integracja kapita owa, która wi e si  z konieczno ci  ponoszenia wysokich nak adów

zwi zanych z nabyciem gruntów i ich zagospodarowaniem przekracza bowiem mo liwo ci

wi kszo ci polskich producentów znajduj cych si  na ogó  w z ej sytuacji finansowej.

MATERIA  I METODY BADA

W pierwszej cz ci artyku u pos ono si  metod  opisow . Analiza przypadku dotycz ca

funkcji marketingowych realizowanych przez PROFISAD Sp. z o.o. zosta a opracowana

na podstawie bada  przeprowadzonych metod  indywidualnych, pog bionych wywiadów

z cz onkami grupy, przeprowadzonych w sposób bezpo redni za pomoc  cz ciowo

ustrukturalizowanego kwestionariusza.

FUNKCJE MARKETINGOWE GRUP PRODUCENCKICH

czenie si  producentów w grupy daje mo liwo  aktywnego uczestnictwa w rynku

poprzez pe niejszy zakres realizacji funkcji marketingowych. Marketing rolny w

makroskali okre la si  jako system dzia aj cy na linii produkt rolny- konsument ywno ci.

W takim uj ciu rozpatruje si  przep yw towarów za po rednictwem rynku oraz charakter i

zakres realizowania funkcji marketingowych poprzez ró ne ogniwa cucha

marketingowego. Rodzaje funkcji systemu marketingowego podzieli  mo na na trzy grupy

[Kolbusz 1994, Hallberg 1988]:

1. Funkcje wymiany towarowej:

• kupno - identyfikacja i wybór róde  zaopatrzenia, negocjowanie warunków zakupu;

• sprzeda  - okre lenie potrzeb potencjalnych nabywców, identyfikacja rynków

docelowych, poinformowanie o ofercie, ustalenie cen, wybór kana ów dystrybucji,

okre lenie partii sprzeda y co do rodzaju, ilo ci i jako ci produktów, negocjowanie

warunków sprzeda y.
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2. Funkcje fizyczne:

• przechowywanie - zapewnienie u yteczno ci czasu poprzez udost pnianie produktów

w po danym przez nabywców czasie;

• transport - zapewnienie u yteczno ci miejsca poprzez udost pnianie produktów w

miejscu, w którym chc  je naby  klienci;

• przetwórstwo - przetwarzanie produktów rolnych w artyku y spo ywcze.

3. Funkcje u atwiaj ce:

• dostosowywanie produktów - standaryzacja, sortowanie, mycie, pakowanie, itp.

• zbieranie i gromadzenie bada  o rynku - badania marketingowe, monitorowanie rynku;

• finansowanie - ponoszenie ryzyka zwi zanego z realizacj  pozosta ych funkcji,

polegaj ce na finansowaniu inwestycji w infrastruktur  techniczn , pokrywaniu

kosztów bada  rynkowych, promocji, itd.

Pojedynczy producent o niewielkiej skali dzia ania nie wychodzi zazwyczaj poza

realizacj  podstawowych sk adowych funkcji sprzeda y oraz przechowywania i transportu

wytworzonych przez siebie produktów. S aba pozycja negocjacyjna warunkuje postaw

indywidualnego producenta jako biorcy cen oraz innych warunków sprzeda y. W

ograniczonym wymiarze dostosowuje on produkt do potrzeb rynkowych, niejednokrotnie

nie jest w stanie zapewni  odpowiednich standardów jako ci oraz opakowania produktów.

Funkcj  zbierania informacji realizuje zazwyczaj jedynie w postaci monitorowania

rynkowych cen produktów i kontroli wyników swojej sprzeda y z poprzednich okresów.

Ze wzgl du na brak potrzebnych rodków finansowych nie ma on mo liwo ci

przetwarzania wytwarzanych przez siebie produktów. Natomiast grupy producenckie,

posiadaj ce atrybuty wielko ci, specjalizacji i umiej tno ci mened erskich, mog

anga owa  si  w wykonywanie wi kszo ci funkcji marketingowych.

Najwa niejsz , realizowan  przez nie funkcj  jest gromadzenie du ej ilo ci produktów

w jednym miejscu, czyli koncentracja poda y [Jermolowicz 1999]. Poprzez czenie

efektów produkcji swoich cz onków, grupy stanowi  korzystne ród o zaopatrzenia w

produkty rolne dla kolejnych ogniw systemu marketingowego. Koncentracja poda y

umo liwia zwi kszenie si y przetargowej producentów w relacji do innych ogniw

agrobiznesu. Takie, wydajne ród o zaopatrzenia gwarantuj  równie , odpowiednio du e

jednostkowe partie towarów w okre lonym czasie, co ma szczególne znaczenie w

przypadku produktów nietrwa ych. Wspólne planowanie produkcji pozwala zapewni

stabiln  wielko  poda y m.in. poprzez okre lenie czasu zbiorów i dostaw przez
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poszczególnych cz onków grupy. Du e partie towaru umo liwiaj  dokonywanie transakcji

z niedost pnymi dla pojedynczego producenta, partnerami, np. z supermarketami i tym

samym przyczyniaj  si  do zwi kszenia liczby mo liwych do wykorzystania kana ów

dystrybucji.

Dzi ki wspólnemu planowaniu produkcji, oprócz po danej struktury ilo ciowej

produktów, grupa ma wp yw na poziom ich jako ci. Ustalaj c jednolite standardy jako ci,

producenci s  w stanie zagwarantowa  odbiorcom, jednolite partie towaru. Podnoszeniu

jako ci produktów sprzyja wdra anie przez grupy, nieustannie ulepszanych i

unowocze nianych metod i technologii produkcji. Wspó praca w grupie umo liwia

równie  realizacj  pe nego zakresu funkcji zwi zanych z dostosowywaniem produktu do

potrzeb rynku. Polega ono m.in. na dokonywaniu czynno ci uszlachetniaj cych produkt,

czyli sortowaniu, myciu, obieraniu, pakowaniu czy wst pnym przetwarzaniu. Gwarancja

odpowiedniej ilo ci i jako ci produktów stanowi najwi kszy atut grup producenckich,

dzi ki któremu staj  si  one atrakcyjnym partnerem na rynku, z którym odbiorcy ch tnie

nawi zuj  trwa  wspó prac .

 Dzi ki wspó pracy w grupie, nast puje znaczne zwi kszenie zakresu realizowania

funkcji zwi zanych z wymian  towarow . Zadaniem grup jest m.in. koncentracja popytu

na rodki produkcji (maszyny, materia  szkó karski, rodki ochrony ro lin, itp.), która

umo liwia uzyskanie korzystnych cen zakupu, rabatów, opustów cenowych, dogodnych

dla rolników warunków p atno ci. Grupy maj  tak e wi ksz  mo liwo  wyboru

dostawców, ze wzgl du na wolumen zamawianych artyku ów. Buduj  równie  trwa e

wi zi z dostawcami gwarantuj ce obopólne korzy ci.

 Najistotniejsz  funkcj  grup zwi zan  ze sprzeda  jest mo liwo  negocjowania

warunków sprzeda y, w tym w szczególno ci cen dostarczanych produktów. Jest to o tyle

wa na funkcja, e w USA i w krajach UE powstaj  stowarzyszenia rolników, których

podstawowym zadaniem jest w nie negocjowanie korzystnych dla rolników cen (nosz

one nazw bargaining associations). Kolejnym, istotnym zadaniem grup jest docieranie do

nowych, tak e zagranicznych, rynków zbytu [Figueroa 1992]. Wp ywa na to mo liwo

wykorzystania wi kszej liczby kana ów dystrybucji. Nie mniej istotn  funkcj  jest

prowadzenie polityki komunikacji, a w szczególno ci tworzenie i promowanie w asnych

marek produktowych.

Podstaw  sukcesu realizacji strategii marketingowej jest gromadzenie informacji o

otoczeniu marketingowym, w tym zw aszcza identyfikacja potrzeb i preferencji
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konsumentów. W tym celu grupy producenckie monitoruj  rynek, a tak e podejmuj  próby

prowadzenia bada  marketingowych w szerszym wymiarze.

 Wspólne u ytkowanie maszyn i urz dze  stosowanych w produkcji i

towarzysz cych jej procesach zapewnia obni  jednostkowych kosztów sta ych w wyniku

osi gni cia efektu skali. Korzy ci skali pozwalaj  zatem, efektywniej wykorzystywa

urz dzenia, co wp ywa na racjonalno  podejmowania du ych inwestycji zwi zanych z

zakupem maszyn, czy z rozbudow  zaplecza logistycznego. Grupy anga uj  swoje rodki

m. in. w specjalistyczne rodki transportu, platformy logistyczne, sortownice, urz dzenia

do pakowania, magazyny, ch odnie i przechowalnie, realizuj c w ten sposób, w wi kszym

zakresie funkcje fizycznej dystrybucji.

 Tworzenie grup producenckich jest niezb dne, aby rolnicy mogli uczestniczy  w

integracji pionowej na równoprawnych warunkach. Pozioma kooperacja zapewnia

producentom osi gni cie korzy ci ekonomicznych, które w nast pstwie otworz  im drog

do integracji pionowej [Ma ysz 2002]. W ten sposób, grupy producentów mog  zacz

pe ni  w kanale marketingowym rol  integratora. W krajach rozwini tych uczestnicz  one

kapita owo w tworzeniu nowych instytucji hurtu pierwotnego (np. rynków hurtowych i

gie d towarowych), bior  udzia  w prywatyzacji zak adów przemys u spo ywczego,

inwestuj  w prywatne zak ady przetwórcze w celu przej cia nad nimi kontroli. Wzorem

zagranicznych kooperatyw, po polskich grupach producenckich nale y spodziewa  si

coraz wi kszego stopnia ich zaanga owania tak e w przetwórstwo.

ANALIZA PRZYPADKU - PROFISAD SP. Z O.O.

 Pocz tek formalnej dzia alno ci producentów zrzeszonych w grupie PROFISAD z

siedzib  w Bikówku k. Grójca (woj. mazowieckie) przypada na wrzesie  2001 r. Grupa

uzyska a wówczas, wraz z wpisem do Krajowego Rejestru S dowego, status spó ki z

ograniczon  odpowiedzialno ci . Wysoko  kapita u zak adowego spó ki wynosi a 77 tys.

. przy czym ustalono, e jednemu udzia owi o warto ci 700 z . odpowiadaj  dwa hektary

sadu (liczba obejmowanych udzia ów uzale niona by a od wielko ci uprawianego area u).

Zalegalizowanie wspólnej dzia alno ci by o poprzedzone stosunkowo d ugim okresem

nieformalnej wspó pracy. Producenci praktycznie, prowadzili wspóln  sprzeda  od 1996 r.

Sformalizowanie dzia alno ci nast pi o przede wszystkim, ze wzgl du na zwi kszaj  si

skal  dzia ania. Dodatkowym bod cem by o wej cie w ycie Ustawy o grupach

producenckich i ich zwi zkach oraz o zmianie innych ustaw z dn. 15 wrze nia 2000r.  W
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kwietniu 2001 r. PROFISAD uzyska  wpis do rejestru grup prowadzonego przez wojewod

jako pierwsza grupa producencka w bran y sadowniczej w Polsce.

Podj cie wspó pracy wynika o z g bokiej wiadomo ci producentów o potrzebie

zmian w dotychczasowym sposobie gospodarowania ze wzgl du na nowe warunki

rynkowe oraz zbli aj  si  integracj  z Uni  Europejsk . Bezpo redni  przyczyn

powstania grupy by a ch  wspó pracy z sieciami wielkopowierzchniowych sklepów

detalicznych. Podejmowane wcze niej przez producentów indywidualne próby pozyskania

kontaktów handlowych z hiper i supermarketami zazwyczaj ko czy y si  niepowodzeniem,

ównie ze wzgl du na niemo no  zapewnienia du ych partii towaru oraz regularnych

dostaw. Wspó praca w grupie ma na celu tworzenie du ych i jednolitych jako ciowo partii

dostaw oraz zapewnienie wysokiej jako ci wytwarzanych produktów. PROFISAD, jako

cel dzia alno ci, postawi  sobie równie  wyeliminowanie z obrotu swoimi produktami

po redników handlowych, nawi zanie trwa ych kontaktów handlowych z supermarketami,

a tak e wchodzenie na rynki zagraniczne.

Grup  tworzy szesnastu producentów, którzy gospodaruj  wspólnie na powierzchni

240 ha. Area  uprawy zwi kszy  si  w porównaniu ze stanem w momencie za enia grupy

o 20 ha i jest wynikiem ci ego dokupowania ziemi przez sadowników. rednia wielko

gospodarstwa wynosi obecnie 15 ha. Wielko  gospodarstw jest zró nicowana od 8 do 33

ha. Wszystkie gospodarstwa po one s  w regionie grójecko-wareckim. Na podkre lenie

zas uguje du e zaanga owanie cz onków w dzia ania na rzecz rozwoju PROFISAD, a

tak e ich lojalno  wobec grupy. Cz onkowie sprzedaj  praktycznie ca  ( ok. 90% i

wi cej) wytworzonych przez siebie produktów za po rednictwem grupy. Dok adne

warunki na jakich poszczególni cz onkowie dostarczaj  swoje produkty oraz sposób

rozliczenia dostaw okre laj  umowy cz onkowskie. Do listopada ka dego roku cz onkowie

zobowi zani s  przygotowa  harmonogram, w którym okre laj  jakie owoce (okre lenie co

do rodzaju, odmiany, poziomu jako ci) chc  sprzeda , w jakiej ilo ci je dostarcz  oraz w

jakim czasie b  chcieli je sprzedawa . Harmonogramy dostarczone przez wszystkich

cz onków grupy tworz  podstaw  zbudowania planu sprzeda y.

Na przestrzeni dwóch lat dzia alno ci spó ki wyst powa  wyra ny, w konfrontacji z

popytem, brak dostatecznej wielko ci poda y wytworzonych przez cz onków grupy

produktów. W zwi zku z tym, grupa prowadzi a skup owoców od producentów spoza

grupy w celu dalszej sprzeda y. Oko o po owa sprzedanego przez PROFISAD wolumenu

towarów pochodzi a od producentów nie zrzeszonych w grupie. Sytuacja ta wp yn a na

podj cie decyzji o przyj ciu do grupy nowych cz onków. Postanowiono, e we wrze niu
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2003, do PROFISAD przyj tych zostanie ok. 30 nowych cz onków, tak aby grupa

docelowo osi gn a liczb  ok. 50 cz onków.

W gospodarstwach cz onków produkuje si  owoce, w tym przede wszystkim jab ka

(ok. 90%), a tak e gruszki, liwki, wi nie i czere nie. Roczna produkcja grupy wynosi ok.

10 tys. ton. W strukturze asortymentowej zdecydowan  wi kszo  stanowi  odmiany

deserowe (ok. 85 %). PROFISAD oferuje jab ka w 43 odmianach, gruszki w czterech

odmianach, trzy odmiany wi ni, sze  odmian czere ni oraz osiem odmian liw. Du y

udzia  jab ek w strukturze asortymentu wiadczy o wysokiej specjalizacji gospodarstw

cz onków grupy. Grupa zamierza ograniczy  liczb  oferowanych gatunków owoców i

skupi  si  na produkcji kilku odmian jab ek, co umo liwi tworzenie jeszcze wi kszych,

jednorodnych partii towaru, które przekracza yby 2 tys. ton. Stanie si  to mo liwe w

momencie, gdy grupa rozpocznie wspólnie planowane nasadzenia. Do tej pory takich

nasadze  nie prowadzono, co wynika g ównie z faktu, e cz onkowie posiadaj  m ode

sady, których wiek nie przekracza 15 lat.

Pocz wszy od pierwszego roku dzia alno ci, grupa produkuje owoce zgodnie z

zasadami Integrowanej Produkcji Owoców (IPO). Wprowadzenie systemu IPO jest

elementem realizacji celu grupy o podwy szeniu jako ci produktów i jej ujednoliceniu.

Grupa pracuje obecnie nad spe nianiem wymogów dotycz cych wprowadzenia systemu

HACCAP. W niedalekiej przysz ci PROFISAD planuje wdro enie systemu ISO 2000.

W zapewnieniu po danego poziomu jako ci produktów maj  pomóc cz onkom grupy

zatrudnieni na umow  zlecenia, doradcy do spraw produkcji. Podstawowym zadaniem

doradców jest dokonywanie lustracji sadów cz onków grupy w celu wychwycenia

nieprawid owo ci w prowadzeniu uprawy a tak e zagro  chorobami ro lin, które

mia yby wp yw na poziom jako ci owoców. Doradcy prowadz  te  szkolenia w zakresie

technologii produkcji, m.in. ci cia, przerzedzania, nawo enia czy opryskiwania. Poza tym,

cz onkowie maj  do dyspozycji uruchomion  przez grup , lini  telefoniczn , przy pomocy

której nadawane s  komunikaty na temat ochrony ro lin, przygotowywane przez

doradców.

 Jako  wytwarzanych owoców grupa PROFISAD podnosi równie  przez ich

sortowanie i pakowanie. Owoce s  dotychczas sortowane pod wzgl dem rednicy i wagi.

Owoce pakowane s  w ró ne opakowania, zgodnie z yczeniem odbiorcy. Stosuje si

skrzynki plastikowe, skrzyneczki drewniane, „uniwersalki”, kartony, torebki foliowe,

siatki raszlowe oraz tacki. Wszystkie opakowania s  w wersjach o ró nej pojemno ci.

Opakowania s  oznaczone zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w Unii Europejskiej.
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Czynno ci sortowania i pakowania cz  cz onków dokonuje we w asnych

gospodarstwach. Ci, którzy nie posiadaj  odpowiedniego zaplecza technicznego korzystaj

z urz dze  centrali logistycznej dzier awionej przez grup . Centrala dysponuje lini

sortuj  Greefa MSE 2000 o du ej wydajno ci s  do sortowania jab ek i gruszek

oraz dwie niezale ne maszyny pakuj ce owoce w worki siatkowe i w torby foliowe.

Na pocz tku wspó pracy producentów PROFISAD g ównym rynkiem zbytu

pozostawa  rynek krajowy. Od dwóch lat firma przeznacza ok. 50% produktów na eksport.

Na rynku krajowym g ównymi odbiorcami s  sieci hiper i supermarketów (ok.30%

produkcji zbywanej w kraju), sieci sklepów dyskontowych, osiedlowych i

ogólnospo ywczych. PROFISAD wspó pracuje z dwoma sieciami hipermarketów: Auchan

oraz Carrefour. Wspó praca z hipermarketami opiera si  na podpisanych, rocznych

umowach. Odbiorc  wszystkich owoców przemys owych (ok. 15% ca ej produkcji) s

lokalne przetwórnie redniej wielko ci. Dzia alno  w grupie umo liwi a cz onkom

wyeliminowanie szczebla hurtu w krajowym obrocie wytworzonymi przez siebie

produktami. Przed podj ciem wspó pracy, producenci zbywali swoje produkty g ównie na

targowiskach hurtowych oraz w punktach skupu. Obecnie towary przeznaczone na rynek

krajowy nie s  w ogóle kierowane na rynki hurtowe, a trafiaj  bezpo rednio do detalistów

(w przypadku owoców przeznaczonych bezpo rednio do konsumpcji) lub do zak adów

przetwórczych (w przypadku owoców przeznaczonych do dalszego przetwórstwa).

ównym rynkiem zagranicznym, na jaki PROFISAD dostarcza swe owoce s

kraje by ego ZSRR, w tym zw aszcza Rosja. Na rynek wschodni trafia oko o 70% ca ej

produkcji przeznaczonej na eksport. Grupa PROFISAD jest najwi kszym, polskim

eksporterem owoców na rynek rosyjski. Poza Rosj  produkty grupy dostarczane s

równie  na rynki Litwy, otwy, Bia orusi, Estonii. Poza rynkami wschodnimi grupa

eksportuje swoje produkty do Czech, S owacji, Rumunii, Bu garii i Chorwacji. Z krajów

Unii Europejskiej, owoce PROFISAD trafiaj  dotychczas, jedynie na rynek niemiecki.

Grupa jest zainteresowana rynkiem krajów skandynawskich i poszukuje tam kontaktów

handlowych.

W zakresie fizycznej dystrybucji, grupa dysponuje baz  przechowalnicz  o

adowno ci ok. 8 tys. ton, z czego w przechowalniach z KA i z ULO mo na przechowa

ok. 6 tys. ton owoców, a w pozosta ych ch odniach i przechowalniach, nast pne 2 tys. ton.

Tak rozbudowana baza pozwala na sprzeda  du ej ilo ci produktów przez ca y rok. Firma

organizuje transport w asnymi rodkami transportu, równie  na rynki zagraniczne.
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Pomimo tak cis ej wspó pracy w grupie, producenci PROFISAD maj  znikomy

wp yw na wysoko  ceny jak  otrzymuj  od odbiorców. Dzieje si  tak szczególnie w

odniesieniu do krajowych odbiorców. W transakcjach dokonywanych pomi dzy grup  a

sieciami sklepów detalicznych czy przetwórniami, te ostatnie dyktuj  prawie zawsze

wysoko  cen. Je eli grupie uda si  wynegocjowa  korzystniejsz  dla siebie cen , to jest to

jedynie ladowa poprawa (np. cen  2 z  za kg udaje si  podwy szy  do 2,05 z ). Wi ksze

mo liwo ci negocjacyjne stoj  przed grup  w okresie od marca do maja, kiedy na rynku

wyst puje niedobór owoców spowodowany ich sezonowo ci . Grupa sprzedaj c produkty

z przechowalni z KA lub ULO, mo e wynegocjowa  wy sze ceny. Wi ksze mo liwo ci co

do negocjacji cen, a zarazem korzystniejsze warunki transakcji, firma uzyskuje we

wspó pracy z zagranicznymi odbiorcami. Grupa ró nicuje ceny na swoje towary ze

wzgl du na rodzaj odbiorcy, stosuje równie  dyskonto ilo ciowe nieskumulowane. Ceny

otrzymywane za deserowe odmiany owoców pozwalaj  zrealizowa  zysk. Inaczej dzieje

si  w przypadku cen owoców przeznaczonych do dalszego przetwórstwa, które np. w 2002

roku nie pozwoli y producentom nawet pokry  kosztów ich produkcji.

Brak problemów ze zbytem PROFISAD zawdzi cza w du ej mierze aktywnemu

poszukiwaniu kontaktów handlowych. Zdecydowanie najefektywniejsz  form  promocji

firmy i jej produktów jest promocja osobista. Firma prezentuje swoj  ofert  na targach i

wystawach krajowych i zagranicznych. W roku 2002 jako wystawca bra a udzia  m.in. w

targach Fruit Logistica w Berlinie, w targach ogrodniczych w Moskwie i w Mi sku. Firma

bierze równie  udzia  w imprezach lokalnych: Owocobranie w Warce i Ogólnopolskie

Spotkanie Sadowników w Grójcu. W nawi zywaniu kontaktów z zagranicznymi

odbiorcami firma od niedawna wykorzystuje elementy marketingu bezpo redniego za

pomoc  Internetu. W tym celu wysy a swoje oferty poczt  elektroniczn  do potencjalnych

odbiorców. Du e znaczenie promocyjne ma logo firmy, które umieszczane jest na

wszystkich opakowaniach, niektórych rodkach transportu , papierze firmowym i innych

materia ach reklamowych. PROFISAD wykorzystuje równie  podstawowe instrumenty

reklamy w postaci szyldów, tablic og oszeniowych, og osze  w ksi kach telefonicznych i

katalogach bran owych. Firma posiada równie  katalog z ofert  produktow  oraz stron

internetow  o adresie www.profisad.com.pl. Dobrym sposobem kszta towania wizerunku

firmy jest obecno  w mediach prezesa spó ki, podczas wywiadów telewizyjnych

(Agrobiznes, Euroexpress) i prasowych (Rolnik Spó dzielca, Has o Ogrodnicze, Sad

Nowoczesny).

http://www.profisad.com.pl
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Oprócz wspólnej sprzeda y, producenci w grupie dokonuj  równie  wspólnych

zakupów. Dokonuj c wi kszych zakupów mog  liczy  na rabaty i opusty cenowe. W

przypadku rodków ochrony ro lin grupa zwi zana jest od pocz tku istnienia z jednym

dostawc , firm  Agrosimex. Wynegocjowane przez grup  warunki umowy podpisanej z

Agrosimex zapewniaj  rabaty przy zakupie rodków ochrony ro lin w wysoko ci od 2% do

4 % warto ci zakupu oraz 7% rabatu na zakup nawozów. Grupa otrzymuje te  rabaty przy

zakupach opakowa . Mo liwo  ta szego zakupu rodków produkcji, w porównaniu z

innymi efektami wspólnego dzia ania, w najwi kszym stopniu przyczynia si  do obni ki

kosztów jednostkowych produkcji owoców.

