OCENA ROZWOJU SEKTORA MA YCH I REDNICH
PRZEDSI BIORSTW NA PRZYK ADZIE WOJEWÓDZTWA
WARMI SKO-MAZURSKIEGO1
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Streszczenie. Celem artyku u jest poznanie czynników rozwoju 112 przedsi biorstw wybranych
ze spisu REGON w województwie warmi sko-mazurskim. Ponadto przedstawiono sytuacj
finansow oraz zasi g dzia ania badanych podmiotów gospodarczych. Ukazano tak e
wykorzystywane przez przedsi biorców rodki reklamy i promocji. W pracy przedstawiono
równie szanse i zagro enia zwi zane z prowadzonym przedsi wzi ciem. Zaprezentowano
tak e opinie respondentów dotycz ce znaczenia integracji europejskiej dla prowadzonego
przedsi wzi cia gospodarczego.
owa kluczowe: ma e i rednie przedsi biorstwa, zatrudnienie, sytuacja finansowa, reklama i
promocja, szanse i zagro enia rozwoju

WST P
Szczególne znaczenie w rozwoju gospodarki województwa warmi sko-mazurskiego
odgrywaj

ma e i

rednie firmy. W

ciciele tych przedsi biorstw charakteryzuj

si

elastyczno ci dzia ania, która wyra a si w atwo ci podejmowania ryzyka. Przedsi biorcy
posiadaj cy bezpo rednie kontakty z klientami, mog szybko reagowa na zmiany ich potrzeb
[Niedzielski, 1999].
Wed ug Machowskiego [1994] ma e przedsi biorstwa s otwarte na post p techniczny,
realizacj nowych idei, s dobrze przystosowane do lokalnych warunków zaopatrzenia i
zbytu, ponosz mniejsze koszty administracyjne i koszty transportu. Stosunkowo niskie
koszty jednego miejsca pracy umo liwiaj wykorzystanie ma ych zak adów do aktywizacji
terenów gospodarczo zaniedbanych i racjonalnego zatrudnienia nadwy ek si y roboczej.
Ma e i

rednie przedsi biorstwa charakteryzuj

si

elastyczno ci

dzia ania oraz

dostawaniem do otoczenia, co wyra a si cz stym wprowadzaniem zmian. Innowacyjno

i

wykorzystanie posiadanych zasobów, to kolejna cecha tych przedsi biorstw [Krynicki, 2001].
Ponadto mimo du ych dysproporcji przestrzennych w potencjale MSP, odgrywaj one
wa

rol w regionach przoduj cych pod wzgl dem aktywno ci gospodarczej, jak i w

regionach peryferyjnych.
Gospodarcze i spo eczne funkcje pe nione przez ma e i rednie przedsi biorstwa zale
zarówno od osi gni tego ju
1

poziomu rozwoju gospodarczego, jak i ustroju spo eczno-
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politycznego [Piasecki, 1998]. Autor podkre la, e nawet w krajach o podobnym poziomie
gospodarki rola ma ych i rednich przedsi biorstw jest inna, a stan rozwoju zró nicowany.
Jest to wynikiem odmiennej polityki promocji tego sektora, kultury przedsi biorczej i
stosunku spo ecze stwa do inicjowania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez
cz onków danej spo eczno ci.

CEL I METODA BADA
ównym celem bada
czynników rozwoju ma ych i

prezentowanych w artykule by o poznanie wybranych
rednich przedsi biorstw zlokalizowanych w regionie

warmi sko-mazurskim. Przedmiotem bada

by y przedsi biorstwa, ich wielko , bie ca

sytuacja finansowa, zasi g geograficzny, rodki reklamy i promocji. Badania przeprowadzono
w drugiej po owie 2004 r. Dobór próby do bada by losowy. Operatem badania by spis
przedsi biorstw w systemie REGON.
W badaniach wykorzystano kwestionariusz wywiadu, który zosta przeprowadzony
ród 112 w

cicieli przedsi biorstw przez przeszkolonych ankieterów. Po weryfikacji

zebranego materia u badawczego pod wzgl dem kompletno ci i spójno ci odpowiedzi, do
analiz zakwalifikowano 100 przedsi biorstw.

WYNIKI BADA
Jednym ze wska ników obrazuj cych skal prowadzonej dzia alno ci gospodarczej oraz
wiadcz cym o mo liwo ciach rozwojowych firmy jest liczba zatrudnionych w niej
pracowników. Wi kszo

badanych firm (66%) deklarowa o zatrudnienie do 10 pracowników

(rys. 1). Tylko w 8% firm deklarowano zatrudnienie pow. 500 pracowników. Z bada wynika,
e s to w wi kszo ci ma e podmioty, daj ce zatrudnienie g ównie rodzinie i lokalnej
spo eczno ci. Do przedsi biorstw ma ych zalicza si

firmy zatrudniaj ce do 49

pracowników2. W badanej grupie stwierdzono, e przedsi biorstwa takie stanowi y 79%.
Grupa rednich przedsi biorstw (zatrudnienie od 50 do 249 pracowników) stanowi a w
badaniach 10%. Podobne wyniki bada

uzyska a Krynicka (2002). Badania autorki

przeprowadzone w województwie warmi sko-mazurskim dowodz ,

e w wi kszo

przedsi biorstw (84,4%) wskazano na sta e zatrudnienie co najmniej jednego pracownika.
Wyniki te wiadcz o ma ych mo liwo ciach rozwojowych badanych firm. Wydaje si , e na
niski poziom zatrudnienia badanych firm mia y wp yw wysokie koszty po rednie zwi zane z

2

Ustawa Prawo dzia alno ci gospodarczej z 19 listopada 1999 r., Dziennik Ustaw Nr 101/1999.
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3
zatrudnieniem pracowników, m.in. ubezpieczenie zdrowotne, sk adka do ZUS, podatek
dochodowy.
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Rys. 1. Przedsi biorstwa wg liczby zatrudnionych
Fig. 1. Enterprises according to number of employee
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Ource: Own research, 2004

Niska warto

handlowa obrotów w badanych firmach wskazuje na ich ograniczone

mo liwo ci rozwojowe. Uzyskane wyniki potwierdzaj

niewielk

skal

prowadzonej

dzia alno ci gospodarczej w badanych przedsi biorstwach. W ponad po owie firm (54%)
zadeklarowa a roczny obrót w wysoko ci do 500 tys. z otych (rys. 2). Z bada wynika, e
niewiele wi cej ni 10% podmiotów gospodarczych osi ga o warto
tys. z otych. Ma a liczba firm (10%) osi ga a warto

obrotów pow. 50 000

obrotów od 501 do 1000 tys. z otych

oraz od 1001 do 5000 tys. z otych.
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Rys. 2. Struktura procentowa badanych firm wg warto ci obrotów w skali roku (tys. z )
Fig. 2. Surveyed firms’ structure (%) according to annual value of turnover (thousands PLN)
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: Own research, 2004

Kolejnym wska nikiem potwierdzaj cym ma

skal

prowadzonej dzia alno ci

gospodarczej jest prawna forma organizacji badanych przedsi biorstw. Ponad po owa firm
(62%) funkcjonuje jako przedsi biorstwa osób fizycznych (rys. 3). Ta forma organizacyjnoprawna charakteryzuje si ma ymi nak adami finansowymi na pocz tku dzia alno ci oraz
stosunkowo prost procedur za

enia. Du a liczba tych firm wynika z faktu, e za

enie

takiej firmy jest przedsi wzi ciem wzgl dnie prostym i niedrogim. Jest to organizacja bardzo
elastyczna, decyzje o tym, co i jak ma by wykonywane, nie musz czeka na zebranie
wspólników czy dyrektorów. W przedsi biorstwach tych istnieje silny bodziec do wzrostu
efektywno ci, bowiem sam w
straty zwi zane z pora

ciciel uzyskuje korzy ci z odniesionego sukcesu lub ponosi

[D bniewski i inni, 2001]. Powa

niedogodno ci jednak jest

ponoszenie pe nej odpowiedzialno ci za wyniki dzia alno ci firmy. Je eli firma zbankrutuje,
to w

ciciel odpowiada w pe ni za d ugi, jego maj tek, mo e zosta zlicytowany na pokrycie

zobowi za wobec wierzycieli. Dla takich przedsi biorców uzyskanie po yczek mo e by
znacznie trudniejsze, poniewa

ma e przedsi biorstwa s

uwa ane za przedsi wzi cia

znacznie bardziej ryzykowne ni firmy du e i znane na rynku. Z uwagi na te trudno ci
podstawowym ród em rodków finansowych s oszcz dno ci w

ciciela firmy lub po yczki

uzyskane od rodziny i przyjació .
Przedsi biorstwa funkcjonuj ce w formie spó ek z o.o. stanowi y 15% badanych firm.
Ta forma prawna jest spó

o wysokim, okre lonym w kodeksie handlowym maj tku,
4

5
wiadcz cym o wi kszej skali dzia alno ci, ze stosunkow niewielk liczb pracowników
(Bórawski, 2004). Spó ka ta jest uproszczon form spó ki kapita owej, wyposa on w
osobowo

prawn .

Ponadto

forma

ta

charakteryzuje

si

brakiem

ponoszenia

odpowiedzialno ci osobistym maj tkiem w przypadku bankructwa przedsi biorstwa.
Stosunkowo du a liczba takich spó ek wynika z faktu, e funkcjonuj one w formie redniej
wielko ci przedsi biorstw. Ta forma jest szczególnie popularna w grupie przedsi biorstw
handlowych i us ugowych.
Zdecydowanie najmniejszy udzia maj spó dzielnie (3%), spó ki akcyjne (2%) oraz
przedsi biorstwa pa stwowe (4%). Z kolei udzia spó ek cywilnych wynosi (9%) a jawnych
(5%) (rys. 3).
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Rys. 3. Struktura badanych firm wg formy prawnej (%)
Fig. 3. Legal form of surveyed firms (%)
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: Own research, 2004

Prowadz c badania nad przedsi biorstwami nie sposób pomin

rodzajów prowadzonej

dzia alno ci. W analizowanej próbie w ponad po owie podmiotów (51%) prowadzono
dzia alno

handlow , a w 24% us ugow . Przedsi biorstwa handlowe to w szczególno ci:

sklepy spo ywcze, sklepy przemys owe, sklepy wielobran owe. Natomiast w grupie
przedsi biorstw us ugowych znalaz y si : firmy turystyczne, rolnicze, budowlane, zak ady
fryzjerskie i inne. Badania wskaza y, i dzia alno

us ugowa coraz cz ciej podejmowana

jest przez przedsi biorców. Przyczyn takiej sytuacji jest bardzo wiele. Mianowicie, niskie w
porównaniu z innymi kierunkami dzia

gospodarczych, nak ady kapita owe, dysponowanie
5

6
wi kszym zapleczem maj tkowym oraz baz lokalow i materia ow to g ówne powody
podejmowania

przedsi wzi

przyrodnicze, dost pno

o

charakterze

us ugowym.

Równie

bogate

zasoby

jezior, ma o zanieczyszczony klimat sprzyja coraz wi kszemu

popytowi na us ugi turystyczne i agroturystyczne w regionie warmi sko-mazurskim.
Najmniejszy odsetek badanych przedsi biorstw stanowi y firmy produkcyjne (22%) i
wielobran owe (2%). Uzyskane wyniki wiadcz o tym, e dzia alno

produkcyjna wymaga

du ych nak adów, u ytkowania ró nego rodzaju materia ów, rodków technicznych i us ug w
celu wytworzenia nowych produktów i us ug wymaganych przez klienta. Dzia alno

taka jest

obarczona znacznie wi kszym ryzykiem. Ponadto na rynku obserwuje si tendencje do
zmniejszania si liczby przedsi biorstw produkcyjnych na rzecz firm us ugowych.
Analizuj c czynniki rozwoju badanych firm dokonano oceny ich bie cej sytuacji
finansowej. Z bada wynika, e 38% przedsi biorców okre li a sytuacj finansow firmy jako
zadowalaj ca, a 35% jako dobra. Tylko co dziesi ty przedsi biorca wskaza na bardzo dobr
sytuacj finansow (rys. 4). Pesymizmem napawa fakt, e do

znaczna liczba firm (17%)

okre li a swoj sytuacj finansow jako trudna.
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Rys. 4. Sytuacja finansowa badanych przedsi biorców (%)
Fig. 4. Financial situation of surveyed entrepreneurs (%)
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: Own research, 2004

Najwi kszy odsetek badanych firm ogranicza o swoj dzia alno

do rynków lokalnych

(rys. 5). Jak mo na by o przypuszcza mniej badanych przedsi biorstw koncentrowa o swoj
dzia alno

na rynkach krajowych oraz zagranicznych (18%). Ma y udzia

funkcjonuj cych na rynku krajowym i zagranicznym mo e wynika

firm

z braku rodków

finansowych, obaw przed konkurencj , usytuowaniem w pó nocno-wschodniej Polsce rejonie
o najwy szym bezrobociu, braku rozpoznania zagranicznych rynków. Wyniki wskazuj na
6
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skal

dzia alno ci, w wi kszo ci ma ych podmiotów, nie posiadaj cych zaplecza

kapita owego. Zdecydowana wi kszo

badanych firm handlowych i us ugowych nastawiona

by a na obs ug rynku lokalnego w tym ma ych osiedli mieszkaniowych. W celu dalszego
rozwoju i podniesienia konkurencyjno ci 74% badanych przedsi biorców widzi potrzeb
rozszerzenia dzia alno ci na rynek krajowy i zagraniczne. Istnieje silna potrzeba szukania
nowych mo liwo ci zbytu, szczególnie teraz, gdy s otwarte granice pa stw UE a rynki
lokalne wykazuj ograniczone mo liwo ci popytowe.

60

54

50

[%]

40
30
20

18

18

rynek regionalny

rynek krajowy

rynek zagraniczny

20
10
0
rynek lokalny

Rys. 5. Struktura firm wg zasi gu terytorialnego dzia alno ci gospodarczej (%)
Fig. 5. Enterprises’ structure according to teritorial range of economic activity (%)
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: Own research, 2004

Z zasi giem terytorialnym dzia alno ci gospodarczej ci le powi zane jest pochodzenie
rodków finansowych, zaanga owanych w funkcjonowanie przedsi biorstwa. Zdecydowana
wi kszo

badanych firm (91%) funkcjonuje w oparciu o kapita krajowy (rys. 6), na co

sk adaj si w asne oszcz dno ci, kredyty bankowe, pomoc rodziny i znajomych. Tylko 4%
badanych firm funkcjonuje w oparciu o kapita zagraniczny i 5% w oparciu o kapita
mieszany. Taka sytuacja t umaczy ograniczone mo liwo ci dost pu do

rodków

zewn trznych lub brak wiedzy na temat jak je pozyska . Cz onkostwo Polski w UE sprzyja
zwi kszonym mo liwo ciom poszukiwania zewn trznych róde finansowania dzia alno ci
gospodarczej. Jest to bardzo atrakcyjna szansa rozwoju, która wymaga wiedzy oraz
umiej tno ci pokonania czasoch onnych procedur biurokratycznych. Ma a liczba firm
wykorzystuj cych kapita zagraniczny wiadczy o ostro no ci w podejmowaniu takich
decyzji, a tak e o braku wizji dalszego rozwoju.
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Rys. 6. Struktura przedsi biorstw wg róde pochodzenie rodków finansowych (%)
Fig. 6. Enterprises’ structure according to financial funds resources (%)
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: Own research, 2004

Przedsi biorcy wypowiedzieli si równie na temat znaczenia cz onkostwa Polski w
Unii Europejskiej dla prowadzonego przez nich przedsi wzi cia. Badania wykaza y,

e

przedsi biorcy dostrzegaj zmiany, jakie niesie cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Stwierdzono,

e dla 38% przedsi biorstw integracja oznacza pojawienie si

nowych

mo liwo ci rozwoju (rys. 7).
Dla takiej samej liczby przedsi biorstw integracja, to konieczno

dalszego

inwestowania w przedsi wzi cie. Jest to warunek niezb dny dla utrzymania si na wspólnym,
bardziej konkurencyjnym rynku. Przedsi biorcy s

wiadomi nak adów, jakie musz ponie

w celu przystosowania przedsi biorstw m.in. w zakresie wymogów ochrony rodowiska, czy
zasad ochrony konsumentów.
Wi ksza konkurencja na rynku to zauwa alny rezultat integracji dla 33%
przedsi biorstw. Natomiast prawie co czwarty przedsi biorca wi e integracj

ze

zwi kszeniem rynków zbytu.
Potwierdzaj

to inne badania, gdzie stwierdza si

i

,,integracja z UE s

y

przyspieszeniu rozwoju gospodarczego, modernizacji gospodarki, likwidacji luki rozwojowej
dziel cej nasz kraj od innych pa stw europejskich [Ko uch, 2001].”
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Rys. 7. Opinie przedsi biorców nt. znaczenia integracji z Uni Europejsk (%)
Fig. 7. Entrepreneurs’ opinions about importance of the European Union integration (%)
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: Own research, 2004

W badaniach podj to prób okre lenia fazy rozwoju przedsi biorstw (rys. 8). Prawie
po owa respondentów (45%) zakwalifikowa a swoje przedsi biorstwo do grupy podmiotów
rozwijaj cych si . Niewiele mniej (42%) zaliczy o swoje przedsi biorstwo do populacji firm
o stabilnej pozycji rynkowej. Przedsi biorstwa takie posiadaj ugruntowan pozycj na rynku,
mimo niezbyt du ego potencja u rozwojowego. Ten optymistyczny wynik nale y t umaczy
tym,

e przedsi biorstwa te dzia aj

na rynku ju

kilka lat i szczególnie w ma ych

miejscowo ciach, mo liwo ci powstania konkurencyjnych firm s bardzo ograniczone, ze
wzgl du na ma si nabywcz konsumentów.
Pesymistyczny jest fakt natomiast,

e 8% badanych firm zmniejsza rozmiary

dzia alno ci. Znajduj si one w fazie schy kowej, a ich w

ciciele nie potrafi wyprowadzi

swoich przedsi biorstw z fazy kryzysu.
W wietle bada nad rozwojem ma ych i rednich przedsi biorstw w województwie
warmi sko-mazurskim okaza o si , e skala nowych inicjatyw gospodarczych jest ma a (5%).
Wydaje si , e najwa niejsz barier jest niewielka liczba osób, które chc za

w asne

firmy, bariera kapita owa, du a konkurencja, brak aktywnego nastawienia samorz dów
lokalnych wobec problemów o ywienia spo eczno-gospodarczego gmin. Prze amanie tych
barier zale

b dzie od aktywno ci przedsi biorców, spo eczno ci lokalnych, samorz dów

[Brodzi ski, 1996].
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Rys.8. Opinie przedsi biorców dotycz ce okre lenia faza rozwoju przedsi biorstwa (%)
Fig. 8. Entrepreneurs’ opinions about firm’s development phase (%)
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: own research, 2004

W celu zwi kszenia sprzeda y oraz konkurencyjno ci przedsi biorcy stosowali ró ne
rodki reklamy i promocji (rys. 9). Zdecydowanie najcz ciej (71%) w badanych firmach
stosowano szyldy przydro ne. Kolejnym rodkiem by y og oszenia prasowe (37%) oraz ceny
promocyjne (35%). W dalszej kolejno ci wymieniono: sponsorowanie imprez (28%) oraz
udzia w imprezach masowych (20%). Jest to fakt bardzo pozytywny, gdy dla badanych
przedsi biorców te formy promocji mog by

ród em przewagi konkurencyjnej.

Dzia ania marketingowe przedsi biorców by y

ci le uzale nione od posiadanych

rodków finansowych, a dominacja taniej formy reklamy jest potwierdzeniem braku
pieni dzy na ten cel.
Niepokoi natomiast niski odsetek odpowiedzi (10%) dotycz cych reklamy radiowej
oraz brak wskaza

korzystania z reklamy telewizyjnej. Wyniki dowodz , e w

cicieli

badanych firm nie sta na kosztowne formy reklamy, a ograniczenie dzia alno ci do rynków
lokalnych i regionalnych nie wymaga stosowania a takich form promocji.
Przeprowadzone badania empiryczne wskazuj , e w ród ogó u przedsi biorców a
26% nie stosowa o adnych form reklamy i promocji. Jest to bardzo niekorzystny wynik,
zwiastuj cy nadchodz ce problemy ze sprzeda

w tych przedsi biorstwach. Sytuacja taka

mo e by nast pstwem krótkowzroczno ci w

cicieli, którzy w przypadku ograniczenia

wydatków lub braku problemów ze sprzeda
rokuj cych rozwój firmy w przysz

nie podejmuj

adnych dzia

promocyjnych

ci.
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Rys. 9. Opinie przedsi biorców na temat stosowanych rodków reklamy i promocji (%)
Fig. 9. Entrepreneurs’ opinions about implemented promotion and advertisement means (%)
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: own research, 2004

Analizuj c wyniki bada mo na stwierdzi , e ponad po owa przedsi biorców (53%) za
ówn

szans

rozwoju firmy uznaje wzrost dochodów ludno ci, a co za tym idzie

zwi kszenie si y nabywczej (tab. 1). Wzrost dochodów ludno ci podnosi dobrobyt
spo ecze stwa, sprzyja stabilizacji gospodarczej i wzrostowi koniunktury na rynku. Prawie co
drugi przedsi biorca, szans rozwoju upatrywa w poszerzeniu asortymentu produktów (49%)
oraz podwy szeniu ich jako ci (42%). Omawiaj c czynniki sprzyjaj ce rozwojowi
przedsi biorstw, warto szczególnie zaakcentowa specjalizacj (25%) oraz korzystne kredyty
(17%) jako szanse. Tani i dost pny kredyt jest szczególnie wa ny dla przedsi biorców
dzia aj cych w rejonach zagro onych du ym bezrobociem i biedniejszych. Mimo
dokonuj cych si pozytywnych zmian w zakresie dost pno ci kredytów dla cz ci ma ych i
abo rozwini tych przedsi biorstw pozostaj one nadal nieosi galne.
Przedsi biorcy zdaj sobie spraw z zagro
gospodarczej. Za g ówny obszar zagro

i barier, jakie stoj na drodze dzia alno ci

dzia alno ci gospodarczej respondenci uznali

rosn

liczb konkurencyjnych firm (63%) oraz malej ce dochody ludno ci (61%). Wa

barier

rozwoju przedsi biorczo ci s

tak e: nieuczciwa konkurencja oraz niekorzystne

warunki kredytowania. Zbyt szczup e zasoby finansowe do rozpocz cia nowej dzia alno ci
gospodarczej, brak dost pu do tanich kredytów i skomplikowane procedury ich uzyskania
pozostaj wci

barierami rozwoju przedsi biorstw. Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e

nadal czynnikami, w najwi kszym stopniu utrudniaj cymi dzia alno

gospodarcz s bariery

ekonomiczne i rynkowe.
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Tabela 1. Opinie przedsi biorców na temat szans i zagro
w dzia alno ci gospodarczej (%)
Table 1. Enterprenuers opinions about chances and threats in economic activity (%)
Szanse
Wzrost dochodów ludno ci
Poszerzenie asortymentu produktów
Specjalizacja dzia alno ci
Korzystne kredyty
Podniesienie jako ci us ug

%
53
49
25
17
42

Zagro enia
Rosn ca liczba konkurencyjnych firm
Malej ce dochody ludno ci
Nieuczciwa konkurencja
Niekorzystne warunki kredytowania
Inne

%
63
61
41
13
2

* respondenci mogli wskaza wi cej ni jedn odpowied / respondents could have given more than one answer
ród o: Badania w asne, 2004 r.
Source: Own research, 2004