Grupa, w ramach realizacji strategii rozwoju, zamierza w najbli szym czasie podj

szereg inwestycji. Wi  si  one z unowocze nieniem zaplecza technicznego np. poprzez

zakup linii sortuj cych nie tylko pod wzgl dem wagi i wielko ci owoców, jak dotychczas,

ale tak e ich wybarwienia. Grupa zamierza zakupi  równie  specjalistyczne urz dzenia

ce pomiarom jako ci wyprodukowanych owoców. Jeszcze w tym roku (2003) grupa

rozpocznie budow  centrum logistycznego. W celu realizacji tego przedsi wzi cia

PROFISAD b dzie ubiega  si  o rodki z programu SAPARD. Wed ug oceny cz onków

grupy, prowadzona dzia alno  pozwoli a spó ce osi gn  satysfakcjonuj cy wynik

finansowy.

Dotychczasowa dzia alno  grupy producenckiej PROFISAD zas uguje na

pozytywn  ocen . Szybki wzrost i osi ganie coraz lepszych wyników, grupa zawdzi cza z

pewno ci , aktywnej postawie cz onków, uwarunkowanej ich m odym wiekiem,

ch onno ci  wiedzy oraz otwarto ci  na zmiany. Te cechy producentów wspó pracuj cych

w PROFISAD zaowocowa y szczególn  dba ci  o wysoki poziom jako ci wytwarzanych

przez nich produktów a tak e wdra aniem najnowszych rozwi za  produkcyjnych i

technologicznych.

WNIOSKI

Zakres wykonywanych przez rolników funkcji marketingowych zmienia si  w

du ej mierze, w zale no ci od wielko ci gospodarstwa, poziomu specjalizacji oraz

umiej tno ci mened erskich w ciciela i pracowników. Grupy producenckie dysponuj c

du o wi ksz  si  ekonomiczn  w porównaniu z pojedynczymi producentami, w znacznie

szerszym zakresie realizuj  funkcje marketingowe. Tym samym, przyczyniaj  si  do

efektywniejszej alokacji zasobów, a co za tym idzie, osi ganiu lepszych wyników
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gospodarowania. Najwa niejsze funkcje marketingowe realizowane przez grupy

producenckie to: planowanie i dostosowywanie produkcji do popytu pod wzgl dem

ilo ciowym i jako ciowym, koncentracja poda y produktów rolnych, wprowadzanie

standardów jako ciowych, wzbogacanie produktów, aktywne poszukiwanie nowych

rynków zbytu, tworzenie i promowanie w asnych marek, inwestowanie w zaplecze

techniczne i produkcyjne. Spe niaj c istotne zadania w systemie marketingowym

produktów rolnych sprzyjaj  one tym samym restrukturyzacji ca ego rolnictwa. Dzi ki

grupom producenckim powstaj  wa ne, dla sprawnego funkcjonowania rynku, powi zania

mi dzy producentami, przetwórcami i po rednikami handlowymi, co sprzyja planowaniu

poda y i stabilizacji cen.

Jak wynika z zaprezentowanego przyk adu grupy producenckiej PROFISAD,

zrzeszeni w niej producenci nie narzekaj  na brak zainteresowania swoj  ofert . Wspólna

dzia alno  umo liwi a im nawi zanie kontaktów handlowych w takiej liczbie, e

asnymi si ami nie byli by w stanie sprosta  zamówieniom. Mo liwo  zagwarantowania

du ych jednolitych jako ciowo partii towarów, zaowocowa a wej ciem na nowe rynki

zbytu, pozyskaniem du ych odbiorców w postaci wielkopowierzchniowych sklepów

detalicznych oraz odbiorców zagranicznych. Dotychczasowa dzia alno  oraz planowane

przedsi wzi cia cz onków grupy PROFISAD rokuj  odniesienie sukcesu w przysz ci.
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MARKETING SYSTEM FUNCTIONS OF PRODUCERS’ GROUPS

(PROFISAD LTD CASE STUDY)

Abstract. Farmers are the weakest element of agribusiness system. This is mostly due to
the fact that many agricultural markets are characterized by a large number of small
volume producers selling to a small number of large buyers. The necessity of overcoming
costs and marketing barrears leads individual producers to use integration as a way to
increase their bargaining position. The analyze of marketing activities of PROFISAD Ltd
(fruit producers’ group) proves that producers’ groups are able to perform much more
marketing functions than individual farmers.
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OCENA METOD WYZNACZANIA WSPÓ CZYNNIKÓW ELASTYCZNO CI
DOCHODOWEJ POPYTU

Micha  Sznajder, Gra yna Adamczyk

Streszczenie: Niniejszy artyku  przedstawia ró ne metody szacowania wspó czynników
elastyczno ci dochodowej popytu, a tak e weryfikacj  tych metod. Stwierdzono, i  najlepsze
dopasowanie statystyczne do badania wp ywu dochodu na popyt mierzony wielko ci  wydatków
maj  funkcje osi gaj ce asymptot . Kolejna weryfikacja merytoryczna dowiod a, i  najlepsze
odwzorowanie dotycz ce ewolucji wydatków na produkty ywno ciowe uzyskano w przypadku
zastosowania modelu Workinga (hiperboliczno-logarytmiczny).

owa kluczowe: popyt, dochód, elastyczno  dochodowa popytu.

WST P

Dochód – ze wzgl du na swoje wielokierunkowe oddzia ywanie na wielko  i struktur

popytu konsumpcyjnego, jest istotnym wyró nikiem. Szczególnie wa ny i znacz cy adunek

informacji niesie reakcja popytowa konsumentów na zmiany poziomu dochodu. Miernikiem

cym do okre lania wp ywu dochodu na zmian  popytu jest wska nik elastyczno ci

dochodowej popytu. Obrazuje on zwi zek mi dzy relatywn  zmian  dochodów a relatywn

zmian  wydatków na dany towar b  zmian  jego spo ycia. Jego warto  jest zwykle

wi ksza od zera, gdy  z regu y wzrostowi dochodów towarzyszy wzrost wydatków.

Nierzadko jednak wyst puje zupe nie odwrotna sytuacja. Reakcje dodatnie na wzrost

dochodu s  niejednakowe dla dóbr o ró nym stopniu pilno ci i zaspokajania potrzeb. Dobra

podstawowe maj  z regu y elastyczno  mniejsz  od jedno ci i wi ksz  od zera. Jest ona tym

ni sza, im dobro jest bardziej niezb dne.

Wspó czynnik elastyczno ci mo e jednak przyjmowa  tak e warto ci ujemne, co

wskazuje na spadek popytu – a wi c i wydatków – na okre lone dobro w miar  wzrostu

dochodu konsumenta. Dotyczy to w szczególno ci dóbr ni szego rz du. Wreszcie, w miar

wzrostu dochodów popyt mo e nie wykazywa adnej reakcji, by  sztywny, co ma miejsce

w przypadku dóbr najbardziej podstawowych i niezb dnych w codziennym yciu (np. sól,

ka).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych metod szacowania

wspó czynników elastyczno ci, weryfikacja tych metod oraz zasady interpretacji uzyskanych

wyników.
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MATERIA  I METODA

Materia em w niniejszym opracowaniu by y dane statystyki publicznej, pochodz ce

z badania bud etów gospodarstw domowych. Wykorzystano dane dotycz ce dochodów,

wydatków i spo ycia dla grupy spo eczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

pracowników. Zale no ci mi dzy dochodem a wydatkami i spo yciem zanalizowano dla

okresu 1993-2000.

W celu analizy danych zastosowano metod  opart  na elastyczno ci popytu, zaliczan

do grupy metod analizuj cych uwarunkowania i wspó zale no ci wyst powania ró nych

zjawisk rynkowych [Kramer 1994, Mynarski 1987]. Wykorzystano tu elastyczno

dochodowa popytu, a miernikiem okre laj cym zale no  mi dzy popytem a dochodem by

wspó czynnik elastyczno ci dochodowej wydatków na ywno . Wspó czynniki elastyczno ci

dochodowej wydatków oszacowano stosuj c ró ne rodzaje funkcji, tj. liniow , logarytmiczn ,

paraboliczn , hiperboliczn , wyk adnicz , logarytmiczno-arytmetyczno-odwrotn , podwójnie

logarytmiczn , hiperboliczn  Törnquista, logarytmiczno-hiperboliczn  Workinga.

Znaczenie wspó czynników elastyczno ci dochodowej popytu

Wysoko  uzyskiwanego przez konsumenta dochodu wp ywa bezpo rednio na wielko

ca kowitych wydatków konsumpcyjnych oraz wyznacza ogólne proporcje, w jakich zostaje

on przeznaczony na konsumpcj  i oszcz dno ci. Wraz ze wzrostem dochodu konsumentów

rosn  ich wydatki konsumpcyjne, jednak nie wzrost proporcjonalnie do ich dochodu, co jest

zgodne z podstawowym prawem psychologicznym spo ecze stwa, które sformu owa  J.M.

Keynes [Rudnicki 2000].

Podstawowa zale no  mi dzy dochodem a popytem stwierdza, e im wy sze dochody

ludno ci tym wy szy popyt – i odwrotnie. Ma ona potwierdzenie raczej w odniesieniu

do globalnego popytu (jako ca ci), natomiast niekoniecznie do popytu na poszczególne

dobra. Bowiem nie zawsze wzrost dochodu powoduje wzrost popytu na okre lone dobro – jak

to ma miejsce w przypadku dóbr niskiej warto ci. Ponadto wzrost dochodu nie powoduje

jednakowych zmian w popycie na poszczególne dobra.

Poza atrybutami produktów i ich miejscem w hierarchii zaspokajania potrzeb

konsumentów, reakcje ko cowych odbiorców bywaj  niejednakowe na wzrost dochodu.

Inaczej na ten fakt reaguj  konsumenci biedni, a inaczej bogaci. Wzrost dochodów

konsumentów gorzej uposa onych powoduje zwi kszenie wydatków na zakup dóbr

zaspokajaj cych najbardziej pilne, podstawowe potrzeby. Natomiast wzrost dochodów
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konsumentów bogatszych, maj cych ju  zaspokojone potrzeby podstawowe, poci ga za sob

przyrost wydatków na dobra trwa ego u ytku, kultur , kszta cenie.

Ka dy wzrost dochodu nie powoduje jednak natychmiastowych zmian w wielko ci

i strukturze wydatków. Konsumenci, bowiem przy okre lonym poziomie dochodu, maj

pewien ustalony schemat wydatków, ywienia i w asny styl ycia. Dopiero po pewnym czasie

konsumenci zmieniaj  swój dotychczasowy styl ycia na „styl ycia konsumenta

zamo niejszego” [Mynarski 1967].

Jeszcze d ej trwa zmiana stylu ycia konsumenta przy spadku jego dochodu. D y

on wówczas do zachowania, cz sto przez d ugi czas, osi gni tego poziomu ycia, struktury

wydatków, przyzwyczaje  konsumpcyjnych czy modelu ywienia poprzez zu ywanie

oszcz dno ci, zaci ganie po yczek, itp. Taka zachowawcza postawa daje konsumentowi

nadziej , i  jego sytuacja w przysz ci ulegnie poprawie. Zjawisko to okre la si efektem

rygla i zak ada ono, i  osi gni cie wy szego poziomu konsumpcji jest w pewnej mierze

procesem nieodwracalnym, gdy  raz nabyte nawyki konsumpcyjne dzia aj  przy zni ce

dochodów jak rygiel hamuj cy obni anie si  poziomu konsumpcji [Kramer 1994,

Rudnicki 2000].

Popyt konsumpcyjny warunkowany jest nie tylko zmianami zachodz cymi w poziomie

dochodu, ale tak e i w jego strukturze. Chocia  ró ne s  teorie i opinie na temat sk adników

dochodu, wi kszo  badaczy tych zale no ci zgodnie twierdzi, i  obok cz ci dochodu

przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb podstawowych, istnieje pewna jego cz , w ramach

której wybory konsumenta s  bardziej swobodne. T  cz  dochodów Engel okre li  mianem

nadwy ki dochodów, a zjawisko to okre lane jest mianem tzw. drugiego prawa Engla, zgodnie

z którym wydatki luksusowe lub oszcz dno ci wyst puj  tylko przy wysokim dochodzie,

przekraczaj cym zaspokojenie potrzeb podstawowych; natomiast Katona – funduszem

swobodnej decyzji [Sojkin 1994, Rudnicki 2000]. Istnieje zatem pewna strategia wyboru

konsumentów w tej cz ci wydatków konsumpcyjnych, które pokrywane s  z dochodu

pozostaj cego do dyspozycji, po zaspokojeniu potrzeb podstawowych. Dysponowanie tym

funduszem z regu y nie ma charakteru nawykowego. Konsument bowiem przy podejmowaniu

decyzji ma alternatyw  wyboru innych produktów, alternatyw  wydatkowania lub

oszcz dzania.

Zatem znajomo  dochodowej elastyczno ci popytu ma bardzo istotne znaczenie

w prognozowaniu zmian wielko ci i struktury popytu konsumpcyjnego, zachodz cych pod

wp ywem rozwoju makroekonomicznego kraju, wzrostu gospodarczego i zmiany poziomu

zamo no ci spo ecze stwa.
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Obserwacje i badania dotycz ce reakcji popytu na zmiany dochodów, wydatków, a

tak e analizy bud etów gospodarstw domowych pozwalaj  na okre lenie wielko ci wydatków

na poszczególne dobra i us ugi, a tak e na ustalenie hierarchii tych wydatków. Dzi ki temu

istnieje mo liwo  wskazania, które z wydatków zaspokajaj  potrzeby najbardziej

podstawowe, a które potrzeby wy szego rz du..

Ponadto badanie zmian popytu pod wp ywem zmian dochodów jest przydatne do

okre lania wska nika kosztów utrzymania w ró nych grupach spo eczno-ekonomicznych

ludno ci. Wska nik ów, zwany dok adniej indeksem wzrostu kosztów utrzymania, odgrywa

kluczow  rol  np. w negocjowaniu podwy ek p ac czy rewaloryzacji wiadcze  emerytalno-

rentowych. Znajomo  wysoko ci wspó czynników, wzgl dnych ich zmian pod wp ywem

ró nych czynników ma istotne znaczenie tak e przy prowadzeniu odpowiedniej polityki

socjalnej pa stwa [Marciniak 1999].

Metody szacowania wspó czynników elastyczno ci dochodowej popytu

Istnieje wiele metod, wed ug których mo na oszacowa  wspó czynniki elastyczno ci

dochodowej popytu. Najwi cej studiów empirycznych nad wp ywem dochodu na wydatki

konsumentów przeprowadzi  E. Engel. Sformu owa  on wiele praw rz dz cych wydatkami

wraz ze zmian  czynników ekonomicznych, zw aszcza dochodu.

Jako miernik, okre laj cy wp yw dochodu na wydatki w gospodarstwach domowych,

wprowadzono w ówczesnym czasie wska nik dochodowej elastyczno ci popytu. W formie

przyrostowej mo na go okre li  wed ug wzoru [Mynarski 1987, Kamerschen i in. 1991]:

q
d

d
q

d
d

q
qe d ⋅

∆
∆

=
∆∆

= :

(1.)

gdzie: q – wielko  wydatków, d – wielko  dochodów, q,  d – zmiana wydatków,

dochodów.

Po okresie szczytowego rozwoju teorii równowagi konsumenta i popytu oraz po

dokonaniach E. Engla wedle, których popyt uzale niano g ównie od cen i dochodów, w latach

trzydziestych. XX wieku nadszed  czas, kiedy to „krzywe Engla” doczeka y si  oprawy

matematycznej i statystycznej. W badaniach tych zale no ci mo na wyró ni  dwie grupy

modeli ekonometrycznych, w zale no ci od tego, jak  faz  rozwoju spo ycia czy wydatków

obrazuj . Pierwsza grupa tych modeli s y do opisu rozwoju spo ycia czy wydatków na te

dobra, które s  w fazie szybkiego wzrostu. Mo na w tym wypadku zastosowa  funkcje

rosn ce lub malej ce nieograniczenie, tzn. np. funkcje: liniow , paraboliczn , wyk adnicz
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i logarytmiczno-liniow . Druga grupa modeli ekonometrycznych jest bli sza rzeczywisto ci,

gdy  odzwierciedla sytuacj  nasycenia spo ycia okre lonych dóbr czy wydatków na nie, przy

czym tempo wzrostu jest coraz wolniejsze. W odniesieniu do tych zale no ci mo na

wyznaczy  poziom nasycenia spo ycia b  wydatków na dane dobro. W tym przypadku

znajduj  zastosowanie funkcje maj ce asymptot , przede wszystkim funkcja hiperboliczna

i logarytmiczno-hiperboliczna. Poni ej scharakteryzowano kilka najcz ciej

wykorzystywanych funkcji do okre lania wspó czynników elastyczno ci popytu.

W 1935 roku Allen i Bowley [Mynarski 1987, Kos 1991] postawili tez , i  zale no ci

englowskie w niewielkim przedziale zmienno ci dochodu mog  by  aproksymowane

za pomoc  linii prostych opisanych przez równanie:

y = a + bx

(2.)

gdzie: y – wielko  wydatków lub spo ycia; x – wielko  dochodów; a, b – parametry funkcji.

Funkcja ta znajduje do  powszechne zastosowanie w badaniu zale no ci mi dzy

popytem a dochodem, cho  nie pozbawiona jest mankamentów. Zak ada bowiem liniowo

spo ycia czy wydatków wraz ze wzrostem dochodów, a wi c te same przyrosty b  spadki.

W rzeczywisto ci rzadko tak si  zdarza, cho  jest to prawdopodobne. Funkcj  stosuje si

cz sto, z zastrze eniem jednak do ma ych przedzia ów zmienno ci dochodów.

Istotn  warto  dla opisu zale no ci maj  parametry funkcji. Parametr a wskazuje

na „pilno ” wydatków b  potrzeby spo ycia produktu, przy czym im wy sza warto

parametru a funkcji tym pilniejsza potrzeba. Pod poj ciem „pilno ” rozumie  nale y

nadrz dno  potrzeby w hierarchii wydatków lub spo ycia. Np. w obr bie potrzeb

ywno ciowych najpierw zaspokajane s  potrzeby podstawowe, dotycz ce wydatków

na m , sól, pieczywo, itp. S  to zatem najbardziej „pilne” wydatki. Z kolei parametr b tej

funkcji informuje o przeci tnym przyro cie b  spadku wydatków czy spo ycia w miar

wzrostu dochodów.

Otrzymane parametry funkcji pozwalaj  na oszacowanie wspó czynnika elastyczno ci

dochodowej wydatków b  spo ycia wed ug wzoru:

)( bxa
bxe
+

=

(3.)

Wspó czynnik ów jest zmienny w zale no ci od poziomu dochodów i uzale niony od

znaku parametru a. Dodatni parametr a powoduje, i  wspó czynniki przyjmuj  warto ci
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mniejsze od jedno ci, ujemna warto  parametru a powoduje, e warto  wspó czynnika

elastyczno ci przekracza jeden.

Inn  funkcj , godn  uwagi, jest funkcja hiperboliczna, zwana te  funkcj  Törnquista

[Mynarski 1987,. Kos 1991, Guzik 1999]. Ma ona znacznie szersze zastosowanie w badaniu

zale no ci englowskich. Zosta a zastosowana w latach czterdziestych XX wieku, gdzie oparto

si  na stosunkach funkcji liniowych. Sformu owano wtedy cztery postaci zale no ci dla

ró nych grup wydatków. Funkcja ta ma inn  posta  dla artyku ów pierwszej potrzeby,

ni szego rz du, wy szego rz du oraz luksusowych. Wi e si  to z prawid ciami rozwoju

wydatków przy zmianie dochodu i ich substytucj . Ka da z wymienionych funkcji osi ga

inny punkt nasycenia i ma odmienny przebieg. Po osi gni ciu stanu nasycenia wydatków

na dobra ni szego rz du i podstawowe, przyrost dochodu powoduje wzrost wydatków

na dobra wy szego rz du, gdzie z kolei po przekroczeniu punktu nasycenia, pojawiaj  si

wydatki na dobra luksusowe, które wzrastaj  nieograniczenie [Mynarski 1987].

Za cytowanym autorem równania tych funkcji przedstawiaj  si  nast puj co:

1. dla artyku ów pierwszej potrzeby

bx
axy
+

= (a,b >0)

(4.)

2. dla artyku ów wy szego rz du

bx
cxay

+
−= )( (a,c >0; b>-c)

(5.)

3. dla artyku ów luksusowych

bx
cxaxy

+
−

=
)(   (a,c>0); b>-c)

(6.)

4. dla artyku ów ni szego rz du

bx
cxay

−
−= )(   (a>0; x>b>c)

(7.)

gdzie:  y  wielko  wydatków lub spo ycia;  x  wielko  dochodów; a, b, c – parametry

funkcji.

Cech  tego modelu jest istnienie asymptoty, czyli tzw. punktu nasycenia, do którego

ro nie spo ycie lub wydatki w sytuacji, gdy dochód osi ga wysoki poziom. Poziom nasycenia
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wyznaczony jest przez parametr a funkcji i jest asymptot  poziom  wyznaczaj

maksymalny poziom wydatków. Z kolei parametr b jest asymptot  pionow  (dochodu)

i przyjmuje warto ci z regu y wi ksze od zera. W odniesieniu do produktów ni szego rz du,

zastosowanie tej postaci funkcji daje parametr b mniejszy od zera, a przebieg tej funkcji

dzie malej cy. W tym przypadku parametr a wyznacza nie poziom nasycenia, lecz

minimalny poziom konsumpcji czy wydatków. Parametr c funkcji opisuje z kolei pilno

okre lonej potrzeby spo ycia czy wydatków. W uj ciu graficznym jest przesuni ciem

wykresu funkcji na osi X. Oszacowane parametry pozwalaj  na wyznaczenie wspó czynnika

elastyczno ci dochodowej wed ug wzorów, odpowiednio:

1. dla artyku ów pierwszej potrzeby

bx
be
+

=

(8.)

2. dla artyku ów wy szego rz du

bx
x

cx
xe

+
−

−
=

(9.)

3. dla artyku ów luksusowych

bx
x

cx
xe

+
−

−
+= 1

(10.)

4. dla artyku ów ni szego rz du

bx
x

cx
xe

−
−

−
=

(11.)

Wspó czynniki te s  zmienne i malej  do zera w sytuacji przechodzenia od ni szych

do wy szych dochodów, zbli aj c si  asymptotycznie do zera przy bardzo wysokim ich

poziomie.

Elastyczno  dochodowa wydatków na dobra pierwszej potrzeby jest wi ksza od zera

i mniejsza od jedno ci i maleje w miar  wzrostu dochodu. Elastyczno  dochodowa

wydatków na dobra wy szego rz du jest wi ksza od zera i maleje do zera w miar  wzrostu

dochodu, chocia  tempo spadku jest znacznie powolniejsze. Z kolei elastyczno  dochodowa

wydatków na dobra luksusowe jest dodatnia i wi ksza od jedno ci i ro nie w miar  wzrostu

dochodu. Natomiast elastyczno  dochodowa wydatków na dobra ni szego rz du jest
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odwróceniem zale no ci dla dóbr wy szego rz du. Ma znak ujemny i zmierza do zera

w miar  wzrostu dochodów.

Modele Törnquista charakteryzuj  si  du  elastyczno ci , a wi c zdolno ci

opisywania zale no ci englowskich w szerokich przedzia ach dochodowych. Posiadaj  te

pewne mankamenty, które opisuje m.in. Mynarski [1987]. Polegaj  one na trudno ci

estymacji, ze wzgl du na to, i  wyst puj  w postaci tych funkcji trzy parametry zwi zane

zale no ciami nieliniowymi. Jednak e mo na t  niedoskona  zniwelowa , dokonuj c

odpowiednich transformacji równa  tych funkcji, co szczegó owo przedstawia Mynarski

[1987].

Poszukuj c coraz to lepszych rozwi za  w celu opisywania zale no ci mi dzy

dochodami i wydatkami, H.Working [Mynarski 1987] u  funkcji logarytmicznej wyra onej

wzorem:

xba
x
y ln−=    (a,b>0)

(12.)

Funkcja ta maleje i odzwierciedla spadek udzia u wydatków na dane dobro w miar

wzrostu dochodów. Wyznaczenie parametrów funkcji pozwala na okre lenie elastyczno ci

dochodowej wydatków, która ma warto ci mniejsze od jedno ci i maleje w miar  wzrostu

dochodów. Elastyczno  t  mo na wyliczy , korzystaj c ze wzoru:

xba
be

ln
1

−
−=

(13.)

Inn  odmian  tzw. modelu Workinga jest funkcja logarytmiczno-hiperboliczna

[Kos 1991]. Ma tak e sporo zalet z punktu widzenia ekonometrycznych bada  zale no ci

mi dzy dochodem a wydatkami czy spo yciem. Ma asymptot  wyznaczaj  poziom

nasycenia, opisuje ewolucj  wydatków czy spo ycia w bardzo du ych przedzia ach

zmienno ci dochodów. Pozwala tak e na oszacowanie zmiennych wspó czynników

elastyczno ci. Przebieg tej funkcji pozwala na opis przebiegu spo ycia czy wydatków od fazy

szybkiego wzrostu, poprzez faz  wolniejszego wzrostu do asymptotycznego zmierzania do

poziomu nasycenia. Wyra ona jest ona wzorem:

x
bey a +=

(14.)

gdzie: a, b, e to parametry funkcji.
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Poziom nasycenia spo ycia b  wydatków okre lony jest jako ymax=  ea, z kolei

wspó czynnik elastyczno ci na podstawie oszacowanych parametrów mo na obliczy  wed ug

wzoru:

x
be =

(15.)

Inny badacz – J.L. Nicholson, u  do okre lenia omawianych zale no ci i wyznaczenia

krzywej Engla funkcji drugiego stopnia, czyli paraboli o równaniu [Mynarski 1987]:

cbxaxy ++= 2 (a<0)

(16.)

Zalet  zastosowanej funkcji jest to, i  pozwala na ustalenie poziomu dochodów, przy

których wydatki na dany artyku  osi gaj  punkt maksymalny. Odpowiada on wierzcho kowi

paraboli. Elastyczno  dochodow  wydatków wyznaczon  na podstawie paraboli, mo na

przedstawi  wzorem:

y
xbaxe )2( +

=

(17.)

Elastyczno  przyjmuje warto ci dodatnie i maleje do zera, kiedy funkcja pod a w

kierunku maksimum, a nast pnie przyjmuje warto ci ujemne.

W latach pi dziesi tych S.J. Prais zaproponowa  kilka innych postaci funkcji do

przedstawiania zale no ci englowskich. Jedn  z nich by a funkcja podwójnie logarytmiczna

(logarytmiczno-liniowa), któr  przedstawi  wzorem [Mynarski 1987]:

xbay lnln +=

(18.)

Odzwierciedla ona coraz wolniejszy wzrost wydatków w miar  sta ego wzrostu

dochodów. Ma ona sta y wspó czynnik elastyczno ci wyra ony parametrem b funkcji.

b
x
ye =

∂
∂

=
ln
ln

(19.)

Gdy parametr b jest wi kszy od zera i mniejszy od jedno ci, poziom wydatków ro nie

coraz wolniej w miar  wzrostu dochodów. Jest to sytuacja typowa dla produktów

podstawowych. Z kolei, je eli parametr b funkcji jest wi kszy od jedno ci, co wi e si  z

wysok  elastyczno ci , wydatki rosn  szybciej ni  dochód. Funkcj  t  mo na stosowa  tak e

do opisu np. ewolucji spo ycia czy wydatków produktów ni szego rz du, na które popyt
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maleje w miar  jak ro nie dochód. W tej sytuacji elastyczno  jest ujemna. Podobnie jak inne

omówione funkcje, równie  i ta posiada kilka mankamentów, przede wszystkim sta y,

niezale ny od poziomu dochodów wspó czynnik elastyczno ci, a tak e brak mo liwo ci

okre lenia poziomu nasycenia. Inn  funkcj  proponowan  do okre lania zale no ci

englowskich jest funkcja logarytmiczno-arytmetyczno-odwrotna wyra ona wzorem

[Mynarski 1987]:

x
bay −=ln

(20.)

Jest to funkcja rosn ca, która zmierza do asymptoty poziomej lny = a. W przebiegu

arytmetycznym tej funkcji najpierw mamy wzrost w tempie coraz szybszym do tzw. punktu

krytycznego, a nast pnie tempo wzrostu s abnie w miar  jak funkcja zd a do poziomu

nasycenia wyznaczonego przez asymptot  poziom aey = .

Elastyczno  dla tej funkcji mo na wyznaczy  wzorem:

x
be =

(21.)

Elastyczno  ta ma warto ci dodatnie i maleje do zera w miar  jak funkcja zmierza

do poziomu nasycenia.

Prais zaproponowa  tak e inn  posta  funkcji logarytmicznej, tylko z osi  poziom

logarytmiczn , wyra on  wzorem [Mynarski 1987]:

xbay ln+=

(22.)

Jest ona prost  o wspó czynniku kierunkowym równym parametrowi b. Ro nie ona w

tempie coraz wolniejszym, w miar  wzrostu dochodów. Elastyczno  dochodowa jest tak e

malej ca i wyra a si  wzorem:

y
be =

(23.)

Z kolei zaproponowana przez wspomnianego autora funkcja hiperboliczna ro nie,

zd aj c do poziomu nasycenia równego parametrowi a funkcji. Wyra ona zosta a wzorem:

x
bay −=

(24.)
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Oszacowane parametry funkcji pozwalaj  na wyznaczenie elastyczno ci, która jest

dodatnia i rosn ca do poziomu nasycenia, a wyra ona jest wzorem:

xy
be =

(25.)

W latach 60-tych L.M. Goreux zaproponowa  w szczególno ci dwa modele funkcji

do badania zale no ci englowskich. Pierwsza z nich to funkcja podwójnie logarytmiczna

odwrotna, wyra ona wzorem:

xc
x
bay lnln −−=

(26.)

W charakterystyce tej funkcji istotne jest to, i  osi ga ona dwa punkty przegi cia,

mi dzy którymi osi ga maksimum.

Elastyczno  dochodowa dla tej funkcji ma przebieg malej cy i wyra a si  wzorem:

x
cxbe −

=

(27.)

Druga z tych funkcji zwana jest parabol  logarytmiczn  i opisana jest równaniem:

xcxbay 2lnln −+=

(28.)

Ma ona jeden punkt przegi cia i jedno maksimum. Elastyczno  dochodowa dla tej

funkcji przyjmuje posta :

y
xcbe ln2−

=

(29.)

Analiza wspó czynników elastyczno ci dochodowej popytu

W niniejszym opracowaniu w celu zilustrowania dochodowej elastyczno ci popytu

przedstawiono analizy wspó czynników dla tzw. redniej grupy dochodowej gospodarstw

domowych. W tym celu pos ono si  danymi statystyki publicznej, pochodz cymi z badania

bud etów gospodarstw domowych. Wykorzystano dane dotycz ce dochodów, wydatków

i spo ycia dla grupy spo eczno-ekonomicznej gospodarstw domowych pracowników.

Zale no ci mi dzy dochodem a wydatkami i spo yciem analizowano w przekroju czasowym

dla okresu 1993-2000. Zastosowano nast puj ce rodzaje funkcji i ich odmiany: liniow  (wzór
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2.), logarytmiczn  (wzór 22.), paraboliczn  (wzór 16.), hiperboliczn  (wzór 24.), wyk adnicz

zik 1999], logarytmiczno-arytmetyczno-odwrotn  (wzór 20.), podwójnie logarytmiczn  (wzór

18.), hiperboliczn  Törnquista (wzór 4.), logarytmiczno-hiperboliczn  Workinga (wzór 14.).

Nast pnie okre lono stosowne wspó czynniki i parametry zastosowanych funkcji. Poni ej

przedstawiono analiz  wspó czynników elastyczno ci popytu, obliczonych z wykorzystaniem

wymienionych funkcji ekonometrycznych, dla grupy gospodarstw domowych o przeci tnych

dochodach, dla roku 2000.

Popyt konsumpcyjny reprezentowany przez gospodarstwa domowe mo na mierzy

wielko ci  wydatków na poszczególne dobra lub poziomem ich spo ycia.

Analiza szeregu wspó czynników elastyczno ci popytu wskaza a na ni sz  elastyczno

dochodow  spo ycia ni  wydatków. Zasadniczo w elastyczno ci wydatków zawarte s  tak e

elementy jako ciowe. W miar  wzrostu dochodów wzrasta nie tylko ilo ciowe spo ycie

produktów ywno ciowych, ale równie  i ich jako . St d mamy do czynienia ze wzrostem

kosztu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wy szych wspó czynnikach elastyczno ci

wydatków. Otrzymano te  stosunkowo niewielkie ró nice pomi dzy dwoma rodzajami

wspó czynników, porównuj c je dla analogicznych grup produktów. W niniejszym

opracowaniu przedstawiono zatem tylko par  konkluzji zwi zanych z reakcj  wydatków

ywno ciowych na zmian  poziomu dochodu w gospodarstwach domowych. Wspó czynniki

elastyczno ci dochodowej wydatków obliczono, wykorzystuj c ró ne metody i modele

ekonometryczne, co ilustruje tabela 1.



Tabela 1. Warto ci wspó czynników elastyczno ci dochodowej popytu oszacowanych wed ug ró nych funkcji matematycznych.
Table 1. Values of income demand elasticity evaluated related to different mathematic functions.

Wspó czynniki elastyczno ci obliczone wed ug funkcji:
Elasticity coefficients calculated related to function:

Grupy produktów
Product groups

liniowej
linear

(wzór 3.)
(formula 3).

logarytmicznej
logarythmic
(wzór 23.)

(formula 23.)

parabolicznej
parabolic
(wzór 17.)

(formula 17.)

hiperbolicznej
hyperbolic
(wzór 25.)

(formula 25.)

wykadniczej
eksponential

logarytmiczno-
arytmetyczno

odwrotnej
(wzór 21.)

logarythmic-
arthmetic inverted

(formula 21.)

podwójnie
logarytmicznej

doubble
logarythmic
(wzór 19.)

(formula 19.)

hiperbolicznej
Törnquista

hyperbolic of
Törnquist
(wzór 8.)

(formula 8.)

logarytmiczno-
hiperbolicznej

Workinga
logarythmic-
hyperbplic of

Working
(wzór 15.)

(formula 15.)
ywno

Food 0,83 0,35 0,49 0,23 0,24 0,37 0,75 0,61 0,37

Przetwory zbo owe
Cereal products 0,99 0,55 0,8 0,26 0,44 0,47 0,98 0,90 0,47

Pieczywo
Bread 0,98 0,50 0,70 0,24 0,47 0,39 0,81 0,66 0,39

T uszcze jadalne
Edible fats 0,74 0,47 0,59 0,23 0,46 0,33 0,64 0,54 0,33

Nabia  i jaja
Dairy products and eggs 0,86 0,50 0,71 0,24 0,41 0,39 0,78 0,66 0,39

Cukier i wyroby cukiernicze
Sugar and confectionery 0,75 0,47 0,68 0,23 0,49 0,35 0,70 0,57 0,35

Warzywa i przetwory
Vegetables and products 0,84 0,48 0,94 0,22 0,46 0,35 0,72 0,55 0,35

Owoce i przetwory
Fruits and products 0,89 0,56 0,54 0,04 0,56 0,41 0,84 0,77 0,41

Mi so i przetwory
Meat and products 0,75 0,44 0,61 0,21 0,28 0,32 0,64 0,50 0,32

Ryby i przetwory
Fish and products 0,93 0,54 0,55 0,25 0,92 0,42 0,87 0,73 0,42

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych GUS 2000.
Source: Own calculation on the base on Central Statistical Office 2000.



W niniejszej analizie, po weryfikacji statystycznej modeli, najlepsze dopasowanie

uzyskano w przypadku funkcji Törnquista (zastosowano tylko pierwsz  posta  tej funkcji dla

dóbr i us ug podstawowych), modelu Workinga (funkcja hiperboliczno-logarytmiczna),

a tak e funkcji logarytmicznej. Zastosowanie dwóch pierwszych modeli pozwoli o

na okre lenie poziomu nasycenia wydatków na ywno  i wybrane produkty konsumpcyjne

(parametr a funkcji). Z kolei wykorzystanie funkcji logarytmicznej do okre lenia zale no ci

mi dzy dochodami i wydatkami zilustrowa o prawid owo  spadku udzia u wydatków

na wi kszo  dóbr konsumpcyjnych, zw aszcza podstawowych, w miar  wzrostu dochodów.

Elastyczno  dochodowa popytu w tym wypadku maleje, a wi c przy wy szym poziomie

dochodów reakcja popytowa jest coraz mniejsza.

Wszystkie przedstawione wspó czynniki mieszcz  si  w przedziale od zera do jedno ci,

a w odniesieniu do niektórych produktów w przedziale od 0 do 0,5. Elastyczno  dochodowa

popytu na takie produkty, jak t uszcze jadalne, pieczywo, warzywa, cukier jest, zatem niska

i wskazuje na dosy  wysoki poziom nasycenia popytu mierzonego poziomem wydatków.

Im wy sze wspó czynniki, tym poziom wydatków na okre lone dobra jest wci  odleg y

od poziomu nasycenia. Relatywnie niskie reakcje popytowe mierzone poziomem wydatków

na zmiany dochodów (ich wzrost, lecz o coraz mniejszej dynamice) obserwowano

w odniesieniu do produktów zajmuj cych poka ne miejsce w rozchodach konsumentów,

a wi c mi sa i przetworów oraz nabia u.

Zgodnie z uzyskanymi wspó czynnikami elastyczno ci popytu, przy ka dorazowym

wzro cie dochodu o 10% wydatki na ywno  wzrastaj  w przedziale od oko o 3,5%

(elastyczno  wed ug funkcji logarytmicznej), poprzez nieca e 4,0% (elastyczno  wed ug

modelu Workinga) a  do 6,0% (elastyczno  wed ug modelu Törnquista).

Spo ród trzech wspomnianych modeli funkcji najlepiej dopasowanych statystycznie

wydaje si , i  najbardziej zgodne z merytorycznym i intuicyjnym odczuciem dotycz cym

zachowania konsumenta wobec zmiany dochodu s  elastyczno ci opisane modelem

hiperboliczno-logarytmicznym Workinga. Funkcja ta opisuje doskonale ewolucj  spo ycia

czy wydatków bardzo wielu analizowanych produktów ywno ciowych. Mianowicie, po fazie

szybkiego wzrostu nast puje faza coraz wolniejszej jego dynamiki, po czym przebieg krzywej

obrazuj cej udzia  wydatków zmierza asymptotycznie do poziomu nasycenia. Przy rosn cych

dochodach, ka de 10% jego przyrostu powoduje oko o 3,5% przyrost wydatków na takie

produkty jak: mi so, t uszcze jadalne, cukier i wyroby cukierniczce, warzywa i przetwory.

Przy czym nale y zauwa , i  w porównaniu do innych artyku ów przyrost ten jest

relatywnie niewielki. Bior c pod uwag  d ug  perspektyw  czasow , zastosowany model
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ekonometryczny doskonale obrazuje ewolucj  spo ycia i wydatków na np. mas o. W krótszej

perspektywie czasowej mo na by odwo  si  do ewolucji popytu na m.in. t uszcze ro linne.

Ocena metod okre lania elastyczno ci dochodowej popytu i weryfikacja wska ników

Przy omawianiu przydatno ci wspó czynników dochodowej elastyczno ci

do prognozowania popytu ywno ciowego nale y zwróci  uwag  na kilka aspektów, które

istotnie wa  na jako ci i warto ci uzyskanych na ich podstawie informacji. Poni ej opisano

kilka z nich.

Po pierwsze – dane ród owe. Dane ród owe powinny mie  charakter pierwotny i by

reprezentowane przez du  liczb  jednostek próby. Taki materia  badawczy daje mo liwo

podzia u badanej populacji na grupy (kwartyle, kwintyle, itp.), co odzwierciedla ró ne

przedzia y zamo no ci konsumentów, mierzone albo poziomem dochodu albo te  poziomem

wydatków. W takich sytuacjach mo na dokona  porówna  np. w tej samej grupie spo eczno-

ekonomicznej gospodarstw, ale ró nych przedzia ach uposa enia, co pozwoli na w ciw

interpretacj  reakcji popytowej na ró ne poziomy dochodów.

Ponadto w odniesieniu do danych ród owych, istotnym elementem jest uwzgl dnienie

tzw. bezpo rednich mierników popytu (konsumpcji lub wydatków), co przejawia si  w

odniesieniu poziomu wydatków czy spo ycia na osob  w gospodarstwie domowym. Takie

bowiem uj cie uwzgl dnia w syntetycznie uj tym popycie ywno ciowym równie  czynnik

demograficzny, obok ekonomicznego.

W niniejszym przyk adzie pos ono si  danymi statystyki publicznej, a wi c

uwzgl dniono tylko jeden – przeci tny – poziom dochodów i wydatków dla grupy spo eczno-

ekonomicznej pracowników. Uwzgl dniono tylko czynnik czasowy, natomiast brakuje

informacji na temat wewn trznej (w obr bie grupy spo eczno-ekonomicznej) zmienno ci

zamo no ci konsumentów.

Po drugie – horyzont czasowy. W niniejszych rozwa aniach dla oszacowania zale no ci

mi dzy dochodami i wydatkami przyj to okres 1993-2000. Istotne jest, aby w ka dej analizie

i interpretacji elastyczno ci dochodowej popytu rozwa  wp yw innych czynników,

zw aszcza zewn trznych, które mog y wp ywa  na poszczególne reakcje konsumentów. Z

regu y d szy okres przyjmowany do analizy powoduje redukcj  zniekszta caj cego wp ywu

uwarunkowa  zewn trznych, jednak go nie eliminuje. Dlatego np. w sytuacjach kryzysowych

dla gospodarki, czy niepomy lnego przebiegu podstawowych czynników

makroekonomicznych, nale y wspó czynniki elastyczno ci interpretowa  bardzo ostro nie i

uwzgl dni  ten fakt w ostatecznych konkluzjach.



16

16

Po trzecie – jako  uwzgl dnianych czynników ekonomicznych. W analizach reakcji

popytu ywno ciowego na zmiany dochodu konsumentów w ciwym miernikiem b dzie

uwzgl dnianie poziomu dochodów i wydatków w uj ciu realnym, czyli skorygowanym

analizie zmiany cen. Bowiem wzrost dochodów nominalnych nie zawsze poci ga za sob

wzrost dochodów realnych. Dzieje si  tak, kiedy koszty utrzymania spowodowane ogólnym

wzrostem cen, rosn  szybciej ni  dochody. W takich sytuacjach trudno zaobserwowa  typowe

prawid owo ci kszta towania si  wydatków. W odniesieniu do ywno ci przestaje wtedy

funkcjonowa  prawo Engla, a spadek realnych dochodów wywo uje wzrost udzia u

wydatków na ywno  w wydatkach ogó em.

Po czwarte – liczba czynników determinuj cych popyt. Wszystkie opisane w niniejszym

opracowaniu modele ekonometryczne uwzgl dniaj  reakcje popytowe na zmian  jednego

tylko czynnika ekonomicznego – dochodów. Oczywi cie istnieje du e prawdopodobie stwo,

 dochód determinuje wszelkie zachowania i reakcje popytowe, zw aszcza w ród

konsumentów gorzej uposa onych. W ogólno ci jednak jest to pewne uproszczenie

rzeczywisto ci. To, ile konsumenci wydaj  oraz jak zmieniaj  si  ich wydatki w miar  zmian

dochodu, jest uzale nione od splotu szeregu czynników o charakterze spo ecznym,

demograficznym, psychograficznym i ekonomicznym. Niemniej jednak szereg bada  i analiz,

równie  i tych zawartych w opracowaniu, uwzgl dnia dochód jako czynnik wp ywaj cy na

kszta towanie si  popytu konsumpcyjnego, na prawid owo ci zachowa  konsumentów b

anomalia i paradoksy tych zachowa , co pozwala podnie  czynnik „dochody” do roli

determinant.

Po pi te – metoda szacowania wspó czynników elastyczno ci dochodowej popytu.

Istotne jest, czy do obliczenia tych wspó czynników zastosowano metod  przyrostow , czy

modele ekonometryczne. W dalszej kolejno ci czy wyznaczono i zweryfikowano model

liniowy czy te  nieliniowy. W badaniach zale no ci englowskich, jak ju  wspomniano stosuje

si  dwie klasy modeli ekonometrycznych, w zale no ci od tego, jak  faz  rozwoju spo ycia

czy wydatków obrazuj . Je eli opisuje si  spo ycie czy wydatki na te dobra, które s  w fazie

szybkiego wzrostu, prawid owe b dzie zastosowanie funkcji rosn cych lub malej cych

nieograniczenie. Z kolei druga grupa modeli ekonometrycznych, bli sza rzeczywisto ci,

odzwierciedla sytuacj  nasycenia spo ycia lub wydatków okre lonych dóbr, przy czym tempo

wzrostu jest coraz wolniejsze. W tym przypadku najlepsze efekty daje zastosowanie funkcji

maj cych asymptot . Szczegó owe w ciwo ci tych funkcji opisano powy ej. Ró ne typy

funkcji lepiej lub gorzej odzwierciedlaj  kszta t tendencji popytu na okre lone dobra.

W ró nych sytuacjach, np. zak óce  równowagi rynkowej, nadmiernej inflacji, destabilizacji
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procesów konsumpcji, istnieje wiele ogranicze  w stosowaniu modeli ekonometrycznych

z jedn  zmienn  obja niaj . Dlatego te  nale y bardzo ostro nie formu owa  wnioski

dotycz ce elastyczno ci dochodowej popytu, a tak e spostrze enia dotycz ce wp ywu

czynników ograniczaj cych.

Nale y nadmieni , i  posta  zastosowanej funkcji ma ogromny wp yw na warto

uzyskanych wspó czynników, a zatem i na wnioskowanie o zale no ciach mi dzy dochodem

a popytem. Czasami zastosowanie ró nych funkcji do tego samego produktu daje ponad 50%

ró nice w warto ci wspó czynników.

Po szóste – weryfikacja parametrów modelu ekonometrycznego. Dla prawid owego

wnioskowania nale y bra  pod uwag  w asno ci funkcji, jej przebieg oraz w ciwo ci

uzyskanych wspó czynników. Przy ostatecznym wyborze postaci funkcji do badania

zale no ci englowskich nale y tak e przeanalizowa  statystyczne dopasowanie funkcji,

wykorzystuj c warto ci parametrów, miary i testy statystyczne, m.in.: wspó czynniki

determinacji, wspó czynniki korelacji, redni b d resztowy, rednie b dy ocen, warto ci

statystyk t-studenta, warto ci statystyki F. Zazwyczaj dokonuje si  weryfikacji merytorycznej

i statystycznej. Podczas weryfikacji merytorycznej bada si  m.in. czy sensowne s  znaki

parametrów, czy skala parametrów jest do przyj cia, czy dany model ekonometryczny jest

zgodny z wiedz  ekonomiczn  na temat badanego zjawiska czy teori  ekonomii. Weryfikacja

ekonometryczna z kolei polega na ocenie dopasowania modelu na podstawie ró nych

parametrów. Podstawowym z nich jest wspó czynnik determinacji, który polega na mierzeniu

zgodno ci mi dzy zaobserwowanymi warto ciami zmiennej obja nianej (dochody),

warto ciami odpowiadaj cymi im warto ciami zmiennej obja niaj cej (np. wydatki).

Wspó czynnik ów wskazuje, jaka cz  zaobserwowanej zmienno ci zmiennej obja nianej

zosta a wyja niona przez model ekonometryczny. Z kolei rozbie no ci miedzy zmiennymi

okre lone s  mianem wspó czynnika rozbie no ci (indeterminacji). Im wspó czynnik

determinacji jest wy szy, tym lepsze dopasowanie modelu. W sytuacji wysokiego

wspó czynnika regresji, czyli cis ej relacji mi dzy zmiennymi mo na okre li  czy owe

zale no ci nie wyst pi y przypadkowo, poprzez okre lenie statystyki F. Zale no  pomi dzy

zmiennymi istnieje, je eli statystyka F jest wi ksza ni  warto  krytyczna F odczytana

z tablic, przy poziomie istotno ci 0,05 dla stopni swobody [V1= k; V2= n-(k+1)], gdzie k jest

liczb  zmiennych, a n – liczb  obserwacji.

Istotno  badanych zmiennych mo na tak e zweryfikowa  stosuj c test t Studenta.

Je eli warto  statystyki t (empiryczna) jest wi ksza od warto ci krytycznej odczytanej z

tablic, to zmienn  obja niaj  uznaje si  za istotn . Ponadto do oceny modelu i poprawno ci
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zastosowanej postaci funkcji mo na wykorzysta  tak e warto  szacunkowego b du

redniego. Im b d ów mniejszy tym lepiej, gdy  przypuszczalna precyzja estymacji

parametrów jest wi ksza.

WNIOSKI

Przeprowadzone porównanie i ocena metod szacowania wspó czynników elastyczno ci,

a tak e analiza tych wspó czynników pozwalaj  na wysuni cie nast puj cych konkluzji:

1. W wietle bada , dochód konsumenta pozostaje wa nym czynnikiem kszta tuj cym

wielko  i struktur  popytu mierzonego poziomem wydatków. Klasyczne zale no ci

englowskie coraz cz ciej jednak ulegaj  za amaniu, g ównie na wskutek silniejszego

oddzia ywania innych, pozadochodowych czynników.