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych bada

empirycznych w regionie warmi sko-

mazurskim na zbiorowo ci 112 przedsi biorców prowadz cych ma e firmy nasuwaj si
nast puj ce wnioski:
1. Przedsi biorstwa dzia aj ce na terenie województwa warmi sko-mazurskiego zaliczaj si
do ma ych i rednich podmiotów gospodarczych. Przedsi biorcy w swojej dzia alno ci
gospodarczej wskazuj

na szanse, w ród których wzrost dochodów ludno ci s

najwa niejsze. Natomiast analiza zagro

w rozwoju dzia alno ci gospodarczej

przedsi biorców dowodzi, e najistotniejsz barier jest rosn ca liczba konkurencyjnych
firm. Bariery finansowe pozostaj nadal wa nym zagro eniem dzia alno ci gospodarczej.
2. Czynnikiem, który w du ym zakresie decyduje o mo liwo ciach rozwojowych firm jest
zasi g terytorialny dzia ania przedsi biorstwa. Uzale nienie dzia alno ci gospodarczej
badanych przedsi biorstw tylko do rynków lokalnych powoduje ograniczenie ich rozwoju.
Rozszerzenie rynku i jego rozpoznanie, uniezale nienie od popytu lokalnej ludno ci,
zdobycie nowych klientów to szanse no rozwój badanych podmiotów gospodarczych.
3. Na podstawie uzyskanych wyników mo na stwierdzi ,
podmiotów borykaj si z trudno ciami finansowymi, ma

si

e w

ciciele badanych

nabywcz klientów, du

konkurencj oraz brakiem wyra nych perspektyw dalszego rozwoju.
4. Przeprowadzone badania pozwalaj
oprócz zagro

postawi

równie

wnioski pozytywne, bowiem

istniej równie przes anki pozwalaj ce stwierdzi , e dokonuje si

szereg istotnych zmian podnosz cych konkurencyjno . Mianowicie: planowanie
zwi kszenia asortymentu, poszerzenie rynków, wzrost przychodów, poprawa jako ci i
umiarkowana cena produktów to g ówne dzia ania rynkowe badanych przedsi biorstw.
Stosowanie przez blisko 74% przedsi biorstw ró nych rodków reklamy i promocji, czy
dostrzeganie nowych mo liwo ci jakie niesie cz onkostwo w Unii Europejskiej pozwol

12
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utrzyma a nawet mie nadziej na utrzymanie a nawet rozwini cie dzia alno ci badanych
firm.
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DEVELOPMENT ESTIMATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
SECTOR ON THE EXAMPLE OF WARMIA AND MAZURY PROVINCE
Abstract. The aim of the article is to recognize development factors in 112 enterprises chosen
from REGON system in Warmia and Mazury province. Moreover, current financial situation of
firms and range of their activity have been presented. Means of promotion and advertisement
have been analyzed. The study also concerns chances and threats of economic activity. Finally,
respondents’ opinion about integration with UE and its meaning for their economic activity.
Key words: small and medium enterprises, employment, financial situation, advertisement and
promotion, chances and threats of development
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ROLA REKLAMY RADIOWEJ, TELEWIZYJNEJ I INTERNETU W
DZIA ANIACH PROMOCYJNYCH FIRM NASIENNYCH NA RYNKU
POLSKIM
Tomasz W. Bralewski, Roman Ho ubowicz⋅
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Streszczenie. Przeprowadzone w latach 2001-2005 badania mia y na celu scharakteryzowanie
roli jak odgrywa reklama radiowa, telewizyjna i Internet w dzia aniach marketingowych
ogrodniczych firm nasiennych dzia aj cych na rynku polskim. Firmy nasienne stosowa y w
swoich dzia aniach marketingowych reklam emitowan – radiow i telewizyjn oraz Internet.
W pe ni docenia y one funkcje promocyjne Internetu tworz c atrakcyjne, dobrze zorganizowane
rodki stron WWW, czasami obejmuj ce kilkaset stron. Podobnie jak w przypadku katalogów
przekazywane na stronach internetowych tre ci i zale y od polityki reklamowej
poszczególnych przedsi biorstw. Nie docenia y one jednak mo liwo ci sprzeda y nasion za
po rednictwem Internetu. Tylko jedna polska firma prowadzi a sklep internetowy oferuj c w
nim swoje produkty.
owa kluczowe: marketing nasion, rynek nasienny, firma nasienna

WST P
Reklama emitowana jest jedn z form reklamy i nale y do narz dzi wykorzystywanych
w dzia aniach promocyjnych firm [Kotler 1994, Przyby owski i in. 1998, Kotler i in. 2002]. O
reklamie radiowej i telewizyjnej w kontek cie jej zalet i wad oraz mo liwo ci wykorzystania
jej w marketingu firm nasiennych wcze niej pisa Ho ubowicz [1999].
Przeprowadzone przez autorów w latach 2001-2003 badania wykaza y, e najwi ksze
polskie ogrodnicze firmy nasienne w swoich dzia aniach marketingowych wykorzystywa y
reklam telewizyjn , radiow i Internet. Te formy reklamy uwa

y one jednak za ma o lub

bardzo ma o skuteczne [Bralewski i Ho ubowicz 2005].
Celem niniejszej pracy by o scharakteryzowanie rzeczywistej roli jak odgrywa reklama
radiowa, telewizyjna i Internet w dzia aniach promocyjnych firm nasiennych dzia aj cych na
rynku polskim. Przeprowadzone badania mia y za zadanie okre lenie do jakich celów oraz w
jakiej postaci te formy reklamy s wykorzystywane przez ogrodnicze firmy nasienne.
MATERIA I METODY
Badaniami obj to i scharakteryzowano wybrane formy reklamy stosowane przez
ogrodnicze przedsi biorstwa nasienne dzia aj ce na rynku polskim – reklam

radiow ,

telewizj i Internet. Okre lono do jakich celów oraz w jakiej postaci te formy reklamy by y
wykorzystywane przez firmy.

⋅

Adres do korespondencji - Corresponding author: Tomasz W. Bralewski, Roman Ho ubowicz, Akademia
Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Nasiennictwa Ogrodniczego, Baranowo,
ul. Szamotulska 22, 62-081 Prze mierowo, e-mail: twbseed @interia.pl
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Przeprowadzone badania oparto na informacjach uzyskanych z licz cych si na rynku
firm polskich i przedstawicielstw zagranicznych firm nasiennych. Informacje uzyskano na
drodze wywiadów z pracownikami przedsi biorstw oraz na podstawie analizy reklam firm
emitowanych w radiu, telewizji i Internecie oraz innych materia ów marketingowych.
Przedmiotem analiz by y nast puj ce firmy nasienne i przedstawicielstwa: CNOS-Vilmorin,
PlantiCo Zielonki, PlantiCo Go biew, PNOS O arów Mazowiecki, Polan, Spójnia, Torseed
oraz Bejo Zaden, De Ruiter Seeds, Nickerson-Zwaan, SVS, TomaSeed (Wester Seed)
Badania swym zakresem obejmowa y lata 2001-2005.
WYNIKI
Reklama radiowa
Reklama radiowa firm nasiennych emitowana by a zwykle w stacjach regionalnych i
obejmowa a zazwyczaj cykl reklam w okresie wczesnowiosennym. Ta formy reklamy s
ównie do promocji przedsi biorstwa i jego dzia alno ci jako ca

a

ci, a rzadziej k ad a nacisk

na poszczególny produkt lub ich ca grup .
Reklama telewizyjna
Formy reklamy telewizyjnej stosowane przez firmy nasienne emitowane by y przez
stacje telewizyjne o zasi gu regionalnym, rzadziej ogólnopolskim, co wynik o przede
wszystkim z du ej ró nicy cen czasu antenowego pomi dzy tymi dwoma rodzajami stacji.
Kampanie promocyjne o zasi gu ogólnokrajowym przez przedsi biorstwa nasienne by y
prowadzone w Programie 1 TVP1, w pa mie programów rolniczych. Reklamy telewizyjne,
podobnie jak radiowe, emitowane by y w seriach w okresie wiosennym. Emisje te
prezentowa y nie tylko firmy i zakres ich dzia alno ci, ale promowa y tak e konkretne
odmiany warzyw.
Internet
O popularno ci Internetu jako medium w ród firm nasiennych

wiadczy

fakt

posiadania przez wszystkie licz ce si firmy nasienne stron WWW oraz podawania ich adresu
w materia ach promocyjnych oraz umieszczania ich na opakowaniach nasion2.
Wszystkie badane strony internetowe firm nasiennych mia y posta serwisu stron
WWW (o rodka WWW) by y rozbudowane i pe ni y nie tylko rol wizytówki firmy, ale
spe nia y tak e wiele innych funkcji. Ogólnie ujmuj c do funkcji tych nale
1

y:

Na przyk ad kampanie reklamowe w programie 1 TVP w latach 2003-2004 prowadzi a firma Spójnia. Sk ada y
si one w ka dym roku z 9 spotów reklamowych licz cych 30 sekund, emitowanych w ka
sobot w marcu,
kwietniu i maju o godzinie 6.55 bezpo rednio po programie dla dzia kowców.
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charakterystyka firmy i zakresu jej dzia alno ci, przedstawienie jej oferty handlowej oraz
zalece uprawowych dla klientów. Sposób w jaki strony internetowe wype nia y te zadania
zale

od tego, kto mia by potencjalnym nabywc oraz systemu dystrybucji nasion przez

firmy, dlatego zauwa alne by y ró nice pomi dzy o rodkami WWW mi dzy firmami
polskimi i przedstawicielstwami firm zagranicznych (tab. 1-4).
Tabela 1. Zawarto stron WWW i o rodków WWW wybranych polskich ogrodniczych firm nasiennych
Table 1. Content of WWW centres and pages of selected Polish horticultural seed companies
Zawarto strony WWW
(o rodka WWW)
Content of WWW (WWW center)
Logo firmy-Company`s logo
Dane kontaktowe-Contact data:
- firmy-company
- hurtowników (dystrybutorów)-wholeseller
Charakterystyka firmy-Company`s
characteristics:
- uproszczona-simplified
- rozbudowana-enlarged
Prezentacja pracowników firmy
Company employees presentation
Charakterystyka oferty-Offer`s characteristics:
- uproszczona- simplified
- rozbudowana- enlarged
Typ oferty-Offer type:
- opisowa-descriptive
- opisowa i fotograficzna- descriptive and photos
- lista odmian-cultivars list
Cennik-Price list
Warunki sprzeda y nasion-Selling conditions of
seeds
Porady/zalecenia-extension/tips
Serwis klienta-client`s service
Ciekawostki-interestings
Linki do obcych stron-Links to others WWW

Firma nasienna-Seed company
PNOS
PlantiCo
arów
Polan
Go biew
Maz.
+
+
+

CNOSVilmorin

PlantiCo
Zielonki

+

+

+
-

+
-

+
-

+
-

+

+
-

+

-

-

+

Spójnia

Torseed

+

+

+
-

+
+

+
-

+
-

+

+
-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

-

-

-

+

-

-

-

+
+
+
+

-

-

-

+
+

+
-

+
-

ród o: strony internetowe badanych firm, 29.01.2005
Source: webpages of analysed firms, 29.01.2005

2

Z firm polskich tak praktyk na szerok skal prowadzi a firma Torseed.
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Tab. 2. Zawarto stron WWW i o rodków WWW wybranych przedstawicielstw zagranicznych ogrodniczych
firm nasiennych
Tab. 2. Content of WWW centres and WWW of the selected representatives of foreign horticultural seed
companies
Zawarto strony WWW (o rodka WWW)
Content of WWW (WWW center)
Logo firmy-Company`s logo
Dane kontaktowe-Contact data:
- firmy-company
- hurtowników (dystrybutorów)-wholeseller
Charakterystyka firmy-Company`s characteristics:
- uproszczona-simplified
- rozbudowana-enlarged
Prezentacja pracowników firmy
Company employees presentation
Charakterystyka oferty-Offer`s characteristics:
- uproszczona- simplified
- rozbudowana- enlarged
Typ oferty-Offer type:
- opisowa-descriptive
- opisowa i fotograficzna- descriptive and photos
- lista odmian-cultivars list
Cennik-Price list
Warunki sprzeda y nasion-Selling conditions of
seeds
Porady/zalecenia-extension/tips
Serwis klienta-client`s service
Ciekawostki-interestings
Linki do obcych stron-Links to others WWW

Przedstawicielstwo firmy nasiennej -.seed company
Bejo Zaden De Ruiter Seeds Nickerson-Zwaan SVS TomaSeed
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

-

-

-

-

-

+
+

+
+
-

+
+

+
-

+
+

ród o: strony internetowe badanych firm, 29.01.2005
Source: webpages of analysed firms, 29.01.2005
Tab. 3. Cechy stron WWW i o rodków WWW wybranych polskich ogrodniczych firm nasiennych
Tab. 3. Characteristics of WWW centres and WWW of the selected Polish horticultural seed companies
Cechy strony WWW (o rodka WWW)
Characteristics of WWW (WWW center)
Wersja w j zyku-Version in:
- polskim - Polish
- angielskim-English
- niemieckim-German
- rosyjskim-Russian
- innym-other
Ilo stron w o rodku WWW N
Number of WWW in the WWW center
Ocena atwo ci poruszania si po o rodku
Essessment of easiness of surfing in the WWW
center*
Ocena atrakcyjno ci-Atraction assessment*

CNOSVilmorin

Firma nasienna-Seed company
PNOS
PlantiCo
PlantiCo
arów Polan
Zielonki
Go biew
Maz.

Spójnia

Torseed

+
-

+
-

+
-

+
-

+
+
+
-

+
-

+
+
+
-

62

10

75

78

75

43

75

5

5

5

5

5

5

4

5

3

4

4

5

4

4

Obja nienia:* skala oceny od 1 (najgorsza) do 5 (najlepsza)
Explanations: * range from 1 (the worst) to 5 (the best)
ród o: strony internetowe badanych firm, 29.01.2005
Source: webpages of analysed firms, 29.01.2005
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Tab. 4. Cechy stron WWW i o rodków WWW wybranych przedstawicielstw zagranicznych ogrodniczych firm
nasiennych
Tab. 4. Characteristic of WWW centres and WWW of the selected representatives of foreign horticultural seed
companies
Cechy strony WWW (o rodka WWW)characteristics of WWW (WWW center)
Wersja w j zyku-Version in:
- polskim - Polish
- angielskim-English
- niemieckim-German
- rosyjskim-Russian
- innym-other
Ilo stron w o rodku WWW
Number of WWW in the WWW center
Ocena atwo ci poruszania si po o rodku
Essessment of easiness of surfing in the WWW
center*
Ocena atrakcyjno ci-Atraction assessment*

Przedstawicielstwo firmy nasiennej -.seed company
Bejo Zaden De Ruiter Seeds Nickerson-Zwaan SVS TomaSeed
+
+
-

+
-

+
+
-

+
-

+
+
-

401

38

237

32

42

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

Obja nienia:* skala oceny od 1 (najgorsza) do 5 (najlepsza)
Explanations: * range from 1 (the worst) to 5 (the best)
ród o: strony internetowe badanych firm, 29.01.2005
Source: webpages of analysed firms, 29.01.2005

Charakterystyk i zakresu swojej dzia alno ci firmy nasienne przedstawia y w sposób
uproszczony lub bardzo rozbudowany, zawieraj cy bogato ilustrowan

histori

firmy3,

zdj cia prezesa i innych pracowników firmy4 oraz dane i rejon dzia ania poszczególnych
dystrybutorów i doradców terenowych. Przedsi biorstwa prezentowa y równie

swoje

najnowsze osi gni cia oraz uzyskane wyró nienia i nagrody (tab. 1-2).
Ofert handlow firmy nasienne przedstawia y w sposób rozbudowany wzbogacaj c
opisy odmian i zestawienia tabelaryczne kolorowymi fotografiami. Sporadycznie tylko mia a
ona form

listy odmian pozbawionej nawet charakterystyk. Cz st

praktyk

polskich

przedsi biorstw by o prezentowanie fotografii w postaci wiernych kopii wizerunku torebek do
nasion. Zale nie od firmy odmiany by y poszeregowane na poszczególnych stronach
przedstawiaj cych okre lone gatunki lub grupy gatunków, albo te ka da z odmian by
prezentowana na oddzielnej stronie, co wydatnie zwi ksza o wielko

o rodka WWW5 (tab.

1-4).
Wi kszo

przedsi biorstw nasiennych prezentowa o na swoich stronach internetowych

bardzo rozbudowane zalecenia uprawowe dla swoich klientów, które obejmowa y wskazówki
dotycz cych terminów i metod uprawy, nawo enia, nawadniania oraz ochrony ro lin6. By y
one tym bardziej rozbudowane i szczegó owe im bardziej firma kierowa a swa ofert dla
3

Dotyczy o to zw aszcza przedsi biorstw o d ugiej tradycji, np. CNOS-Vilmorin, której udzia owcem jest
francuska firma Vilmorin dzia aj ca nie przerwanie od 1725 roku.
4
Taka praktyka ma na celu personifikacj wizerunku firmy i bardziej osobiste jej odbieranie przez
odwiedzaj cych strony internetowe.
5
W ten sposób swoja ofert handlow reprezentowa y firmy Bejo Zaden i Nickerson-Zwaan.

6
profesjonalistów. Niektóre strony zawiera y tak e serwis klienta umo liwiaj cy zadawanie
konsultantom na temat prowadzenia upraw7 (tab. 1-2).
Strony WWW w niewielkim stopniu mia y cechy dotycz ce bezpo rednio samej
sprzeda y nasion. Firmy nie prezentowa y na nich cenników, a warunki sprzeda y nasion
by y zamieszczane tylko przez nieliczne firmy. Przedsi biorstwa nasienne nie przywi zywa y
równie praktycznie adnej wagi do mo liwo ci handlu nasionami przez Internet8 (tab. 1-2).
Witryny internetowe zawiera y tak e inne informacje: ciekawostki dotycz ce warzyw i
ich uprawy (dla amatorów), informacje na temat bie cych imprez organizowanych przez
firmy oraz galerie zdj

z imprez, które odby y si w przesz

ci (np. Dni Pola), linki do stron

internetowych innych podmiotów (firm nasiennych, filii w innych krajach, w przypadku
przedsi biorstw zagranicznych, czasopism i innych) (tab. 1-2).
Firmy polskie w niewielkim stopniu wykorzystywa y mo liwo

znalezienia

zagranicznych klientów za po rednictwem Internetu. wiadczy o tym brak u wi kszo ci firm
wersji obcoj zycznych stron internetowych, a istniej ce ogranicza y si jedynie do j zyka
angielskiego i rosyjskiego. Natomiast istnienie nielicznych witryn WWW firm zagranicznych
jedynie w wersji angielskiej, wynika o z faktu, i z za

enia mia y one dzia

wy cznie na

rynku polskim (tab. 3-4).
Badane o rodki WWW mia y bardzo dobr organizacj , a poruszanie si po nich nie
sprawia o adnego problemu. O rodki niektórych firm posiada y równie przegl darki w celu
atwienia wyszukiwanie danych na poszczególnych stronach. Tak e atrakcyjno

wi kszo ci

stron by a wysoka lub bardzo wysoka. Struktura wi kszo ci o rodków by a silnie
rozbudowana i liczy a od kilkudziesi ciu do kilkuset stron (tab. 3-4).
DYSKUSJA
W swych dzia aniach promocyjnych firmy nasienne wykorzystywa y reklam
emitowan : radiow i telewizyjn , o czym wcze niej donosili ju inni autorzy [Ho ubowicz
1999, Duczmal 2000, Ho ubowicz i Braun 2002]. Reklama telewizyjna by a jednak najmniej
popularna, mimo, e telewizja jest najwa niejszym medium reklamowym [Zaj c 1999].
Wynika o to przez wszystkim z faktu, e reklamy telewizyjne s bardzo kosztown form
reklamy [Kotler 1994, Przyby owski i in. 1998, Garbarski i in. 2000, Garbarski 2001, Kotler i
6

Np. firma Bejo Zaden mia a bardzo rozbudowany dzia informacji dotycz cy chorób ro lin warzywnych
wzbogacony licznymi barwnymi fotografiami.
7
Taki serwis doradczy prowadzi y firmy: CNOS-Vilmorin (dla amatorów) i De Ruiter (dla profesjonalistów).
8
W ród badanych firm tylko Polan prowadzi sklep internetowy dla ogrodników-amatorów (wraz ze sprzeda
za po rednictwem poczty jego obroty w latach 2001-2003 wynosi y 5-7% ca kowitej warto ci sprzedanych przez
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in. 2002]. W reklamie radiowej firmy nasienne korzysta y z rozg

ni regionalnych, co

potwierdza pogl dy Garbarskiego i in. [2000] którzy pisz o wzrastaj cej roli rozg

ni

regionalnych na rynku reklam radiowych, g ownie z powodu trudniejszego oddzia ywania w
skali kraju za pomoc tego typu reklam.
Internet jest medium, które daje wiele szans rozwoju dla dzia alno ci firm [Owczarek i
Prasa 1999, lusarczyk 1999, Sznajder 2000, Barwi ski 2003, Kramer 2003, Wo niak 2003,
Nied wiedzi ski 2004], tak e nasiennych [Siutaj i Duczmal 2000, Siutaj 2001]. Niestety
zainteresowanie t form promocji i reklamy bran y nasiennej w Polsce jeszcze do ko ca XX
wieku by o znikome [Siutaj i Duczmal 2000, Siutaj 2001]. W roku 2000 Siutaj i Duczmal
pisali o dopiero rodz cym si zainteresowaniu sektora nasiennego Internetem, a w roku 2001
Siutaj zwraca uwag na niewielk ilo

polskich firm nasiennych posiadaj cych strony

internetowe. Informacje te swoimi badaniami potwierdzi autor wskazuj c, e wprowadzanie
Internetu do dzia

promocyjnych przez polskie przedsi biorstwa nasienne rozpocz o si

praktycznie dopiero od roku 2000.
Wszystkie scharakteryzowane stronny WWW firm nasiennych mia y posta
rozbudowanych o rodków. Nie stwierdzi on natomiast stron internetowych o prostej formie,
o których wspomina

Siutaj [2001]. Rozbudowane o rodki WWW firm nasiennych

wskazywa y, e firmy te w pe ni wykorzysta y zalet Internetu jak jest wi ksza swoboda
doboru informacji ni w tradycyjnych sposobach przekazu [Szczepa ska 2000, Sznajder
2000] oraz docenia y jego rol jako instrumentu marketingu [Barwi ski 2003, Dudek 2003,
Kramer 2003, Klapalova 2003, Mruk 2003, Nied wiedzi ski 2004]. Strony i o rodki WWW
firm nasiennych by y w wi kszo ci atrakcyjnie przygotowane i dobrze zorganizowane, a
poruszanie si po nich nie stanowi o problemu, a wi c budowa y pozytywny wizerunek firm i
jej produktów [Dudek 2003] i umo liwia y pozyskiwanie nowych klientów [P kala 1999;
Kandefer 2004].
Firmy nasienne nie docenia y mo liwo ci handlu nasionami za po rednictwem sieci, o
czy wiadczy praktycznie ca kowity brak sklepów internetowych, a jak podaje wielu autorów
ta forma sprzeda y ma coraz wi ksze znaczenie w handlu [Owczarek i Prasa 1999, Sznajder
2000, Zwierzchowski 2000, Jarz bek 2001, Kie el 2001, Golonka i Dziekan 2003, Rojek
2003, Nied wiedzi ski 2004].
Jednym ze sposobów promocji stosowanych przez firmy nasienne by a sprzeda
osobista. Ta forma sprzeda y nasion umo liwia poza dokonywaniem transakcji handlowych
przedsi biorstwo nasion). Tak e CNOS-Vilmorin próbowa a dzia alno ci w tym zakresie, lecz zako czy a j z
dniem 25.02.2004.
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równie badanie potrzeb nabywców [Ho ubowicz 1999, Ho ubowicz i Braun 2002]. Sprzeda
bez po rednia umo liwia „zbli enie produktu do klienta”, a nie jak w przypadku reklamy i
budowania pozytywnego obrazu firmy „zbli enie klienta do produktu” [Wiktor 2002].
WNIOSKI
Na podstawie powy szych analiz sformu owano nast puj ce wnioski.
1. Firmy nasienne stosowa y w swoich dzia aniach promocyjnych reklam emitowan –
radiow i telewizyjn oraz Internet.
2. Firmy nasienne w pe ni docenia y funkcje promocyjne Internetu tworz c atrakcyjne,
dobrze zorganizowane o rodki stron WWW, czasami obejmuj ce kilkaset stron. Podobnie
jak w przypadku katalogów przekazywane na stronach internetowych tre ci i zale

y od

polityki reklamowej poszczególnych przedsi biorstw.
3. Przedsi biorstwa nasienne nie docenia y mo liwo ci sprzeda y nasion za po rednictwem
Internetu. Tylko jedna polska firma prowadzi a sklep internetowy oferuj c w nim swoje
produkty.
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THE ROLE OF RADIO AND TELEVISION COMMERCIALS AND INTERNET IN
THE PROMOTION ACTIVITIES OF SEED COMPANIES ON POLISH MARKET
Abstract. The aim of research carried out in the years 2001-2005 was to characterize the role of
radio, television and Internet in promotion activities of seed companies acting on Polish market.
The seed companies used in their marketing activities emitted spots – through these three media.
They appreciated the role of Internet creating page centers of WWW, sometimes including a
few hundred webpages. Similarly to catalogues, transmitted information depended upon
promotion policy of particular companies. However, they underestimated possibility of selling
seeds through the Internet. Only one Polish seed company was running the Internet shop
offering in it its products.
Key words: seed marketing, seed market, seed company
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ROLA MARKETINGU SPO ECZNEGO W TURYSTYCE
Nina Drejerska⋅
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Celem artyku u jest przedstawienie stosunkowo nowej koncepcji marketingu
spo ecznego, który jako cel sam w sobie jest realizowany g ównie przez agencje rz dowe i
organizacje pozarz dowe, natomiast jako element marketingu komercyjnego s y budowaniu
pozytywnego wizerunku firmy, marki lub produktu. Ze wzgl du na du e znaczenie tych w nie
aspektów w dzia alno ci przedsi biorstw sektora turystycznego koncepcja marketingu spo ecznego
znajduje coraz wi kszy zakres zastosowa w tej bran y. W pracy przedstawiono przyk ady jej
realizacji zarówno przez tak charakterystyczn jednostk w turystyce polskiej, jak jest Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ale równie przez nowopowsta e przedsi biorstwo
gastronomiczne czy pensjonat górski, a tak e mi dzynarodow sie hoteli.
owa kluczowe: marketing spo eczny, turystyka, ekoturystyka

WST P
W ci gu ostatnich lat powsta o i nadal powstaje wiele koncepcji marketingu, które staj
przed problemami rodowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie rodowiska, wyczerpuj ce
si zasoby surowców naturalnych, oraz kwestiami dotycz cymi poziomu

ycia ludzi w

spo eczno ciach o ró nym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Kwestie te zmuszaj
rozszerzenia dotychczasowego zakresu dzia

do

marketingowych. Odpowiedzi na te i szereg

innych problemowych zagadnie jest koncepcja marketingu spo ecznego. Wed ug Kotlera
[1999] nak ada ona zadanie polegaj ce na okre leniu potrzeb, wymaga i interesów rynków
docelowych oraz dostarczeniu po danego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i
wydajny ni

konkurenci, przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu

konsumenta i spo ecze stwa. Konieczne jest, wi c wypracowanie równowagi pomi dzy
zyskiem przedsi biorstwa, zaspokojeniem wymaga konsumenta oraz interesem publicznym.
Celem marketingu spo ecznego, zdecydowanie ró nego od tradycyjnego, jest zmiana
systemu warto ci spo ecznie po danych. Postrzegany jest on jako metoda oddzia ywania na
zmiany w ideach, czy zachowaniu, ale te jako zbiór wyszukanych technologii zarz dzania
zmianami spo ecznymi [Kotler, Roberto 1989; Andreasen 1995 za Balczun 2002]. Natomiast
S. J. Dann [za Balczun 2002] definiuje marketing spo eczny jako równoczesne zaadoptowanie
filozofii marketingu i dostosowanie technik marketingowych dla wywo ania zmian
zachowania ludzi, które ostatecznie doprowadz

do spo ecznie po danych zmian w

postawach i systemie warto ci. Marketing spo eczny jako cel sam w sobie jest realizowany

⋅
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przez agencje rz dowe i organizacje pozarz dowe, natomiast jako element marketingu
komercyjnego s

y budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, marki lub produktu.