2. Istnieje szereg ró nych metod okre lania wspó czynników elastyczno ci dochodowej

popytu, a ich przydatno  uzale niona jest przede wszystkim od:

- Fazy rozwoju spo ycia czy wydatków wyra aj cych popyt na okre lone

produkty, zmienno ci dochodów, ewolucji spo ycia czy wydatków dla

poszczególnych dóbr;

- Doboru w ciwego modelu ekonometrycznego, oceny jego dopasowania,

a tak e rodzaju i jako ci danych ród owych, które wykorzystano

w analizie.

3. Jak wykazano w opracowaniu, ró nice w warto ciach uzyskanych wspó czynników

z zastosowaniem ró nych metod mog  si ga  50%.

4. Wykazano, i  najlepiej dopasowanymi statystycznie i merytorycznie modelami

opisuj cymi zale no ci englowskie s  funkcje: hiperboliczna Törnquista, hiperboliczno-

logarytmiczna Workinga i logarytmiczna. Pierwsze dwie pozwalaj  na wyznaczenie

poziomu nasycenia spo ycia czy wydatków, trzecia z kolei odzwierciedla prawid owo

spadku udzia u wydatków na wi kszo  produktów ywno ciowych w miar  wzrostu

dochodów.
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Tabela 1. Warto ci wspó czynników elastyczno ci dochodowej popytu oszacowanych wed ug ró nych funkcji
matematycznych.
Table 1. Values of income demand elasticity evaluated related to different mathematic functions.

Wspó czynniki elastyczno ci obliczone wed ug funkcji:
Elasticity coefficients calculated related to function:

Grupy produktów
Product groups

liniowej
linear

(wzór 3.)
(formula 3).

logarytmicznej
logarythmic
(wzór 23.)

(formula 23.)

parabolicznej
parabolic
(wzór 17.)

(formula 17.)

hiperbolicznej
hyperbolic
(wzór 25.)

(formula 25.)

wykadniczej
eksponential

logarytmiczno-
arytmetyczno

odwrotnej
(wzór 21.)

logarythmic-
arthmetic inverted

(formula 21.)

logarytmicznej

ywno
Food 0,83 0,35 0,49 0,23 0,24 0,37

Przetwory zbo owe
Cereal products 0,99 0,55 0,8 0,26 0,44 0,47

Pieczywo
Bread 0,98 0,50 0,70 0,24 0,47 0,39

uszcze jadalne
Edible fats 0,74 0,47 0,59 0,23 0,46 0,33

Nabia  i jaja
Dairy products and eggs 0,86 0,50 0,71 0,24 0,41 0,39

Cukier i wyroby cukiernicze
Sugar and confectionery 0,75 0,47 0,68 0,23 0,49 0,35

Warzywa i przetwory
Vegetables and products 0,84 0,48 0,94 0,22 0,46 0,35

Owoce i przetwory
Fruits and products 0,89 0,56 0,54 0,04 0,56 0,41

Mi so i przetwory
Meat and products 0,75 0,44 0,61 0,21 0,28 0,32

Ryby i przetwory
Fish and products 0,93 0,54 0,55 0,25 0,92 0,42

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych GUS 2000.
Source: Own calculation on the base on Central Statistical Office 2000.



WP YW CZYNNIKÓW PRZYRODNICZYCH I
EKONOMICZNYCH NA NAK ADY PRACY W UPRAWIE

OKOPOWYCH

Tomasz Szuk

Streszczenie: Artyku  prezentuje wyniki bada , dotycz cych wp ywu
wybranych czynników przyrodniczych i ekonomicznych na nak ady pracy
ywej i mechanicznej si y poci gowej przy uprawie ziemniaków i

buraków cukrowych. Badania przeprowadzono w latach 1993-1997 w 120
gospodarstwach ch opskich po onych w nizinnej cz ci Dolnego ska.
Przedstawiono modele regresji wieloczynnikowej opisuj ce zmienno
badanych nak adów.

owa kluczowe: nak ady pracy, modele, mechanizacja, ziemniak, burak
cukrowy.

WST P

Wielko  nak adów pracy w produkcji ro linnej zale na jest od

wielu, ró norodnych i cz sto trudno wymiernych czynników. Du  rol  w

ich kszta towaniu odgrywa klimat, który warunkuje d ugo  okresu

wegetacyjnego ro lin. Uwa a si , e poziom nak adów pracy w produkcji

ro linnej jest odwrotnie proporcjonalny do d ugo ci okresu robót

polowych w roku [Adamowski 1977].

Niepodwa alna jest te  rola jako ci gleby zw aszcza, je eli chodzi o

nak ady si y poci gowej. Przyjmuj c, e przy wi kszo ci prac polowych

zwi  gleby wp ywa na zwi kszenie oporów, nak ady pracy rosn

wraz ze wzrostem jej zwi ci [Adamowski 1977].

W badaniach ekonomicznych cz sto stosuje si  uproszczenie

polegaj ce na wyra eniu jako ci gleby za pomoc  miar przyrodniczo-

technicznych, np. wska nika bonitacji.



Kolejnym, znacz cym czynnikiem jest plonowanie ro lin.

Wysoko  plonu oddzia uje przede wszystkim na nak ady pracy podczas

zbioru, zw aszcza w uprawie ro lin okopowych. W miar  wzrostu plonów

rosn  równie  nak ady. T umaczy si  to zwi kszonym nawo eniem,

staranniejsz  upraw  roli i ro lin oraz obfitszym zbiorem [Gorzelak

1961].

Wa nym czynnikiem wp ywaj cym na kszta towanie si  nak adów

pracy jest stopie  zmechanizowania robót. Wi e si  on z poj ciem

technologii produkcji. Maj c na uwadze nak ady pracy przy uprawie

ro lin, g ównym elementem zró nicowania technologii, oprócz

uproszcze  w uprawie, s  typy zastosowanych narz dzi, maszyn i

urz dze , zw aszcza przy zbiorze ziemiop odów. Badania wykazuj , e w

miar  wzrostu zmechanizowania prac uzyskiwane s  oszcz dno ci pracy i

bardziej równomierny rozk ad prac w ci gu roku [Kuczy ska 1998].

Na nak ady pracy wp ywa równie  wielko  pola zaj tego przez

ro lin  uprawn . W literaturze niewiele miejsca po wi ca si  temu

zagadnieniu. Z nielicznych bada  mo na jednak wywnioskowa , e wraz

ze wzrostem skali produkcji, mierzonej powierzchni  ro linopola, spadaj

nak ady pracy ywej i uprzedmiotowionej, a w najwi kszym stopniu

dotyczy to uprawy ro lin okopowych [Go , Wysocki 1993].

Ostatnim z przedstawionych czynników, który niew tpliwie ma

donios e znaczenie w zwi zku z nak adami pracy ponoszonymi w

produkcji ro linnej, jest wielko  ca ego gospodarstwa. W literaturze

zgodnie podaje si , e zwi kszenie powierzchni gospodarstwa poci ga za

sob  znaczny spadek jednostkowych nak adów pracy. Schramm ju  przed

II wojn wiatow  pisa , e w gospodarstwach ma ych nak ad pracy na



poszczególne ziemiop ody jest znacznie wy szy, bo oko o dwukrotnie w

porównaniu z gospodarstwami wi kszymi [Schramm 1939].

Czynnik wielko ci gospodarstwa wymieniony zosta  na ko cu, gdy

stanowi on pewnego rodzaju ,,klamr ”, spinaj  poprzednio

przedstawione elementy. Jako, e wraz ze wzrostem powierzchni

gospodarstwa zwi ksza si  poziom mechanizacji, stosuje si  bardziej

nowoczesne technologie produkcji pozwalaj ce uzyska  wy sze plony,

zwi kszaj  si  powierzchnie pojedynczych pól, to te  równocze nie

spadaj  nak ady pracy w przeliczeniu na jednostk  powierzchni.

Oprócz wymienionych wy ej czynników istnieje zapewne szereg

innych, trudnych do uchwycenia elementów, które w wi kszym lub

mniejszym stopniu równie  wp ywaj  na pracoch onno . Powoduj  one

cz sto wiele zak óce  zw aszcza w badaniach opartych na metodach

statystyki matematycznej, ale za s owami wielkiego autorytetu prof.

Moszcze skiego, który mówi , e ,,(...) przy dostatecznym i w

odpowiedni sposób dobranym materiale spostrze eniowym

prawdopodobnie wp yw przyczyn postronnych, oddzia ywuj cych na

zmienne, które badamy, zostanie cz ciowo zniesiony”[Moszcze ski

1934]. Te pozosta e czynniki traktuje si  w badaniach ekonomicznych

jako constans.

MATERIA  I METODY BADAWCZE

Pomimo do  szczegó owego opisu w literaturze krajowej

czynników oddzia uj cych na nak ady pracy w produkcji ro linnej,

zauwa alny jest brak wylicze  zwi zków przyczynowo-skutkowych i

zale no ci korelacyjnych opisanych metodami matematycznymi.



Artyku  zawiera prób  ustalenia si y i kierunku oddzia ywa

wybranych czynników przyrodniczych i ekonomicznych na nak ady pracy

oraz nak ady mechanicznej si y poci gowej przy uprawie dwóch,

podstawowych gatunków ro lin z grupy okopowych tj. ziemniaków i

buraków cukrowych w warunkach nizinnych Dolnego ska.

Na wst pie bada  postawione zosta y nast puj ce hipotezy robocze.

− poziom nak adów pracy w produkcji okopowych warunkuj  przede

wszystkim, wielko  pola i rodzaj zastosowanej technologii

produkcji,

− czynnikiem oddzia uj cym w najwi kszym stopniu na nak ady

mechanicznej si y poci gowej jest wielko  pola.

Wybór wymienionych ro lin podyktowany by  ich stosunkowo

wysokim udzia em w ca ci uprawianych na tym terenie gatunków.

Materia y ród owe pochodzi y z gospodarstw rodzinnych

po onych na terenie siedmiu gmin by ego województwa legnickiego.

Gminy te dobrze reprezentuj  by e województwo pod wzgl dem

wi kszo ci cech przyrodniczych, ekonomicznych i demograficznych.

Zakres czasowy bada  wynosi  5 lat, tj. 1993-1997 i obejmowa

dane ze 120 gospodarstw dla ka dego roku. Dobór gospodarstw

przeprowadzono w sposób losowy. Przeci tna wielko  badanych

obiektów wynosi a 9,62 ha UR, natomiast redni wiek posiadanego

sprz tu technicznego to 14 lat. Podstawowymi dokumentami pierwotnymi

by y karty technologiczne upraw poszczególnych ro lin oraz opisy

gospodarstw.

Zró nicowanie warunków przyrodniczych dotyczy o jako ci gleb na

polach pod badanymi uprawami. Jako  gleb zosta a wyra ona



wspó czynnikiem bonitacji danej klasy gleby wg hektarów

przeliczeniowych.

Zró nicowanie warunków ekonomicznych obj o: powierzchni

gospodarstwa wyra on  w ha UR, powierzchni  pola w ha, poziom

plonów w dt, wyposa enie gospodarstwa w sprz t techniczny w uj ciu

warto ciowym, rodzaj stosowanej technologii produkcji.

Badania sk ada y si  z dwóch etapów. W pierwszym etapie ustalono

technologi  produkcji poszczególnych upraw. Poj cie technologii

produkcji u yto w pewnym uproszczeniu uto samiaj c je z technik

uprawy, co wynika z zakresu materia u badawczego.

Analizuj c materia ród owy zauwa ono, e g ównym elementem

ró nicuj cym proces technologiczny produkcji tych ro lin by a technika

zbioru. W zwi zku z tym w produkcji ziemniaków jadalnych

wyodr bniono i oznaczono dwa warianty technologiczne ró ni ce si

technik  zbioru tj.:

− ,,0”- technologia ze zbiorem r cznym (wykopywanie kopaczk

elewatorow ),

− ,,1”- technologia ze zbiorem kombajnowym (kombajn

jednorz dowy).

Przy produkcji buraków cukrowych natomiast wyró niono tak e

dwa warianty technologiczne, tj.:

− ,,0” - technologia ze zbiorem r cznym,

− ,,1” – technologia ze zbiorem kombajnowym (kombajn

jednorz dowy).

W drugim etapie przeprowadzono analiz  wariancji w klasyfikacji

podwójnej. Zmiennymi grupuj cymi by y lata bada  oraz technologia

produkcji. Zadaniem analizy wariancji by o jednoznaczne stwierdzenie



obecno ci lub braku istotnych statystycznie ró nic w nak adach pracy i

nak adach mechanicznej si y poci gowej, w pi cioletnim okresie bada .

Wynik analizy wariancji mia  decyduj ce znaczenie w zastosowaniu

kolejnej analizy statystycznej tj. regresji wielokrotnej, gdy  w przypadku

braku istotnych ró nic pomi dzy kolejnymi latami, uzasadniona by a

konstrukcja jednego modelu regresji dla ca ego okresu bada .

Dodatkowo, za takim post powaniem przemawia a wzgl dna jednolito

stosowanych technologii w badanym okresie oraz stwierdzony brak

znacz cych zmian w parku maszynowym gospodarstw. Ponadto, w

badaniach nie przewidziano uj cia czynników pogodowych, dlatego

porównuj c nak ady w latach, trudno by oby znale  zasadniczy punkt

odniesienia. W podsumowaniu drugiego etapu bada  przeprowadzono

analiz  korelacji prostych, na podstawie której wybrano zmienne

obja niaj ce do budowy modeli regresji wielokrotnej. Skonstruowane

modele poddano weryfikacji statystycznej. Wszystkie analizy

statystyczne przeprowadzono wykorzystuj c pakiet programu

komputerowego Statistica 5,0 PL [Stanisz 2000].

DYSKUSJA

Poziom nak adów pracy i nak adów mechanicznej si y poci gowej

przy uprawie ro lin charakteryzuje si  zmienno ci  w czasie. Uzale nione

jest to g ównie od warunków agrometeorologicznych. Je eli ró nice s

niewielkie i co najwa niejsze nieistotne statystycznie, dopuszczalne jest

potraktowanie badanego okresu w sposób jednorodny.



Na podstawie przeprowadzonych analiz wariancji nie stwierdzono

istotnych ró nic pomi dzy badanymi nak adami w poszczególnych latach

bada .

Wykazano natomiast, silne uzale nienie nak adów pracy i

mechanicznej si y poci gowej przy uprawie wszystkich badanych

gatunków ro lin od zastosowanego wariantu technologii.

W nast pnym etapie wykorzystano rachunek korelacji prostej

Pearsona. Podstawowym jego zadaniem by o znalezienie istotnych

zale no ci pomi dzy czynnikami badawczymi. Wyniki prezentuj  tabele

1 i 2.



                            Tabela 1. Wspó czynniki korelacji prostej pomi dzy wybranymi cechami - ziemniak
Table 1. Correlation coefficients among selected features - potato

                          *- -wspó czynniki korelacji s  istotne z p < 0,05                            liczebno  n = 234
                          *- Correlation coefficients are essential from p <0,05                     number     n = 234
                         ród o: obliczenia w asne       Source: own calculations
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Obszar gospodarstwa – Area farms 1,00 0,27* -0,07 0,18* -0,22* -0,11 0,24* -0,16* 0,13* 0,10 -0,13*

Obszar pola – Area fields 0,27* 1,00 0,04 0,11 -0,40* -0,19* 0,35* 0,00 0,34* 0,09 -0,26*

Jako  gleby – Quality of soil -0,07 0,04 1,00 0,11 0,03 0,11 0,03 -0,06 -0,12 0,09 -0,07

Plon - Crop 0,18* 0,11 0,11 1,00 0,17* 0,13* -0,04 -0,01 0,07 0,06 0,05
Nak ady rbh/ha w roku –
Imput of labour rbh/ha in year -0,22* -0,40* 0,03 0,17* 1,00 0,31* -0,46* -0,09 -0,14* -0,09 -0,67*

Nak ady cnh/ha w roku –
Imput of machine work cnh/ha in year -0,11 -0,19* 0,11 0,13* 0,31* 1,00 0,05 -0,12 -0,01 -0,03 0,39*

Rodzaj technologii –
Kind of technology 0,24* 0,35* 0,03 -0,04 -0,46* 0,05 1,00 0,00 0,18* 0,16* -0,49*

Us ugi maszynowe – Machine-services -0,16* 0,00 -0,06 -0,10 -0,09 -0,12 0,00 1,00 0,01 0,18* -0,02
Odleg  pola od gospodarstwa – Distance of field
from farm 0,13* 0,34* -0,12 0,07 -0,14* -0,01 0,18* 0,01 1,00 0,00 -0,15

Warto  sprz tu na 1ha UR –
Value of equipment per 1 ha 0,10 0,09 0,09 0,06 -0,09 -0,03 0,16* -0,18* 0,00 1,00 -0,08

Prosty wska nik zmechanizowania –
Simple coefficient of mechanization -0,13* -0,26* -0,07 0,05 -0,67* 0,39* -0,49* -0,02 -0,15 -0,08 1,00



Tabela 2. Wspó czynniki korelacji prostej pomi dzy wybranymi cechami - burak cukrowy
Table 2. Correlation coefficients among selected features – sugar beet

                          *- -wspó czynniki korelacji s  istotne z p < 0,05                            liczebno  n = 134
                          *- Correlation coefficients are essential from p <0,05                     number     n = 134
                         ród o: obliczenia w asne       Source: own calculations
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Obszar gospodarstwa – Area farms 1,00 0,30* -0,11 0,05 -0,21* -0,01 0,07 -0,04 0,02 -0,03 -0,22*

Obszar pola – Area fields 0,30* 1,00 0,17* -0,05 -0,50* -0,37* 0,38* 0,26* 0,20* 0,00 -0,34*

Jako  gleby – Quality of soil -0,11 0,17* 1,00 0,22* -0,11 -0,06 0,11 0,16 0,14 -0,09 -0,13

Plon – Crop 0,05 -0,05 0,22* 1,00 0,14 0,36* -0,02 -0,08 -0,07 -0,16 -0,07
Nak ady rbh/ha w roku –
Imput of labour rbh/ha in year -0,21* -0,50* -0,11 0,14 1,00 0,51* -0,65* -0,21* -0,24* -0,11 -0,70*

Nak ady cnh/ha w roku –
Imput of machine work cnh/ha in year -0,01 -0,37* -0,06 0,36* 0,51* 1,00 -0,35* -0,25* -0,08 -0,02 -0,13

Rodzaj technologii –
Kind of technology 0,07 0,38* 0,11 -0,02 -0,65* -0,35* 1,00 0,13 0,11 0,19* -0,49*

Us ugi maszynowe – Machine-services -0,04 0,26* 0,16 -0,08 -0,21* -0,25* 0,13 1,00 0,03 -0,27* -0,08
Odleg  pola od gospodarstwa – Distance of field
from farm 0,02 0,20* 0,14 -0,07 -0,24* -0,08 0,11 0,03 1,00 0,09 -0,25*

Warto  sprz tu na 1ha UR –
Value of equipment per 1 ha -0,03 0,00 -0,09 -0,16 -0,11 -0,02 0,19* -0,27* 0,09 1,00 -0,12

Prosty wska nik z mechanizowania –
Simple coefficient of mechanization -0,22* -0,34* -0,13 -0,07 -0,70* -0,13 -0,49* -0,08 -0,25* -0,12 1,00



Analizuj c uzyskane wyniki z punktu widzenia bada  nale y stwierdzi , e istnieje

istotna ujemna korelacja pomi dzy nak adami pracy w ci gu roku, a obszarem pola, gdzie dla

ziemniaków r = -0,40, a dla buraków cukrowych r = -0,50 podobnie, lecz z mniejsza si

oddzia uje na te nak ady obszar gospodarstwa, odpowiednio r = -0,22 i r = -0,21. Ponadto,

widoczna jest dodatnia zale no  pomi dzy nak adami pracy, a nak adami mechanicznej si y

poci gowej; w uprawie ziemniaków r = 0,31, a w uprawie buraków r = 0,51.

Wyniki analizy wspó czynników korelacji pozwoli y wyznaczy  wst pnie czynniki,

które w istotny sposób oddzia uj  na badane nak ady. Kolejnym krokiem by o podj cie

decyzji o wyborze zmiennych do budowy modelu regresji wielokrotnej. Literatura wskazuje,

e autorzy bada  analizuj  g ównie wp yw wielko ci ca ego gospodarstwa na nak ady pracy

[Kowalewski i in. 1995; Kowalski 1992], ale np. Gorzelak w monografii pt. ,,Nak ady pracy

w indywidualnych gospodarstwach ch opskich” stwierdza, e zwrócenie uwagi na pojedyncze

dzia ki wzbogaci oby badania, da oby mo no  pog bienia analizy, pozwoli oby na szukanie

wi kszej ilo ci zwi zków korelacyjnych mi dzy poziomem nak adów, a kszta tuj cymi ten

poziom czynnikami [Gorzelak 1961].

W zwi zku z tak  sugesti , w badaniach skoncentrowano si  g ównie na wielko ciach

badanych pól, a nie ca ych gospodarstw. Za uszno ci  takiego rozumowania przemawia

fakt, e w badanej zbiorowo ci mamy do czynienia z tzw. interkorelacj  i rozpatruj c efekt

wp ywu wielko ci ca ego gospodarstwa istnieje du e niebezpiecze stwo, e w rzeczywisto ci

wynika  on b dzie z obszaru pola.

Interpretacj  t  potwierdza dodatnia, istotna korelacja powierzchni gospodarstwa z

obszarem pola, r = 0,27 – w uprawie ziemniaków i r = 0,30 - w uprawie buraków cukrowych

oraz to, e si a zwi zku pomi dzy obszarem pola, a nak adami pracy w ci gu roku jest

znacznie wi ksza ni  pomi dzy powierzchni  gospodarstwa a tymi nak adami. Jeszcze jeden

czynnik przemawia za takim wyborem, a mianowicie ten, e istnieje istotna statystycznie

ujemna zale no  pomi dzy obszarem pola, a nak adami mechanicznej si y poci gowej,

natomiast nie stwierdzono adnej, istotnej zale no ci pomi dzy tymi nak adami, a

powierzchni  gospodarstwa.

Ostatecznie, kieruj c si  wielko ci  wspó czynników korelacji i eliminuj c zjawiska

interkorelacji, do dalszych bada  wybrano nast puj ce zmienne:

− w uprawie ziemniaków: obszar pola, wysoko  plonu, odleg  pola od gospodarstwa

oraz rodzaj stosowanej technologii;

− w uprawie buraków: obszar pola, wysoko  plonu, poziom us ug maszynowych oraz

rodzaj stosowanej technologii.
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W zwi zku z niew tpliwym wspó dzia aniem pracy ywej i uprzedmiotowionej, co

widoczne jest w wysoko ci wspó czynnika korelacji, r = 0,31- przy uprawie ziemniaków i r =

0,51 – przy uprawie buraków, postanowiono u , jako dodatkowej zmiennej obja niaj cej,

prostego wska nika zmechanizowania prac. Wska nik ten uzyskano dziel c jednostkowe

nak ady mechanicznej si y poci gowej przez jednostkowe nak ady pracy. Warto  wska nika

wyra ono w procentach.

Charakterystyk  wybranych zmiennych przedstawiono w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Charakterystyka zmiennych, wprowadzonych do modeli regresji, wg wyodr bnionych technologii produkcji –
ziemniak
Table3. Description of the variables introduced to models of multiple regression according to separated production
technology - potato

Technologia  ,,0”
Technology ,,0”

Technologia  ,,1”
Technology ,,1”Wyszczególnienie – Specification

liczebno
number x V liczebno

number x V

Powierzchnia pola [ha]
 Area fields [ha]

172 0,71 70,7 62 1,19 60,8

Plon – Crop 172 198,40 31,9 62 193,10 30,0
Odleg  pola od gospodarstwa
Distance of field from farm

172 0,88 57,9 62 1,11 60,2

Prosty wska nik zmechanizowania
Simple coefficient of mechanization

172 24,64 35,7 62 37,31 30,9

Nak ady  [rbh/ha ]
Imput of labour [rbh/ha]

172 183,40 28,9 62 125,10 30,4

Nak ady [cnh/ha]
Imput of machine work [cnh/ha]

172 42,46 31,7 62 44,02 24,5

ród o: obliczenia w asne- Source: own calculations

Tabela 4. Charakterystyka zmiennych, wprowadzonych do modeli regresji, wg wyodr bnionych technologii produkcji –
burak cukrowy
Table4. Description of the variables introduced to models of multiple regression according to separated production
technology – sugar beet

Technologia  ,,0”
Technology ,,0”

Technologia  ,,1”
Technology ,,1”Wyszczególnienie - Specification

liczebno
number x V liczebno

number x V

Powierzchnia pola [ha]
 Area fields [ha]

73 1,22 63,7 61 1,99 74,4

Plon – Crop 73 350,86 30,3 61 375,10 21,4
Prosty wska nik zmechanizowania
Simple coefficient of mechanization

73 20,64 36,4 61 38,68 43,1

Us ugi maszynowe [cnh/ha]
Machine-services [cnh/ha]

73 8,31 153,9 61 11,84 118,2

Nak ady  [rbh/ha ]
Imput of labour [rbh/ha]

73 290,12 36,5 61 131,26 43,0

Nak ady [cnh/ha]
Imput of machine work [cnh/ha]

73 55,22 36,1 61 44,42 35,0

ród o: obliczenia w asne- Source: own calculations

Technologia produkcji ziemniaków oparta na zbiorze r cznym stosowana by a na

polach mniejszych obszarowo ( rednia powierzchnia 0,71 ha), odznacza a si  w porównaniu z

technologi  kombajnow  wy szymi, o ok. 50%, nak adami pracy. Technologi  ze zbiorem

kombajnowym stosowano na polach o wi kszej powierzchni ( rednia 1,19 ha). Nak ady

mechanicznej si y poci gowej by y nieznacznie wy sze ni  przy technologii poprzedniej, co
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zwi zane by o z nieco wy szym zapotrzebowaniem na si  poci gow  podczas zbioru

kombajnowego.

rednia powierzchnia pól, na których stosowano technologi  produkcji buraków

cukrowych ze zbiorem kombajnowym, wynosi a 1,99 ha i by a przeci tnie wi ksza o ponad

po ow  od powierzchni pól, na których buraki zbierano r cznie. Ponadto technologia ,,1”

odznacza a si  ponad dwukrotnie ni szymi nak adami pracy w porównaniu z technologi  ,,0”

i ni szymi, cho  w mniejszym stopniu, nak adami cnh/ha.

Zbiór buraków kombajnem wi za  si  ze wzrostem poziomu us ug maszynowych.

Prosty wska nik zmechanizowania prac wskazuje na znacznie wy sze zmechanizowanie przy

technologii ,,1”. Jednak i w tym przypadku nak ady rbh/ha ponad trzykrotnie przewy szaj

nak ady cnh/ha, co wiadczy o potrzebie i du ych mo liwo ciach mechanizacji g ównych

zabiegów technologicznych.

Na podstawie analizy regresji wielokrotnej liniowej uzyskano nast puj ce modele:

1. Model regresji wielokrotnej – ziemniaki jadalne.

− dla nak adów pracy:

     y = -23,80x1 – 9,64x2 + 0,18x3 – 2,89x4 + 233,30 ± 37,44

 (4,56)    (6,71)   (0,04)       (0,26)    (10,71) R2 = 0,56

− dla nak adów mechanicznej si y poci gowej:

  y = -6,74x1 - 2,67x2 + 0,03x3 + 0,06x4 + 25,86 ± 11,01

 (1,34)     (1,97)    (0,01)   (0,07)    (3,15) R2 = 0,27

gdzie:

y - badana zmienna zale na

x1 - powierzchnia pola [ha]

x2 - technologia [0,1]

x3 -  plon [dt]

x4 - prosty wska nik zmechanizowania prac [ (cnh/ha : rbh/ha) · 100 %]

R2- wspó czynnik determinacji

W modelu nak adów pracy przy uprawie ziemniaka jadalnego przyj te zmienne

niezale ne wyja ni y zmienno  tych nak adów (rbh/ha) w 56%. W najwi kszym stopniu

wp yn y: prosty wska nik zmechanizowania prac i powierzchnia pola. Podniesienie poziomu

wska nika zmechanizowania o 1%, powoduje spadek wysoko ci nak adów pracy rednio o

2,89 rbh/ha. Natomiast zwi kszenie powierzchni pola o 1ha powoduje zmniejszenie tych

nak adów rednio o 23,8 rbh/ha. Równie  zmiana technologii z ,,0” (zbiór r czny z
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wykorzystaniem kopaczki) na ,,1” (zbiór kombajnowy) powoduje zmniejszenie nak adów

przeci tnie o 9,6 rbh/ha. Plon w mniejszym stopniu wp ywa na zmienn  zale .

Przewidywane warto ci zmiennej ,,nak ady pracy” ró ni  si  od warto ci empirycznych

rednio bior c o 37,44 rbh/ha (w nawiasach pod równaniem podano rednie b dy szacunku

parametrów równania).

W zdecydowanie ni szym procencie zosta a wyja niona zmienno  nak adów

mechanicznej si y poci gowej. Zestaw zmiennych obja niaj cych jest identyczny jak w

modelu poprzednim. Najwi kszy wp yw na nak ady mechanicznej si y poci gowej wywieraj

wielko  pola i technologia produkcji. Wzrost ka dej z tych wielko ci o jednostk , przy

za eniu, e reszta zmiennych stanowi constans, powoduje spadek nak adów odpowiednio o

wyliczone warto ci wspó czynników regresji. Wyja nienie zmienno ci na poziomie tylko

27% sugeruje, e na badane nak ady oddzia uj  inne czynniki nie uj te w badaniach.

Weryfikacja testem F stwierdzi a bardzo wysok  statystycznie, istotno  obu modeli

(p = 0,0000).

2.  Model regresji wielokrotnej – buraki cukrowe.

− dla nak adów pracy:

       y = -10,18x1 – 95,08x2 – 0,67x3 – 2,92x4 + 380,99 ± 74,80

(6,43)      (16,01)     (0,50)    (0,59)     (26,93) R2 = 0,60

− dla nak adów mechanicznej si y poci gowej:

     y = -5,84x1 - 15,71x2 – 0,27x3 + 0,57x4 + 51,82 ± 16,38

 (1,41)   (3,51)   (0,11)     (0,13)      (5,90) R2 = 0,27

gdzie:

y – badana zmienna zale na

x1- powierzchnia pola [ha]

x2- technologia [0,1]

x3- us ugi maszynowe [cnh/ha]

x4-prosty wska nik zmechanizowania prac [ (cnh/ha : rbh/ha) · 100 %]

R2- wspó czynnik determinacji

W modelu opisuj cym nak ady pracy zanotowano obja nienie na poziomie 60%.

Wynika z tego, e wybrane zmienne do  dobrze opisuj  poziom nak adów pracy. W

najwi kszym stopniu na nak ady pracy przy uprawie buraków cukrowych wp ywa rodzaj

zastosowanej technologii. Przej cie ze zbioru r cznego na zbiór kombajnowy przynosi

obni enie nak adów o ok. 95 rbh/ha i jest to istotna oszcz dno . Drugim, wa nym

czynnikiem jest obszar pola. Powi kszenie rozmiarów o jednostk , tj. o 1 ha, spowoduje w
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badanych warunkach spadek nak adów pracy o 10 rbh/ha. Istotny jest równie  wp yw

prostego wska nika mechanizacji. Podniesienie poziomu wska nika zmechanizowania o 1%,

powoduje spadek wysoko ci nak adów pracy rednio o 2,91 rbh/ha. Z mniejsz  si  obserwuje

si  oddzia ywanie us ug maszynowych. Wzrost ich poziomu o 1 cnh/ha powoduje spadek

badanych nak adów o ok. 0,7 rbh/ha.

W modelu obja niaj cym nak ady mechanicznej si y poci gowej zanotowano wyra ny

wp yw technologii produkcji. Technologia ,,1” w porównaniu do ,,0” charakteryzowa a si

ni szymi nak adami pracy mechanicznej o ok. 16 cnh/ha. Powi kszenie obszaru pola o 1 ha

powodowa o natomiast spadek tych nak adów o ok. 6 cnh/ha. Widoczny jest tak e wp yw

prostego wska nika mechanizacji, którego podniesienie w tym przypadku poci ga za sob

równie  wzrost nak adów cnh na 1 ha. Najem us ug maszynowych okaza  si  nieistotny z

punktu widzenia statystyki.

Ogólnie nale y stwierdzi  niski stopie  obja nienia nak adów pracy mechanicznej, co

wskazuje, e oprócz przyj tych zmiennych istniej  dodatkowe, wa ne czynniki wp ywaj ce

na zmienn  zale .

Oba modele zosta y zweryfikowane testem F, który potwierdzi  ich wysok

statystycznie istotno .

WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych bada  sk aniaj  do sformu owania nast puj cych wniosków:

1. W pracy zrezygnowano z podzia u zbiorowo ci wg obszaru gospodarstwa.

Stwierdzono, e wyst puj ce zjawisko interkorelacji pomi dzy wp ywem obszaru pola

i obszaru gospodarstwa na nak ady pracy w znacz cy sposób zak óci prawid ow

interpretacj  uzyskanych wyników.

2. Przeprowadzone analizy statystyczne wykaza y, e nak ady pracy przy uprawie

badanych gatunków ro lin w najwi kszym stopniu uzale nione by y od rodzaju

zastosowanej technologii produkcji i obszaru pola.

3. W produkcji buraków cukrowych nie potwierdzono hipotezy, e na poziom nak adów

mechanicznej si y poci gowej w najwi kszym stopniu wp ywa wielko  pola.

Prawdopodobnie wynika to ze s abego stanu technicznego sprz tu rolniczego w

gospodarstwach.

4. Wybrane czynniki natury ekonomicznej i przyrodniczej w zadowalaj cym, jak na

specyfik  tego rodzaju bada , stopniu obja ni y zmienno  nak adów pracy
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wybranych gatunków ro lin. Zmienno  nak adów mechanicznej si y poci gowej

zosta a obja niona na znacznie ni szym poziomie. Przypisywa  to nale y

prawdopodobnie oddzia ywaniu dodatkowych, nie uj tych w analizie, czynników,

ród których, nie bez znaczenia wydaj  si  by : stan techniczny rodków

mechanizacyjnych i organizacja prac polowych.

5. Jako zmienn  dodatkow , której zadaniem jest ukazanie poziomu mechanizacyjnego,

a po rednio równie  poziomu organizacyjnego wykonywanych prac wykorzystano

prosty wska nik zmechanizowania prac. Wyra a on jedynie ilo ciowy stosunek

nak adów mechanicznej si y poci gowej do nak adów pracy. Pomimo tego, w

warunkach du ego zró nicowania co do typu i stanu technicznego sprz tu, b cego

w posiadaniu gospodarstw indywidualnych, mo e to by  bardzo pomocny wska nik

porównawczy.

6. Przedstawione w artykule modele regresji wielokrotnej mog  s  jako podstawa

predykcji nak adów pracy i mechanicznej si y poci gowej przy uprawie ziemniaków i

buraków cukrowych, w warunkach nizinnych Dolnego ska.
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THE EFFECT OF NATURAL AND ECONOMIC CONDITIONS ON THE LABOUR
INPUT IN ROOT CROPS CULTIVATION

Abstract: This paper presents methodic and results of the research relating influence of
selected natural and economic factors on labour input and machine work at tillage of
potato and sugar beet. The research was carried out between 1993-1997 on the basis of
statistical data collected in 120 peasant's farms situated in low-lying parts of Lower
Silesia. As the method were introduced models of multiple regression describing
variability of inputs.
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PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ POD WP YWEM AGENCJI
ASNO CI ROLNEJ SKARBU PA STWA

(NA PRZYK ADZIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO)

Bogdan M. Wawrzyniak

Streszczenie: Celem opracowania by o wykazanie na przyk adzie woj. kujawsko-pomorskiego, jak
transfer ziemi z sektora publicznego do sektora prywatnego wp yn  na popraw  struktury agrarnej. Z
bada  wynika, e transformacja rolnictwa pa stwowego poprzez AWRSP przyczyni a si  do wzrostu

asno ci prywatnej w rolnictwie. Wzrost ten dotyczy  gospodarstw indywidualnych, które kupi y
ziemi  z Zasobu Skarbu Pa stwa. Na tej drodze 10% rolników indywidualnych powi kszy o swoje
gospodarstwa. Ponadto szereg gospodarstw wielkoobszarowych znalaz o si  w r kach osób
prywatnych, które wzmocni y swoj  pozycj  na rynku.

owa kluczowe: struktura agrarna, sektor publiczny, sektor prywatny, restrukturyzacja.

WST P

Z chwil  powstania Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (AWRSP)

pojawi y si  nowe mo liwo ci przep ywu ziemi, tj. z sektora publicznego do sektora

prywatnego, a nie jak uprzednio bywa o (do 1989 r.), z gospodarstw indywidualnych

do PGR. Powstanie Agencji oznacza o jednocze nie pojawienie si  du ego

rezerwuaru ziemi, który móg  by  rozdysponowany przynajmniej w dwóch

kierunkach:

1) na cele poprawy struktury agrarnej gospodarstw rolnych,

2)  pozostawienie w niezmienionym kszta cie jako gospodarstwa

wielkoobszarowego.

W rzeczywisto ci ustawa o powo aniu Agencji z 1991 r. przewidywa a co najmniej

5 mo liwo ci rozdysponowania gruntów z Zasobu Skarbu Pa stwa, (porównaj

Ustawa z 19 pa dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi

Skarbu Pa stwa (Dz. U. nr 57 poz. 299, z 1995 r.). Tekst ujednolicony

z uwzgl dnieniem wprowadzonych zmian) w tym:

- sprzeda  gruntów Zasobu AWRSP,

- dzier awa gruntów Zasobu AWRSP,

- administrowanie,

- tymczasowy zarz d,

- nieodp atne przekazanie.
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Wprowadzaj c ustaw  o Zasobie Skarbu Pa stwa spodziewano si , e proces

restrukturyzacji by ych pa stwowych gospodarstw rolnych pozwoli na bardziej

efektywne wykorzystanie czynników produkcji i ich rozwój w warunkach

rynkowych. Ustawa z 1991 r. odegra a istotn  rol  w procesie transformacji sektora

publicznego, zw aszcza w regionach o du ym nasileniu wyst powania PGR.

W ustawie tej przyj to zupe nie odmienn  filozofi  przekszta ce  w asno ciowych,

w porównaniu na przyk ad do ga zi i dzia ów pozarolniczych. Przede wszystkim

przyj to uproszczon  procedur , która polega a na tym, e decyzj  o likwidacji

przedsi biorstwa pa stwowego podejmowa  organ za ycielski z w asnej inicjatywy

lub na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej, wzgl dnie na wniosek

Agencji.

W okresie przekszta cenia du  rol  odegra a pierwsza faza restrukturyzacji,

polegaj ca na wyodr bnieniu sk adników z maj tku przedsi biorstwa i identyfikacji

gruntów le cych w du ym rozproszeniu (ksi gi wieczyste). Faza ta wykaza a, jaki

jest rzeczywisty stan prawny przej tych PGR, mo liwo ci zaspokojenia roszcze

prawowitych w cicieli, a zw aszcza ustalenia liczby dzia ek i enklaw oddalonych

od centrów przedsi biorstw, które powinny by  zbyte na rzecz rolników

indywidualnych. Mo na nawet zaryzykowa  twierdzenie, e pierwsza faza by a

decyduj ca dla procesu transformacji, gdy  wówczas ustalone relacje mi dzy

ró nymi sposobami rozdysponowania gruntów utrzymuj  si  z ma ymi

modyfikacjami do dnia dzisiejszego.

MATERIA RÓD OWY I METODY

 Proces transformacji rolnictwa przebiegaj cy w by ych pa stwowych

gospodarstwach rolnych oznacza  równie  istotne zmiany w strukturze agrarnej

gospodarstw indywidualnych. Pojawi  si  bowiem nowy czynnik w postaci ziemi,

który móg  wp yn  na popraw  relacji mi dzy podstawowymi czynnikami

produkcji, a mianowicie ziemi , prac  i kapita em.

 Badania skoncentrowano na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, który

do 1999 r. obejmowa  trzy odr bne województwa, tj. woj. bydgoskie, toru skie

i w oc awskie. Jest to jednocze nie ciekawy region bada , poniewa  ju  w okresie

mi dzywojennym wielka w asno  rolna (w ramach ówczesnego woj. pomorskiego)
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obejmowa a w 1933 r. 1077 maj tków prywatnych, przy czym 871 (52,9%) nale o

do Polaków oraz 506 (47,1%) do Niemców [Wawrzyniak 2002].

 Reforma rolna PKWN z 1944 r. obesz a si  do  „ agodnie” z tutejszymi

maj tkami ziemskimi i domenami pa stwowymi. W 1949 r. notowano jeszcze 507

takich jednostek, w tym 367 (72,4%) gospodarstw powy ej 100 ha. Dawniejsze

pa stwowe gospodarstwa rolne przechodzi y du o zmian i reorganizacji.

Wyst powa y pod nazw  zjednocze , inspektoratów, zespo ów, kombinatów

i przedsi biorstw wielozak adowych. Z chwil  fiaska spó dzielczej drogi socjalizacji

wsi (1956 r.), przyj to koncepcj  „pa stwowych” przekszta ce  w rolnictwie.

Od tego momentu wszystkie grunty wypadaj ce z produkcji, a tak e ziemie

przejmowane za renty i emerytury (ekonomicznie podupad e) trafia y do PGR. St d

ich liczba, jak i obszar ci gle wzrasta y. W 1973 r. by o 405 pa stwowych

gospodarstw rolnych, zgrupowanych w 66 przedsi biorstwach wielozak adowych

i gospodaruj cych na oko o 160 tys. ha u ytków rolnych.

 Celem bada  by o ustalenie, w jakim zakresie ziemie ch opskie wypadaj ce

z produkcji a przejmowane przez PGR, powróci y do sektora prywatnego i zasili y

ch opskie gospodarstwa indywidualne. W momencie powstania AWRSP zaistnia a

historyczna szansa odzyskania ziem, które nie tworzy y zwartych przestrzeni

produkcyjnych, lecz jako enklawy i obszary oddalone od macierzystych jednostek,

nadawa y si  idealnie do sprzeda y rolnikom.

 Materia ród owy oparty zosta  na oficjalnych danych Powszechnego Spisu

Rolnego z 1996 r., danych statystycznych GUS oraz na sprawozdaniach Oddzia u

Terenowego AWRSP w Bydgoszczy. Wyniki bada  za okres 1992-1998

przedstawiono odr bnie dla wyst puj cych wówczas trzech województw, za  po

1999 r. dla ca ego woj. kujawsko-pomorskiego.

 Metod  analizy by o prowadzenie porówna  mi dzy sektorem prywatnym

a sektorem publicznym na przestrzeni dziesi ciu ostatnich lat.

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ STATYSTYCZNYCH

 Struktura agrarna obrazuje pewien uk ad gospodarstw rolnych wed ug ich

obszaru. Podstawowym czynnikiem produkcji jest z kolei ziemia, a wszystkie

pozosta e czynniki s  z ni  liniowo skorelowane. Tak prezentowana struktura agrarna

obarczona jest okre lon  wad , poniewa  pokazuje tylko grupowanie gospodarstw
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wed ug ich potencja u fizycznego (w ha), bez uwzgl dnienia jako ci gleb (klasy

bonitacyjne) i wyposa enia w inne czynniki produkcji, jak czynnik ludzki (praca)

czy kapita  (wyposa enie w budynki i rodki techniczne) [Szemberg 1998].

 Na przestrzeni d szego okresu czasu przemiany obszarowe dokonywa y si

w ramach sektora prywatnego, bez mo liwo ci zasilania zewn trznego. Przemiany te

polega y z jednej strony na podziale ju  istniej cych gospodarstw (dzia y rodzinne),

z drugiej za  na kupnie ziemi od s siada. Z uwagi na fakt ma ej poda y gruntów,

w niektórych regionach wyst powa o zjawisko stagnacji.

 Tak wi c wyst powanie zjawiska przewagi popytu nad poda  przyczynia o

si  do sta ego pogorszenia struktury agrarnej. Cz  gospodarstw z przyczyn

ekonomicznych (podupad e i zaniedbane) wypad a na trwa e z produkcji i przesz a

do innego sektora (tab. 1).

 Te negatywne zjawiska zosta y odwrócone po 1991 r., czyli po ukazaniu si

ustawy o AWRSP. Agencja wyposa ona zosta a w delegacj  sprzeda y ziemi

rolnikom indywidualnym w takim zakresie, w jakim dysponowa a wolnymi

gruntami, czyli bez sztucznej parcelacji wielkoobszarowych gospodarstw rolnych,

które stanowi y jednolity organizm gospodarczy. Zainteresowanie rolników by o

du e, z uwagi na swoisty „g ód ziemi”, który wyst powa  we wszystkich regionach,

lecz móg  by  zaspokojony w pobli u by ych PGR, gdzie faktycznie takie ziemie

wyst powa y [Spychalski 1999].

 Nabywcami gruntów rolnych byli g ównie rolnicy indywidualni. Grunty

zbywano na drodze przetargów. Wi kszo  wy onionych w ten sposób kandydatów

wyst powa a do Agencji z wnioskami, zaopiniowanymi przez gminy, o roz enie na

raty ceny nabywanych gruntów. Przeci tnie cena rozk adana by a na 4-6 rat. rednia

cena sprzeda y 1 ha gruntów w 1995 r. wynosi a 1090 z , przy czym w woj.

bydgoskim odnotowano cen  1130 z  (maksymaln  w wysoko ci 4000 z ), w woj.

toru skim 1150 z  (maksymaln  5600 z ) oraz w woj. w oc awskim 710 z

(maksymalna 5389 z ).

Tabela 1. Struktura agrarna indywidualnych gospodarstw rolnych w regionie kujawsko-pomorskim(1996)
Table 1 Agrarian structure of private farms in kujawsko-pomorski region (1996)

Woj. bydgoskie Woj. toru skie Woj. w oc awskieWielko
gospodarstwa w ha
Farm area in hectare

Liczba
Number

Procent
Percentage

Liczba
Number

Procent
Percentage

Liczba
Number

Procent
Percentage

Do 2

2 – 5

6555

6909

17,4

18,3

4169

5319

14,4

18,4

3637

6104

11,4

19,2



5

5

5 – 10

10 – 15

Ponad 15

Razem

Total

7656

7100

9533

37753

20,3

18,8

25,2

100,0

8051

5753

5635

28927

27,8

19,9

19,5

100,0

11269

6101

4656

31767

35,5

19,2

14,7

100,0

ród o: Struktura agrarna. Powszechny Spis Rolny 1996. GUS, Warszawa 1997

 Akceptacja przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej

nowych zasad sprzeda y nieruchomo ci rolnych przez Agencj  na warunkach

preferencyjnych stanowi a dla rolników dodatkow  zach  do nabywania gruntów.

Warunki preferencyjne stwarza y w tym przypadku mo liwo  skorzystania z dop at

do oprocentowania kredytu bankowego ze rodków Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa na zakup gruntów rolnych i inne cele z tym zwi zane.

Dop aty te pozwala y tak e roz  sp aty nale no ci na raty.

 Przy preferencyjnym zakupie istnia y jednak e dwa zastrze enia:

- pierwsze dotyczy o maksymalnej powierzchni gruntów, jak  jeden podmiot mo e

naby , przy czym dla woj. bydgoskiego zaliczonego do III regionu by  to obszar

do 500 ha przeliczeniowych. Woj. toru skie i w oc awskie zaliczono do II

regionu, a wi c maksymalna powierzchnia gruntów wynosi a 300 ha

przeliczeniowych;

- drugie zastrze enie dotyczy o wysoko ci pierwszych wp at oraz maksymalnego

okresu sp aty, zale nie od zastosowanego miernika – pieni nego czy

naturalnego.

W latach 1992-1995 sprzedano rolnikom 9391 ha u ytków rolnych w tym

najwi cej w woj. bydgoskim – 4999 ha (53,2%), w woj. toru skim 3600 ha (38,3%),

za  na drugim kra cu pozostawa o woj. w oc awskie ze swoimi 792 ha u ytków

rolnych (8,5%). Takie dysproporcje w sprzeda y wynika y z rozmieszczenia by ych

PGR na terenie poszczególnych regionów i faktycznych mo liwo ci dost pu do tych

gruntów. Inaczej mówi c, rolnicy w oc awscy nie wykazywali mniejszego

zainteresowania kupnem ziemi, ale po prostu nie mieli takiej mo liwo ci zakupu.