OCHRONA RODOWISKA JAKO ELEMENT MARKETINGU SPO ECZNEGO W
TURYSTYCE
Wiele firm realizuj cych marketing spo eczny przyci ga te grupy klientów, które s
szczególnie zainteresowane ochron

rodowiska naturalnego. Odgrywaj one coraz wi ksze

znaczenie dla dzia alno ci znacznej liczby firm, a ich presja powoduje zmiany w regulacjach
prawnych dotycz cych dzia alno ci gospodarczej [Przepióra 1997]. Specyficzne zadania staj ,
wi c przed marketingiem spo ecznym w dziedzinie turystyki, a szczególnie w zakresie tzw.
ekoturystyki, gdzie tworzenie strategii marketingowej opartej nie tylko na interesie firmy, ale
te na priorytetach ogólnospo ecznych, stanowi podstaw istnienia firm oferuj cych tego
rodzaju us ugi. Nazywany jest on cz sto zielonym marketingiem, a dotyczy wszelkich dzia
przedsi biorstwa, pocz wszy od produkcji dóbr i us ug, przez administracj , zarz dzanie
personelem, po kszta towanie postaw proekologicznych u klientów [Gr bowski 1997, za
Zar ba 2000].
ród wielu sposobów klasyfikacji strategii marketingowych mo na wskaza
typologi , w której kryterium wyodr bnienia jest w

na

nie uwzgl dnienie problemów ochrony

rodowiska. W ród nich Zar ba wyró nia nast puj ce [2000]:
− strategia ofensywna, gdzie priorytetem jest troska o

rodowisko naturalne we

wszystkich aspektach dzia alno ci przedsi biorstwa; jest to strategia priorytetowa w
ekoturystyce, a jej przyk adem mo e by restauracja oferuj ca potrawy kuchni
tradycyjnej, gdzie potrawy przyrz dzane s z produktów nabywanych od okolicznej
ludno ci;
− strategia innowacyjna uwzgl dniaj ca problem ochrony rodowiska w dzia aniach
firmy, np. redukcja czynników zatruwaj cych atmosfer , wod , gleb , np. urz dzenia
filtracyjne, odej cie od róde energii bazuj cych na w glu, itp.; przyk adem takich
dzia

w turystyce mo e by segregacja odpadów i u ytkowanie energooszcz dnych

arówek w pensjonatach czy hotelach;
− strategia defensywna polegaj ca na eliminowaniu z rynku produktów czy us ug,
które s szkodliwe dla rodowiska naturalnego;
− strategia pasywna obejmuj ca przestrzegane najbardziej elementarnych norm
ekologicznych, w celu unikni cia zagro enia wysokimi karami za dzia alno
szkodz

rodowisku albo zakazu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.

3
PRAKTYKA DZIA
PRO RODOWISKOWYCH W BRAN Y TURYSTYCZNEJ
Jednym z lepszych przyk adów praktycznego wprowadzania w ycie marketingu
spo ecznego mo e by Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), najstarsze
w Polsce stowarzyszenie skupiaj ce turystów i krajoznawców. Powsta o z po czenia
Polskiego Towarzystwa Tatrza skiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
(1906 r.), których jest prawnym nast pc oraz spadkobierc ich tradycji, dorobku ideowego, a
tak e maj tku. Towarzystwo wypracowa o i upowszechni o krajoznawczy program turystyki
zwi zany z poznawaniem Ojczyzny, ochron przyrody, krajobrazu i zabytków. Jednym z
wa nych dzia

w tym zakresie jest akcja „Sadzimy Las”, której inauguracja zosta a

zaplanowana na miesi ce kwiecie -maj 2005 roku, maj ca na celu nie tylko powi kszenie
terenów le nych, ale równie walory edukacyjno-wychowawcze, prowadzona we wspó pracy
z Lasami Pa stwowymi. Jest to inicjatywa edukacyjno-wychowawcza skierowana g ównie do
odego pokolenia turystów i maj ca na celu zwrócenie uwagi na szczególna rol lasów w
uprawianiu turystyki, ukazania jego walorów zdrowotnych i przyrodniczych oraz jego
wp ywu na regeneracj si fizycznych i psychicznych. Szczegó owa realizacja tego zadania
le y w gestii poszczególnych oddzia ów PTTK, ich mo liwo ci organizacyjnych i kontaktów
ze s

bami le nymi.
Poza t , jedn z najnowszych akcji, PTTK prowadzi dzia alno

na rzecz ochrony

przyrodniczego i kulturalnego dziedzictwa, co wynika wprost ze statutu Towarzystwa i jest
realizowane w ró norodnych formach, w ród których do najwa niejszych nale

[Dzia alno

Polskiego…]:
− promocja zrównowa onej turystyki obejmuj ca propagowanie i pomoc w uprawianiu
aktywnej turystyki (pieszej, rowerowej, narciarskiej, kajakowej,

eglarskiej itp.)

indywidualnie i w ma ych grupach, przy respektowaniu wymogów ochrony
rodowiska;
− rozwijanie turystyki przyrodniczej polegaj cej na g bokiej emocjonalnej wi zi z
przyrod

z jednoczesnym jej poznawaniem, co jest realizowane poprzez

odpowiednie wydawnictwa, znakowanie szlaków, organizowanie wycieczek
przyrodniczych oraz ustanowienie specjalnej odznaki „Turysta Przyrodnik”, której
zdobywanie cieszy si du

popularno ci w ród m odzie y;

− szkolenie kadr turystycznych - PTTK jest najwa niejsz
zrzeszaj

i szkol

polsk

organizacj

przewodników (górskich, terenowych, miejskich) i

instruktorów ró nych dyscyplin aktywnej turystyki (kajakarstwa, narciarstwa,
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nurkowania itd.). W systemie szkolenia tych kadr zagadnienia ochrony przyrody s
bardzo istotnym elementem;
− organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów po wi conych tematyce
ochrony przyrody i relacjom pomi dzy turystyk a rodowiskiem przyrodniczym;
− wydawnictwa, biblioteki, dokumentacja - publikacje wydawane przez centralne i
terenowe jednostki PTTK obejmuj szeroki zakres zagadnie zwi zanych z ochron
przyrody, na ró nych poziomach zaawansowania - od wydawnictw dla dzieci, po
prace naukowe. Biblioteki prowadzone przez Towarzystwo gromadz i udost pniaj
publikacje o tematyce przyrodniczej dotycz ce Polski i innych krajów. Gromadzona
jest te

dokumentacja (np. fotografie) dotycz ca stanu zasobów dziedzictwa

przyrodniczego i kulturowego;
− opieka nad pomnikami przyrody - PTTK patronuje akcji obejmowania opiek przez
indywidualnych cz onków Towarzystwa poszczególnych warto ciowych obiektów
przyrodniczych;
− wspó praca krajowa i mi dzynarodowa - Towarzystwo wspó pracuje z polskimi i
zagranicznymi organizacjami ekologicznymi, jest cz onkiem Europejskiej Federacji
Parków Narodowych i Krajobrazowych oraz utrzymuje bliskie kontakty z
International Friends of Nature1.
Problemy ochrony przyrody s

w PTTK przedmiotem zainteresowania wi kszo ci

cz onków i jednostek organizacyjnych Towarzystwa, jednak wiod ca rola w tym zakresie
przypada Komisji Ochrony Przyrody Zarz du G ównego PTTK. Równie wiele oddzia ów
terenowych ma swoje komisje ochrony przyrody, które inicjuj , prowadz i koordynuj
ró norodn dzia alno

w tym zakresie.

Kwestie rodowiskowe s bliskie nie tylko bezpo rednim organizatorom wypoczynku,
ale tak e pozosta ym ogniwom bran y turystycznej, np. hotelom, których w
wykazuj

coraz wi ksz

trosk

ciciele

o naturalne otoczenie. Dobrym przyk adem tego typu

dzia alno ci mo e by uczestnictwo 87 hoteli i placówek grupy Radisson SAS podczas
lokalnych akcji typu „Sprz tanie wiata” w ramach ogólno wiatowej akcji ekologicznej Hotel
Environment Action Month (HEAM) we wrze niu 2003 roku. Akcja, w której wzi y udzia
sieci hotelowe z ca ego wiata, zosta a zainicjowana przez International Hotel Environment
Initiative (IHEI). Jej celem by o pog bienie wra liwo ci pracowników i go ci hotelowych na
kwestie ekologiczne i spo eczne. W ramach akcji HEAM, w Warszawie, 20.09.2003 odby a
1

Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Przyjació Przyrody jest federacj 20 organizacji krajowych, a jego g ównym
obszarem zainteresowania jest aktywny wypoczynek w ród przyrody; www.nfi.at
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si akcja Sprz tania wiata. Udzia w niej wzi li pracownicy warszawskiego Hotelu Radisson
SAS Centrum oraz setka dzieci z s siedzkiej szko y podstawowej nr 220, im. dr Stanis awa
Kopczy skiego. Posprz tane zosta y Osiedle Saska oraz ulice Jana Paw a II i Marsza kowska,
na wysoko ci Hali Mirowskiej. Zebrano kilkadziesi t worków mieci, które zosta y od razu
posegregowane; oddzielnie zbierano papier, szk o, plastik i puszki. Jeszcze przed akcj , dzieci
zosta y dowiezione do EKOHOUSE IKEA, gdzie dok adnie dowiedzia y si , dlaczego nale y
rozdziela odpadki, co si z nimi dalej dzieje i jak si je przetwarza. Uczniowie przygotowali
prace plastyczne na konkurs pt. „Ekologiczny turysta”. Wyró nione pracy ozdabia y hotelowe
wn trza przez ponad miesi c.
Szczeci ski hotel, w ramach HEAM nawi za kontakt z Domem Dziecka w Zdrojach.
Pracownicy hotelu zorganizowali konkurs plastyczny dla dzieci, maj cy na celu zach cenie
ich do dbania o rodowisko naturalne. W ramach konkursu, dzieci odwiedzi y hotel, gdzie
dowiedzia y si jak post powa na co dzie , by nie za mieca i nie zatruwa

rodowiska.

Równie we Wroc awiu odby a si akcja „Sprz tanie wiata”, w której udzia wzi li
pracownicy hotelu, którzy posprz tali skwer przy Muzeum Architektury - vis a vis hotelu.
Worki ze mieciami zosta y uprz tni te przez firm zajmuj

si segregacj

mieci.

W Krakowie natomiast, pracownicy razem z dzie mi ze szko y podstawowej z
podkrakowskich Rz sek sprz tali las. Dzieci uczestniczy y równie

w konkursach

zorganizowanych przez hotel.
Sie Radisson SAS na ca ym wiecie prowadzi specjalny program promuj cy dba

o

rodowisko naturalne, zach caj c swoich go ci do rozwa nego u ywania wody, papieru i
czników. Wszyscy pracownicy sieci Radisson SAS zapoznawani s z etyk w biznesie,
czyli filozofi firmy polegaj

na dba

ci o rodowisko naturalne, bezpiecze stwo i zdrowie

pracowników oraz go ci. Wszystkie hotele sieci systematycznie kontroluj zu ycie ró nych
róde energii, segreguj

mieci i s inicjatorami dzia

dla dobra rodowiska naturalnego.

Mniejsze placówki nienale ce do wielkich mi dzynarodowych sieci wykazuj dba
o rodowisko naturalne, czego przyk adem mo e by ma y pensjonat w Bieszczadach „Chata
nad Czarnym” w asno

Wojciecha Grzaneckiego. Postanowi on zadba jednocze nie o

wizerunek swojej firmy, o rodowisko naturalne, a tak e dziedzictwo miejscowej kultury.
Wst pi wi c do Klubu Czystego Biznesu Fundacji Partnerstwo dla rodowiska w Mielcu, a
obecnie jest laureatem Nagrody Czystego Biznesu w kategorii „Czysta Turystyka”. W
„Chacie” postawiono na trzy rodzaje dzia alno ci: zmiany wewn trz firmy - by sta a si
bardziej przyjazna rodowisku, edukacj turystów oraz prace na rzecz zrównowa onego
rozwoju regionu. W ramach przedsi wzi cia, 50-letnia bieszczadzka chata-pensjonat dosta a:
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elektronicznie regulowane gazowe ogrzewanie, o wietlenie parkingu i podej cia z czujnikami
ruchu, modu owe o wietlenie tarasu, holu, pokoju g ównego oraz azienek. Wykorzystano
tak e lampy 12V z zasilaczem, sprz t AGD z klas

energetyczn

A, termostaty w

urz dzeniach do podgrzewania wody, a przede wszystkim przydomow , biologiczn
oczyszczalnie

cieków. Odpady segregowano w pensjonacie ju

wcze niej. Uwag

po wi cono tak e edukacji turystów, których zachowanie cz sto prowadzi do dewastacji
przyrody. Aby zach ci ich do wi kszego szacunku dla rodowiska naturalnego, „Chata”
dopracowa a swój program turystyczny i polityk

rodowiskow . Obecnie nie tylko promuje

si tam lokalne atrakcje turystyczne i przyrodnicze. Go ciom t umaczy si , na przyk ad,
zasady dzia ania biologicznej oczyszczalni cieków.

PRAKTYKA MARKETINGU SPO ECZNEGO W RÓ NYCH ASPEKTACH
DZIA ALNO CI BRAN Y TURYSTYCZNEJ
Dzia ania wpisuj ce si w koncepcj marketingu spo ecznego nie zaw aj si jedynie
do aktywno ci pro rodowiskowych. Firmy bran y turystycznej aktywne s równie w wielu
innych, wa kich spo ecznie, zagadnieniach. Równie
sztandarowych przyk adów jest dzia alno

w tym przypadku jednym z

PTTK obejmuj ca tak e spo eczn opiek nad

zabytkami.
Podstawowe formy dzia ania spo ecznych opiekunów zabytków to [W sukurs
zabytkom]:
− profilaktyka - czyli zapobieganie zniszczeniom i dalszej dewastacji obiektu lub
powi kszaniu si uszkodze ,
− inicjowanie ochrony - zagadnienie to dotyczy zarówno przekonywania w

cicieli i

ytkowników do ochrony konkretnego obiektu, tworzeniu zespo ów (komitetów
odbudowy) itp., jak te pozyskiwanie nowych spo ecznych opiekunów i tworzenie
swoistego lobby na rzecz ochrony zabytków,
− interwencje - pocz wszy od najprostszych w komisji i u wojewódzkiego
konserwatora zabytków, poprzez interwencje w urz dach pa stwowych i
samorz dowych, a sko czywszy na zaanga owaniu rodków masowego przekazu,
− poszukiwanie gospodarzy - cz sto si zdarza, e obiekt zabytkowy nie posiada
ciciela lub u ytkownika, wówczas remontowanie takiego obiektu nie ma sensu,
gdy przy braku u ytkownika ponownie popadnie w ruin . Nale y zatem zatroszczy
si o pewnego i sprawdzonego u ytkownika, który nie tylko dopilnuje w

ciwego
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odnowienia obiektu, ale zagwarantuje takie wykorzystanie obiektu, które nie b dzie
niezgodne z jego zabytkowym charakterem.
Dzia ania spo ecznych opiekunów zabytków s o tyle cenne, gdy dotycz one zwykle
mniej znanych obiektów, znajduj cych si w z ym stanie technicznym, a niezajmuj cych
dostatecznej uwagi w adz i konserwatorów zabytków. Uratowali oni od rozebrania i
bezpowrotnego zniszczenia kilka tysi cy cennych zabytków. S w ród nich ma e, przydro ne
kapliczki i wspania e, malowniczo po

one cerkwie, dwory i wiejskie cha upy, m yny,

wiatraki i inne zabytki techniki. W ród uratowanych obiektów s tak e wielkie pa ace i
monumentalne, zrujnowane i opuszczone zamki np. zamek Grodno w Zagórzu

skim,

zamki w Golubiu-Dobrzyniu, Dobczycach, Lubli cu, Liwie, Bytowie, S upsku, Zb szynie,
pa ac Etingona w odzi, pa ac w Ciechanowcu, kamienice mieszcza skie w Warcie, Olkuszu,
oc awku, w Warszawie, dawny szpital w. Karola w Pu awach, ko ció ewangelicki w
Rakoniewicach, dworki w Bronowicach, Miechowie, Iwanowicach, ko ció i cmentarz
ewangelicki w Supra lu, cmentarz ydowski w Brewisku, zabytki Tykocina i wiele innych.
Powa nym wk adem organizacji w odbudow

zabytków

jest systematyczne

przejmowanie zniszczonych obiektów na cele turystyczne. W gestii PTTK znajduje si prawie
160 zabytków architektury i ponad 60 tysi cy zabytków ruchomych.
Poza akcjami maj cymi na celu dba
sieci Radisson SAS wspieraj

równie

o rodowisko naturalne wspomniane ju hotele
na ca ym

wiecie ró ne akcje spo eczne i

charytatywne. We wspó pracy z UNESCO sie uczestniczy a w pracach konserwatorskich
tarza w wi tyni Kasr El Byint, w s ynnej jorda skiej Petrze. W Polsce sie zaanga owana
jest m.in. w renowacj zabytkowego arrasu w Krakowie. Poszczególne hotele Radisson SAS
anga uj si tak e w ycie spo eczno ci lokalnych - organizuj akcje charytatywne na rzecz
potrzebuj cych dzieci, przekazuj c dary (meble, koce, ywno , rodki czysto ci) domom
dziecka i Czerwonemu Krzy owi; pomagaj w zbieraniu funduszy dla takich organizacji jak
Save the Children, UNICEF, belgijski United Fund oraz fundacja Jolanty Kwa niewskiej
„Porozumienie Bez Barier”.
Hotele nale ce do sieci Radisson SAS sponsoruj teatry (wroc awski hotel Radisson
SAS jeszcze przed oficjalnym otwarciem wspiera realizacj

musicalu „Hair” w Hali

Ludowej, a szczeci ski hotel sponsoruje przegl d ma ych form teatralnych Kontrapunkt);
kluby i imprezy sportowe (szczeci ski hotel wspiera turniej tenisowy Skarbiec Generali,
Pekao Open 2003); wy sze uczelnie (wroc awsk i krakowsk Akademi Sztuk Pi knych);
festiwale (mimo nied ugiej obecno ci we Wroc awiu, tamtejszy Radisson SAS zd
nawi za wspó prac z Festiwalem Vratislavia Cantans) [Event marketing…].

ju
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Ciekawym przyk adem prowadzenia dzia alno ci zgodnie z filozofi

marketingu

spo ecznego przekonuj cego do racjonalnego i zdrowego od ywiania si , s restauracje
dzia aj ce pod mark Le ne Runo. Powsta y one jako odpowied polskiej gastronomii na
ofert zachodnich restauracji typu fast - food. Fast - food to inaczej „szybkie jedzenie”.
Przygotowuj c ofert Le nego Runa i sposób podania potraw udowodniono, e tradycyjne
polskie potrawy mog by podawane szybko i smacznie - niekoniecznie polski obiad musi
wi za

si

z kilkudziesi ciominutowym oczekiwaniem na posi ek. To, co tak dobrze

zadzia o w przypadku hamburgerów czy hot - dogów, sprawdza si w równie w polskiej
restauracji.
Obecnie funkcjonuje 5 restauracji „Le ne Runo” (w tym 4 zlokalizowane przy
ównych trasach samochodowych kraju) [Laureaci Konkursu…]:
− Grabin k/Ostródy przy stacji Statoil, droga krajowa nr 7;
− Ma dyty k/Mor ga przy stacji PKN, droga krajowa nr 7;
− Obrowo przy stacji PKN Orlen, droga krajowa nr 10;
− Pszczó ki przy stacji PKN Orlen, droga krajowa nr 1;
− Iganie Stare k/Siedlec przy stacji PKN Orlen droga krajowa nr 2.
Klientów przyci ga przytulne wn trze restauracji z drewnianymi sto ami i licznymi
naturalnymi elementami dekoracyjnymi w postaci bukietów suszonych kwiatów i owoców
lasu, pniami drzew. Potrawy serwowane s

w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem

porcelanowej zastawy ozdobionej znakiem firmowym. Specyficzny klimat panuj cy w
restauracji podkre laj równie nazwy potraw, np.: Dzikie Rogi, Zestaw Drwala, Wilczy
Apetyt, Zupa z Kot a Baby Jagi czy Le ny Przysmak. Atrakcyjne nazwy zestawów w
po czeniu z estetycznym podaniem potraw sprawiaj ,

e zwyczajne polskie potrawy

nabieraj nowego wyrazu i uzyskuj uznanie smakoszy. Przyj to równie zasad , e ka dy
klient, który zakupi dowolny zestaw obiadowy otrzyma jab ko w prezencie.

PODSUMOWANIE
Jednym z podstawowych elementów marketingu spo ecznego w bran y turystycznej jest
troska o ochron

rodowiska naturalnego oraz kszta towanie postaw pro rodowiskowych.