Sprzedawane grunty by y o ró nej powierzchni, najwi cej, bo 38,3% pozosta o w

grupie obszarowej do 1 ha, za  25,0% w grupie 1-5 ha. redni area  sprzedawanych

gruntów przypadaj cych na 1 umow  wynosi  3,77 ha (w grupie do 20 ha). W ten

sposób dla ponad 7,2 tys. gospodarstw indywidualnych w regionie kujawsko-

pomorskim stworzono mo liwo ci dodatkowego nabycia ziemi z Zasobu Skarbu

Pa stwa. Stanowi o to istotny czynnik dla powi kszenia wyposa enia tej grupy
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gospodarstw w ziemi , a po rednio tak e poprawy ich efektywno ci. Mo na przyj ,

e poprzez dzia ania Agencji 7,3% rolników indywidualnych powi kszy o swoje

gospodarstwa. Zmiany zachodz ce w strukturze obszarowej, równie  na skutek

dzia alno ci Agencji, wykaza y wzrost powierzchni 1 gospodarstwa, z tego:

- w woj. bydgoskim o 1,9 ha

- w woj. toru skim o 1,2 ha

- w woj. w oc awskim o 0,8 ha.

Nie ulega w tpliwo ci, e proces restrukturyzacji sektora publicznego w

rolnictwie uruchomi  transfer ziemi do gospodarstw indywidualnych. Nie by  to

bynajmniej ruch jednokierunkowy. Wewn trz w asno ci prywatnej trwa y przep ywy

ziemi o charakterze dodatnim, w kierunku powi kszania gospodarstwa, który

dokonywa  si  dzi ki mo liwo ci zakupu ziemi od s siada lub z Zasobu WRSP, b

o charakterze ujemnym, gdy z ró nych wzgl dów w ciciel zbywa  cz  swoich

gruntów.

Dane pochodz ce z Oddzia u Terenowego AWRSP w Bydgoszczy

skonfrontowano z oficjalnymi danymi statystycznymi. Wynika z nich, e w latach

1990-1996 w regionie kujawsko-pomorskim 8470 gospodarstw zakupi o ziemi , w

tym 1038 (12,3%) z zasobu Agencji. Ogólna powierzchnia zakupionej ziemi

wynosi a 54 142 ha, w tym 11 933 ha (22,0%) z Agencji. Dodatkowo podobna liczba

gospodarstw indywidualnych dzier awi a ziemi , przy czym dzier awa dotyczy a ich

w wi kszym stopniu ni  zakup ziemi pochodz cej z Agencji (tab. 2). Wyja ni  tutaj

trzeba, e badania GUS zacz to prowadzi  od 1990 r., gdy tymczasem Agencja

rozpocz a swoj  dzia alno  w 1992 r.

Tabela 2. Zakup i dzier awa ziemi w latach 1990-1996 przez u ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych
Table 2. Purchase and lease of land in the 1990-1996 years by private farmers

Wyszczególnienie
Details

Woj. bydgoskie Woj. toru skie Woj. w oc awskie

Liczba gospodarstw, które zakupi y ziemi
Number of enlarged farms
W tym z zasobu WRSP
From APA sources
 Procent
 Percentage
Powierzchnia ziemi zakupionej w ha
Area of the land bought (in hectare)
W tym z zasobu WRSP
From APA sources
 Procent
 Percentage

rednia pow. zakupiona na 1 gosp. w ha
Average area bought by 1 farm (in hectare)
W tym z zasobu WRSP
From APA sources

3059

540

17,6

22405

6765

30,2

7,3

12,5

3048

344

11,3

19649

4043

20,6

6,4

11,8

2363

154

6,5

12088

1125

9,3

5,1

7,3
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Liczba gospodarstw dzier awi cych ziemi
Number of farms renting land
W tym z zasobu WRSP
From APA sources
 Procent
 Percentage
Powierzchnia ziemi dzier awionej w ha
Are of land rented in hectare
W tym z zasobu WRSP
From APA sources
 Procent
 Percentage

rednia pow. dzier awiona na 1 gosp. w ha
Average of land leased on 1 farm in hectare
W tym z zasobu WRSP
From APA sources

3563

1259

35,3

50692

3476

68,2

14,2

27,5

2148

413

19,2

23646

13915

58,8

11,0

33,7

2122

532

25,1

14770

6802

46,0

7,0

10,9

ród o: Przemiany agrarne. GUS, Warszawa 1997

W momencie powstania woj. kujawsko-pomorskiego (1999) zanotowano 90,7

tys. gospodarstw indywidualnych, przy czym 30,1 tys. (33,2%) mie ci o si  w

granicach 1-5 ha. Z uwagi na fakt, e nast pi y pewne przesuni cia granic

województwa (wy czenie powiatu chojnickiego), trudno o dokonanie bezpo rednich

porówna  w celu odnotowania zmian w strukturze agrarnej [Wawrzyniak 2002].

Tempo sprzeda y ziemi z zasobu Agencji spad o, poniewa  wyczerpa y si

„proste rezerwy” w postaci enklaw, resztówek, osad oddalonych, których w

pierwszej fazie pozbywano si  bez adnych zahamowa . Nast pi o pewne za amanie

dynamiki sprzeda y, które mia o zwi zek ze spadaj  op acalno ci  i ni sz  ni

dotychczas rentowno ci  produkcji rolniczej. Kolejnych nabywców nieruchomo ci

rolnych, pomimo korzystnego rozk adania p atno ci na raty, cechowa a cz sto

niedostateczna zamo no  lub brak zainteresowania inwestowaniem w ziemi .

Znalaz o to równie  odbicie w znacznie ni szej skuteczno ci przetargów na sprzeda

gruntów. Dodatkow  okoliczno ci  hamuj  proces sprzeda y by  brak uregulowa

w kwestii reprywatyzacji oraz braki w dokumentacji prawno-w asno ciowej i

geodezyjnej. Do Oddzia u Terenowego AWRSP z ono bezpo rednio lub poprzez

organy administracji pa stwowej 494 wnioski reprywatyzacyjne, na powierzchni  90

tys. ha. Stanowi o to blisko 1/3 powierzchni przej tej do Zasobu Nieruchomo ci, co

do których toczy si  post powanie w zwi zku z zarzutem o sprzeczne z prawem

przej cie na rzecz Skarbu Pa stwa – nie mog y by  sprzedane przed zako czeniem

post powania. Przepis ten nie wyklucza mo liwo ci zagospodarowania

nieruchomo ci w innych formach, np.. dzier awy lub administrowania.

W latach 1999-2001 sprzeda  spad a do poziomu 4,6 – 6,4 tys. ha rocznie, by

osi gn  ponad 12,5 tys. ha. Procesom sprzeda y towarzyszy a dzier awa, jako
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forma kontraktu zapewniaj cego perspektyw  gospodarowania w rolnictwie w

warunkach ograniczonego kapita u.

cznie ponad 8,8 tys. rolników indywidualnych stworzono mo liwo

powi kszenia gospodarstwa rolnego. Mo na przyj , e poprzez dzia ania Agencji

blisko 10% rolników powi kszy o swoje gospodarstwa. Zmiany zachodz ce w

strukturze obszarowej gospodarstw, które uwidoczni y tak e dane GUS wykaza y, e

redni wzrost jednego gospodarstwa wyniós  1,5 ha. Analizuj c grupy obszarowe

gospodarstw, najbardziej znacz cy wzrost odnotowano w gospodarstwach powy ej

15 ha, nieznaczny wzrost w przedziale 1-5 ha oraz pewien spadek w grupach 5-10 ha

oraz 10-15 ha.

W wyniku procesu restrukturyzacji zacz a si  kurczy  w asno  publiczna,

reprezentowana w przesz ci przez pa stwowe gospodarstwa rolne. Pozosta o 120

gospodarstw wielkoobszarowych, przy czym rednia wielko  jednego gospodarstwa

by a najwi ksza na terenie by ego woj. toru skiego (688 ha), najmniejsza za  na

terenie by ego woj. w oc awskiego (252 ha). Sektor publiczny obejmuje obecnie

4,7% u ytków rolnych, co oznacza spadek o 10 punktów procentowych.

Tabela. 3. Sprzeda  gruntów z Zasobu Skarbu Pa stwa przez OT AWRSP w Bydgoszczy
Table 3. Sale of land from Resource of Treasury State by Bydgoszcz Division Agricultural Property Agency of
the State Treasury in Bydgoszcz

Lata
 Years

Sprzeda  w ha
Sale in hectares

Wzrost w %
Increase percent

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

 195
1587
5348
4670
9675
11011
6453
4615
7340
7021
7214

-
100,0
337,0
294,3
609,6
694,0
407,0
291,0
463,0
442,4
455,0

ród o: Dane OT AWRSP w Bydgoszczy

Source: The Data of Bydgoszcz Division Agricultural Property Agency of the
State Treasury in Bydgoszcz



Mapa 1. Podzia  administracyjny województwa kujawsko-pomorskiego

Map. 1. Administration Division of Kujawy and Pomorze Province
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Zgodnie z ustaw  o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu

Pa stwa z 1991 r. istnia o kilka kierunków zagospodarowania gruntów

pa stwowych, w tym sprzeda  rolnikom indywidualnym w celu poprawienia

istniej cej struktury agrarnej. Nie by a to bynajmniej priorytetowa dzia alno

Agencji, gdy  w gruncie rzeczy oznacza oby to parcelacj  maj tków. Taka

dzia alno  by aby sprzeczna z zasadami ekonomicznymi i gospodarczymi, gdy

by e PGR by y obiektami ukszta towanymi w rozwoju historycznym, jako

pocz tkowo maj tki folwarczne, a potem kapitalistyczne, by z czasem sta  si

socjalistycznymi przedsi biorstwami rolnymi.

 Proces restrukturyzacji sektora pa stwowego oznacza  szans  poprawienia

struktury agrarnej przez cz  rolników maj cych swoje gospodarstwa najbli ej

gruntów by ych PGR. Z takiej szansy skorzystano najwi cej w I fazie przekszta ce

asno ciowych, poniewa  koniunktura w rolnictwie by a stosunkowo dobra i

inwestowanie w ziemi  okaza o si  przedsi wzi ciem op acalnym. W tym te  okresie

postawiono do dyspozycji rolników ziemie co prawda rozdrobnione i rozproszone,

ale o ile graniczy y z gruntami ch opskimi, sk ania o to rolników do stawania do

przetargów i podbijania ceny.

 W II fazie (od 1998 r.), gdy koniunktura w rolnictwie wyra nie os ab a, a

tak e spad a liczba atrakcyjnych dzia ek, mo liwo ci poprawy struktury agrarnej na

tej drodze uleg y ograniczeniu. Rolnicy co prawda dali przeznaczenia wi cej ziemi

na ich cele, ale nie by o woli politycznej dalszej parcelacji maj tków.

 Ju  na pocz tku przekszta ce  w asno ciowych w rolnictwie (1993 r.) W.

Poczta stwierdzi , e „inkorporacja rolnictwa uspo ecznionego w system gospodarki

rynkowej mo e istotnie poprawi  po enie ekonomiczne i struktur  rolnictwa. Nie

powinna zatem mie  miejsca przeprowadzona na szerok  skal  ani parcelacja, ani

rozsprzeda  ziemi rolnictwa pa stwowego na tzw. upe norolnienie” [Poczta 1993].

 Cz  dawnych PGR przesz a okre lon  drog  przekszta ce  w asno ciowych

wiod  poprzez spó ki pracownicze lub dzier aw , by z kolei trafi  w r ce

prywatne. Dalsza grupa dzier awców w ramach pierwokupu chce naby

gospodarstwa wielkoobszarowe, jeszcze nawet przed naszym przyst pieniem do Unii

Europejskiej. W ten sposób w pejza u wsi pojawi a si  nowa kategoria w cicieli

ziemskich, którzy zarz dzaj  w sposób nowoczesny maj tkami ziemskimi o areale w

przedziale 500-1000 ha. Dysponuj c takim area em i nowoczesnym sprz tem, mog

konkurowa  na rynkach europejskich.
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WNIOSKI

1. Powstanie Zasobu Skarbu Pa stwa na ziemiach by ych PGR przyczyni o si  do

pewnej poprawy struktury agrarnej (o oko o 10%) gospodarstw indywidualnych,

ale tylko w regionach, gdzie ten sektor pa stwowy wyst powa .

2. W ramach gospodarki ch opskiej obserwowano zarówno proces koncentracji, jak

i dekoncentracji ziemi. Cz  gospodarstw silnych ekonomicznie wzmocni a

swój potencja  ziemski, staj c si  w pe ni gospodarstwami towarowymi (20-30

ha). Natomiast proces dekoncentracji zaistnia  w wyniku powrotu na wie  by ych

tzw. ch opo-robotników, którzy upomnieli si  o cz  dziedzicznej ziemi.

3. Powsta e gospodarstwa wielkoobszarowe charakteryzuj  si  ró nymi obszarami

mieszcz cymi si  w przedziale od 100 do 1000 ha. Tak du e maj tki ziemskie

mog  okaza  si  trudne przy dalszym funkcjonowaniu, gdyby okaza a si

prawdziwa wiadomo , e takie gospodarstwa nie mog  by  wi ksze ni  300 ha,

która to wiadomo  pojawi a si  w projekcie ustawy o agencji nieruchomo ci

rolnych. Sztuczne dzielenie jednolitych organizmów gospodarczych mog oby

okaza  si  ciosem dla ich dalszej egzystencji.
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Abstract. The aim of the paper was to show, on the example of
kujawsko-pomorski region, the influence of the land transfer on
improvement of the agrarian structure. The research shows that
transformation of state owned farms by The Agricultural Property
Agency of the State Treasury (APA) contributed to increase of the
private ownership. The increase concerned family farms. Their owners
bought land from APA and on this way they enlarged their own farms.
Moreover, a big number of large area farms strengthen their position on
the free market.

Key words: agrarian structure, public sector, private sector,
restructuring.
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ZMIANY W REJESTROWANEJ DZIA ALNO CI POZAROLNICZEJ
ROLNIKÓW W REGIONIE PODKARPACKIM

Dariusz Zaj c

Streszczenie. Celem pracy jest ustalenie jakie zmiany nast pi y w rejestrowanej dzia alno ci
pozarolniczej rolników po jej uruchomieniu oraz jakie s  zamierzenia rolników odno nie tej
dzia alno ci na przysz , przy uwzgl dnieniu typu i po enia geograficznego gminy w regionie
podkarpackim. Przeprowadzone badania wykaza y, e po uruchomieniu dzia alno ci
pozarolniczej rolnicy wprowadzali w niej ró norodne zmiany, które w wi kszo ci przypadków
oznacza y w praktyce rozwój tej dzia alno ci. W ród zamierze  rolników przewa aj  natomiast
postawy bierne, nastawione na utrzymanie tego co ju  osi gn li, a w niewielu przypadkach
mo na zauwa  postawy ekspansywne, nastawione zdecydowanie na dalszy rozwój prowadzonej
dzia alno ci pozarolniczej, przy czym dotyczy to zw aszcza gmin wiejskich i podmiejskich.

owa kluczowe: pozarolnicza dzia alno  gospodarcza, rolnicy, region podkarpacki.

WST P

Rozwój przedsi biorczo ci pozarolniczej na obszarach wiejskich zako czy  etap

szybkiego zwi kszania liczby podmiotów gospodarczych i wchodzi w etap podmiotowych i

organizacyjnych zmian strukturalnych, a wi c wi e si  z zagospodarowywaniem dotychczas

pomijanych nisz rynkowych oraz z koncentracj  organizacyjn  firm, co wymaga przyj cia

przez drobnych wiejskich przedsi biorców odpowiedniej strategii dzia ania [Niedzielski 1998].

Przedsi biorcy stosuj  bardzo ró ne strategie post powania jako reakcj  na naciski

zewn trzne i wewn trzne. Mo na wyró ni  4 podstawowe sposoby reakcji, a mianowicie:

1. bierno , czyli brak reakcji, co w jednostkowych sytuacjach mo e by  s uszne (np. gdy nie

wiemy jak reagowa  i mo emy podj  decyzje pogarszaj ce sytuacj ), w d szej perspektywie

bierno  mo e by  jednak przyczyn  upadku przedsi biorstwa;

2. adaptacja (przystosowanie si ), tj. zmiany w zasobach (np. inwestycje, zmiany w

zatrudnieniu itp.), zmiany w strukturze dzia alno ci gospodarczej i sprzeda y, dostosowuj ce

 do aktualnego popytu na rynku, obni enie kosztów jednostkowych celem zwi kszenia

konkurencyjno ci cenowej i zwi kszenia zysku, odkrycie zewn trznych szans rozwojowych

(np. programy pomocowe ze rodków UE itp.);

3. oddzia ywanie na otoczenie, tj. aktywno  polityczna (np. w formie tworzenia organizacji

zwi zkowych, cz onkostwo we w adzach partii politycznych reprezentuj cych interesy

okre lonych grup spo ecznych itp.), tworzenie nowych przedsi biorstw poprzez czenie si  w

wi ksze jednostki zdolne do finansowania bada  rynkowych i wch aniania post pu techniczno-

organizacyjnego, dzia alno  zespo owa, kontrakty, wspó praca mi dzynarodowa itp.;
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4. zmiana pola dzia ania, tj. ca kowita, zwi zana z zaniechaniem dotychczasowej dzia alno ci i

wej ciem do innej, potencjalnie bardziej zyskownej bran y, dywersyfikacja na obszary

pokrewne lub nowe [Klepacki 1999].

Poza tym podstawowym czynnikiem rozwoju przedsi biorstw s  szeroko rozumiane

innowacje. Innowacja jest specyficznym narz dziem przedsi biorczo ci, czyli dzia aniem, które

nadaje zasobom nowe mo liwo ci tworzenia bogactwa. Innowacja tworzy nowe zasoby,

zarówno materialne, jak i niematerialne (intelektualne) i jest ona zarówno procesem, jak i

produktem. Przedsi biorcy, w odró nieniu od osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz  na

zasadzie rutyny, bezpo rednio uczestnicz  w kreowaniu zdolno ci rozwojowej i innowacyjnej

firmy, ponosz c odpowiedzialno  za swoje decyzje, a z kolei skala dzia alno ci innowacyjnej

wp ywa na zdolno  konkurencyjn  firmy oraz wyznacza jej miejsce na rynku, zw aszcza w

ugim okresie [Bia  1995, Grzybowski 1995]. St d te  dalszy rozwój przedsi biorczo ci

pozarolniczej na obszarach wiejskich wymaga dzia  o charakterze innowacyjnym (tj.

rozumianych jako ogó  inicjatyw oznaczaj cych jak  zmian , wprowadzenie czego  nowego,

wzbogacenie istniej cej rzeczywisto ci o nowe elementy i spe niaj cych takie warunki, jak:

yteczno , dodatnia ocena w wietle okre lonych kryteriów, zmiana jako ciowo ró na od

ju  istniej cych), które maj  wi ksze szanse na bycie nowymi nie tylko dla firmy, ale tak e dla

ca ej lokalnej gospodarki. Nale y wi c pobudza  zdolno ci innowacyjne przedsi biorców

wiejskich, co mo e, przy ograniczonym tempie nap ywu na obszary wiejskie kapita u z

zewn trz, wywo  korzystne zjawisko endogenicznego rozwoju drobnych przedsi biorstw

tam dzia aj cych [Sikorska-Wolak 1995, Brodzi ski 1999, Sawicka 2000].

Celem opracowania jest ustalenie jakie zmiany nast pi y w rejestrowanej dzia alno ci

pozarolniczej rolników po jej uruchomieniu oraz jakie s  zamierzenia rolników odno nie tej

dzia alno ci na najbli sz  przysz , przy uwzgl dnieniu typu i po enia geograficznego

gminy w regionie podkarpackim (obejmuj cym trzy by e województwa, tj. kro nie skie,

przemyskie i rzeszowskie).

 Materia  empiryczny pracy stanowi  dane uzyskane w drodze wywiadu z

kwestionariuszem przeprowadzonego w ród rolników prowadz cych rejestrowan  dzia alno

pozarolnicz  na terenie 6 losowo wybranych gmin regionu podkarpackiego (tj. G ogów

Ma opolski, Ka czuga, Strzy ów, Domaradz, Krasne i Stary Dzikowiec), ró ni cych si  typem

(tj. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie) i po eniem geograficznym (tj. gminy s siaduj ce z

miastem Rzeszów, przez których teren przebiega droga krajowa czyli podmiejskie, gminy
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oddalone od Rzeszowa, przez których teren przebiega droga krajowa, gminy oddalone od

Rzeszowa i od drogi krajowej).

CHARAKTERYSTYKA DZIA ALNO CI POZAROLNICZEJ PROWADZONEJ
PRZEZ BADANYCH ROLNIKÓW

 Badani rolnicy najcz ciej uruchamiali rejestrowan  dzia alno  pozarolnicz  w latach

1990-1995. Natomiast niewielu z nich rozpocz o j  po 1995 roku, a znikoma cz  przed

1990 rokiem. Nie ma przy tym wi kszych ró nic w tym zakresie pomi dzy poszczególnymi

grupami gmin (tab. 1).

Pozarolnicza dzia alno  gospodarcza badanych rolników prowadzona jest g ównie w

formie podmiotów gospodarczych osób fizycznych, a udzia  podmiotów gospodarczych

prowadzonych w formie spó ek jest znikomy. Nie ma przy tym wi kszych ró nic w tym

zakresie pomi dzy poszczególnymi grupami gmin. W ród badanych rolników zdecydowanie

przewa aj  osoby, które prowadz  rejestrowan  dzia alno  pozarolnicz  w pe nym wymiarze

(na sta e), a niewielki jest odsetek osób, które zajmuj  si  ni  dorywczo b  sezonowo.

Jednak w gminach wiejskich oraz podmiejskich wi cej rolników, w porównaniu z pozosta ymi

grupami gmin, prowadzi j  na sta e, a mniej - dorywczo lub sezonowo (tab. 1).

W strukturze rodzajowej dzia alno ci pozarolniczej badanych rolników przewa a

dzia alno  handlowa, a nast pn  pozycj  zajmuje dzia alno  us ugowa. Nieco mniejszy udzia

ma natomiast pozarolnicza dzia alno  produkcyjna, a najmniejszy dzia alno  gastronomiczna

oraz mieszana. Jednak w gminach podmiejskich wyst puje nieco odmienna struktura

rodzajowa pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej badanych rolników. Mianowicie najwi kszy

udzia  posiada w niej pozarolnicza dzia alno  produkcyjna, nast pn  lokat  zajmuje

dzia alno  us ugowa, kolejn  dzia alno  handlowa, a najmniejszy udzia  ma, podobnie jak w

pozosta ych grupach gmin, dzia alno  gastronomiczna oraz mieszana. Ponadto w gminach

wiejskich oraz podmiejskich, wi kszy udzia  w tej strukturze posiada dzia alno  us ugowa i

produkcyjna, a mniejszy dzia alno  handlowa, w porównaniu z gminami miejsko-wiejskimi

oraz oddalonymi od Rzeszowa. We wszystkich analizowanych grupach gmin w pozarolniczej

dzia alno ci produkcyjnej badanych rolników przewa a stolarstwo i tapicerstwo nad

pozosta ymi rodzajami tej dzia alno ci. W dzia alno ci handlowej dominuje z kolei handel

wielobran owy. Natomiast w przypadku dzia alno ci us ugowej wida  pewne ró nice w jej

strukturze pomi dzy poszczególnymi grupami gmin. Mianowicie w gminach miejsko-wiejskich

oraz oddalonych od Rzeszowa, wi kszy udzia  w tej dzia alno ci maj  us ugi zwi zane
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bezpo rednio z rolnictwem (np. us ugi mechanizacyjne, chemizacyjne itp.), a mniejszy us ugi

transportowe i budowlane, w porównaniu z gminami wiejskimi oraz podmiejskimi (tab. 1).

ZMIANY DOKONANE PRZEZ BADANYCH ROLNIKÓW W DZIA ALNO CI
POZAROLNICZEJ

 Po uruchomieniu rejestrowanej dzia alno ci pozarolniczej przez badanych rolników

zachodzi y istotne zmiany w zatrudnieniu. Niemal wszyscy rolnicy zwi kszali przy tym

zatrudnienie w tej dzia alno ci, przyjmuj c do pracy nowych pracowników, a jedynie co pi ty

by  zmuszony do redukcji zatrudnienia. Jednak w gminach wiejskich oraz podmiejskich,

wi kszy jest, w porównaniu z pozosta ymi grupami gmin, odsetek rolników, którzy zwi kszyli

zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej, a mniejszy takich, którzy dokonali jego redukcji.

ród rolników, którzy zwi kszali zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej, przewa aj  tacy,

którzy przyjmowali pracowników na sta e oraz cz onków rodziny. Z kolei w ród rolników,

którzy zmniejszali zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej, wi cej jest takich, którzy zwalniali

pracowników zatrudnionych dorywczo oraz pracowników nie b cych cz onkami rodziny, w

tym z terenu w asnej gminy, a niewielu rolników zwolni o z pracy w dzia alno ci pozarolniczej

osoby zatrudnione na sta e oraz cz onków rodziny. Ponadto w gminach wiejskich oraz

podmiejskich, wi kszy jest, w porównaniu z pozosta ymi grupami gmin, udzia  rolników,

którzy zatrudniali pracowników na sta e oraz pracowników nie b cych cz onkami rodziny, w

tym cz ciej z poza terenu w asnej gminy, a mniejszy jest udzia  rolników zatrudniaj cych

pracowników dorywczo oraz cz onków rodziny. Dodatkowo w gminach tych, nieco wi cej

rolników ni  w pozosta ych, zwolni o pracowników zatrudnionych dorywczo oraz cz onków

rodziny, a mniej zwolni o pracowników zatrudnionych na sta e oraz pracowników nie

cych cz onkami rodziny, w tym cz ciej z terenu w asnej gminy (tab. 2).

 Prawie po owa badanych rolników po uruchomieniu dzia alno ci pozarolniczej

dokonywa a w niej ró norodnych inwestycji, co mo e wiadczy  o znacznym zaanga owaniu

rolników w t  dzia alno  oraz o ch ci jej sukcesywnego rozwoju. Jednak w gminach wiejskich

oraz podmiejskich zdecydowanie wi cej rolników, w porównaniu z pozosta ymi grupami gmin,

realizowa o omawiane inwestycje. W ród rolników, którzy inwestowali w pozarolnicz

dzia alno  gospodarcz  prowadzon  na w asny rachunek, dominuj  tacy, którzy dokonywali

dla jej potrzeb zakupu rodków transportu oraz innych rodków trwa ych (w tym maszyn,

urz dze  itd.). W mniejszym stopniu za  inwestycje dotyczy y remontów (adaptacji) budynków

oraz ich budowy lub rozbudowy. Natomiast znikomy odsetek badanych, stanowi  rolnicy,
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którzy dokonywali modyfikacji w procesach technologicznych b  zakupu nowych

technologii, co mo e by  powi zane z wysokimi kosztami tego rodzaju inwestycji (na

ponoszenie których wielu z nich po prostu nie sta ) oraz z faktem, e niewielu spo ród nich

zajmuje si  pozarolnicz  dzia alno ci  produkcyjn . Zwracaj  jednak uwag  pewne ró nice w

tym zakresie pomi dzy poszczególnymi grupami gmin. Mianowicie w gminach wiejskich oraz

podmiejskich, wi cej rolników, w porównaniu z pozosta ymi grupami gmin, inwestowa o w

zakup rodków trwa ych (w tym rodków transportu) oraz wi cej dokonywa o remontów

(adaptacji) budynków, a tak e modyfikacji w procesach technologicznych i zakupu nowych

technologii. Natomiast mniej rolników w tych gminach, w porównaniu z pozosta ymi,

realizowa o budow  nowych lub rozbudow  istniej cych budynków. Mo e to by  powi zane

ze struktur  rodzajow  pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej prowadzonej przez badanych

rolników, w której w gminach wiejskich oraz podmiejskich, wi kszy udzia , w porównaniu z

pozosta ymi grupami gmin, ma pozarolnicza dzia alno  produkcyjna oraz us ugowa, w tym

us ugi transportowe (tab. 1 i 3). Wszyscy rolnicy realizowali inwestycje dla potrzeb

dzia alno ci pozarolniczej w oparciu o rodki w asne, po owa z nich korzysta a w tym celu

dodatkowo z kredytów, a co trzeci badany pozyskiwa  na to rodki z innych róde  (w tym

po yczka od rodziny, znajomych itd.). Jednak w gminach wiejskich oraz podmiejskich mniej

rolników, w porównaniu z pozosta ymi grupami gmin, korzysta o przy realizacji omawianych

inwestycji z wk adów obcych, w tym zw aszcza innych ni  kredyty (tab. 3).

 Ponad po owa badanych rolników dokona a po uruchomieniu dzia alno ci pozarolniczej

zmian dotycz cych jej zakresu (profilu) oraz skali (obrotów), co w du ej mierze skutkowa o

równie  zmianami dotycz cymi rejonu dzia ania firmy. Znacznie wi cej rolników dokona o

przy tym rozszerzenia profilu oraz zwi kszenia skali dzia alno ci pozarolniczej, a tak e

zwi kszenia rejonu dzia ania firmy, z tym, e zw aszcza dotyczy to gmin wiejskich oraz

podmiejskich. Natomiast znacznie mniej rolników zosta o zmuszonych do zaw enia profilu

oraz do zmniejszenia skali rejestrowanej dzia alno ci pozarolniczej, doprowadzaj c w

rezultacie do zmniejszenia rejonu dzia ania firmy, przy czym zw aszcza dotyczy to gmin

miejsko-wiejskich oraz oddalonych od Rzeszowa. Niewielu rolników dokona o za  ca kowitej

zmiany profilu dzia alno ci pozarolniczej, poszukuj c niejako nowych, innych mo liwo ci w

tym zakresie, przy czym w wi kszym stopniu dotyczy to gmin miejsko-wiejskich oraz

oddalonych od Rzeszowa. Ponadto nale y zauwa , e badani rolnicy nie zmieniali formy

organizacyjno-prawnej prowadzonej przez nich rejestrowanej pozarolniczej dzia alno ci

gospodarczej (tab. 4).
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ZAMIERZENIA BADANYCH ROLNIKÓW ODNO NIE DZIA ALNO CI
POZAROLNICZEJ

 Prawie po owa badanych rolników zamierza w najbli szej przysz ci dokona  zmian w

zatrudnieniu w pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej prowadzonej na w asny rachunek.

Najcz ciej zmiany te maj  polega  na zwi kszeniu zatrudnienia w dzia alno ci pozarolniczej,

przy czym g ównie dotyczy to osób, które b  pracowa  dorywczo oraz cz onków rodziny.

Natomiast co szósty badany planuje zmniejszy  zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej, z

tym, e cz ciej dotyczy oby to pracowników zatrudnionych dorywczo oraz pracowników nie

cych cz onkami rodziny. Z kolei mo na przypuszcza , e rolnicy, którzy zamierzaj

zwolni  z pracy w dzia alno ci pozarolniczej pracowników zatrudnionych na sta e oraz

cz onków rodziny, to w wi kszo ci przypadków ci sami, którzy b  prawdopodobnie w

najbli szej przysz ci likwidowa  firm  (tab. 5 i 7). Dodatkowo w gminach wiejskich oraz

podmiejskich nieco wi cej rolników, w porównaniu z pozosta ymi grupami gmin, planuje

zwi kszy  zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej, a mniej jest takich, którzy planuj  je

zmniejszy . Ponadto w gminach tych wi cej rolników, w porównaniu z pozosta ymi, zamierza

zatrudni  dodatkowo pracowników na sta e oraz cz onków rodziny (tab. 5).

 Jedynie co trzeci respondent zamierza w najbli szej przysz ci dokona  inwestycji dla

potrzeb rejestrowanej dzia alno ci pozarolniczej. Najcz ciej inwestycje te maj  dotyczy

zakupu rodków transportu oraz zakupu innych rodków trwa ych (w tym zwykle przez

rolników, którzy prowadz  rejestrowan  pozarolnicz  dzia alno  us ugow  zwi zan  z

rolnictwem), a w mniejszym stopniu remontów budynków, budowy nowych lub rozbudowy

istniej cych budynków oraz modyfikacji w procesach technologicznych. Inwestycje dotycz ce

budynków gospodarczych i zakupu rodków transportu cz ciej maj  by  przy tym

realizowane przez rolników z gmin miejsko-wiejskich oraz oddalonych od Rzeszowa. W

przypadku wszystkich rolników ród em realizacji planowanych inwestycji na rzecz

dzia alno ci pozarolniczej, maj  by rodki w asne, jedynie co trzeci zamierza przy tym

korzysta  z kredytu, a co pi ty z innych obcych róde , w tym z po yczki od rodziny,

znajomych itd. Jednak w gminach miejsko-wiejskich oraz oddalonych od Rzeszowa, wi cej

rolników, w porównaniu z gminami wiejskimi oraz podmiejskimi, zamierza realizowa

planowane inwestycje w oparciu o obce ród a finansowania tj., kredyty oraz inne obce ród a,

w tym po yczki od rodziny, znajomych itd. (tab. 6).
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ród badanych rolników, którzy zamierzaj  dokonywa  zmian dotycz cych zakresu

(profilu), skali (obrotów) oraz rejonu dzia ania rejestrowanej pozarolniczej dzia alno ci

gospodarczej, przewa aj  tacy, którzy planuj  rozwój tej dzia alno ci, poprzez zwi kszenie jej

skali (obrotów), mi dzy innymi wskutek zwi kszenia zatrudnienia, a tak e poprzez

rozszerzenie profilu i zwi kszenie rejonu dzia ania firmy. Mniejszy jest natomiast odsetek

rolników, zdaniem których b  oni zmuszeni do ograniczenia dzia alno ci pozarolniczej,

poprzez zmniejszenie skali (obrotów) tej dzia alno ci, wskutek mi dzy innymi zmniejszenia

zatrudnienia, a tak e poprzez zaw enie profilu i rejonu dzia ania firmy. Znikomy odsetek

badanych stanowi  za  rolnicy zamierzaj cy dokona  ca kowitej zmiany profilu dzia ania firmy,

poszukuj c niejako nowych, innych mo liwo ci w tym zakresie. Niewielu spo ród badanych

zamierza równie  zlikwidowa  firm , co mo e wiadczy  o tym, e zdecydowana wi kszo

respondentów widzi perspektywy zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci pozarolniczej na

asny rachunek. Ponadto zamierzenia rolników-przedsi biorców odno nie rozwoju

dzia alno ci pozarolniczej, w wi kszym stopniu dotycz  gospodarzy z gmin wiejskich oraz

podmiejskich, a zamierzenia dotycz ce ograniczenia tej dzia alno ci b  ca kowitej zmiany jej

profilu, cz ciej s  zg aszane przez rolników z gmin miejsko-wiejskich oraz oddalonych od

Rzeszowa. Zdecydowana wi kszo  rolników nie zamierza w najbli szej przysz ci zmienia

formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez nich rejestrowanej pozarolniczej dzia alno ci

gospodarczej. Znikomy odsetek badanych twierdzi natomiast, e ulegnie ona zmianie z

podmiotu gospodarczego prowadzonego przez osob  fizyczn  na podmiot gospodarczy

prowadzony w formie spó ki, przy czym dotyczy to zw aszcza rolników z gmin wiejskich i

podmiejskich (tab. 5 i 7).

WNIOSKI

1. Rolnicy szybko zacz li reagowa  na pojawiaj ce si  nowe mo liwo ci w zakresie

gospodarowania, w wyniku urynkowienia polskiej gospodarki, rozpoczynaj c pozarolnicz

dzia alno  gospodarcz  na w asny rachunek.

2. Rolnicy prowadz  najcz ciej dzia alno  pozarolnicz  w formie podmiotów gospodarczych

osób fizycznych i w pe nym wymiarze (na sta e), przy czym jej kierunki s  nieco

zró nicowane w zale no ci od typu i po enia geograficznego gminy.

3. Po uruchomieniu dzia alno ci pozarolniczej rolnicy wprowadzali w niej ró norodne zmiany,

które nale y oceni  pozytywnie i traktowa  jako po dane, gdy  w wi kszo ci przypadków
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oznacza y w praktyce rozwój tej dzia alno ci, przy czym dotyczy to zw aszcza gmin

wiejskich oraz podmiejskich.

4. Znikoma cz  respondentów przymierza si  do zlikwidowania firmy, co mo e wiadczy  o

tym, i  w wi kszo ci przypadków rolnicy osi gn li sukces w dzia alno ci pozarolniczej i

widz  dalsze perspektywy zwi zane z jej prowadzeniem.

5. ród zamierze  rolników dotycz cych dzia alno ci pozarolniczej przewa aj  postawy

raczej bierne, nastawione na utrzymanie tego co ju  osi gn li (tj. potencja  gospodarczy,

pozycja rynkowa itp.), a w niewielu przypadkach mo na natomiast zauwa  postawy

twórcze, dynamiczne, ekspansywne, nastawione zdecydowanie na dalszy rozwój

prowadzonej dzia alno ci pozarolniczej, zdobywanie nowych rynków zbytu oraz na wzrost

konkurencyjno ci (wprowadzanie innowacji, zmniejszenie kosztów jednostkowych itp.),

przy czym dotyczy to zw aszcza gmin wiejskich i podmiejskich.

6. Rolnicy zwykle prowadz  wi c dzia alno  pozarolnicz  w sposób rutynowy, powielaj c

techniki wytwarzania i metody zarz dzania powszechnie znane, czyli nie wnosz  do

rodzimej gospodarki wysokiej zdolno ci innowacyjnej, wnosz  jednak pewne nowe sposoby

my lenia i dzia ania (np. cz c prowadzenie gospodarstwa rolnego z dzia alno ci

pozarolnicz ).
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THE CHANGE IN THE REGISTERED NONAGICULTURAL COMMERCIAL
ACTIVITY OF FARMERS IN PODKARPACIE REGION
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Abstract. The aim of this article is to determine changes in registered non-agriculture
commercial activity of farmers in Podkarpacie region.. There were also described farmers
intentions regarding future non-agricultural business. Conducted reaserches proved that some
changes applied by the farmers after starting non-agricultural activities resulted in development
of the business. Most of the farmers had a passive attitude regarding future business, aiming only
to maitain the achived level of business development.

Key words: non-agricultural commercial activity, farmers, Podkarpacie region.

Tabela 1.  Pozarolnicza dzia alno  gospodarcza respondentów
Table 1.  Nonagricultural commercial activity of respondents

Badane gospodarstwa rolne
w poszczególnych grupach gmin∗ogó em

I II III IV V
Wyszczególnienie

%
Okres rozpocz cia dzia alno ci:
przed 1990 r. 3,8 2,9 4,7 7,1 2,9 1,4
w latach 1990 - 1995 82,9 81,9 83,9 81,5 82,9 84,3
po 1995 r. 13,3 15,2 11,4 11,4 14,3 14,3
Forma organizacyjno-prawna dzia alno ci:
osoba fizyczna 97,1 98,1 96,2 94,3 98,6 98,6
spó ka 2,9 1,9 3,8 5,7 1,4 1,4
Dzia alno  prowadzona:
na sta e 79,5 75,2 83,8 85,7 78,5 74,2
dorywczo 12,4 14,3 10,5 11,4 12,9 12,9
sezonowo 8,1 10,5 5,7 2,9 8,6 12,9
Ogó em podmioty gospodarcze prowadzone
przez respondentów

100 100 100 100 100 100

w tym (rodzaj dzia alno ci):
Produkcja 25,3 21,9 28,6 35,7 27,1 12,9
w tym:
stolarstwo i tapicerstwo 16,2 11,4 21,0 24,3 15,7 8,6
pozosta a 9,1 10,5 7,6 11,4 11,4 4,3
Handel 40,0 45,7 34,3 24,3 40,0 55,7
w tym:
wielobran owy 28,1 30,5 25,7 15,7 27,1 38,6
pozosta y 11,9 15,2 8,6 8,6 12,9 17,1
Us ugi 29,5 26,7 32,3 32,9 28,6 27,1
w tym:
zwi zane z rolnictwem 8,1 10,5 5,7 2,9 8,6 12,9
transportowe 10,5 7,6 13,3 14,3 10,0 7,1
budowlane 7,6 5,7 9,5 11,4 7,1 4,3
pozosta e 3,3 2,9 3,8 4,3 2,9 2,9
Gastronomia 1,9 2,9 1,0 1,4 1,4 2,9
Dzia alno  mieszana 3,3 2,9 3,8 5,7 2,9 1,4
ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada  (kwestionariusz wywiadu).

Obja nienia do tabeli: ∗ I - gminy miejsko-wiejskie, II - gminy wiejskie, III - gminy s siaduj ce z miastem Rzeszów, przez
których teren przebiega droga krajowa, IV - gminy oddalone od Rzeszowa, przez których teren przebiega droga krajowa, V -
gminy oddalone od Rzeszowa i od drogi krajowej.





Tabela 2.  Zmiany dotycz ce zatrudnienia w pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej respondentów po jej uruchomieniu
(w latach 90.)

Table 2.  Changes in employment in nonagricultural commercial activity of respondents after starting business (in
nineties.)

Badane gospodarstwa rolne
w poszczególnych grupach gmin∗Wyszczególnienie ogó em

I II III IV  V
Odsetek rolników, którzy zwi kszyli zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej

Ogó em 92,4 88,6 96,2 95,7 91,4 90,0
w tym zatrudnili pracowników:
na sta e 83,3 80,0 86,7 90,0 82,9 77,1
dorywczo 43,8 46,7 41,0 37,1 44,3 50,0
cz onków rodziny 71,0 75,2 66,7 65,7 70,0 77,1
pozosta ych pracowników 56,2 51,4 61,0 61,4 57,1 50,0
w tym pozosta ych pracowników z terenu gminy 41,4 42,9 40,0 40,0 47,1 37,1

Odsetek rolników, którzy zmniejszyli zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej
Ogó em 22,4 24,8 20,0 20,0 22,9 24,3
w tym zwolnili z pracy:
zatrudnionych na sta e 9,5 12,4 6,7 7,1 10,0 11,4
zatrudnionych dorywczo 16,2 14,3 18,1 20,0 15,7 12,9
cz onków rodziny 7,6 6,7 8,6 11,4 7,1 4,3
pozosta ych pracowników 18,1 20,0 16,2 15,7 18,6 20,0
w tym pozosta ych pracowników z terenu gminy 12,9 12,4 13,3 14,3 12,9 11,4
ród o: jak w tab. 1.

Obja nienia do tabeli: ∗ jak w tab. 1.

Tabela 3.  Inwestycje zrealizowane przez respondentów dla potrzeb pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej po jej
uruchomieniu (w latach 90.) oraz ród a ich finansowania

Table 3.  Investments t of respondents for nonagricultural commercial activity after starting business (in nineties.) as
well as sources of theirs funding

Badane gospodarstwa rolne
w poszczególnych grupach gmin∗ogó em

I II III IV V
Wyszczególnienie

%
Zrealizowane inwestycje:
ogó em 41,0 33,3 48,6 51,4 37,1 34,3
w tym:
budowa lub rozbudowa budynków 12,9 17,1 8,6 4,3 14,3 20,0
remonty (adaptacja) budynków 17,1 15,2 19,1 21,4 14,3 15,7
zakup rodków transportu 37,1 32,4 41,9 44,3 34,3 32,9
zakup innych rodków trwa ych 29,1 25,7 32,4 35,7 27,1 24,3
w tym przez rolników prowadz cych rejestrowan  pozarolnicz  dzia alno  us ugow  zwi zan  z rolnictwem

X 8,1 10,5 5,7 2,9 8,6 12,9
modyfikacje w procesach technologicznych 8,6 5,7 11,4 15,7 7,1 2,9
zakup nowych technologii 2,4 1,9 2,9 4,3 1,4 1,4
inne 3,3 3,8 2,9 4,3 2,9 2,9
Inwestycje zrealizowano za pomoc :
wk adów w asnych 100 100 100 100 100 100
kredytów 50,0 51,4 49,0 47,2 53,9 50,0
inne (po yczka od rodziny, znajomych itd.) 30,2 42,9 21,6 16,7 34,6 45,8
ród o: jak w tab. 1.

Obja nienia do tabeli: ∗ jak w tab. 1.
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Tabela 4.  Zmiany dotycz ce zakresu, skali, rejonu dzia ania oraz formy organizacyjno-prawnej, dokonane przez
respondentów po uruchomieniu dzia alno ci pozarolniczej (w latach 90.)

Table 4.  Change of range, scale, region of business activity as well as legal form, accomplished by respondents after
starting nonagricultural commercial activity (in nineties.)

Badane gospodarstwa rolne
w poszczególnych grupach gmin∗ogó em

I II III IV V
Wyszczególnienie

%
Zakres i skala dzia alno ci:
rozszerzenie profilu 32,4 29,5 35,3 40,0 31,4 25,7
zaw enie profilu 12,4 13,3 11,4 7,1 12,9 17,1
zmiana profilu 10,0 12,4 7,6 5,7 11,4 12,9
profil bez zmian 45,2 44,8 45,7 47,2 44,3 44,3
zwi kszenie skali (obrotów) 43,3 39,0 47,6 50,0 41,4 38,6
zmniejszenie skali (obrotów) 15,3 18,1 12,4 10,0 15,7 20,0
skala (obroty) bez zmian 41,4 42,9 40,0 40,0 42,9 41,4
Rejon dzia ania:
zwi kszono 43,3 39,0 47,6 50,0 41,4 38,6
zmniejszono 15,3 18,1 12,4 10,0 15,7 20,0
bez zmian 41,4 42,9 40,0 40,0 42,9 41,4
Forma organizacyjno-prawna dzia alno ci pozarolniczej:
bez zmian 100 100 100 100 100 100
uleg a zmianie - - - - - -
ród o: jak w tab. 1.

Obja nienia do tabeli: ∗ jak w tab. 1.

Tabela 5.  Zamierzenia respondentów na przysz  (do 2005r.) dotycz ce zatrudnienia w pozarolniczej dzia alno ci
gospodarczej

Table 5.  Intention of respondents onto future (to 2005r.) connected with employment in nonagricultural commercial
activity

Badane gospodarstwa rolne
w poszczególnych grupach gmin∗Wyszczególnienie ogó em

I II III IV V
Odsetek rolników, którzy zamierzaj  zwi kszy  zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej

Ogó em 24,8 22,9 26,7 27,1 22,9 24,3
w tym zamierzaj  zatrudni  pracowników:
na sta e 9,1 3,8 14,3 17,1 5,8 4,3
dorywczo 15,7 19,1 12,4 10,0 17,1 20,0
cz onków rodziny 21,9 19,1 24,8 25,7 20,0 20,0
pozosta ych pracowników 2,9 3,8 1,9 1,4 2,9 4,3
w tym pozosta ych pracowników z terenu gminy 2,4 3,8 1,0 1,4 2,9 2,9

Odsetek rolników, którzy zamierzaj  zmniejszy  zatrudnienie w dzia alno ci pozarolniczej
Ogó em 16,7 19,1 14,3 11,4 18,6 20,0
w tym o pracowników:
zatrudnionych na sta e 5,7 6,7 4,8 4,3 5,7 7,1
zatrudnionych dorywczo 11,0 12,4 9,5 7,1 12,9 12,9
cz onków rodziny 2,9 3,8 1,9 1,4 2,9 4,3
pozosta ych pracowników 13,8 15,2 12,4 10,0 15,7 15,7
w tym pozosta ych pracowników z terenu gminy 10,0 12,4 7,6 5,7 11,4 12,9
ród o: jak w tab. 1.

Obja nienia do tabeli: ∗ jak w tab. 1.
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Tabela 6.  Zamierzenia respondentów na przysz  (do 2005r.) dotycz ce inwestycji dla potrzeb pozarolniczej
dzia alno ci gospodarczej oraz ród a ich finansowania

Table 6.  Intention of respondents onto future (to 2005r.) connected with investments in nonagricultural commercial
activities as well as financial sources of the investments

Badane gospodarstwa rolne
w poszczególnych grupach gmin∗ogó em

I II III IV V
Wyszczególnienie

%
Zamierzenia dotycz ce inwestycji:
ogó em 33,8 34,3 33,3 31,4 34,3 35,7
w tym:
budowa lub rozbudowa budynków 4,3 5,7 2,9 2,9 4,3 5,7
remonty (adaptacja) budynków 7,1 9,5 4,8 2,9 8,6 10,0
zakup rodków transportu 24,3 29,5 19,0 18,6 25,7 28,6
zakup innych rodków trwa ych 11,4 12,4 10,5 11,4 10,0 12,9
w tym przez rolników prowadz cych rejestrowan  pozarolnicz  dzia alno  us ugow  zwi zan  z rolnictwem

X 8,1 10,5 5,7 2,9 8,6 12,9
modyfikacje w procesach technologicznych 1,4 1,9 1,0 1,4 1,4 1,4
zakup nowych technologii - - - - - -
Inne - - - - - -
Inwestycje zostan  zrealizowane za pomoc :
wk adów w asnych 100 100 100 100 100 100
Kredytów 32,4 35,7 27,6 22,2 32,0 39,3
inne (po yczka od rodziny, znajomych itd.) 19,7 23,8 13,8 11,1 20,0 25,0
ród o: jak w tab. 1.

Obja nienia do tabeli: ∗ jak w tab. 1.