Wynika to przede wszystkim z faktu, e to w

nie rodowisko naturalne jest podstawowym

miejscem dzia alno ci firm turystycznych. Prowadz
dzia

one jednak równie

szereg innych

maj cych na celu wywo anie zmian zachowania ludzi, które ostatecznie mog

doprowadzi do spo ecznie po danych zmian w postawach i systemie warto ci. Przyk adem
takich aktywno ci mo e by wspieranie opieki nad zabytkami, propagowanie zdrowego trybu
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ycia i od ywiania si , mecenat nad instytucjami i wydarzeniami kultury i nauki, wspieranie
ró nego typu fundacji i organizacji po ytku publicznego. Wszelkie dzia ania tego typu s
równie wypracowaniu pozytywnego wizerunku firmy w oczach zarówno klientów jak i
pozosta ych podmiotów na rynku, a przyk ady wymienione w niniejszym opracowaniu z
pewno ci nie wyczerpuj ca ego wachlarza mo liwo ci dost pnych w ramach marketingu
spo ecznego.
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THE ROLE OF SOCIAL MARKETING IN TOURISM
Abstract. The aim of the article is to present relatively new concept of social marketing, which as
a goal itself is realized mostly by government agencies and non-government organizations but as
an element of commercial marketing is used for creation of positive image of a firm, brand or
product. Owing to the fact that these aspects are quite significant in activity of tourist firms, the
concept of social marketing gains more and more fields of implementations. In the paper there
ware presented examples of its realization in so characteristic institution in Polish tourism like
Polish Tourist Country-Lovers' Society as well as in a new-opened restaurant or mountain pension
and even in international hotel company.
Key words: social marketing, tourism, ecotourism
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OLIVE PRODUCTION AND OLIVE OIL INDUSTRY IN LIBYA,
TUNISIA, ALGERIA AND MOROCCO
Mahmud Geheder⋅
Warsaw Agricultural University
Abstract: The article analyses the production of olive in Libya, Tunisia Algeria and Morocco it
includes comparison of growth in production between 1990 and 2003. The work touches on the
problems faced by the olive industry in the production and marketing stage. The objective of the
research is to study the modern methods of manufacturing and production of olive and olive oils.
Another objective is to get to know about the problems and obstacles faced in the process of
developing and improving this particular section of agriculture in the selected North African
countries.
Key words:, olive oil, olive production, North Africa countries

INTRODUCTION
The economical importance of the olives lies in its additional value added to agricultural
production and also its contribution in the national production as well as in coming in the
always much needed foreign currencies in export. All these come from exports of olives and
olive oils. On the other hand olives occupies an important position in the food production and
consumption, in addition to its many other uses.
It constitutes a major source of fatty acids, proteins, vitamins, carbohydrates and fibres.
Most of the populations involved in the production of olive live away from towns, in the
countryside. Olive production section provides employment for these populations living in the
villages. Production of olives here takes advantage of the free labour force at homes. The
olive tree plantations cover large areas in most of the Arab countries, for example in Libya
area under Olive covers some 100 thousand hectares. In the year 2003 the average production
was over 150 thousand tones of lives. In Tunisia olive plantations covers up to one- third of
the whole of arable lands and that is the equivalent of some 1.6 million hectares. The annual
production in 2003 was estimated at 350 thousand tones. On the other hand, in Algeria the
area covered by olive tree plantation is approximately 45% of the whole of the country’s
arable lands and in 2003 alone the annual production was put at 167.29 thousand tones.
Finally, in Morocco olive plantation covers almost 50% of the whole of that country’s arable
lands and this is equivalent to some 560 thousand hectares. In the year 2003 the annual
production was almost 830.1 thousand tones.
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OBJECTIVE
The objective of the research work is to study the modern methods of manufacturing
and production of olive and olive oils. Another objective is to get to know about the problems
and obstacles faced in the process of developing and improving this particular section of
agriculture in the selected North African countries.
CURRENT SITUATION OF OLIVE PRODUCTION IN SELECTED AFRICAN
COUNTRIES
Depending on the land humidity, there are to be found two types of farming in Libya.
One of the methods depends on the rainfall directly or indirectly. The indirect depend on the
rainfall covers such method of farming which use direct water, dams, rovers and wells for
watering the plants. The second method is the type of farming dependent on irrigation system
The indirect method is dependant on the rainfall. The rain falls in the autumn but at
times it can continue through the months of winter. During these seasons olive plants are to be
cultivated using the mentioned ways. For the region of the country to the west, that is between
Zaura and Masrata the rainfall by year does not exceed 200 mm. However, to the east region
rainfall per years reach 600 mm and for this reason olive plants are cultivated in the
mountains (so-called green mountains) and also in some limited areas in Banzayn.
The spacing between the olive trees depends on the rainfall as well as the type of soil.
For regions with little rainfall per year and poor soils (like sandy soil) the clearance can
increase to event about 20 metres from tree to tree. In the irrigation system of olive tree
farming, the trees get the water indirectly. This system is popular in small areas and occupies
limited areas too.
Depending on the specialisation of given plantation, with the use of indirect method of
watering it is possible to cultivate:
-

olive, almonds, fruits and others plants

-

cultivation of only olive trees.

-

using irrigation it is possible to cultivate vegetables, forage, or fruits (including even
evergreen plants) as well as fruits which shade leaves during winter like peaches,
avocados etc.

-

here there are two methods of cultivation of olive trees, one is when there is plenty of
water in an are the other is for areas without enough like mountains found to the west,
near the rives (rivers around the town Serd) or lake water is available (like around
Wahad lake).
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When it comes to Tunisia, olive plantations can be found almost all over the country,
from the North to the South of the Country. It covers almost 95% of all the forests. They grow
under different conditions depending on the rainfall. The rainfall is between 1200 mm in the
North and some 1500 mm in the South. At times, in some areas, it rains only for some 30 days
in the whole year. The amount of rainfall differs from place to place and also from year to
year. It has place a very big role in converting lands from deserts to agricultural lands with
production of live trees.
On the other hand, in Algeria olive plantations are often found in the mountains and
cover some 62% of the mountain areas. For example in the provinces situated at the centre of
the country these include: Pgaya, Tizywzw, Pwyra, Pomrdas they cover less than 1,8 hectares.
However to the east of the country they cover some 3.77 hectares but in the west they cover
about 5 hectares. These are the conditions that determine the production of olives in Algeria,
here the traditional system and traditional production technology is at use.
The remaining areas covers some 30 000 hectares found to the east of the country and
are characterised by production of olives. Most of the new areas to the west or south of the
country or in the low-lying areas use modern methods of cultivation. Here the between 200
and 400 olive trees are planted per hectare. These areas are irrigated by the so-called droplet
method. Farming here also dependent very much on the funds received sponsor-countries,
those countries supporting the projects. The sponsor funds are cover:
− 100% of money for purchasing seedlings,
− 100% of money used for purchasing fertilisers,
− 40% of money used for purchasing irrigation equipment,
− 40% of the money for digging wells and construction of tanks for water storage.
Finally, there are four methods of olive production in Morocco; these methods are to be
found in four regions:
− Agricultural area dependent on irrigation for farming, this area covers around 220
thousand hectares and this is the equivalent of 3% of the whole Moroccan olive
plantation. It is divided into two sections (1) First section – irrigation non-stop. This
area covers some 40 thousand hectares; these 40 hectares include 9 dams in
Morocco. (2) The second section covers some 80 thousand hectares. Here irrigation
is supplementary. These include areas like Maraksh, Saragin Castle, Shishawh, Tadle
Bany Malaial, Swyrah, Warazat, Taflalit, Fikiek, Palman, Malwya Dam, Juwa and
Nador;

4
− Areas irrigated by available seasonal rainfall. These areas cover 100 thousand
hectares equivalent to 18% of the whole of the national olive plants and these areas
are: Sais, Fas Safer, Miknas, Hajeb and to the west we have: Sidigasem, Sidisliman
and Alowkus;
− Areas irrigated by deficient seasonal rainfall. The areas cover 40 thousand hectares –
being the equivalent of up to 7% of the whole of the national olive plantation cover.
These areas include: Alikamisat, Wastat, Astin and Krybka;
− Sub-urban areas cover about 200 thousand hectares representing about 36% of the
whole national area under olive plantation. These areas include: Country mountains
(Shawshawin, Tanjahm, Tatwan, AL-tasima) Taza, Twnat, Khnefra and Alzilal.
Table 1. The most important types of olives in selected North-African countries
Tabela 1. Najwa niejsze odmiany oliwek w wybranych krajach Afryki Pó nocnej
Country
Libya
Tunisia
Algeria
Morocco

Types of olives
Indwy, Zulmaty, Rapyany, Rasli, Oslaty, Hamodi, Shamlali, Zarazy, Marany, Tiboby, Zafrany
Al.-Shatawy, Al.-Shamlaly, Al.-Waslany(Algim), Al.-Shamshaly, Al.-Jarboi, Al-Zalmaty, Al.-Myski,
Al.-Bisbasy, Al.-Marsalin, Al.-Zarazy
Dblankanti Galmie Atabany, Aburisha, Shamlal, Azility, Malei, Azrag, Tofah, Limly, Sigwaz, Farkany
Bishulin, Al.-Huszja, Al.-Manarah, Al-thahabiya

Source: own research
ród o: badania w asne

Table no. 2 presents development production of the countries. The statistical results of
between 1990 and 2003 show that production in these countries has been growing and this is
clearly evident in countries like Libyan, Morocco Algeria and Tunisia as shown in the table.
Table 2. Production of olives in Libya, Tunisia, Algeria and Morocco in 1990-2003 (in thousand tones)
Tabela 2. Produkcja oliwek w Libii, Tunezji, Algerii i Maroko w latach 1990-2003 (w tysi cach ton)
Year
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Libya
68.0
70.0
168.8
186.6
168.8
168.8
185.7
145.0
185.9
275.0
165.0
150.0
150.0
150.0

Tunisia
660.0
839.0
134.0
688.0
1063.0
350.0
300.0
150.0
450.0
900.0
1250.0
550.0
150.0
350.0

Algeria
177.9
88.0
266.0
206.0
170.4
131.0
313.3
319.5
124.1
363.4
298.3
200.3
191.9
167.3

Morocco
396.0
550.0
380.0
554.5
622.4
436.3
835.6
517.6
708.5
400.0
380.0
698.7
455.3
830.1

Source: data of Arabian Agricultural Development Organisation
ród o: dane Arabian Agricultural Development Organisation
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Graph 1. Production of olives in Libya, Tunisia, Algeria and Morocco in 1990-2003 (in thousand tones)
Wykres 1. Produkcja oliwek w Libii, Tunezji, Algerii i Maroko w latach 1990-2003 (w tysi cach ton)
Source: data of Arabian Agricultural Development Organisation
ród o: dane Arabian Agricultural Development Organisation

PROBLEMS IN PRODUCTION AND INDUSTRY OF OLIVES
The problems encountered in the production field include the following issues: failure
to select the appropriate types of olives, improper care of the olive trees, limited knowledge
on the methods of caring of olive trees, use of bad methods of harvesting of olive fruits, and
mixing of good quality and bad quality olives.
Moreover, there are some problems connected with the olive industry. First of all, there
are few people with the proper skills and professional education and preparation in the
directing of production and manufacture. Another problem is that olives are usually out of
national and international standards, i.e. separating water from olives or not separating leaves
from the olives during manufacture. In using pressing machines to press oil from olives, the
pressers are not properly cleaned and this leads to remnants in the press plates, the remnants
lower the quality of the next party of olive oils pressed.
On the other hand, climatic problems cover the olive trees in the hot regions. The plants
may be destroyed by the harsh winter conditions also very hot summer days could destroy the
plants. Another factor here is the amount of rainfall, where there is no irrigation very low
annual rainfall might lead to destruction of plants.
Moreover, economical problems included: competition between the local production
and production abroad, lack of exporting companies, lack of funds for marketing purposes,
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lack of suitable storage facilities, high production costs, lack of investment projects, and high
cost of marketing or low demand of olive oil in the internal market – within some countries.
Finally, within marketing problems following can be distinguished: use of improper
packaging to transport olive oils as plastic packs, lack of plastic packing for olive oils, use of
bad method of pouring oil into bottles, overstaying of olive in storage warehouses and not
sending them in time for pressing leads to low quality, lack of marking appropriate
professional skills and knowledge, pouring of olive oil into improper packets and keeping of
olive in humid spaces lead to olive being spoiled.
CONCLUSIONS
Olive production occupies a central place in most of the North African countries and
mainly in those countries bordering the Mediterranean Sea. For the reason therefore, these
countries have been more interested in production of olive. However, because these countries
have been mainly only heavily involved in the production and have mainly neglected the
marketing and export a lot of olives get spoil for lack of market. Neglecting the marketing and
export has resulted in that these countries have almost no ability to compete in the
international markets. The report covered mainly North African countries and ways of
production of olive and also the most important types of olive and the area covered by olive
trees. Also the amount of annual production in the studied countries and study too included
review of the problems faced in the: problems with production, problems with manufacturing,
economical problems, climatic problems and last of all marketing problems
REFERENCES
Statistical books of Arabian Agricultural development organisations, (Published by Arab Development
of Agriculture)
The annual reports for Agricultural development in Arab Countries. (Published by Arab Development
of Agriculture)
Development, Production, Industry and Marketing of Olive and Olive oil in Arab Countries,
(Published by Arab Development of Agriculture 2004)
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PRODUKCJA OLIWEK ORAZ PRZEMYS OLIWKOWY W LIBII, TUNEZJI,
ALGIERII I MAROKO
Streszczenie. Uprawa oliwek zajmuje kluczowe miejsce w wi kszo ci krajów
ródziemnomorskich (Libia, Tunezja, Algieria, Maroko). Kraje te zawsze by y intensywnie
zaanga owane w produkcj oliwek i oliwy z oliwek. Jednak brak w ciwie prowadzonych dzia
marketingowych oraz eksportowych sprawiaj , e kraje Afryki Pó nocnej maj problemy ze
zbytem produktu oraz maj ograniczone mo liwo ci konkurowania na arenie mi dzynarodowej. W
niniejszym opracowaniu scharakteryzowano sposoby produkcji oliwek, obszary gdzie s
uprawiane a tak e najwa niejsze odmiany oliwek. Przedstawiono równie wielko produkcji
oliwek w krajach Afryki Pó nocnej w latach 1990- 2003. Do najwa niejszych problemów
zwi zanych z produkcj oliwek zaliczono: brak wystarczaj cej wiedzy na temat uprawy i
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przetwórstwa oliwek,
marketingowe.

problemy

klimatyczne,

problemy

ekonomiczne

oraz

problemy

owa kluczowe:, olej z oliwek, produkcja oliwek, kraje Afryki Pó nocnej
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WP YW RODOWISKA RODZINNEGO NA ZACHOWANIA
YWIENIOWE M ODZIE Y GIMNAZJALNEJ (NA PRZYK ADZIE
RODOWISKA WARSZAWSKIEGO)
Katarzyna Michalak.
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Przeprowadzone badania empiryczne oraz podj te studia literaturowe mia y na celu
okre lenie wp ywu rodowiska rodzinnego na wybrane zachowania ywieniowe m odzie y gimnazjalnej
pochodz cej z Warszawy. Badanie przeprowadzono w ród 131 gimnazjalistów i 79 matek uczniów za
pomoc metody ankietowej. Analizy statystyczne dokonano testem niezale no ci χ2 przy okre lonym
poziomie istotno ci (p<0,05). W pracy zosta a podj ta próba okre lenia wp ywu wybranych cech
charakteryzuj cych rodowisko rodzinne (wykszta cenie i aktywno zawodowa rodziców, ocena sytuacji
finansowej rodziny, liczba osób w rodzinie) na niektóre zachowania ywieniowe m odzie y. Analiza
zebranych danych potwierdzi a, i zachowania ywieniowe m odzie y istotnie zale od cech rodowiska
rodzinnego. Szczególnie wykszta cenie matek oraz ocena sytuacji finansowej rodziny istotnie
statystycznie korelowa y z zachowaniami ywieniowymi m odzie y. Badania dowiod y tak e, e w
sposobie ywienia nastolatków wyst puje wiele nieprawid owo ci.
owa kluczowe: zachowania ywieniowe, rodowisko rodzinne, cechy demograficzno-spo eczne

WST P
Zachowania

ywieniowe cz owieka w du ym stopniu s

rodowiska, w którym

warunkowane cechami

yje, a przede wszystkim rodzajem rodowiska spo ecznego. W

przypadku dzieci i m odzie y zachowania te istotnie zale

od rodowiska rodzinnego,

wyra onego mi dzy innymi poziomem wykszta cenia rodziców, ich aktywno ci zawodow ,
a tak e liczb
zachowania

osób w rodzinie czy sytuacj
ywieniowe s

finansow

rodziny. Warto zaznaczy ,

e

nast pstwem wzorów kulturowych charakteryzuj cych dan

rodzin , takich jak: sposób i miejsce spo ywania posi ków, tradycje ywieniowe, organizacja
sfery

ywieniowej, metody przekazywania wiedzy

ywieniowej, czy te

kszta towanie

umiej tno ci w sferze ywieniowej.
Wa nym

rodowiskiem wychowawczym, w którym kszta towane s

zachowania

ywieniowe dzieci i m odzie y jest równie szko a, w której to uczniowie poddawani s
olbrzymiej ró norodno ci oddzia ywa , warto ci i opinii. W tej sytuacji szko a powinna by ,
obok rodziny, odpowiedzialna za kszta towanie w
W artykule prezentuje si

ciwych postaw wobec ywno ci.

wyniki bada

ywieniowymi m odzie y. Celem podj tych bada

empirycznych

nad zachowaniami

by a analiza wp ywu

rodowiska

rodzinnego na zachowania ywieniowe m odzie y gimnazjalnej pochodz cej z Warszawy.
Powodem wyboru tematu by o ma e zainteresowanie t problematyk w dotychczasowych
badaniach i literaturze. W artykule podj to prób okre lenia zale no ci mi dzy p ci oraz
.
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wiekiem m odzie y i ich zachowaniami ywieniowymi, ponadto ocenie poddano relacj
mi dzy takimi cechami rodziny jak: wykszta cenie i aktywno
sytuacja finansowa rodziny i zachowaniami

zawodowa rodziców oraz

ywieniowymi m odzie y reprezentuj cej

poszczególne typy rodzin.

MATERIA I METODYKA
Wykorzystany materia obejmuje informacje wtórne, pochodz ce z literatury krajowej i
zagranicznej oraz informacje pierwotne uzyskane w badaniu empirycznym. Badanie
ankietowe przeprowadzono wiosn 2003 roku w warszawskim gimnazjum im. Ksi nej
Izabeli Czartoryskiej. Próba zosta a dobrana w sposób celowy, dlatego te uzyskane wyniki
nie mog by odniesione do populacji ogólnej.
W badaniu wzi o udzia 131 gimnazjalistów z klas I, II i III oraz 79 matek uczniów
uczestnicz cych w badaniu. Uczniowie wype niali kwestionariusze samodzielnie, w systemie
audytoryjnym, pod nadzorem osoby przeprowadzaj cej badanie, w ci gu jednej godziny
lekcyjnej. Kwestionariusze przeznaczone dla matek uczniowie uczestnicz cy w badaniu
zabierali do domu i w ci gu dwóch kolejnych dni przynosili wype nione ankiety. Zwrotno
ankiet przeznaczonych dla matek wynios a 76,5%.
W ramach bada ocenie poddano:
− liczb

i cz stotliwo

spo ywanych posi ków oraz cz stotliwo

spo ywania

wybranych grup produktów ywno ciowych;
− cz stotliwo
− organizacj

korzystania z oferty wybranych zak adów gastronomicznych;
sfery

ywieniowej, czyli planowanie zakupów

ywno ciowych oraz

zakupy ywno ci, a tak e planowanie i przygotowywanie posi ków;
− rodowisko rodzinne, w tym wyst powanie zwyczaju go cinno ci oraz wybranych
zwyczajów ywieniowych.
Analizie i ocenie poddano równie :
− zwi zek mi dzy p ci

oraz wiekiem badanej m odzie y a ich zachowaniami

ywieniowymi;
− zale no

mi dzy poziomem wykszta cenia i aktywno ci zawodow rodziców a

zachowaniami ywieniowymi m odzie y;
− zale no

mi dzy sytuacj

finansow

zachowaniami ywieniowymi m odzie y;

rodziny oraz liczb

osób w rodzinie a
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W opracowywaniu wyników pos

ono si

programem komputerowym Microsoft

Excel oraz programem statystycznym Statgraphics 4.0. W analizach wykorzystano test
niezale no ci χ2 oraz analiz cz sto ci. Istotno

ró nic testowano na poziomie ufno ci 0,05.

WYNIKI BADA I DYSKUSJA
Dzieci i m odzie zgodnie z zasadami racjonalnego

ywienia powinny spo ywa

regularnie 5 posi ków w ci gu dnia z cz stotliwo ci nie wi ksz ni co 4 godziny. Zbyt
ugie przerwy mi dzy posi kami powoduj uczucie g odu, obni aj zdolno
ograniczaj aktywno

koncentracji,

psychofizyczn , pogarszaj nastrój i samopoczucie, a to z kolei

wp ywa negatywnie na efektywno

w nauce [Gaw cki i Hryniewiecki 2004; Ziemla ski i

inni 1998). Tymczasem liczne wyniki bada wskazuj na nieregularne spo ywanie g ównych
posi ków przez znaczn cz

m odzie y [Hamu ka i inni 2000; Ilow i inni 1998, 1999;

Ko ajtis-Do owy i inni 2003; Woynarowska i Mazur 2000].
Z analizy wyników bada

w asnych wynika, e blisko po owa badanej m odzie y

spo ywa a 3 i mniej posi ków w ci gu dnia, nieco mniejsza liczba gimnazjalistów
informowa a o spo ywaniu 4 posi ków dziennie (42,7%). Analiza wykaza a równie , e
liczba spo ywanych posi ków istotnie statystycznie korelowa a z wykszta ceniem matek, co
znalaz o potwierdzenie w badaniach E. Suligi (2003). Z obu bada wynika, e im wy sze by o
wykszta cenie kobiet, tym m odzie spo ywa a wi ksz liczb posi ków.
Do

powszechnym b dem

ywieniowym w ród m odzie y jest niedocenianie

pierwszego i drugiego niadania oraz traktowanie ich jako posi ki ma o istotne [Hamu ka i
inni 2002; Kunachowicz i inni 2000]. Bior c pod uwag

redni ocen szkolnych najwi ksz

grup uczniów uzyskuj cych, najs absze wyniki w nauce stanowi y dzieci niespo ywaj ce
niada . Fakt ten potwierdzaj wyniki bada innych autorów informuj ce, i uczucie g odu i
pragnienia w czasie pobytu w szkole obni a zdolno ci poznawcze uczniów [Simeon i
Grantham 1989; Suliga 2003]. Z przeprowadzonej analizy wyników bada w asnych wynika
tak e niezadowalaj ca cz stotliwo

spo ywania drugich niada (blisko 1/5 ogó u badanych

nigdy nie spo ywa o tego posi ku). Na zabieranie drugiego niadania do szko y istotny
statystycznie wp yw mia a (wg subiektywnej oceny matek) sytuacja finansowa rodziny.
Znalaz o to potwierdzenie w badaniach Anny Ko ajtis-Do owy (i in., 2003), w których
stwierdzono, i cz stotliwo

spo ywania drugich niada

istotnie zale y od warunków

materialnych rodziny.
Powszechnym a zarazem negatywnym zjawiskiem w ród nastolatków jest pojadanie
mi dzy posi kami. Do najcz ciej wymienianych produktów

ywno ciowych pojadanych
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mi dzy posi kami m odzie zalicza: s odycze, s odzone napoje gazowane, chipsy i inne
produkty typu „snack” bogate w cukier i t uszcz [Je ewska-Zychowicz 2004; Kubik i inni
2005]. Z przeprowadzonej analizy bada w asnych wynika, e zwyczaj pojadania mi dzy
posi kami jest bardzo popularny w ród badanej m odzie y, co potwierdzaj wyniki wielu
innych bada . Wykszta cenie matek oraz aktywno

zawodowa ojców istotnie statystycznie

korelowa a z wyst powaniem zwyczaju pojadania mi dzy posi kami. M odzie , której matki
legitymowa y si

wy szym wykszta ceniem cz ciej deklarowa a,

e pojada mi dzy

posi kami. Podobnie wi kszy odsetek m odzie y, której ojcowie zatrudnieni byli na
stanowiskach pracowników umys owych deklarowa , e pojada mi dzy posi kami.
Analiza spo ycia poszczególnych produktów ywno ciowych przez badan m odzie
wskazuje na to, e zarówno ch opcy jak i dziewcz ta spo ywaj w niewystarczaj cej ilo ci
mleko i przetwory mleczne, ciemne pieczywo oraz ryby [Hamu ka i inni 2001; Ko ajtisDo owy i inni 2003; Ziemla ski 2001]. Wysokie jest natomiast spo ycie mi sa i jaj –
znacznie przekraczaj ce warto ci zalecane oraz t uszczów, w ród których dominuj
margaryny [Ilow i inni 1998, 1999; witoniak 1999].
Nale y jednak zwróci uwag , e pozytywnym trendem obserwowanym w ostatnich
latach (tak e w ród badanej m odzie y) jest wzrost cz stotliwo ci spo ycia owoców i
warzyw, konsumowanych na surowo b

, coraz cz ciej, w formie surówek i sa atek [Cie lik

i Filipiak-Florkiewicz 2001; Baxter i inni 2004; Granner i inni 2004]. Zwi ksza si tak e
popularno

soków owocowych, owocowo-warzywnych oraz wody mineralnej [Czech i Grela

2003; Fr czek 2003; Szczepaniak i inni 2004]. Do pozytywnych zachowa

ywieniowych

mo na zaliczy tak e wysoki stopie preferencji, jak i cz stotliwo ci spo ywania mlecznych
napojów fermentowanych [Flaczyk i inni 2003; Ko ajtis-Do owy i inni 2003; Czech i Grela
2003].
W

ostatnich

latach

obserwuje

si

stale

rosn

popularno

zak adów

gastronomicznych, co jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju spo ecze stwa i stylu ycia.
Jedn z wa niejszych przyczyn rezygnacji z samodzielnego przygotowywania posi ków na
rzecz korzystania z us ug gastronomicznych jest brak wolnego czasu oraz wygoda.
Wyd

enie czasu pracy, jak te znaczne uaktywnienie kobiet w pracy zawodowej jest

istotnym powodem wzrostu popularno ci posi ków spo ywanych poza domem [Nazarewicz i
inni 2000]. Analiza wyników bada w asnych wykaza a jednak, e zak ady gastronomiczne
nie by y zbyt cz sto odwiedzane przez matki badanych uczniów. Blisko 2/5 badanych kobiet
nigdy nie korzysta o z oferty restauracji, prawie 1/3 kobiet nie korzysta a z oferty restauracji
typu fast food, a niespe na 2/3 kobiet z oferty ulicznych budek.
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Sta ym elementem ywienia sta a si

ywno

typu fast food. Z bada w asnych, jak

równie z bada innych autorów [Suliga 2003; Harnack i French 2003] wynika, e tego typu
produkty znajduje wielu zwolenników w ród m odzie y. Dla ogó u badanych uczniów
atrakcyjnym miejscem spo ywania posi ku by y restauracje szybkiej obs ugi takie jak: Mc
Donald’s, Pizza Hut, KFC. Blisko 1/3 gimnazjalistów deklarowa a, e przynajmniej 1 raz w
tygodniu korzysta z us ug restauracji typu fast food, a ponad 1/3 informowa a o spo ywaniu
tam posi ku 2-3 razy w miesi cu.
Istotnie statystyczn

zale no

zaobserwowano mi dzy opiniami dotycz cymi

cz stotliwo ci wychodzenia z rodzin do restauracji b

kawiarni a sytuacj finansow

rodziny (wg subiektywnej oceny m odzie y), co znalaz o potwierdzenie w badaniach
Kosickiej (2004). G ówn przyczyn rzadszego spo ywania posi ków poza domem by a z a
sytuacja ekonomiczna rodziny. Analiza wyników bada

w asnych wykaza a,

e sfera

zakupów produktów ywno ciowych oraz planowania i przygotowywania posi ków by a
zwyczajowo domen kobiet, co potwierdzaj tak e badania Narojek (1993).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych analiz i ocen mo na stwierdzi , e:
− spo ród czynników spo eczno-ekonomicznych i demograficznych p
odzie y, wykszta cenie oraz aktywno

i wiek badanej

zawodowa rodziców, a tak e (wg subiektywnej

oceny badanej m odzie y) sytuacja finansowa rodziny mia a istotny wp yw na zachowania
ywieniowe badanej m odzie y;
− bardziej racjonalny sposób

ywienia i wi cej zachowa

sprzyjaj cych zdrowiu

stwierdzono w ród uczniów, których matki posiada y wykszta cenie wy sze oraz w ród
uczniów, którzy sytuacj

finansow swojej rodziny oceniali jak

„dobr ” i „bardzo

dobr ”;
− badana m odzie reprezentowa a negatywne, z punktu widzenia prawid owego ywienia,
zachowania ywieniowe polegaj ce m.in. na spo ywaniu zbyt ma ej liczby posi ków w
ci gu dnia, nieregularnym spo ywaniu posi ków – zw aszcza drugiego niadania, zbyt
ma ej cz stotliwo ci spo ywania mleka, warzyw gotowanych i surowych, a tak e
ciemnego pieczywa i ryb;
− zwyczaj pojadania mi dzy posi kami by charakterystyczny dla badanej populacji, a w ród
spo ywanych produktów ywno ciowych s odycze wskazywane by y przez najwi kszy
odsetek respondentów; wykszta cenie matek oraz aktywno

zawodowa ojców istotnie

statystycznie korelowa a z wyst powaniem zwyczaju pojadania mi dzy posi kami, a
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mianowicie wi kszy odsetek m odzie y, której matki legitymowa y si

wy szym

wykszta ceniem oraz m odzie y, której ojcowie zatrudnieni byli na stanowiskach
pracowników umys owych deklarowa , e pojada mi dzy posi kami;
− do pozytywnych zachowa
cz stotliwo

ywieniowych badanej m odzie y zaliczy

mo na du

spo ywania napojów mlecznych fermentowanych, owoców oraz soków

owocowych i warzywnych, a tak e wzgl dnie ma

cz stotliwo

spo ywania ywno ci

fast food;
− organizacja sfery ywieniowej, czyli zakupy produktów ywno ciowych oraz planowanie
i przygotowywanie posi ków by y zwyczajowo domen kobiet.
Na podstawie analizy przeprowadzonych bada
konieczno

w asnych mo na wnioskowa

upowszechniania wiedzy ywieniowej i prawid owych zachowa

ród m odzie y. Edukacja ywieniowa powinna tak e obj

ywieniowych

rodziców, którzy pope niaj

wiele b dów planuj c i organizuj c posi ki dla dzieci. Prawid owa realizacja tego procesu
mog aby by

efektywnym narz dziem modyfikuj cym istniej ce nieprawid owo ci w

zachowaniach ywieniowych ludno ci.
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THE INFLUENCE OF THE FAMILY ENVIRONMENT ON THE NUTRITIONAL
BEHAVIOUR OF SECONDARY-SCHOOL ADOLESCENTS (ON THE EXAMPLE
OF WARSAW ENVIRONMENT)
Abstract. The aim of the empirical survey and undertaken literature studies was to assess the influence of
the family environment on the selected nutritional behaviour of adolescents from secondary-school living
in Warsaw. The research was conducted among 131 pupils and 79 pupils’ mothers using a questionnaire
method. A test of independence χ2 was executed at a significance level of p < 0,05. There has been
evaluated the number of the selected features characterizing the family environment (parents’ level of
education and employment, number of people in family and total family income) and their influence on
the nutritional behaviour of the adolescents. The analysis of the data showed a significant correlation
between the nutritional behaviour of adolescents and the family environment. Especially mothers’
education and total family income were statistically correlated with their children’s nutritional behaviour.
The research also confirmed a number of irregularities in dietary habits of teenagers.
Key words: nutritional behaviour, family environment, social-demographic features
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DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI W GMINACH
MIEJSKO-WIEJSKICH I WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
Andrzej Mantaj.
Wy sza Szko a Informatyki i Zarz dzania

Artur Ostrom cki, Dariusz Zaj c
Uniwersytet Rzeszowski
Streszczenie. W opracowaniu podj to prób
wyznaczenia determinant rozwoju
przedsi biorczo ci, nale cych g ównie do grupy uwarunkowa lokalnych, w dwóch typach
gmin, tj. miejsko-wiejskich i wiejskich w regionie podkarpackim, odznaczaj cym si silnie
rozdrobnionym rolnictwem. W warunkach wspó czesnego rynku rolnego coraz trudniej jest
prowadzi drobnotowarowe gospodarstwa rolne, a z kolei rosn ce bezrobocie i malej ca
dwuzawodowo , stwarzaj szczególne zagro enie socjalne dla ludno ci wiejskiej tego regionu.
agodzenia omawianych problemów upatruje si wi c w rozwoju przedsi biorczo ci
pozarolniczej, która posiada najwi ksz zdolno wykorzystywania rozproszonych zasobów
wytwórczych i s abych sygna ów rodz cego si popytu oraz jest podatna na innowacje.
Przeprowadzone badania potwierdzi y ró norodny wieloaspektowy wp yw czynników zarówno
wewn trznych, jak i zewn trznych na rozwój przedsi biorczo ci pozarolniczej. Nale y przy
tym podkre li znaczenie potencja u ludzkiego, a zw aszcza jego jako ci oraz czynnika
aglomeracyjnego, ró nicuj cego wp yw czynników pozosta ych.
owa kluczowe: determinanty, przedsi biorczo , województwo podkarpackie

WST P
Rozwój obszarów wiejskich jest ci le zwi zany z przedsi biorczo ci ludno ci wiejskiej
zw aszcza w
uwarunkowa

pozarolniczych dziedzinach dzia alno ci.

Zmiany makroekonomicznych

gospodarowania ujawni y bariery dotychczasowej monofunkcyjnej struktury

rolniczej gospodarki na obszarach wiejskich. Niska wydajno

pracy oraz s aba produktywno

rodków trwa ych, wysoka kapita och onno , wolny obrót kapita u, z e struktury
organizacyjne i ograniczony popyt na surowce rolne, wymagaj

przebudowy profilu

ekonomicznego gospodarstw domowych na obszarach wiejskich. Proces ten nie mo e by
inspirowany jedynie przez przeobra enia w samym rolnictwie. Niezb dna staje si aktywna
polityka gospodarcza stwarzaj ca warunki do rozwoju ma ych czy rednich przedsi biorstw.
Ograniczono

zasobów kapita owych na obszarach wiejskich wymusza antycypacyjny

charakter tej polityki, polegaj cy na przesuwaniu zasobów na tereny niezurbanizowane.

.
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Przedsi biorczo

na obszarach wiejskich przejawia si w

ciwie w takich samych formach,

jak w terenach zurbanizowanych, ale jej rozwój jest odmiennie uwarunkowany.
W

procesie

dopasowania

formy

do

warunków

wiejskich

prym

wiedzie

mikroprzedsi biorca. Mocn jego stron jest podejmowanie realizacji nowych ryzykownych
idei, lepsze wykorzystanie lokalnych warunków w zakresie zaopatrzenia w czynniki wytwórcze
i mo liwo ci zbytu, wi ksza elastyczno , ni sze koszty administracyjne i ni sze koszty
tworzenia miejsc pracy [Sawicka 2000].
W 2002 roku mikroprzedsi biorstwa stanowi y 95% wszystkich zarejestrowanych
przedsi biorstw, zatrudnia y 20% pracuj cych i mia y 31% udzia w tworzeniu warto ci
dodanej. Liczba zarejestrowanych tego rodzaju jednostek gospodarczych systematycznie
ro nie. W 1995 roku by o ich 1.921.151, a ju w 2001 roku 3.206.452 [Raport... 2002].
ciw

ocen

stanu przeprowadzi

jednak nale y uwzgl dniaj c faktycznie dzia aj ce

przedsi biorstwa (aktywne). Szacuje si , e w grupie mikroprzedsi biorstw odsetek aktywnych
przedsi biorstw wynosi w 2001 roku 50,7%, a w 2002 roku 51,2% [Kaliszczak, Nesterowicz
2004]. Analizuj c dzia alno

przedsi biorstw w grupie MSP w latach 1998-2001 zauwa

mo na pog biaj ce si zjawisko braku ich aktywno ci gospodarczej. Fakt ten oraz za amanie
w ilo ciowym wzro cie liczby mikroprzedsi biorstw w latach 2000-2002 powinien
spowodowa bardziej aktywn polityk pa stwa wobec tego sektora. Szczególne znaczenie
ma rozwój tych jednostek na obszarach wiejskich. Tymczasem odsetek gospodarstw
domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego podaj cych dzia alno

pozarolnicz na

asny rachunek za g ówne ród o utrzymania wynosi w 2002 roku 6,8% i nieznacznie wzrós
w porównaniu z rokiem 1996, w którym to wynosi 3,8% (Narodowy Spis Powszechny 1996 i
2002, GUS 1997, 2003).
O poziomie rozwoju przedsi biorczo ci decyduj uwarunkowania zarówno wewn trzne,
jak i zewn trzne, które nale y rozpatrywa wielop aszczyznowo, w uk adzie wzajemnych
sprz

i wzmocnie . Dlatego badanie ich wp ywu na poziom przedsi biorczo ci jest trudne i

wymusza pewne uproszczenia. Do uwarunkowa

wewn trznych zalicza si

cechy

indywidualne, osobowo ciowe oraz wyznawane systemy warto ci – mo na ten uk ad nazwa
jako zespó predyspozycji. Towarzyszy mu pewien poziom spo ecznej akceptacji wyznaczaj cy
zakres aktywno ci gospodarczej [Safin 2004]. Uwarunkowania wewn trzne s

si ami

sprawczymi podejmowania dzia alno ci przedsi biorczych, a uwarunkowania zewn trzne mog
jedynie je wzmocni , os abi czy nada kierunek. Do tej grupy zalicza si uwarunkowania
makrootoczenia, a w nich polityczno-prawne, ekonomiczne, spo eczne, kulturowe oraz
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informacyjne. Na uwarunkowania polityczno-prawne sk adaj si ramy ustrojowe i prawne
przedsi biorczo ci. W szczególno ci wa ne tu s wyznaczniki w zakresie prawa w asno ci,
dopuszczalnego ryzyka w gospodarowaniu, czy stopnia zewn trznej kontroli podmiotów
gospodarczych. Uwarunkowania ekonomiczne Safin [2004] nazywa motorem dzia
przedsi biorczych i b

to: stan koniunktury gospodarczej, poziom bezrobocia, system

bankowy, polityka podatkowa, itp. Na makrouwarunkowania spo eczne i kulturowe sk adaj
si : akceptacja aktywno ci gospodarczej, system warto ci, wzorce wspó ycia spo ecznego itp.
Pod poj ciem uwarunkowa

informacyjnych rozumie

nale y atmosfer

przychylno ci i

poparcia tworzon przez media.
Szczególne znaczenie maj uwarunkowania lokalne stymuluj ce bezpo rednio rozwój
przedsi biorczo ci. B dzie to polityka samorz dów w zakresie organizacyjno-prawnym,
ekonomicznym czy promocyjnym. Wyznacznikami takiej polityki s : podatki, op aty lokalne,
op aty za korzystanie ze rodowiska czy poziom nak adów inwestycyjnych realizowanych z
bud etów samorz dowych. Kolejnymi uwarunkowaniami lokalnymi s poziom edukacji oraz
gotowo
maj

ludzi do aktywnego uczestnictwa w dzia aniach gospodarczych. Oba te czynniki

charakter d ugookresowy i wymagaj

strategicznych stymulatorów w polityce

gospodarczej. Najcz ciej badanym uwarunkowaniem jest grupa twardych i mi kkich
czynników zwi zanych z lokalizacj . Twarde czynniki to warunki naturalne, zasoby czynników
wytwórczych, dochody, kontakty lokalne i ponadlokalne, rynki zbytu. Do czynników mi kkich
zalicza si atrakcyjno

rynku lokalnego, czynniki aglomeracyjne i poziom infrastruktury.

CEL, ZAKRES, MATERIA I METODYKA BADA
W kontek cie wielostronnego wp ywu wielu czynników na poziom przedsi biorczo ci na
obszarach wiejskich celem opracowania jest próba wyznaczenia jej determinant, nale cych
ównie do grupy uwarunkowa lokalnych, w dwóch typach gmin, tj. miejsko-wiejskich i
wiejskich. Zakres przestrzenny bada celowo umiejscowiono w województwie podkarpackim
(w badaniach uwzgl dniono wszystkie gminy miejsko-wiejskie, tj. 29 gmin i wiejskie, tj. 115
gmin w województwie), gdzie wyst puje silnie rozdrobnione rolnictwo. W warunkach
wspó czesnego rynku rolnego coraz trudniej jest prowadzi drobnotowarowe gospodarstwa
rolne. Rosn ce bezrobocie i ograniczone zjawisko dwuzawodowo ci stwarzaj szczególne
zagro enie socjalne dla ludno ci wiejskiej tych terenów. Z agodzenia tych problemów upatruje
si w rozwoju dzia alno ci pozarolniczej w formie mikroprzedsi biorstw (zatrudniaj cych do 9
osób), one to bowiem maj najwi ksz zdolno

wykorzystywania rozproszonych zasobów
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czynników wytwórczych, wykorzystuj nawet s abe sygna y rodz cego si popytu oraz s
podatne na innowacje [Ostrom cki, Zaj c 1998].
W toku analizy badano istotno
obja niaj cych ze zmienn

obja nian

statystyczn
wyra on

zwi zków wybranych zmiennych

liczb

mikroprzedsi biorstw na 10 tys.

ludno ci w wieku produkcyjnym, zwan wska nikiem nat enia podmiotów gospodarczych.
Rol

zmiennych obja niaj cych pe ni o 9 zmiennych. G sto

zaludnienia (x1), odsetek

ludno ci w wieku produkcyjnym (x2), odsetek ludno ci z wykszta ceniem rednim i powy ej
redniego (x3), to potencjalne czynniki propopytowe, ale tak e warunkuj ce poziom
przedsi biorczo ci. Odsetek bezrobotnych w liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym (x4) oraz
liczba pracuj cych na 1000 ludno ci w wieku produkcyjnym (x5), to czynniki wp ywaj ce na
procesy przedsi biorczo ci w ten sposób, e ten pierwszy j wymusza, a drugi mo e mie
wp yw hamuj cy. Czynnik infrastrukturalny jest reprezentowany przez g sto

dróg gminnych

(x6), odsetek budynków mieszkalnych z wodoci giem (x7) i kanalizacj (x8). Natomiast udzia
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogó em gmin (x9), reprezentuje polityk samorz du
lokalnego wobec przedsi biorczo ci. Materia empiryczny do bada

pochodzi z Urz du

Statystycznego w Rzeszowie oraz z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i dotyczy
2003 roku.
W celu uzupe nienia przeprowadzonej na podstawie tabel statystycznych analizy wp ywu
wybranych czynników

na

poziom przedsi biorczo ci wykorzystano

ekonometryczny. Jako zmienn

obja nian

liniowy model

przyj to wska nik nat enia podmiotów

gospodarczych, a rol zmiennych obja niaj cych pe ni o dziewi

wy ej opisanych zmiennych.

Parametry strukturalne równania modelu wyznaczono wed ug wzoru [Dziechciarz
2003]:

(

a = XTX

)

−1

XT y ,

gdzie:
a – wektor parametrów strukturalnych modelu,
X – macierz zmiennych obja niaj cych,
y – wektor zmiennych obja niaj cych.
eby zapewni wprowadzenie do modelu wy cznie zmiennych obja niaj cych, których
wp yw na zmienn

obja nian

by statystycznie istotny, przy szacowaniu parametrów

strukturalnych zastosowano metod krokow post puj

.

W zwi zku z tym, e ka da ze zmiennych wyra ona jest we w

ciwym jej mianie, na

podstawie absolutnych warto ci parametrów strukturalnych nie mo na okre li

wagi
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oddzia ywania poszczególnych zmiennych obja niaj cych na zmienn obja nian . St d te
postanowiono obliczy tak e znormalizowane parametry strukturalne modelu, wyra one w
jednostkach

ilorazu

odchyle

standardowych

zmiennej

obja niaj cej

i

obja nianej

[Pietraszewski, Wagner, Wysocki 1989]:
1

2
 T
x i Ax i 
~

ai = a i
i = 1, 2,..., k ,
 yT Ay 


gdzie:
x i - wektor warto ci i-tej zmiennej obja niaj cej,

A = I − 1 1T / n .
(0,
~
Warto ci parametrów ai mo na sprowadzi do przedzia u

1>
, ustalaj c w ten

sposób ich udzia w wyja nianiu zmiennej obja nianej [Pietraszewski, Wagner, Wysocki 1989]:
k

a~i* = a~i / ∑ a~i ,

i = 1,2,..., k .

i =1

W zwi zku z tym, e badane jednostki przestrzenne podzielono na dwie grupy, tj. gminy
miejsko-wiejskie oraz wiejskie, nale

o wyznaczy dwa odr bne modele dla ka dej z grup

gmin.
WYNIKI BADA I ICH OMÓWIENIE
Przeprowadzone badania potwierdzi y znacz cy wp yw czynnika aglomeracyjnego na
poziom przedsi biorczo ci. Wska nik nat enia podmiotów gospodarczych w gminach
miejsko-wiejskich by wy szy o oko o 12% ni

w gminach wiejskich i wynosi 891,4

podmiotów na 10 tys. ludno ci w wieku produkcyjnym. Fakt ten by przes ank

do

przeprowadzenia analizy wp ywu badanych czynników oddzielnie w dwóch grupach gmin, tj.
miejsko-wiejskich i wiejskich. Analiz podzielono na dwie cz ci. W pierwszej, w oparciu o
dane tabelaryczne, przedstawiono ogólne tendencje badanych zale no ci, by w drugiej,
wykorzystuj c model ekonometryczny, okre li czynniki, które maj statystycznie istotny
wp yw na badane zjawisko, ich udzia w wyja nianiu zmiennej obja nianej oraz wp yw na
zmian

wielko ci wska nika przedsi biorczo ci przy wzro cie zmiennej obja niaj cej o

jednostk . Okre lono tak e wspó czynnik korelacji wielorakiej dla modeli w dwu grupach gmin
miejsko-wiejskich i wiejskich.
Dane w tabelach 1 i 2 pokazuj dodatni korelacj popytowego czynnika, jakim jest
sto

zaludnienia i poziomu przedsi biorczo ci. O ile w gminach wiejskich g sto
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zaludnienia przy rosn cym nat eniu przedsi biorczo ci wykazuje tendencj wzrostow , to w
przypadku gmin miejsko-wiejskich w grupie o najwy szej przedsi biorczo ci g sto

ta jest

najmniejsza. Mo na przypuszcza , e rosn ca liczba podmiotów zw aszcza w siedzibach gmin
wiejskich wywo ana jest dodatkowym popytem z terenów bardziej oddalonych od o rodków
us ugowych oraz z racji specjalizacji us ug czy ich wi kszej z

ono ci.

Tabela 1. Wp yw wybranych czynników na poziom przedsi biorczo ci w gminach miejsko-wiejskich
województwa podkarpackiego.
Table 1. Influences of choose factors onto level of enterprise in urban – rural communes of podkarpackie
province.
Wyszczególnienie
sto zaludnienia (liczba osób na 1 km2)
Odsetek ludno ci w wieku produkcyjnym
Odsetek ludno ci z wykszta ceniem rednim i powy ej
redniego
Odsetek bezrobotnych w liczbie ludno ci w wieku
produkcyjnym
Liczba pracuj cych na 1000 ludno ci w wieku
produkcyjnym
sto dróg gminnych (w km na 100 km2)
Odsetek budynków mieszkalnych posiadaj cych wodoci g
Odsetek budynków mieszkalnych posiadaj cych
kanalizacj
Udzia wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogó em
gmin
redni wska nik nat enia podmiotów gospodarczych w
grupie

Wska nik nat enia podmiotów gospodarczych
do 800
800-1000
1000 i wi cej
82,6
152,1
133,9
57,3
59,2
59,3
32,9

49,4

58,1

16,3

16,1

15,2

569,2

521,2

513,1

46,5
64,5

67,8
40,9

58,2
46,0

16,8

15,2

22,8

16,1

15,3

21,4

673,2

885,7

1135,9

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Own elaboration.

Odsetek ludno ci w wieku produkcyjnym jest równie czynnikiem popytowym, bo to ta
grupa generuje dochody, ale tak e z tej grupy wywodz si przedsi biorcy i ich pracownicy.
Korelacja jest dodatnia, ale zale no

ta jest bardziej widoczna w grupie gmin wiejskich (tab. 1

i 2). Trudniej jest bowiem tu znale

prac najemn ni w miejskiej siedzibie gminy, a wi c

przedsi biorczo

mo e mie charakter wymuszony.