Tabela 7.  Zamierzenia respondentów na przysz  (do 2005r.) dotycz ce zakresu, skali i rejonu dzia ania pozarolniczej
dzia alno ci gospodarczej oraz jej formy organizacyjno-prawnej

Table 7.  Intention of respondents onto future (to 2005r.) connected with range, scale and region of nonagricultural
commercial activity as well as her legal form

Badane gospodarstwa rolne
w poszczególnych grupach gmin∗ogó em

I II III IV V
Wyszczególnienie

%
Zakres i skala dzia alno ci:
rozszerzenie profilu 18,1 11,4 24,8 22,9 17,1 14,3
zaw enie profilu 5,7 6,7 4,8 4,3 5,7 7,1
zmiana profilu 2,9 3,8 1,9 1,4 2,9 4,3
profil bez zmian 68,1 73,3 62,8 65,7 70,0 68,6
likwidacja firmy 5,2 4,8 5,7 5,7 4,3 5,7
zwi kszenie skali (obrotów) 21,9 17,1 26,7 27,1 20,0 18,6
zmniejszenie skali (obrotów) 13,8 15,2 12,4 10,0 15,7 15,7
skala (obroty) bez zmian 59,1 62,9 55,2 57,2 60,0 60,0
likwidacja firmy 5,2 4,8 5,7 5,7 4,3 5,7
Rejon dzia ania:
Zwi kszenie 21,9 17,1 26,7 27,1 20,0 18,6
Zmniejszenie 13,8 15,2 12,4 10,0 15,7 15,7
bez zmian 59,1 62,9 55,2 57,2 60,0 60,0
likwidacja firmy 5,2 4,8 5,7 5,7 4,3 5,7
Forma organizacyjno-prawna dzia alno ci pozarolniczej:
zmiana z podmiotu gospodarczego prowadzonego przez osoby fizyczne na podmiot gospodarczy prowadzony w formie spó ki

X 8,1 2,9 13,3 17,1 4,3 2,9
bez zmian 86,7 92,3 81,0 77,2 91,4 91,4
likwidacja firmy 5,2 4,8 5,7 5,7 4,3 5,7
ród o: jak w tab. 1.

Obja nienia do tabeli: ∗ jak w tab. 1.

Dariusz Zaj c, Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia  Ekonomii, Zak ad Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu, ul. M.
Cwikli skiej 2, 35-601 Rzeszów
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ZACHOWANIA M ODYCH KONSUMENTÓW NA RYNKU NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH

Krystyna elazna, Iwona Kowalczuk

Streszczenie. Celem artyku u by o przedstawienie, w oparciu o wyniki bada  ankietowych, zachowa  m odych
konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych. Zaprezentowane dane dotycz  powszechno ci, cz stotliwo ci
oraz uwarunkowa  i okoliczno ci konsumpcji poszczególnych rodzajów napojów bezalkoholowych przez dzieci i
odzie , a tak e preferencji badanych w zakresie smaku, marki i opakowa  analizowanych grup napojów

owa kluczowe: m odociani konsumenci, preferencje, napoje bezalkoholowe

WST P

Przemiany gospodarcze minionej dekady zaowocowa y istotnymi zmianami

w wielu bran ach przemys u spo ywczego, w tym tak e w bran y napojów.

W efekcie rosn cej z roku na rok tak pod wzgl dem ilo ciowym, jak

i asortymentowym oferty oraz du ej aktywno ci promocyjnej wytwórców napojów

bezalkoholowych wzrasta w Polsce spo ycie tych produktów – redni przyrost

roczny na przestrzeni ostatnich dziesi ciu lat wynosi od kilkunastu

do kilkudziesi ciu procent, przy czym najwi ksza dynamika wzrostu obserwowana

jest je li chodzi o soki owocowe i warzywne oraz napoje orze wiaj ce.

Odbiorcami szczególnie zainteresowanymi ofert  rynku napojów s  tzw.

konsumenci m odociani, czyli dzieci i m odzie  w wieku 4 –15 lat. Liczebno  tego

segmentu rynku szacowana jest obecnie na blisko 7 mln osób, co stanowi ponad 1/5

ogó u ludno ci naszego kraju. Przez d ugi czas konsumenci m odociani byli tylko

biernymi uczestnikami procesów rynkowych, obecnie stali si  respektowan  przez

producentów grup  odbiorców [Olejniczuk – Merta 2000].

Konsumpcyjny styl ycia dzieci i m odzie y zwróci  uwag  specjalistów od

marketingu. Zauwa ono, e ten segment rynku skupia potencjalnych nabywców

oferowanych przez nich towarów i us ug przede wszystkim z trzech powodów:

• po pierwsze – z powodu mo liwo ci ich silnego wp ywu na decyzje zakupowe

ich rodziców,

• po drugie – z powodu wzrastaj cego ich znaczenia jako potencjalnych

konsumentów dysponuj cych w asnymi zasobami finansowymi,

• po trzecie – z powodu wiadomo ci, e pozyskanie tego segmentu konsumentów

w przysz ci zagwarantuje firmie lojalnych klientów na wiele lat.
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Liczne obserwacje i inne badania pozwoli y na scharakteryzowanie udzia u m odych

ludzi (z ró nych grup wiekowych) w procesach rynkowych:

• dzieci w wieku do 4 lat – wszystkie potrzeby zaspokajane i organizowane s

przez rodziców, zw aszcza matki, które s  niejako przedstawicielkami „ma ego

cz owieka” na rynku;

• dzieci w wieku 5-6 lat – dziecko wraz z opiekunami (matk , ojcem, starszym

rodze stwem) rozpoczyna pierwsze kontakty z rynkiem, uczestniczy

w zakupach, otrzymuje drobiazgi; z regu y posiada drobne oszcz dno ci,

sk adane do przys owiowej „ winki” skarbonki;

• dzieci w wieku 7-8 lat – zdobywaj  samodzielnie pierwsze w asne do wiadczenia

rynkowe jako nabywcy (klient pobliskiego sklepu czy kiosku), równocze nie ju

na tym etapie dziecko, je li czego  pragnie – zabawki, s odyczy, ksi ki – potrafi

rozmaitymi sposobami wywrze  wp yw na rodziców i opiekunów, wielokrotnie

molestuj c ich pro bami o zakupienie ulubionego przedmiotu;

• dzieci w wieku 9-11 lat – zaczynaj  pojmowa , co to jest bud et - co mo na

kupi  za w asne oszcz dno ci i otrzymane kieszonkowe, a co chcia by uzyska

wp ywaj c na decyzje rodziców i opiekunów; na tym etapie dzieci akcentuj

swoje osobiste preferencje wzgl dem ró nych dóbr i marek firm, doradzaj

rodzicom, chc  wypowiada  si  o ka dej sprawie i ka dym zakupie; w ka dej

sprawie maj  swoj  w asn  opini ;

• nastolatki 12-14 lat – nawi zuj  szerokie kontakty z rynkiem; ma miejsce

bezpo rednie, osobiste kupowanie ró nych towarów dla zaspokojenia w asnych

potrzeb; wyst puje silne uzale nienie od mody i otoczenia rówie niczego,

na ladowanie liderów (np. idoli muzyki m odzie owej, gwiazd filmowych,

znanych sportowców i osób przewodz cych grupie rówie niczej); zarysowuje si

w tym czasie specjalizacja zainteresowa , z regu y ró nych u dziewcz t

i ch opców; wyra na ch  dominowania i oddzia ywania na pozosta ych

cz onków rodziny;

• odzie  w wieku 15 lat i wi cej – ich kontakty z rynkiem s  ju  sta e; proces

zakupów jest zindywidualizowany, bez wzgl du na to czy dokonywane s

z w asnych (zaoszcz dzonych czy zarobionych) pieni dzy, czy te  ze rodków

pochodz cych od rodziców.
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Z powy szych rozwa  wnioskowa  mo na, i  dzieci i m odzie  pe ni

ró ne role rynkowe w ró nych etapach swojego ycia. M odzi konsumenci

w procesach rynkowych wyst puj  jako:

• kupuj cy bezpo rednio dla siebie,

• kupuj cy dla rodziny,

• projektuj cy zakupy, zw aszcza artyku ów dla nich przeznaczonych,

• doradzaj cy oraz informatorzy w stosunku do artyku ów, które ich nie dotycz .

Z bada  zrealizowanych w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

w 2002 roku na próbie 120 m odych konsumentów wynika, e blisko 90% dzieci

w weku szkolnym dysponuje w asnymi rodkami pieni nymi, które pochodz

ównie z kieszonkowego. Wysoko  kieszonkowego waha si  od 20 PLN (35%

badanych) poprzez 50 PLN (45%) do 100 PLN (20%). Dzieci otrzymuj  równie

pieni dze w formie prezentów, a tak e za prac  w asn  (np. pomoc w domu). M odzi

konsumenci wydatkuj  swoje pieni ki g ównie na modne ubrania i obuwie (70%

wskaza ), p yty i kasety (50%), akcesoria komputerowe i sprz t portowy, a ponad 35

% badanych kupuje za w asne pieni dze produkty ywno ciowe [Biega 2002].

Potwierdzeniem procentowego udzia u wydatków na zakup ywno ci przez dzieci

i m odzie  s  wyniki bada  zrealizowanych przez Olejniczuk - Mert , z których

wynika, i  prawie 40% zgromadzonych pieni dzy dzieci i m odzie  wydaj

na s odycze i napoje [Olejniczuk – Merta 2001].

Napoje bezalkoholowe, do których zaliczamy wody mineralne, napoje

orze wiaj ce i soki, charakteryzuj  si  ró  warto ci  od ywcz . Niektóre z nich

dostarczaj  cennych z ywieniowego punktu widzenia sk adników, niezb dnych

w procesie wzrostu i rozwoju, s  jednak i takie, które spo ywane w nadmiernych

ilo ciach mog  mie  negatywny wp yw na zdrowie. Z tego wzgl du istotne jest

poznanie czynników warunkuj cych zachowania dzieci i m odzie y na rynku

napojów i ich preferencji w tym zakresie, co by o celem podj tych bada .

Badanie zosta o przeprowadzone na prze omie pa dziernika i listopada 2001 roku

przy zastosowaniu metody ankietowej /ankieta audytoryjna/. W badaniu

uczestniczy o 140 respondentów – dzieci ze szkó  podstawowych oraz m odzie y

gimnazjalnej [Wachowicz 2002].

WYNIKI BADA
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 Jednym z podstawowych zagadnie  podj tych w ramach badania

ankietowego by o okre lenie powszechno ci oraz cz stotliwo ci spo ycia

poszczególnych rodzajów napojów bezalkoholowych przez m odocianych

konsumentów.

W oparciu o uzyskane dane stwierdzono, i  najwi kszy odsetek badanych spo ywa

napoje orze wiaj ce (97,2% wskaza ) oraz soki (97,1%). Nieco mniej popularne s

wody mineralne gazowane (89,4%) i wody mineralne niegazowane (88%).

Aby okre li redni  cz stotliwo  spo ycia poszczególnych rodzajów

napojów, podanym w kafeterii przedzia om cz stotliwo ci przyporz dkowano

warto ci liczbowe, odpowiednio: 5 – „codziennie lub prawie codziennie”, 4 –

„przynajmniej raz w tygodniu”, 3 – „kilka razy w miesi cu”, 2 – „raz w miesi cu”, 1

– „kilka razy w roku” i wyznaczono redni  arytmetyczn . Na tej podstawie

stwierdzono, e najwy sza cz stotliwo  konsumpcji charakteryzuje soki owocowe,

warzywne i owocowo-warzywne, dla których rednia cz stotliwo  spo ycia wynosi

4,0, co oznacza, e s  one spo ywane „przynajmniej raz w tygodniu”. Niewiele

ni sz redni  charakteryzuj  si  napoje orze wiaj ce - wynosi ona 3,8, co oznacza

przedzia  cz stotliwo ci pomi dzy „kilka razy w miesi cu” a „przynajmniej raz

w tygodniu”. Rzadziej pijane s  wody mineralne niegazowane ( r. 3,4) oraz wody

mineralne gazowane ( r. 3,3).

Analizuj c cz stotliwo  spo ycia poszczególnych rodzajów napojów

w zale no ci od p ci, stwierdzono, i  zarówno dziewcz ta, jak i ch opcy pijaj  soki

z tak  sam redni  cz stotliwo ci  (4,0). Je eli chodzi o napoje orze wiaj ce i wody

mineralne gazowane, wy sz  cz stotliwo  spo ycia odnotowano w przypadku

ch opców ni  dziewcz t (odpowiednio 3,9 i 3,6 oraz 3,6 i 3,0). Natomiast wody

mineralne niegazowane pijane s  cz ciej przez dziewcz ta ( r. 3,5) ani eli przez

ch opców ( r. 3,3).

Bior c pod uwag  rodzaj szko y, do której ucz szczali respondenci

stwierdzono, i  wody mineralne niegazowane i napoje orze wiaj ce cz ciej

spo ywane s  przez m odzie  gimnazjaln  ( rednie odpowiednio 3,8 i 4,0) ni  dzieci

ze szko y podstawowej (3,2 i 3,7). W przypadku wód mineralnych gazowanych,

cz stotliwo  konsumpcji tych produktów przez badanych ucz cych si

w gimnazjum jest ni sza w porównaniu z cz stotliwo ci  spo ycia przez dzieci ze

szko y podstawowej ( rednie odpowiednio 3,1 i 3,5). Z kolei analiza zale no ci

cz stotliwo ci spo ycia soków od rodzaju szko y wykaza a, i  napoje te pijane s
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nieco cz ciej przez dzieci ze szko y podstawowej ( r. 4,1) ni  m odzie  gimnazjaln

r. 3,9).

Kolejnym zagadnieniem, które poruszono analizuj c wielko  spo ycia

napojów bezalkoholowych by a samoocena zmian w poziomie spo ycia na

przestrzeni ostatnich dwóch lat. Najwy szy odsetek respondentów, deklaruj cych

wzrost spo ycia odnotowano w przypadku soków owocowych, warzywnych

i owocowo-warzywnych (51,5%). W mniejszym stopniu ten kierunek zmian dotyczy

napojów orze wiaj cych (44,1%) i wód mineralnych niegazowanych (39,0%),

a w najmniejszym wód mineralnych gazowanych (25,6%). Je eli chodzi natomiast

mineralnych spadek spo ycia, to w najwi kszym stopniu dotyczy  on wód

mineralnych gazowanych (34,4%) i wód mineralnych niegazowanych (26,0%).

Wa nym zagadnieniem poruszanym w ramach bada  pierwotnych by a ocena

wiedzy ywieniowej dzieci i m odzie y. Ankietowanych poproszono o okre lenie

jakie rodzaje napojów bezalkoholowych wp ywaj  korzystnie, a jakie wywieraj

wp yw negatywny na zdrowie cz owieka. Jak wynika z analizy odpowiedzi, zdaniem

badanych korzystny wp yw na zdrowie maj  g ównie soki i wody mineralne, za

negatywny napoje orze wiaj ce, w tym g ównie typu cola, przy czym wiadomo

ywieniowa jest wi ksza w ród dziewcz t ni  ch opców i wzrasta z wiekiem

respondentów. Opinia wyra ona przez badanych jest zgodna z tym co na temat

wp ywu napojów bezalkoholowych na zdrowie mówi  lekarze i specjali ci

od ywienia. Jednak na podstawie wcze niej zaprezentowanych danych dotycz cych

powszechno ci i cz stotliwo ci spo ycia poszczególnych rodzajów napojów przez

badanych, stwierdzi  nale y, e ich wiedza ywieniowa nie ma wi kszego wp ywu

na struktur  konsumpcji realizowan  w praktyce.

 Analiza uwarunkowa  spo ycia napojów bezalkoholowych przez badan

grup  dzieci i m odzie y wykaza a, i  do najwa niejszych powodów warunkuj cych

ich konsumpcj  nale : pozytywny wp yw na zdrowie, walory smakowe,

skuteczno  w gaszeniu pragnienia, przyzwyczajenie, a tak e dost pno

i przyst pna cena. Pierwsze z wymienionych uwarunkowa  wskazane zosta o przez

najwi kszy odsetek badanych w odniesieniu do soków (84,6%), za  najmniejszy

w przypadku napojów orze wiaj cych (20%). Z kolei skuteczno  w gaszeniu

pragnienia wskazywana by a g ównie w przypadku wód mineralnych gazowanych

(68,8%), za  najrzadziej w odniesieniu do soków (30%). Walory smakowe

 powodem konsumpcji najcz ciej wskazywanym w przypadku napojów
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orze wiaj cych (91,9%), nieco rzadziej w przypadku soków (85,3%), za  najrzadziej

w stosunku do wód mineralnych (gazowane 62,4% i niegazowane 61,8%). Natomiast

przyzwyczajenie jako powód konsumpcji soków wskazywane by o z podobn

cz stotliwo ci  w przypadku wszystkich rodzajów napojów (odpowiednio: wody

mineralne gazowane 35,2%, wody mineralne niegazowane 38,2%, napoje

orze wiaj ce 36%, soki 32,4%). Zbli ony odsetek respondentów w stosunku

do wszystkich analizowanych rodzajów napojów bezalkoholowych wskaza  równie

dost pno , jako czynnik motywuj cy do ich zakupu (odpowiednio: wody mineralne

gazowane 36,8%, wody mineralne niegazowane 29,3%, napoje orze wiaj ce 35,3%,

soki 29%), natomiast przyst pna cena jako powód konsumpcji wskazywana by a

ównie w przypadku wód mineralnych niegazowanych (37,4%) i gazowanych

(28%), za  znacznie rzadziej w odniesieniu do soków (19,1%) i napojów

orze wiaj cych (16,2%). Za najmniej istotne, w przypadku wszystkich rodzajów

napojów, badani uznali takie uwarunkowania, jak: zalecenia lekarza, moda

(z wyj tkiem napojów orze wiaj cych), wp yw kolegów, reklama, atrakcyjno

i funkcjonalno  opakowania (rys. 1).

 Oprócz okre lenia powodów konsumpcji napojów bezalkoholowych,

interesuj ce by o równie  zdefiniowanie, jakie okoliczno ci sprzyjaj  spo ywaniu

tych produktów. W oparciu o uzyskane dane stwierdzono, i  wody mineralne, tak

gazowane, jak i niegazowane, pijane s  przez dzieci i m odzie  g ównie dla

zaspokojenia pragnienia, tj. w czasie wycieczek i podró y (odpowiednio 26,4%

i 31,7%) czy podczas wysi ku fizycznego (odpowiednio 23,2% i 28,7%), rzadziej

konsumowane s  do posi ku lub w szkole na przerwie, za  sporadycznie tylko

w czasie spotka  towarzyskich. Inna hierarchia okoliczno ci towarzyszy spo yciu

napojów orze wiaj cych, które spo ywane s  g ównie w czasie spotka  w barach

i kawiarniach (47,8%) oraz w szkole na przerwie (45,6%). Rzadziej napoje te s

pijane w sytuacjach, takich jak: podró e czy wysi ek fizyczny. Z kolei soki

spo ywane s  g ównie jako uzupe nienie posi ku (72,8%), rzadziej w czasie

wycieczek i podró y (37,5%) oraz w szkole podczas przerw (26,5%).
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Rys. 1. Uwarunkowania spo ycia napojów bezalkoholowych przez m odocianych konsumentów
 Graph 1.Conditions of non-alkoholic beverages consumption among young consumers

ród o: Wachowicz, 2002
Analiza preferencji badanej grupy dzieci i m odzie y w zakresie smaku

napojów bezalkoholowych wykaza a, i  w przypadku napojów orze wiaj cych

najbardziej preferowanymi przez m odocianych konsumentów smakami s : smak

typu cola (77,9% wskaza ), pomara czowy (53,7%) i egzotyczny (41,9%), za  je li
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chodzi o soki, to najbardziej lubianymi przez m odocianych konsumentów smakami

: pomara czowy (52,9% wskaza ) i jab kowy (46,3%), a na kolejnych miejscach

uplasowa y si  takie smaki, jak: marchwiowo – owocowy (22,1%), cytrynowy

i brzoskwiniowy (po 21,3%).

Oprócz upodoba  badanych w zakresie smaku, analizie poddano równie

spontaniczn  znajomo  oraz preferencje m odych konsumentów odno nie marek

napojów bezalkoholowych. Za najbardziej znane marki wód mineralnych

respondenci uznali: Na czowiank  (46,4% wskaza ), Bonaqu  (33,6%),

Muszyniank  (25,7%) oraz ywiec Zdrój (17,1%). Z kolei w ród marek napojów

orze wiaj cych najwi kszy odsetek badanych wymieni : Coca – Col  (70%

wskaza ), Sprite (36,4%), Fant  (28,6%) i Pepsi (23,6%). Je li chodzi o soki, to

najcz ciej spontanicznie wymienianymi przez dzieci i m odzie  markami by y:

Karotka (35%), Fortuna (31,4%), Kubu  (29,3%) i Hortex (27,1%).

Badaj c preferencje badanych w zakresie opakowa  napojów stwierdzono,

 najbardziej preferowan  przez respondentów form  opakowania wód mineralnych

 butelki plastikowe o pojemno ci powy ej 1 litra (43,9% wskaza  dla wód

niegazowanych i 42,4% dla wód gazowanych), nast pnie plastikowe butelki

mniejsze, o pojemno ci 0,2 – 0,5 litra (odpowiednio 28,5% i 35,2% wskaza ).

Napoje orze wiaj ce najch tniej nabywane s  puszkach oraz opakowaniach

kartonowych o pojemno ci powy ej 1 litra (po 30,9%), za  w przypadku soków

odzi konsumenci, za najbardziej preferowan  form  opakowania uznali butelki

szklane (46,3% - 1 litr i wi cej, 33,1% - 0,2 – 0,5 litra).

Ostatni  kwesti  poruszon  w badaniu by a ocena zaopatrzenia polskiego

rynku w poszczególne rodzaje napojów. Respondentów uczestnicz cych w badaniu

poproszono o wyra enie opinii na ten temat, daj c im do dyspozycji  5-cio stopniow

skal  (5- bardzo dobre...1- niedostateczne). Na tej podstawie stwierdzono, i  zdaniem

badanych polski rynek najlepiej zaopatrzony jest w napoje orze wiaj ce ( rednia 4,3)

oraz soki (4,1), za  nieco gorzej w wody mineralne (3,9).

WNIOSKI

Wyniki uzyskane w efekcie badania pierwotnego s  podstaw  do sformu owania

nast puj cych wniosków:
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1. W stosunku do doros ych konsumentów badana grupa dzieci i m odzie y

spo ywa napoje bezalkoholowe powszechniej, cz ciej i w wi kszych ilo ciach,

przy czym do najpopularniejszych w ród m odocianych konsumentów napojów

nale  soki i napoje orze wiaj ce. Nie stwierdzono istotnych ró nic pomi dzy

spo yciem napojów realizowanym przez dzieci i m odzie  z ma ego miasta oraz

du ej aglomeracji.

2. ównymi powodami spo ycia napojów bezalkoholowych s  ich walory

smakowe, korzystny wp yw na zdrowie, skuteczno  w gaszeniu pragnienia oraz

dost pno , przy czym hierarchia uwarunkowa  zale na jest od rodzaju napoju.

Zaobserwowano pewnego rodzaju przeznaczenie konsumpcyjne poszczególnych

rodzajów napojów - wody mineralne pijane s  g ównie dla zaspokojenia

pragnienia w czasie wycieczek, podró y czy po wysi ku fizycznym, soki

wykorzystywane s  przede wszystkim jako uzupe nienie posi ku, za  napoje

orze wiaj ce spo ywane s  g ównie w czasie spotka  towarzyskich oraz

w szkole na przerwach.

3. Do najbardziej preferowanych przez badanych marek napojów nale

w przypadku wód mineralnych: Na czowianka, Muszynianka, Mazowszanka

i ywiec Zdrój, natomiast w odniesieniu do napojów orze wiaj cych: Fanta,

Coca-Cola, Plussz i Sprite, za  w przypadku soków: Fortuna, Hortex, Cappy

i Tymbark.

4. ród preferowanych smaków napojów badani wskazywali najcz ciej

w przypadku soków smaki: pomara czowy, jab kowy i marchwiowo-owocowy,

natomiast w odniesieniu do napojów orze wiaj cych smak typu cola,

pomara czowy i egzotyczny. Charakterystyczne jest, e dziewcz ta nieco

cz ciej jako preferowane wskazywa y smaki s odkie, za  ch opcy kwa ne

i gorzkie.

5. Dzieci i m odzie  dobrze orientuj  si  w kwestii wp ywu na zdrowie

poszczególnych rodzajów napojów, przy czym wiadomo ywieniowa jest

wi ksza w ród dziewcz t ni  ch opców i wzrasta z wiekiem respondentów.

Jednak posiadana przez badanych wiedza ywieniowa nie ma wi kszego wp ywu

na realizowany przez nich poziom i struktur  spo ycia napojów

bezalkoholowych.
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YOUNG CONSUMERS BEHAVIOR ON NON-ALKOHOLIC BEVERAGES

Abstract: The aim of this article was presentation young consumers’ behaviour on non-alcoholic
beverages market, basing on the results of a questionnaire research. The data included in the paper
concern frequency, conditions and circumstances of different kinds of non-alcoholic beverages
consumption and young people preferences as far as a taste, brand and packages of particular
beverages are concerned.
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