Wp yw poziomu wykszta cenia na poziom przedsi biorczo ci jest bardzo wyra ny w obu
grupach badanych gmin (tab. 1 i 2). Poziom wykszta cenia mierzony odsetkiem osób z
wykszta ceniem rednim i powy ej redniego jest ponad dwukrotnie wy szy w gminach
miejsko-wiejskich. W gminach miejsko-wiejskich ogniskuj

si dwa czynniki, tj. wy szy

poziom wykszta cenia z czynnikiem aglomeracyjnym. Poziom wykszta cenia jest czynnikiem
popytowym albowiem jest skorelowany z poziomem uzyskiwanych dochodów. Jest tak e
czynnikiem stymuluj cym sk onno

do podejmowania ryzyka zwi zanego z prowadzeniem

asnego biznesu, a tak e czynnikiem wywo uj cym akceptacj
wzorów aktywno ci przedsi biorców.

rodowiska w odniesieniu do

7

Tabela 2. Wp yw wybranych czynników na poziom przedsi biorczo ci w gminach wiejskich województwa
podkarpackiego.
Table 2. Influences of choose factors onto level of enterprise in rural communes of podkarpackie province.
Wyszczególnienie
sto zaludnienia (liczba osób na 1 km2)
Odsetek ludno ci w wieku produkcyjnym
Odsetek ludno ci z wykszta ceniem rednim i powy ej
redniego
Odsetek bezrobotnych w liczbie ludno ci w wieku
produkcyjnym
Liczba pracuj cych na 1000 ludno ci w wieku
produkcyjnym
sto dróg gminnych (w km na 100 km2)
Odsetek budynków mieszkalnych posiadaj cych wodoci g
Odsetek budynków mieszkalnych posiadaj cych
kanalizacj
Udzia wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogó em
gmin
redni wska nik nat enia podmiotów gospodarczych w
grupie

Wska nik nat enia podmiotów gospodarczych
do 700
700-900
900 i wi cej
82,0
100,0
110,8
56,4
57,0
58,9
19,7

21,9

26,9

16,7

17,3

16,4

108,8

119,0

144,7

55,0
68,1

64,7
53,7

36,8
50,4

18,3

16,0

28,0

17,9

17,7

19,0

599,5

785,1

1204,7

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Own elaboration.

Na podstawie danych w tabelach 1 i 2 mo na zauwa

, i przy rosn cym wska niku

nat enia podmiotów gospodarczych maleje odsetek bezrobotnych, z tym e tendencja ta jest
wyra niejsza w gminach miejsko-wiejskich. Mo na by wi c s dzi ,
bezrobocia hamuje przedsi biorczo
wielko

popytowa ludno ci.

e rosn cy poziom

ludno ci, co po cz ci wyja nia s abn ca w takiej sytuacji
Ponadto

trudno oczekiwa

kreatywno ci od s abiej

wykszta conych i mniej przedsi biorczych bezrobotnych. Mi dzy rozwa anymi tutaj zmiennymi
zachodzi jednak zale no

dwustronna, co oznacza, e wy szy wska nik nat enia podmiotów

gospodarczych oddzia uje z kolei na ograniczenie bezrobocia, przy czym si a tego
oddzia ywania w badanym województwie jest z pewno ci

t umiona faktem niskiego

zatrudnienia w mikroprzedsi biorstwach, wynosz cego najcz ciej 1-2 pracowników
[Kaliszczak, Nesterowicz 2004].
Liczba pracuj cych na 1000 osób w wieku produkcyjnym jest wska nikiem bardzo
zró nicowanym w grupie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich (tab. 1 i 2). Koncentracja
podmiotów gospodarczych i instytucji w miejskiej siedzibie gminy powoduje, e jest tu rednio
o 4,3 razy wi cej pracuj cych jak w gminach wiejskich. W grupie gmin miejsko-wiejskich
wysoki udzia pracuj cych jest ujemnie skorelowany z poziomem przedsi biorczo ci. Mo na
zauwa

zjawisko potwierdzone badaniami wykonanymi na zlecenie Dyrekcji Generalnej

Komisji Europejskiej [Unternehmensdemografie... 2002],
wzgl dna atwo

e dobre zarobki w mie cie i

ich zdobycia (zdobycze socjalne) nie zmuszaj do ryzyka zwi zanego z
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przedsi biorczo ci

(tj. podejmowaniem dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek).

Odwrotna sytuacja ma miejsce natomiast w grupie gmin wiejskich, gdzie niewielki udzia
pracuj cych, przy malej cych dochodach z gospodarstwa rolnego wywo uje konieczno
podejmowania pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek.
W odniesieniu do badanych elementów infrastruktury technicznej nie odnotowano
widocznego wp ywu na poziom przedsi biorczo ci lub okaza si on nawet ujemny i to
zarówno w grupie gmin miejsko-wiejskich, jak i wiejskich (tab. 1 i 2). Zapewne znaczenie tych
elementów jest znacznie wi ksze dla przedsi biorstw rednich i du ych ni w przypadku
mikroprzedsi biorstw. Niemniej jednak w obu badanych grupach gmin, tj. miejsko-wiejskich i
wiejskich, mo na zauwa

najwy szy poziom skanalizowania budynków mieszkalnych w

gminach o najwy szym poziomie przedsi biorczo ci.
Wp yw

udzia u

przedsi biorczo

wydatków

inwestycyjnych

w

wydatkach

ogó em

gmin

na

w obu badanych grupach gmin ujawnia si po przekroczeniu 19% (tab. 1 i

2). Trudno poziom ten przyjmowa za normatywny, niemniej jednak czynnik ten bez w tpienia
warunkuje rozwój drobnej przedsi biorczo ci pozarolniczej.
W analizie statystycznej wp ywu omawianych czynników na poziom przedsi biorczo ci
istotne okaza y si dwie zmienne w grupie gmin miejsko-wiejskich i cztery zmienne w grupie
gmin wiejskich (tab. 3 i 4).
W grupie gmin miejsko-wiejskich, przy uwzgl dnieniu zmiennych obja niaj cych, które
mia y statystycznie istotny wp yw na zmienn obja nian , odpowiednie warto ci opisuj ce
model przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Parametry modelu dla grupy gmin miejsko-wiejskich.
Table 3. Parameters of model for group of urban – rural communes.
Wyszczególnienie
Parametry strukturalne
Udzia znormalizowanych parametrów strukturalnych
w obja nianiu zmiennej Y

Zmienne obja niaj ce
X2
X4
93,37
-30,69
0,68

0,32

Wspó czynnik korelacji
wielorakiej
0,66
X

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Own elaboration.

Dane w tabeli 3 wskazuj , e w grupie gmin miejsko-wiejskich wska nik nat enia
podmiotów gospodarczych by

dodatnio powi zany z odsetkiem ludno ci w wieku

produkcyjnym. Ujemny wp yw na zmienn obja nian mia natomiast odsetek bezrobotnych w
liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym. Wp yw tej ostatniej zmiennej na zmienn obja nian ,
ustalony w oparciu o udzia znormalizowanych parametrów strukturalnych w obja nianiu
zmiennej Y, okaza si oko o 2 -krotnie s abszy od odsetka ludno ci w wieku produkcyjnym, a
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specyfik

tej zale no ci

omówiono ju

poprzednio. Warto

wspó czynnika korelacji

wielorakiej w przypadku tego modelu jest równy 0,66.
Analizuj c analogiczne zale no ci w grupie gmin wiejskich, odpowiednie charakterystyki
opisuj ce model przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Parametry modelu dla grupy gmin wiejskich.
Table 4. Parameters of model for group of rural communes.

X1
-1,69

X2
62,51

X3
30,39

X7
-0,15

Wspó czynnik
korelacji
wielorakiej
0,72

0,23

0,29

0,35

0,13

X

Zmienne obja niaj ce

Wyszczególnienie
Parametry strukturalne
Udzia znormalizowanych parametrów strukturalnych
w obja nianiu zmiennej Y

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Own elaboration.

Z danych tabeli 4 wynika,

e dodatni wp yw na wielko

wska nika nat enia

podmiotów gospodarczych w gminach wiejskich mia y odsetek ludno ci w wieku
produkcyjnym oraz odsetek ludno ci z wykszta ceniem rednim i powy ej redniego, natomiast
ujemne powi zanie w tym wzgl dzie wykaza y g sto

zaludnienia i odsetek budynków

mieszkalnych posiadaj cych wodoci g.
Zatem odsetek ludno ci w wieku produkcyjnym wykaza analogiczne powi zania ze
wska nikiem nat enia podmiotów gospodarczych, jak w gminach miejsko-wiejskich.
Natomiast zastanawia mo e ujemny, aczkolwiek zdecydowanie s abszy zwi zek zmiennej
obja nianej z kolejnymi dwiema zmiennymi obja niaj cymi, tj. g sto
budynków mieszkalnych z wodoci giem. Zale no
sposób,

t mo na próbowa wyja nia w ten

e w ród gmin wiejskich wyst powa y jednostki bardzo s abo zaludnione o

charakterze turystycznym, które posiada y wzgl dnie silnie rozwini
zwi zan

zaludnienia i odsetek

z obs ug

dzia alno

gospodarcz

ruchu turystycznego. To powodowa o, nieporównywalne z innymi

gminami, silne zaanga owanie si ludno ci w tworzenie podmiotów gospodarczych. W ten
sposób niektóre stosunkowo s abo zaludnione gminy wykaza y wyj tkowo wysokie wska niki
nat enia podmiotów gospodarczych, zaburzaj c warto

parametru strukturalnego modelu

wyra aj cego relacj mi dzy tymi zmiennymi. Drug zmienn obja niaj

ujemnie powi zan

z przedsi biorczo ci ludno ci wyra on wska nikiem nat enia podmiotów gospodarczych
by odsetek budynków mieszkalnych z wodoci giem. W tym przypadku nale y zauwa
wielko

tej zmiennej mo e by

, e

silnie uwarunkowana historycznie, bez wi kszej mocy

oddzia ywania w krótkim okresie i cz sto uwarunkowana aktualn
ludno ci. Wspó czynnik korelacji wielorakiej dla tego modelu wyniós 0,72.

przedsi biorczo ci
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Udzia

znormalizowanych parametrów

obja nianej wskazuje,

strukturalnych w

wyja nianiu

zmiennej

e w oko o 64% udzia w tym mia y, dodatnio powi zane ze

wska nikiem nat enia podmiotów gospodarczych w gminach wiejskich, odsetek ludno ci w
wieku produkcyjnym oraz odsetek ludno ci z wykszta ceniem rednim i powy ej redniego
(tab. 4).
Parametry strukturalne w tabelach 3 i 4 mówi o ile rednio zmieni si warto
wska nika nat enia podmiotów gospodarczych w gminach, je li dana zmienna Xi wzro nie o
jednostk , a pozosta e zmienne w modelu, wykazane w ka dej z tabel, nie zmieni si . W obu
grupach gmin o nat eniu przedsi biorczo ci w najwy szym stopniu, uwzgl dniaj c warto ci
bezwzgl dne, decyduje odsetek ludno ci w wieku produkcyjnym. Wielko

parametru

stoj cego przy tej zmiennej w modelu jest wi ksza w grupie gmin miejsko-wiejskich, albowiem
wzrost o jednostk

zmiennej obja niaj cej wywo uje przyrost wska nika nat enia

przedsi biorczo ci o ponad 93 podmioty. W grupie gmin wiejskich analogicznie zmienna ta
wywo uje przyrost o ponad 62 podmioty na 10 tys. ludno ci w wieku produkcyjnym.

PODSUMOWANIE
Wyja nienie determinant przedsi biorczo ci jest z
kategorii

przedsi biorczo ci.

Pomijaj c

one i wynika z interdyscyplinarno ci

szczegó ow

kszta tuj cych przedsi biorczo , nale y zwróci

uwag

analiz

wszystkich

czynników

na wzajemne ich przenikanie.

Zjawisko to prowadzi do wy aniania si z jednej strony stymulatorów, a z drugiej barier
rozwoju

przedsi biorczo ci.

Zaprezentowane

badania

potwierdzi y

ró norodny,

wieloaspektowy wp yw czynników zarówno wewn trznych, jak i zewn trznych. Nale y
podkre li znaczenie potencja u ludzkiego, a zw aszcza jego cech jako ciowych oraz czynnika
aglomeracyjnego ró nicuj cego wp yw innych czynników np. wska nika liczby pracuj cych w
przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym, infrastruktury, itp. Wyniki bada

s

impulsem do prowadzenia zró nicowanej polityki organów samorz dowych w zakresie
wspierania przedsi biorczo ci w zale no ci od danego typu gminy, tj. miejsko-wiejskiej i
wiejskiej.
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DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE IN URBAN-RURAL AND
RURAL COMMUNES OF PODKARPACKIE PROVINCE
Abstract. In the study presents an attempt of indicating determinants of development of
entrepreneurship, belonging mainly to a group of local conditions, in two types of communes:
urban - rural and rural ones in Podkarpackie Province, with specific, fragmented structure of
agriculture. In conditions of present agricultural market – it is hard to run semi-commercial
farms, whereas growing unemployment and decreasing phenomenon of employment in a farm
and outside a farm create a specific social danger for rural population of this region.
Improvement of the situation is possible in non-agricultural entrepreneurship development, which
can use fragmented production means and slight signals of arising demand as well as it is
susceptible to innovations. The research confirmed varied multi-aspectual impact of both internal
and external factors on nonagricultural entrepreneurship development. Finally, it ought to be
emphasized that human potential (especially its quality) and agglomeration factor, which
differentiate influence of other factors, is essential.
Key words: determinants, entrepreneurship, Podkarpackie Province
Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 05.12.2005

PROCESY POLARYZACJI FUNKCJONALNEJ I DOCHODOWEJ
GOSPODARSTW ROLNYCH W WARUNKACH GOSPODARKI
RYNKOWEJ
Stanis aw Jan Paszkowski.
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Streszczenie Opracowanie pokazuje zachodzenie w rolnictwie indywidualnym daleko id cych
zmian pod wp ywem rozwijaj cej si gospodarki rynkowej. W zbiorowo ci wszystkich
gospodarstw wy ania si grupa jednostek nie prowadz cych dzia alno ci rolniczej oraz w
mniejszej liczbie nie osi gaj cych dochodów z produkcji rolniczej. Pozytywnym zjawiskiem jest
wzrost liczbowy gospodarstw powi zanych z rynkiem i nastawionych na osi ganie dochodów z
dzia alno ci rolniczej. Badania potwierdzaj pog bianie zjawiska polaryzacji funkcjonalnej
gospodarstw na rynkowe i socjalne oraz dochodowej, oznaczaj cej ich ró nicowanie ze wzgl du
na poziom osi ganych dochodów.
owa kluczowe: cele produkcji rolniczej, dochody z dzia alno ci rolniczej, gospodarstwa,
samozopatrzenie, rynek

WST P
W rolnictwie polskim wyst puje dwudzielny typ struktury obszarowej gospodarstw. Ma
on charakter trwa y, co ma znaczenie strategiczne, gdy bie ce rodki polityki rolnej nie
zmieniaj jego uk adu [Wo 2003]. Jego pierwszy cz on stanowi gospodarstwa rozwojowe,
prowadzone przez rolników m odszych wiekiem, cechuj ce si wi kszym obszarem u ytków
rolnych oraz efektywno ci produkcji. Drugi za tworz

gospodarstwa socjalne, których

funkcj wed ug wy ej cytowanego autora jest zaopatrzenie gospodarstwa domowego w
ywno , a tak e „przechowywanie” nadwy ek si y roboczej. Gospodarstwa socjalne i
rozwojowe wyodr bni a te [Sikorska 2003]. Chmielewska [2002] pierwsze z nich okre li a
jako samozaopatrzeniowe. Podobnie jak wy ej cytowani autorzy wskaza a te

na fakt

ukrywania przez nie nadwy ek si y roboczej oraz wype nianie funkcji socjalnych.
Sektor socjalny, tak jak ca e rolnictwo, wy oni si w procesie d ugotrwa ego rozwoju
stosunków spo eczno-ekonomicznych i jest trwa ym elementem zarówno obszarów wiejskich,
jak i miejskich. Z makroekonomicznego punktu widzenia jest czynnikiem osi gania równowagi
w gospodarce narodowej. W przysz

ci mo e ewoluowa

w kierunku gospodarstw

towarowych, wielofunkcyjnych jednostek zwi zanych z rozwojem obszarów wiejskich, albo
te zanika . Zdaniem Wosia [2003] trzecia z tych dróg jest najmniej prawdopodobna. Na wsi
jest bowiem coraz mniej rolnictwa, a coraz wi cej mieszanych miejsc pracy i
utrzymania.

róde

2

Sektor socjalny, jak zaznaczono wy ej, pe ni funkcje samozaopatrzeniowe. Wynika to ze
znacz cej skali nierynkowej dzia alno ci gospodarstw rolnych. Wed ug Chmielewskiej [2002]
proces samozaopatrzeniowy w rolnictwie jest powszechny, cz

produkcji gospodarstw

towarowych tak e jest przeznaczana na potrzeby w asne. Wytworzone tym sposobem
produkty s naturalne, wie sze i bez konserwantów oraz dodatków polepszaj cych smak i
wygl d, ale tak e zdrowsze, smaczniejsze i ta sze. Samozaopatrzenie daje te

rolnikom

poczucie ekonomicznej niezale no ci i chroni przed zmianami na rynku.
Na pocz tku okresu przemian spo eczno-gospodarczych w Polsce gospodarstwa rolne
zareagowa y wzrostem samozaopatrzenia, co zwi zane by o z brakiem zaopatrzenia
rynkowego, spadkiem dochodów rodzin rolniczych oraz wzrostem cen detalicznych. Nast pnie
nast pi y zmiany zachowa ludno ci rolniczej i samozaopatrzenie zmala o, do czego przyczyni
si rozwój rynku, w tym importu ywno ci [Chmielewska 2002].
Kwesti dyskusyjn zwi zan z gospodarstwami socjalnymi jest cecha ich trwa

ci.

adys aw Szyma ski [1996] zauwa a, e dla rolnika istnienie gospodarstwa ma sens nawet
wtedy, gdy nie przynosi ono zysku, ale poprzez zatrudnienie daje podstawy do elementarnego
zaspakajania potrzeb. W warunkach Polski gospodarstwa nie bankrutuj do ko ca, a trwaj w
biedzie i niedostatku. Restrykcje cenowe i finansowe nie tyle wywo uj bankructwo, co
zwi kszaj naturalizacj . Na cech trwa

ci gospodarstw wskazuje tak e A. Wo [2003] B.

Chmielewska [2002] zauwa aj ca, e na pocz tku przemian gospodarczych gospodarstwa
rolne by y ukierunkowane na trwanie.
Kwestia trwa

ci gospodarstw zwi zana jest z problemem polaryzacji struktury

obszarowej. Cytowany wy ej Wo

[2003] s dzi,

e w Polsce nie ma pola do z góry

programowych przekszta ce strukturalnych rolnictwa. Nie ma uzasadnienia te przyspieszanie
tych przekszta ce . Sytuacja makroekonomiczna w Polsce nie sprzyja bowiem polaryzacji
gospodarstw ch opskich. Droga polaryzacji struktury obszarowej gospodarstw prowadzi
bowiem do marginalizacji setek tysi cy osób. O tym, czy gospodarstwo jest rozwojowe
decyduje bowiem nie ziemia, ale splot czynników, w tym osobowych rolników.
Z drugiej strony Wo

[2003] zauwa a,

e zmieniaj ce otoczenie rolnictwa

„wmontowuje” je w ogólnospo eczny system powi za i przep ywów mi dzyga ziowych.
rodowisko zewn trzne rolnictwa ingeruje w gospodark ch opsk g biej i skuteczniej ni

.Adres do korespondencji - Corresponding author: Stanis aw Jan Paszkowski, Akademia Rolnicza im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydzia Rolniczy, Katedra Ekonomiki Gospodarki ywno ciowej, ul. Wojska
Polskiego 28, 60-637 Pozna , e-mail: sp@au.poznan.pl
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wewn trzny mechanizm rozwoju. Problem jest o tyle istotny,

e od pocz tku lat

dziewi dziesi tych XX w. indywidualne gospodarstwa rolne w Polsce uczestnicz w procesie
transformacji

gospodarczej.

Przyczynia

si

on

do

likwidacji

gospodarstw

mniej

przystosowanych do warunków gospodarki rynkowej, a tak e zmian w ich wewn trznej
strukturze.
Celem opracowania jest wi c okre lenie nasilenia polaryzacji funkcjonalnej oraz
dochodowej gospodarstw rolnych. Pod poj ciem pierwszym rozumie si proces ró nicowania
gospodarstw ze wzgl du na realizowany cel prowadzonej dzia alno ci rolniczej, a pod drugim
ze wzgl du na rodzaj i poziom osi ganych dochodów. Wykonaniu tego zadania ma s
okre lenie stopnia trwa

ci poszczególnych grup jednostek i kierunków ich transformacji,

zaawansowania procesu ich przemian, a tak e skutków zachodz cych procesów dla rozwoju
obszarów wiejskich i gospodarki narodowej. Przedyskutowane te

zostan

kwestie

adekwatno ci stosowanej w literaturze terminologii opisu zachodz cych przekszta ce

w

strukturze gospodarstw rolnych.
Na podstawie literatury mo na postawi hipotez ,

e gospodarka rynkowa sprzyja

zachodzeniu zjawiska polaryzacji funkcjonalnej gospodarstw rolnych na dwie grupy, na sektor
jednostek rynkowych oraz socjalnych.
ZAKRES CZASOWY I TERYTORIALNY, MATERIA Y I METODY ANALIZY
Badania dotycz zmian struktury gospodarstw rolnych o powierzchni wi kszej ni 1 ha
ytków rolnych w latach 1996 i 2002 ze wzgl du na cele produkcji rolniczej, obszar u ytków
rolnych i poziom dochodu rolniczego w dochodach ogó em. Pierwsze z wymienionych
kryteriów pozwala wyodr bni

gospodarstwa rynkowe (produkuj ce g ównie na rynek),

maj ce z natury charakter rozwojowy oraz jednostki produkuj ce na potrzeby w asne, które
pe ni funkcje socjalne. W tym ostatnim wypadku do sektora socjalnego za Sikorsk [2003]
zaliczono jednostki nie prowadz ce dzia alno ci rolniczej, ale tak e produkuj ce wy cznie
oraz g ównie na potrzeby w asne. W odró nieniu od cytowanej autorki do analizowanej
kategorii zakwalifikowano jednostki zbywaj ce na rynku produkty rolne o warto ci mniejszej
ni 3 tys. z rocznie. Sikorska do grupy gospodarstw socjalnych zaliczy a jednostki nie
prowadz ce dzia alno ci gospodarczej z przeznaczeniem na sprzeda , b

zbywaj ce

produkty o warto ci do 5 tys. z .
Obliczenia wykonano na danych GUS-u pochodz cych z powszechnych spisów rolnych
1996 i 2002. W szczególno ci wykorzystano publikacje „Kierunki zmian w strukturze
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dochodów gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstw rolnego” [2004] oraz „Cele
produkcji w gospodarstwach rolnych” [2004]. Przetwarzane
wiarygodne. Jednak ich wad

jest konieczno

ród a materia owe s

wykorzystywania w badaniach typologii

stosowanej prze GUS w Warszawie, co utrudnia przeprowadzenie bardziej pog bionych
analiz.
W badaniach materia y przeanalizowano pod k tem czasu obserwacji (roku
przeprowadzenia spisu), celów produkcji rolniczej i udzia u dochodów z dzia alno ci rolniczej
w dochodach ogó em. Cele produkcji okre lono za GUS jako wykonywanie dzia alno ci
rolniczej wy cznie na potrzeby w asne, g ównie na potrzeby w asne i g ównie na rynek
[Kierunki... 2004]. W kryterium poziomu dochodów rolniczych wy oniono grupy dochodowe:
1-10,11-30, 31-50, 51-67, 68-90 i 91-100%.
ZMIANY W ZBIOROWO CI GOSPODARSTW ROLNYCH
W sektorze indywidualnych gospodarstw rolnych w latach 1996-2002 zachodzi y zmiany
w zasobach czynników produkcji oraz samej produkcji. Przekszta cenia nie omin y charakteru
dzia alno ci, wykorzystania rodków produkcji, celów prowadzonej dzia alno ci oraz róde
dochodów. Liczba gospodarstw dysponuj cych u ytkami rolnymi powy ej 1 ha zmala a w
latach 1996-2002 o 4,2% i w ostatnim roku bada wynios a 1951,2 tys. (tab. 1). Grupa za
jednostek prowadz cych dzia alno

rolnicz ukszta towa a si w 2002 r. na poziomie 1617,3

tys. i by a mniejsza ni w 1996 r. o 17,8%. Jej udzia w 2002 r. w stosunku do 1996 r. zmala
w strukturze o 13,7 punktu procentowego. Warunki gospodarki rynkowej powoduj wi c
istotne zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych, prowadz cych dzia alno
ównych przyczyn takiego stanu rzeczy s

rolnicz . Jedn z

trudno ci z lokowaniem wytworzonej przez

gospodarstwa rolne produkcji rolniczej na rynku, co prowadzi w prostej linii do likwidacji w
nich dzia alno ci rolniczej [Chmielewska 2002].
Wed ug A. Szemberg, stan ten jest spowodowany dekoniunktur

w rolnictwie i

pogorszeniem sytuacji dochodowej rolników, co zaowocowa o spadkiem aktywno ci
produkcyjnej rolników i wycofywaniem gospodarstw z najmniej op acalnych i trudno
zbywalnych ga zi produkcji. Czynniki te przyczyni y si

te

do ograniczenia produkcji

rolniczej na potrzeby rodziny i gospodarstwa domowego, lub nawet jej zaniechania. Zjawisko
to najbardziej powszechnie wyst pi o w regionie po udniowo-wschodnim [Szemberg 2003].
Grupa gospodarstw bez dzia alno ci rolniczej wzros a z 68,9 tys. w roku 1996 do 333,9
tys. w 2002 r. Jej dynamika wynios a w analizowanych latach 384,5%. Gospodarstwa te
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stanowi y w 1996 r. 3,4%, a w 2002 r. ju 17,1% ca ej zbiorowo ci. Mo na je okre li jako
gospodarstwa „formalnie rolnicze”. Spe niaj

one co prawda przes anki prawne do ich

wy onienia, nie wykorzystuj jednak zasobów produkcyjnych, a g ównie gruntów, w sposób
aktywny do dzia alno ci wytwórczej. Stanowi jedynie podstaw , jak w innych dzia ach
gospodarki narodowej, do lokowania g ównie budynków mieszkalnych wraz zapleczem i s
materialnym zapleczem funkcjonowania gospodarstw domowych i rodzin rolniczych. Pe ni
wi c funkcje rezydencjalne. Znajduj ce si za w nich zasoby s w nich z ekonomicznego
punktu widzenia w du ym stopniu marnotrawione.
PRZESUNI CIA W STRUKTURZE CELÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ
GOSPODARSTW ROLNYCH
W 2002 r. w ca ej zbiorowo ci indywidualnych gospodarstw rolnych 82,9% prowadzi o
dzia alno

rolnicz , a 94,1% z tych ostatnich osi ga o dochody. W latach 1996-2002

gwa townie wzros a jednak (o 635,7%) liczba gospodarstw bez dochodów z produkcji
rolniczej (tab. 1). Paradoksalnie, zjawisko to w najwi kszym stopniu wyst pi o w kategorii
jednostek produkuj cych g ównie na rynek, a w najmniejszym w wytwarzaj cych produkty
rolne wy cznie na potrzeby w asne. Ten zaskakuj cy efekt zosta wywo any tym, e pierwsza
z wymienionych grup wcze niej nie by a nastawiona na uzyskiwanie dochodów z produkcji
rolniczej. Zbiorowo

gospodarstw powi zanych z rynkiem natkn a si za w latach 1996-

2002 na barier popytu produktów rolnych, co zaowocowa o wzrostem liczby gospodarstw
bez dochodów z produkcji rolniczej. Zreszt gospodarstwa te nie s liczne, co tak e wp ywa
na poziom wska ników przyrostu ich liczebno ci.
Gospodarstwa czerpi ce dochody z produkcji rolniczej zmniejszy y swoj liczebno

w

analizowanym okresie w ca ej zbiorowo ci o 22,1%. Zjawisko to w najwi kszym stopniu
dotyczy o jednostek produkuj cych g ównie na potrzeby w asne; wska nik dynamiki w tym
wypadku wyniós -44,0%. Najmniejszym ubytkiem cechowa y si za gospodarstwa osi gaj ce
dochody z produkcji zbywanej na rynku; wska nik dynamiki ich liczby ukszta towa si na
poziomie -2,2%.
Najwi ksze udzia y w strukturze ze wzgl du na cele produkcji maj gospodarstwa
zbywaj ce produkcj rolnicz na rynku. W 2002 r. stanowi y one 59,8% wszystkich jednostek
wytwarzaj cych produkty rolne, wobec 47,7% w 1996 r. Drugie po wzgl dem liczebno ci s
gospodarstwa produkuj ce g ównie na potrzeby w asne. Najmniej liczna jest kategoria
gospodarstw wytwarzaj cych produkcj wy cznie na potrzeby w asne (w 2002 r. stanowi y
one 10,5% ca ej zbiorowo ci, a w roku 1996 - 11,1%). Tak wi c w ostatnim roku analizy
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cz ciej wyst powa y gospodarstwa produkuj ce na rynek ni pozosta e. W szczególno ci
zmala a grupa jednostek prowadz cych produkcj
cznie zbiorowo

rolnicz

g ównie na potrzeby w asne.

gospodarstw produkuj cych na potrzeby w asne zmala a prawie o jedn

trzeci (o 32,0%).
W strukturze gospodarstw prowadz cych dzia alno

rolnicz , rozpatrywanych wed ug

udzia u dochodów z produkcji rolniczej w dochodach ogó em, najbardziej liczne s jednostki o
najni szym poziomie cechy stanowi cej kryterium analizy, a nast pnie gospodarstwa o
najwi kszym udziale dochodów rolniczych w dochodach ogó em. Tak wi c analiza
gospodarstw wed ug odsetka dochodów rolniczych w dochodach ogó em ukazuje ich
polaryzacj dochodow . Najmniejsze znaczenie w strukturze maj za jednostki z przedzia u
dochodów rolniczych 51-67%.
W roku 1996 tak e wyst powa a polaryzacja dochodowa gospodarstw rolnych. Jednak
by a ona mniej zaawansowana - najbardziej licznymi by y przedzia y poziomu dochodów 1130% i 66-90%. W latach 1996-2002 nast pi o wi c przesuniecie gospodarstw do skrajnych
przedzia ów osi analizy. Ponadto zwi kszy y si udzia y jednostek o najmniejszym poziomie
dochodów rolniczych w dochodach ogó em, a zmniejszy y na przeciwnym (skrajnym)
biegunach skali.
Udzia y dochodu rolniczego w dochodzie ogó em w gospodarstwach produkuj cych
wy cznie i g ównie na potrzeby w asne mala y wraz ze wzrostem warto ci poziomu dochodu
rolniczego, a na ko cu skali nieznacznie wzros y. W pierwszym wypadku odsetki zmniejszy y
si z 23,6% w przedziale 1-10% dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach ogó em do
0,9% w ich klasie 68-90%, a w drugim odpowiednio z 58,0% do 4,9%. W grupie poziomu
dochodu 91-100% wzros y z kolei w pierwszym wypadku do 4,5%, a w drugim - 11,2%.
Liczba gospodarstw powi zanych z rynkiem ros a w podanych wy ej przedzia ach z
18,4% do 94,2%, aby nast pnie si obni

do 84,3%. Im wi c gospodarstwa rolne s silniej

powi zane z rynkiem, tym bardziej gospodarstwa domowe maj charakter rolniczy (ich
bud ety w wi kszym stopniu zasilane s dochodami rolniczymi).
W 2002 r. w grupach gospodarstw produkuj cych wy cznie i g ównie na potrzeby
asne najbardziej liczne by y przedzia y 1-10% dochodu rolniczego w dochodzie ogó em, a
nast pnie 91-100%. W obu grupach jednostki o poziomie dochodu rolniczego 1-30%
stanowi y w strukturze 82,9-85,8% liczebno ci danej grupy. Na przeciwnym biegunie osi
analizy ich liczby nie przekracza y za 10%. W obu zbiorowo ciach gospodarstw w skrajnych
przedzia ach analizowanego uk adu obserwuje si wiec polaryzacj dochodow gospodarstw.
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W drugiej z nich proces ten zachodzi

jednak dynamiczniej (szybciej nast powa o

„przechodzenie” jednostek z przedzia ów rodkowych w kierunku skrajnego lewego bieguna
poziomu dochodów rolniczych).
W zbiorowo ci gospodarstw powi zanych z rynkiem tak e obserwuje si zjawisko
polaryzacji dochodowej. Jednak w tym wypadku gospodarstwa koncentruj si w g ównie na
prawym biegunie osi analizy. W przedzia ach powy ej 67% dochodu rolniczego w dochodzie
ogó em stanowi one blisko po ow wszystkich (48,6%), a z dochodami do 30% - tylko
28,0%. Ponownie potwierdza si wi c teza, e gospodarstwa powi zane z rynkiem maj
charakter bardziej rolniczy.
Wska niki dynamiki liczby gospodarstw w uk adzie analizy wed ug poziomu dochodów
rolniczych w ca ej zbiorowo ci i we wszystkich trzech kategoriach jednostek przyj y kszta t
paraboli z ramionami skierowanymi w gór . W tym pierwszym wypadku przyj y one warto ci
ujemne w zakresie skali 11-90% dochodu rolniczego w dochodach ogó em. W grupie
jednostek produkuj cych g ównie na potrzeby w asne we wszystkich przedzia ach osi gn y
warto ci ujemne, a w kategorii gospodarstw produkuj cych wy cznie na potrzeby w asne we
wszystkich klasach, za wyj tkiem 91-100%. Znacz ce przyrosty liczby gospodarstw
odnotowano te w gospodarstwach powi zanych z rynkiem w grupach poziomu dochodu
rolniczego 1-30 i 91-100%.
W wy onionych zbiorowo ciach gospodarstw ze wzgl du na cele produkcji najwi ksze
ró nice dynamik obserwuje si

w skrajnych przedzia ach skali dochodowej. O ile w

gospodarstwach produkuj cych wy cznie na potrzeby w asne wi ksz dynamik odnotowano
w klasie z najwi kszym odsetkiem dochodu rolniczego w dochodach ogó em, o tyle w
wytwarzaj cych na rynek - w grupach o najmniejszym nasileniu tej cechy. W tym ostatnim
wypadku liczba gospodarstw ros a te szybko w klasie 11-30% poziomu dochodu rolniczego,
a w zakresie skali 31-90% mala a mniej intensywnie ni w pozosta ych dwóch kategoriach
jednostek. Przeprowadzone badania potwierdzaj wi c zachodzenie procesów polaryzacji
dochodowej gospodarstw rolnych w latach 1996-2002.
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Tabela 1. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w Polsce w latach 1996-2002 wed ug celu produkcji rolniczej i udzia u dochodów z dzia alno ci
rolniczej w dochodach ogó em
Table 1. Households with users of farm in Poland in 1996-2002 according to purposes of agricultural production and share of agricultural incomes in total households’
incomes

Gospodarstwa
Farms

Ogó em
Total
Produkuj ce wy cznie na
potrzeby w asne
Producing exclusively for
household consumption
Produkuj ce g ównie na
potrzeby w asne
Producing mainly for
household consumption

Produkuj ce g ównie na rynek
Producing mainly for market

Miara
Index

liczba gospodarstw
dynamika
struktura
liczba gospodarstw
dynamika
udzia procentowy
w produkuj cych
struktura
liczba gospodarstw
dynamika
udzia procentowy
w produkuj cych
struktura
liczba gospodarstw
dynamika
udzia procentowy
w produkuj cych
struktura

Rok obsewacji
Year of
observation

2002
1996 = 100
2002
2002
1996 = 100

Ogó em
Total

1 951 158
-4,2
100,0
-

Gospodarst
wa bez
dziaalno i
rolniczej
Farms
without
agricultura
l activity
333 858
384,3
17,1
-

razem
total

1 617 300
-17,8
82,9
206 189
-8,3

bez
dochodów

W tym gospodarstwa prowadz ce dzia alno rolnicz
Farms deal with agricultural activity
gospodarstwa uzyskuj ce dochody z produkcji rolniczej
farms gaining incomes from agricultural production
Udzia dochodów rolniczych w dochodach ogó em (%)
Share of agricultural incomes in total households incomes (%)

razem

without
incomes

1-10

11-30

31-50

51-67

68-90

91-100

total

95 262
635,7
4,9
45 861
500,7

462 868
1,7
30,4
109 155
-14,4

303 595
-37,5
19,9
28 422
-50,7

171 413
-31,2
11,3
5 892
-67,4

81 932
-38,3
5,4
1 164
-68,0

194 063
-43,8
12,8
1 760
-71,5

308 167
7,9
20,2
13 935
67,4

1 522 038
-22,1
100,0
160 328
-26,2

2002

-

-

12,7

48,1

23,6

9,4

3,4

1,4

0,9

4,5

10,5

2002
2002
1996 = 100

-

-

100,0
496 812
-38,6

22,2
45 926
822,6

68,1
268 617
-9,0

17,7
105 123
-64,1

3,7
26 343
-72,2

0,7
6 724
-78,6

1,1
9 525
-77,8

8,7
34 554
-77,6

100,0
450 886
-44,0

2002

-

-

30,7

48,2

58,0

34,6

15,4

8,2

4,9

11,2

29,6

2002
2002
1996 = 100

-

-

100,0
914 299
-1,9

9,2
3 475
931,2

59,6
85 096
162,6

23,3
170 050
25,7

5,8
139 178
-0,9

1,5
74 044
-24,3

2,1
182 778
-38,3

7,7
259 678
13,1

100,0
910 824
-2,2

2002

-

-

56,5

3,8

18,4

56,0

81,2

90,4

94,2

84,3

59,8

2002

-

-

100,0

0,4

9,3

18,7

15,3

8,1

20,1

28,5

100,0

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Kierunki… 2004]
Source: own elaboration based on [Kierunki… 2004]
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WNIOSKI
Przeprowadzone analizy pokazuj , e w latach 1996-2002 ujawni a si liczna grupa
gospodarstw rolnych nie prowadz cych adnej dzia alno ci gospodarczej. Zwi kszy a si te
liczba jednostek nie podejmuj cych produkcji rolniczej i nie osi gaj cych dochodów z tej
dzia alno ci.

Przyczyny

zaistnia ego

makroekonomicznych uwarunkowa

stanu

rzeczy

odnosz

si

zarówno

do

gospodarczych, jak i zdrowotnych oraz rodzinnych

rolników.
Prawie wszystkie gospodarstwa powi zane z rynkiem uzyskuj dochody z dzia alno ci
rolniczej. Jednostki produkuj ce na w asne potrzeby, a szczególnie te wytwarzaj ce wy cznie
na potrzeby w asne, czerpi je z rolnictwa w znacznie mniejszym stopniu. Mo na wi c
zak ada , e wytworzona w nich produkcja rolnicza jest przeznaczana na samozaopatrzenie
gospodarstw domowych. Maj wi c one charakter socjalny.
Liczba gospodarstw produkuj cych na potrzeby w asne jest silnie ujemnie skorelowana z
poziomem dochodów rolniczych w dochodach ogó em, a produkuj cych g ównie na rynek –
odwrotnie. Wskazuje to na prowadzenie przez te pierwsze produkcji rolniczej w celach
samozaopatrzeniowych. Gospodarstwa domowe za z nimi zwi zane czerpi dochody ze
róde pozarolniczych.
Badania pokazuj zachodzenie polaryzacji dochodowej gospodarstw rolnych; w ca ej ich
zbiorowo ci wy ania si grupa jednostek nastawionych na zaopatrzenie rodzin w produkty
ywno ciowe oraz du ych nakierowanych na produkcj rynkow . Potwierdza to tez o
pog bianiu procesu polaryzacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach
gospodarki rynkowej.
Przeprowadzone analizy pokazuj ,

e kategoria „gospodarstwa socjalne” nie jest

poj ciem w pe ni adekwatnym do opisu zmian w rolnictwie. Uwzgl dniaj c stopie

oraz

proces spadku samozaopatrzenia gospodarstw rolnych (tak e produkuj cych na potrzeby
asne), a tak e gospodarstw domowych zwi zanych z gospodarstwami rolnymi, mo na doj
do wniosku, e w obecnej formie s

y ona raczej racjonalizacji (maskowania) zaniku funkcji

produkcyjnych i rynkowych w cz ci gospodarstw rolnych. W rzeczywisto ci mo e ukrywa
zapa

produkcyjn w znacznej cz ci gospodarstw rolnych i wskazywa na niski poziom

wykorzystania zasobów produkcyjnych.
Powy sze uwagi nie podwa aj sensu wy aniania kategorii gospodarstw socjalnych. Do
grupy takich gospodarstw mo na jednak z pewno ci zaliczy tylko jednostki uzyskuj ce
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efekty produkcyjne na zbli onym lub wy szym poziomie do innych gospodarstw, jednak
przeznaczaj ce wytworzone produkty na potrzeby gospodarstw domowych. Do realizacji
takich celów wystarczy jednak niewielka powierzchnia u ytków rolnych.
Bardziej precyzyjne wyniki od spotykanych w literaturze daje pos ugiwanie si
kategoriami stosowanymi przez GUS. U ywana przez t instytucj klasyfikacja pozwala na
wyodr bnienie gospodarstw produkuj cych: wy cznie na potrzeby w asne, g ównie na
potrzeby w asne i g ównie na rynek. Ponadto GUS wyodr bnia grup

jednostek nie

prowadz cych produkcji rolniczej.
Gdyby przeprowadzi porównanie terminów spotykanych w literaturze i stosowanych
przez GUS, to mo na przyj , e za gospodarstwa socjalne mo na co najwy ej uzna jednostki
produkuj ce wy cznie na potrzeby w asne. Grup gospodarstw produkuj cych g ównie w tym
celu nale

oby uzna za zbiorowo

rynkowych. Kategori

za

jednostek o zanikaj cych funkcjach produkcyjnych i

jednostek nie prowadz cych dzia alno ci rolniczej nale

oby

okre li nie jako gospodarstwa socjalne, ale rezydencjalne (rezydencyjne).
Badania podwa aj twierdzenia o wysokiej trwa
otoczenia rynkowego w dzia alno

ci gospodarstw rolnych. Ingerencja

rolnicz okazuje si na tyle silna, e wiele jednostek nie

mo e sprosta wyzwaniom rynku i likwiduje produkcj . W szczególno ci proces ten dotyczy
jednostek produkuj cych wy cznie na potrzeby w asne. Du e nasilenie przyjmuje tak e w
gospodarstwach produkuj cych g ównie na potrzeby w asne. Jednostki te dynamicznie zasilaj
kategori gospodarstw rezydencjalnych (nie prowadz cych produkcji rolniczej). W wietle
powy szego wyodr bnianie dwucz onowego uk adu struktury gospodarstw rolnych nabiera
nowego znaczenia. Grupa gospodarstw uznanych w szerokim znaczeniu za socjalne b dzie w
najbli szej przysz

ci male . Niskie ceny produktów

ywno ciowych, wysokie koszty

produkcji rolniczej i brak kana ów zbytu wytworzonej produkcji b

dzia

na rzecz

ograniczania lub likwidacji w nich produkcji rolniczej. W najbli szym czasie mo na oczekiwa ,
je eli obecne za

enia polityki rolnej b

kontynuowane, e grupa gospodarstw „formalnie

rolniczych” (rezydencjalnych) b dzie ros a. Jednostki te b

dysponowa znacznymi zasobami

gruntów nieefektywnie wzgl dnie wcale nie wykorzystywanych do celów produkcji rolniczej.
W rolnictwie polskim obserwuje si
funkcjonalnej

gospodarstw,

wi c tak e zachodzenie procesów polaryzacji

polegaj cej

na

zmniejszeniu

zbiorowo ci

jednostek

wytwarzaj cych na potrzeby w asne i ich przekszta caniu w struktury rezydencjalne, przy
jednoczesnym rozro cie liczbowym grupy gospodarstw powi zanych z rynkiem.
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WSPÓ CZESNE SPO ECZE STWO – W KIERUNKU
SPO ECZE STWA OPARTEGO NA WIEDZY
Wojciech Piz o
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule zaprezentowano Bellowsk typologi rozwoju spo ecze stwa
(spo ecze stwa agrarnego, industrialnego i postindustrialnego) skupiaj c si na spo ecze stwie
postindustrialnym i wspó czesnych koncepcjach jego interpretacji. W artykule zaprezentowane
zosta y ponad to podstawowe poj cia odnosz ce si do wspó czesnego spo ecze stwa. Omówiono
mi dzy innymi istot spo ecze stwa masowego, spo ecze stwa pó nej nowoczesno ci oraz
spo ecze stwa ryzyka. W dalszej cz ci artyku u wskazano na g ówne kierunki rozwoju
wspó czesnego spo ecze stwa, zwrócono uwag na trzy podstawowe scenariusze rozwoju i ich
konsekwencje.
owa kluczowe: spo ecze stwo ryzyka, spo ecze stwo oparte na wiedzy, wzrost ekonomiczny

WST P
Koniec XX i pocz tek XXI wieku okre lany jest obecnie jako nowa era informatyczna
[Drucker 2000], której pocz tek mia miejsce w przedsi biorstwie, w nim bowiem istnia o i
istnieje ci

e zapotrzebowanie na szybk i wiarygodn informacj . Przedsi biorstwa obecnie

koncentruj

si

na zintegrowanej informacji, a nie jak wcze niej tylko na zbieraniu,

przechowywaniu, przesy aniu i prezentacji danych.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie rozwoju wspó czesnego
spo ecze stwa jako g ównej si y sprawczej w przysz ych zmianach podejmowanych dzia
marketingowych przedsi biorstw.

W STRON SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO
Pisz c o spo ecze stwie informacyjnym nie sposób nie wspomnie o etapach rozwoju
spo ecze stwa w ogóle, bowiem przysz
przesz

ci.

Wyró ni

stanowi logiczn konsekwencj tera niejszo ci i

mo na trzy rodzaje

spo ecze stwa: spo ecze stwo

agrarne

1

(preindustrialne), industrialne i informacyjne (postindustrialne) . Przej cie od spo ecze stwa
industrialnego do postindustrialnego oznacza wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji jako
ównego czynnika zaj cia przez dana jednostk pozycji w spo ecze stwie [Doma ski 2000].
W literaturze przedmiotu zwraca si uwag , e „spo ecze stwo informacyjne” jest jednym z
mo liwych okre le

wspó czesnej cywilizacji [Sici ski 1999] obok takich poj

jak

spo ecze stwo masowe, spo ecze stwo poprzemys owe (spo ecze stwo postindustrialne),
Adres do korespondencji - Corresponding author: Wojciech Piz o, Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, Wydzia Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, ul. Nowoursynowska
166’ 02-767 Warszawa, e-mail: wpizlo@poczta.onet.pl
1
W teorii spo ecze stwo historie ludzko ci dzieli si na trzy fazy: preindustrialn , industrialna i postindustrialna
[Bell 1974, Sztompka 2002].

2
spo ecze stwo organizacji, czy te spo ecze stwo ryzyka. Pojecie „spo ecze stwa masowego”
stawiane jest w opozycji do „spo ecze stwa opartego na ma ych spo eczno ciach lokalnych”
[Bell 1960, Sici ski 1999]. Cz sto termin ten odnosi si
spo ecze stwa. Masowo

do cech nowoczesnego

dotyczy bowiem wszelkich rodzajów ycia spo ecznego, zakupów

w wielko powierzchniowych sklepach samoobs ugowych, masowej (powszechnej) edukacji,
masowej produkcji, masowej komunikacji czy te masowych przejawów ycia religijnego.
Termin ten poddawany jest krytyce [Bell 1960, Sici ski 1999], bowiem zawiera w sobie
wieloznaczne poj cie

„masa” okre laj ce

bardzo

du

liczb

niezró nicowanych,

niezorganizowanych, niekompetentnych i niewykszta conych jednostek, dlatego nazywa si
równie

spo ecze stwo masowe jako zbiór jednostek posiadaj cych cechy mechanizmu,

spo eczno ci zbiurokratyzowanej, a tak e t umu.
Innym terminem s

cym do okre lenia wspó czesnego spo ecze stwa jest pojecie

„spo ecze stwa pó nej nowoczesno ci” lub spo ecze stwo ryzyka. Cechami, jakimi
opisywane jest to spo ecze stwo jest nowa forma zaufania, potrzebna by istnia o poczucie
bezpiecze stwa oraz ci

ci ycia codziennego. Poczucie bezpiecze stwa dotyczy, bowiem

sprawno ci i niezawodno ci ró nych systemów zarówno spo ecznych jak i technicznych
[Sztompka 2002]. Aby w

ciwie funkcjonowa

spo ecze stwo musi obdarzy

systemy

pewn doz zaufania, co stanowi niezb dny wymóg normalnej egzystencji. W fazie pó nej
nowoczesno ci obecne s nowe formy ryzyka. Poj cie ryzyka uto samiane jest nie tak jak
dawniej z odwag eksponowana w obliczu wroga jak i przyrody, lecz z gro
ycia na ziemi wywo ana skutkami dzia

samodestrukcji

cz owieka. Istnienie w wiecie technicznym

zbudowanym przez cz owieka stwarza nowe zagro enia a okre lenie poziomu ryzyka jest
trudne lub wr cz niemo liwe. Cz owiek niejako sta si „producentem ryzyka”. Wielko
zagro enia okre lan

jest dopiero po fakcie, gdy niekorzystne zjawisko stanie si

rzeczywisto ci . Dawniej g ówn

kwesti

by a dystrybucja dóbr, dzisiaj podstawowym

problemem jest powstanie i rozk ad ryzyka. Spo ecze stwo „pó nej nowoczesno ci” posiada
ynno

i niepewno

sytuacji spo ecznych. Nie uniknione s bowiem b dy zarówno ca ych

systemów jak i pojedynczych ludzi zarz dzaj cych skomplikowanymi systemami.
W interpretacji idei spo ecze stwa postindustrialnego mo na wyró ni kilka wymiarów
stanowi cych cz

tego poj cia. W spo ecze stwie poprzemys owym nast puj zmiana w

sektorze gospodarki, w którym zmniejsza si znaczenie bran produkuj cych dobra na rzecz
bran us ug, wzrasta znaczenie fachowców i techników, wzrasta rola wiedzy teoretycznej
stanowi cej ród o innowacji oraz formu owania kierunków rozwoju spo ecze stwa. Nowe
spo ecze stwo powinno w przysz

ci kontrolowa

i ocenia

technik

a w przysz

ci
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stworzona zostanie nowa „technologia intelektualna” [Bell 1960, Sici ski 1999]. Cechami
spo ecze stwa postindustrialnego jest rosn ce znaczenie sektora us ug (nauki, administracji,
bankowo ci i ubezpiecze , handlu,

rodków masowego przekazu, transportu, ochrony

zdrowia, o wiaty, s downictwa itp.), a tak e wzrost znaczenia planowania, kontrolowania
procesów technologicznych oraz wzrost znaczenia pragmatycznego dzia ania nad dzia aniami
ideologicznymi, czy te etycznymi. Jako cechy tego spo ecze stwa wymienia si równie
zmian dominuj cej technologii z energetycznej na informatyczn a zarazem intensywne
wykorzystanie tej ostatniej do budowy nowych maszyn i urz dze . Cech spo ecze stwa
postindustrialnego jest równie wzrost znaczenia osób wysoko wykwalifikowanych.
POJ CIE SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO
Poj cie spo ecze stwa informacyjnego jest jednym z najnowszych okre le ,
próbuj cych scharakteryzowa nasze czasy. Poj cie to pomimo ubogiej tre ci [Sici ski 1999]
oraz przy braku jednolitej wyk adni semantycznej [Haber 2002] tego poj cia zyska o na
znaczeniu, stanowi c przedmiot licznych poszukiwa . [Sici ski 1999]. W literaturze zwraca
si

uwag , i

informacja potrzebna jest organizacjom (przedsi biorstwom) by tworzy

dobrobyt, to znaczy by kreowa
informacji s

now

warto , dlatego przedsi biorstwo potrzebuje

cych ró nym celom2. Obecnie proces informatyzacji nie dotyczy tylko i

wy cznie przedsi biorstwa, ale sta si równie domen ca ych spo eczno ci. Spo ecze stwo
informacyjne mog o powsta

w wyniku odkrycia dwóch wynalazków: komputera i

telekomunikacji. Mo liwo ci, jakie posiada komputer sprawi y,
dotychczasowy monopol na inteligencj , rozumian jako zdolno

e cz owiek utraci

podejmowania trafnych

decyzji na podstawie posiadanej wiedzy. Poj cie spo ecze stwa informacyjnego jest
definiowane z punktu widzenia ró nych nauk jako nowa kultura organizacyjna spo ecze stwa
z dominuj

rol informacji i wiedzy. Spo ecze stwo informacyjne okre lane jest jako

„nowy system spo ecze stwa kszta tuj cy si

w krajach o wysokim stopniu rozwoju

technologicznego, gdzie zarz dzanie informacja, jej jako , szybko

przep ywu s

zasadniczym czynnikiem konkurencyjno ci zarówno w gromadzeniu, przetwarzaniu,
przekazywaniu i u ytkowaniu informacji” [ePolska 2001].
SCENARIUSZE PRZEMIAN W PRZYSZ
CI
Opisuj c spo ecze stwo informatyczne próbuje si wskaza na mo liwe scenariusze
przemian, jakie dokonaj si w przysz
2

ci. Zawarte w nich prognozy odnosz si do trzech

Dla osi gni cia celu przedsi biorstwo musi korzysta z ró nych zestawów narz dzi diagnostycznych:
informacji podstawowych, informacji dotycz cych wydajno ci, informacji fachowych oraz informacji
dotycz cych alokacji zasobów [Drucker 2000].
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lub czterech kierunków rozwoju. W przypadku czteroetapowego scenariusza procesu
informatyzacji spo ecze stwa wymienia si : spo ecze stwo zdyscyplinowane, spo ecze stwo
wyczerpuj cej

si

demokracji,

spo ecze stwo

demokratycznej

spo ecze stwo transformacyjne [Krzysztofek 2002a]. Prognoz

kontynuacji

oraz

stworzenia spo ecze stwa

zdyscyplinowanego postrzega si w powstaniu spo ecze stwa o silnym scentralizowanym
rz dzie, którego obywatele nie przejawiaj

ch ci do uczestniczenia w demokracji

antycypacyjnej oraz gotowi s do ograniczenia „podstawowych praw obywatelskich”. Drugim
scenariuszem rozwoju spo ecze stwa jest powstanie spo ecze stwa wyczerpuj cej si
demokracji. Spo ecze stwo takie okre la si

jako powoln

przemian

w kierunku

„spo ecze stwa niezarz dzalnego”. Kolejnym (trzecim) scenariuszem jest powstanie
spo ecze stwa demokratycznej kontynuacji b

ce konsekwencj

infrastruktury demokracji elektronicznej na star

demokracj

na

enia si

nowej

przedstawicielska. W tej

prognozie zak ada si , i nowa technologia wykorzystywana b dzie w wi kszym stopniu w
biznesie, a polityka zachowa w wi kszym stopniu swój tradycyjny charakter. Spo ecze stwo
dzie „mobilne przestrzenie i pionowo, zamo ne, liberalne, zorientowane nadal na nauk i
post p technologiczny, stwarzanie szans indywidualnych i zwi kszanie czasu wolnego”
[Krzysztofek 2002]. Kolejnym scenariuszem rozwoju spo ecznego jest wizja spo ecze stwa
transformacyjnego, w której g ówn si

nap dowa jest technologia. Rozwój technologiczny

sprawi, e spo ecze stwo zostanie zindywidualizowane a informacja stanie si towarem
dost pnym dla wszystkich. Spo ecze stwo stawa

si

b dzie w wi kszym stopniu

tolerancyjne, otwarte na nie akceptowane jeszcze dot d style ycia. Kultura b dzie rozbudza
potrzeb osi gni , patrzenia w przysz
w niedalekiej przesz

bez ogl dania si na to, co dzieli o spo ecze stwa

ci.

Opisane scenariusze rozwoju spo ecznego pogrupowa mo na z uwag na ich wielo
wariantowo , na scenariusze pesymistyczne podkre laj ce, i przysz e spo ecze stwo mo e
by nara one na ca kowita kontrol . W adza posiada b dzie niesko czon wiedz na temat
obywatela oraz i spo ecze stwo zostanie zdezintegrowane a jednostka b dzie osamotniona.
Wariant pesymistyczny zak ada wyparcie cz owieka z poszczególnych zawodów, przez co
stanie si on zb dny. Nast pi znaczne rozwarstwienie spo ecze stwa. Ludzie dzieli si b
na tych, którzy maj prace i maj pieni dze oraz tych, którzy s bezrobotni i yj w biedzie.
Formu uje si równie scenariusze „po rednie”, w których „spo ecze stwo informacyjne”
rozwija si b dzie w zbli ony sposób jak w wysoko rozwini tych krajach (USA i Japonia).
Oceniaj c optymistycznie scenariusze podkre li

mo na,

e spo ecze stwo zostanie

uwolnione od przymusu pracy, a posiadaj c nadmiar czasu wolnego spo ecze stwo jako zbiór
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jednostek

rozwija

b dzie potrzeby wy szego

rz du (m.in.

w asna

osobowo ),

spo ecze stwo takie dzia aj ce w sprawnie funkcjonuj cej sieci komunikacyjnej b dzie w
stanie równowagi spo ecznej.
Cechami odró niaj cymi spo ecze stwo informacyjne od innych teorii dotycz cych
spo ecze stw s nast puj ce cechy [Strategia… 2003]:
− spo ecze stwo informacyjne charakteryzuje si jako te w którym znacz ca cz
dochodu narodowego pochodzi ze sprzeda y us ug uzyskiwania, przetwarzania,
gromadzenia i udost pniania informacji lub komunikacji elektronicznej,
− wzrost konkurencyjno ci „tradycyjnych” ga zi przemys u podyktowany jest
posiadaniem sprawnych mechanizmów uzyskiwania, gromadzenia, przechowywania
posiadanych przez przedsi biorstwa informacji,
− obywateli posiadaj dost p do nowych us ug teleinformatycznych zwi kszaj cych
ich dost p do informacji.
W literaturze stosuje si równie poj cie spo ecze stwa opartego na wiedzy, które
okre lane jest jako to, które „wi cej ni niegdy generuje wiedz , dbaj c przy tym o w

ciw

struktur jej zasobów (...), które w procesie wychowania, socjalizacji i edukacji – promuje
postawy poznawcze (...) oraz uczy wykorzystania wiedzy (...) dla celów poznawczych i
praktycznych” [Zacher 2003]. Cecha charakterystyczna dla spo ecze stwa opartego na
wiedzy jest wzrost konkurencyjno ci pomi dzy pracownikami, spo ecze stwami przy
równoczesnej jego otwarto ci. Formalne wykszta cenie daje bowiem dost p do nowego
zawodu oraz wy szej pozycji spo ecznej ni by o to w przypadku rodziców.
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Tabela 1. Charakterystyka typów spo ecze stw i gospodarowania
Table 1. Characteristics of types a society and management
Typy spo ecze stw

Agrarne
(Preindustrialne)

Cechy
charakterystyczne
Dominuj cy
obszar Uprawa roli, hodowla zwierz t,
produkcja ywno ci
dzia alno ci

Cecha wyró niaj ca
(Symbol)

(ujarzmienie przyrody)
Ziemia
Si a poci gowa ludzi i zwierz t

[podstawowe procesy]

[wykorzystanie si przyrody]

Skala dzia
Cechy
antropologiczne

Lokalna
Osiad y tryb ycia, kultury
agrarne
(pierwotne)
Zapewnienie wy ywienia,
wzrost wydajno ci ziemi

Industrialne

Informacyjne
(Postindustrialne)

Produkcja dóbr przemys owych i
konsumpcyjnych

Produkcja i aplikacja informacji
(danych)

(uprzemys owienie rolnictwa)
Fabryka (Kapita )
Energia pary, elektryczna, ropy
naftowej, urbanizacja,
uprzemys owienie
[innowacja, wzrost wydajno ci]

(zinformatyzowanie przemys u)
Komputer (Informacja)
Informacja, bazy danych

Regionalna
Kultura masowa, technokratyzm
(cz owiek plus maszyna)

Ca

ycia ludzi

(gospodarka, zdrowie,
rodowisko, kultura)
Edukacja (Wiedza)
Twórcze wykorzystanie
wiedzy

[wirtualizacja i digitalizacja]
[digitalizacja, synergia]
Globalna
Globalna
Wirtualizacja spo ecze stwa
Wirtualizacja spo ecze stwa
(cz owiek plus maszyna
(cz owiek wiedzy)
obdarzona sztuczn inteligencj )
Budowa i rozwój sektora
Wykorzystywanie systemów
wiedzy i pog bianie
informacyjnego, powszechna
dost pno informacji
umiej tno ci ich zastosowania
spo ecznej i gospodarczej

Budowa wielkich systemów
produkcyjnych, wzrost
wydajno ci przez innowacje
produktowe i procesowe,
ekonomia skali
Umiej tno obserwacji i
Umiej tno zarz dzania
Umiej tno systemowego,
Typ umiej tno ci
wykorzystywania praw
projektowania i zarz dzania
organizacj (zaopatrzeniem,
przyrody do produkcji ywno ci produkcj i zbytem oraz
informacj
zarz dzanie innowacj
(Rolnik)
(Menad er)
(Analityk)
Wysoki stopie upowszechnienia redni stopie upowszechnienia
Obecny
stopie Wysoki stopie
upowszechnienia
Masowo , post puj ca
upowszechnienia
informatyzacja
ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Haber 2002, Zacher 2003, Globan-Klas, Sienkiewicz 1999.
Source: Own elaboration based on: Haber 2002, Zacher 2003, Globan-Klas, Sienkiewicz 1999.
Typ aspiracji

Wiedzy

Umiej tno
wiedza

zarz dzania

(Producent wiedzy)
Niski stopie
upowszechnienia (d enie do
stosowania wiedzy)

Podstawowymi obszarami wspomagaj cymi rozwój spo ecze stwa opartego na wiedzy
jest infrastruktura techniczna (dost pno

sprz tu komputerowego, oprogramowania oraz

dost p do sieci Internet), ludzie, dysponuj cy odpowiedni wiedz informatyczn by móc,
korzysta

z zasobów informacyjnych, prawo sprzyjaj ce rozwojowi biznesu oraz

wzmacniaj ce pozycj konsumentów indywidualnych, organizacje (biznesowe i non-profit
potrafi ce konkurowa w sferze gospodarki elektronicznej), zasoby informacyjne dost pne na
poziomie

zarówno

gminy,

przedsi biorstwa

jak

i dla

podmiotów

konsumentów

indywidualnych. W literaturze istniej schematy rozwoju spo ecze stwa i gospodarki opartej
na wiedzy. Motorem przemian s ponoszone nak ady na infrastruktur techniczn czynione
ównie przez przedsi biorstwa dla optymalizacji

np.

przep ywów

surowcowych,

zintensyfikowania kontaktów pomi dzy dzia ami przedsi biorstw (szczególnie w przypadku
przedsi biorstw globalnych lub transnarodowych). Wzrastaj
narz dzi

informatycznych

staje

si

dost pno

katalizatorem przemian w

nowoczesnych

przedsi biorstwach

prowadz cych do powstania nowych rynków elektronicznych to z kolei wymusza zarówno
zmiany

w

otoczeniu

prawnym

jak

i

zwi ksza

zapotrzebowanie

na

wysoko

wykwalifikowanych pracowników przez co coraz wi cej inwestuje si w wiedz a to staje si
si nap dowa gospodarki [Markowski 2002].
PODSUMOWANIE
Wspó czesne spo ecze stwo jest w ró ny sposób charakteryzowane raz jako
spo ecze stwo ryzyka, raz jako spo ecze stwo informacyjne lub jako spo ecze stwo oparte na
wiedzy. Ka de z tych poj

zwraca uwag

na inny aspekt

ycia spo ecznego. Polskie

spo ecze stwo nie jest jeszcze spo ecze stwem, o którym mogliby my powiedzie , e jest
spo ecze stwem informacyjnym [Piz o 2004], jest dopiero u progu rozwoju. W
spo ecze stwie informacyjnym opartym na wiedzy z kolei konieczne staje si z jednej strony
zdefiniowanie g ównych kierunków dzia ania zorientowanych na rodowisko naturalne,
wzrost ekonomiczny, czy te warto ci humanistyczne, a z drugiej strony twórczy rozwój
jednostki. Rozwój jednostki powinien „zachowa fundamenty wspólnoty i chroni systemy
symboli, które wyp ywaj

z kultury i j

rozwijaj , dostarczaj c ludziom znacze ”

[Krzysztofek 2002b]. W spo ecze stwie partym na wiedzy spo ecze stwo koncentruje si w
pierwszym rz dzie na relacjach cz owiek – cz owiek, te bowiem stanowi
rodowiska naturalnego, spo ecze stwa, kultury i ady politycznego.

o jako ci
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THE CONTEMPORARY SOCIETY – TOWARDS KNOWLEDGE-BASED SOCIETY
Abstract. The paper presents Bell’s typology of social development (an agrarian society, an
industrial society and a post-industrial society), focusing on the post-industrial society and
contemporary conceptions of its interpretation. Moreover, fundamental issues concerning a
contemporary have been described. Furthermore, significance of a mass-society, a late-modernity
society and a risk society has been discussed. Finally, main trends of the contemporary society
development were shown with three most important sceneries of its development and their
consequences.
Key words: risk society, knowledge society, economic growth
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ROLA INFORMACJI W ZARZ DZANIU RYZYKIEM CENOWYM W
ROLNICTWIE W WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO1
Magdalena miglak, Anna Julia Zieli ska
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Streszczenie. Celem niniejszego artyku u jest zbadanie jak rol w zarz dzaniu ryzykiem cenowym w
rolnictwie pe ni informacja. Po pierwsze, czy rolnicy posiadaj dostateczny zasób informacji rynkowej,
sk d j pozyskuj oraz czy posiadana informacja jest przez nich wykorzystana do zarz dzania ryzykiem
cenowym. Dane ród owe zosta y zebrane w ród 60 rolników indywidualnych województwa
Wielkopolskiego w latach 2002-2003. Badaniem obj to rolników posiadaj cych powierzchni
gospodarstwa powy ej 15 ha oraz prowadz cych produkcj towarow . Podstawowym narz dziem
badawczym by ustrukturyzowany kwestionariusz ankietowy zawieraj cy pytania zamkni te i otwarte.
Wyniki bada wskazuj , e rolnicy dysponuj niewielk informacj w zakresie zarz dzania ryzykiem, a
w szczególno ci brakiem wiedzy na temat konieczno ci pozyskiwania wiedzy rynkowej w celu
zabezpieczania przysz ych dochodów i mo liwo ci dalszego rozwoju dzia alno ci. Niepokoj cy jest fakt
nieu wiadomienia znaczenia informacji w podejmowaniu decyzji gospodarczych przez rolników. Rolnicy
nie szukaj innych ni powszechnie dost pne, standardowe ród a informacji takie jak: prasa, radio i
telewizja. Niewielu z nich s ysza o, a tylko kilku skorzysta o z nowoczesnych róde informacji, takich
jak: internet, wyspecjalizowane firmy konsultingowe. Jednocze nie respondenci wskazali na to, e cena
jest dla nich najwa niejszym czynnikiem decyzyjnym, co potwierdza konieczno prowadzenia dalszych
bada w tym zakresie.
owa kluczowe: informacja, cena, zarz dzanie ryzykiem cenowym

WST P
Poj cie informacji definiowane jest ró norodnie, w zale no ci od sposobu ujmowania
(modelowania) rzeczywisto ci. Nie da si jednak zaprzeczy , e informacja jest bezwzgl dnie
konieczna do ycia [Zielone Brygady 1999].
Ka dy system spo eczno-ekonomiczny powinien zapewnia

podmiotom swobodny

dost p do informacji w nieograniczonym czasie. Informacja nie jest zasobem naturalnym,
takim jak np.: powietrze (czyli tzw.: non-produced assets), lecz jest zawsze wynikiem procesu
informacyjnego, mo e by jednak uznawana za dobro wolne [Ole ski 2000]. Przyk adem
instytucji, która gromadzi, przetwarza i udost pnia informacje u ytkownikom mo e by
Zespó Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), którego celem dzia ania
jest

prowadzenie

ci

ych

analiz

systemu

poda owo-popytowego

na

g ównych

mi dzynarodowych rynkach produktów rolno-spo ywczych, ze szczególnym uwzgl dnieniem
regulowanych rynków Unii Europejskiej i oceny wp ywu tych wydarze na rynek krajowy.
Wyniki analiz, raportów i prognoz udost pniane s

na bie co i rozpowszechniane za

po rednictwem wszystkich dost pnych form rewolucji informatycznej: online, e-mail, drog
pocztow . Analizy dotycz ce krajowego rynku rolnego s poszerzone o wspó prac z takimi
Adres do korespondencji - Corresponding author: Magdalena miglak, Anna J. Zieli ska, Akademia Rolnicza w Poznaniu,
Katedra Ekonomiki i Gospodarki ywno ciowej, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Pozna , tel. (061) 846 61 01, e-mail:
smiglak@au.poznan.pl; anna.julia@poczta.fm
1
Do artyku u wykorzystano dane uzyskane w ramach projektu badawczego o nr 1H02C04927 finansowanego przez KBN.
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instytucjami jak: Agencja Rynku Rolnego, GISiPAR, Krajowa Rolnicza Informacja Rynkowa
oraz wymian

danych gie d towarowych [Fundacja… 2005]. Informacja o istocie

ekonomicznej ryzyka rynkowego jest coraz bardziej znana, w wyniku szerokiej akcji
marketingowej gie d i banków oferuj cych g ównie finansowe instrumenty zarz dzania
ryzykiem, przede wszystkim ryzykiem kursowym i stop

procentow . Rolnicy nie

wykorzystuj jej jako bezpo redniej formy zabezpieczania cenowego. Ryzyko cenowe – jako
ryzyko skutków niekorzystnych zmian cen zwi zane jest z istot rynku. Wynika ono ze
zmienno ci popytu i poda y, na co sk ada si

szereg wzajemnych sprz onych i

autonomicznych

ekonomicznym,

uwarunkowa

o

charakterze

instytucjonalnym,

przyrodniczym, psychologiczno-spo ecznym, losowym, etc.
Ka dy rolnik prowadz cy dzia alno
których podstaw

musi podejmowa szereg racjonalnych decyzji,

stanowi informacja rynkowa. W zwi zku z ci

ymi zmianami

zachodz cymi na rynku producenci rolni musz liczy si z ryzykiem jakie nios za sob
podejmowane przez nich decyzje. G ównym celem jest zbadanie roli informacji w
zarz dzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie oraz uzyskanie odpowiedzi na poni sze pytania:
1. Czy badani respondenci dysponuj dostatecznymi zasobami informacji rynkowej?
2. Sk d je pozyskuj ?
3. Czy pozyskane w ten sposób informacje wykorzystuj do zarz dzania ryzykiem
cenowym?
Niewykorzystywanie posiadanych oraz brak potrzeby pog ebiania istniej cych róde
informacji rynkowej przez rolników poddaje w w tpliwo

dysponowanie przez nich takim

stanem wiedzy, ktory umo liwia by im podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji
dotycz cych zarz dzania ryzykiem cenowym.

METODA BADA
Badania maj

charakter pilota owy i przeprowadzone zosta y na populacji 60

indywidualnych gospodarstw rolnych w Wielkopolsce w latach 2002-2003. Zebrane
informacje zosta y poddane analizie, a nast pnie opisane przy zastosowaniu metody statystyki
opisowej (klasyczne miary zmienno ci: rednia arytmetyczna).
Dobór gospodarstw rolnych do bada by celowy, co oznacza, e wiadomie typowano
jednostki do próby. Jako kryteria doboru przyj to: powierzchni gospodarstwa – minimum 15
hektarów oraz prowadzenie produkcji towarowej.
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Do przeprowadzenia bada

wykorzystano metod wywiadu osobistego przy u yciu

opracowanego kwestionariusza ankiet. Kwestionariusz ankiety zosta

sporz dzony z

uwzgl dnieniem pyta otwartych, jak i zamkni tych.

ÓWNE RÓD A POZYSKIWANIA INFORMACJI RYNKOWEJ
Rzetelna informacja oraz szeroki i szybki do niej dost p s podstaw prawid owo
funkcjonuj cego wolnego rynku. Dostarczenie dok adnej informacji rynkowej pomaga
rolnikowi podj

w

ciwe decyzje produkcyjne [Sznajder i in. 1997].

Rolnicy ca y czas ledz informacje o rynku, poniewa dowiaduj c si o tendencjach
rynkowych mog zaplanowa swoj produkcj . Badanym respondentom zadano pytanie sk d
najcz ciej czerpi informacje, które wykorzystuj w procesie podejmowania decyzji. Ka dy
z badanych wskaza jednocze nie na kilka róde , z których czerpi potrzebne informacje
(rys. 1). Jak wynik o z badania, najwi cej, gdy 81,7% respondentów stwierdzi o, i uzyskuje
potrzebne im informacje z programów telewizyjnych, natomiast 68,4% z prasy rolniczej. W
51,7% badanych gospodarstwach

ród em informacji byli s siedzi, a 45% O rodek

Doradztwa Rolniczego. W 41,7% spo ród 60 badanych gospodarstw form pozyskania
wiadomo ci by o radio, a w 11,7% w asne informacje. Tylko 3,4% respondentów wskaza o na
wyspecjalizowane firmy konsultingowe oraz internet, a 1,7% na pomoc gie dy.
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prasa rolnicza
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Rys. 1. G ówne ród a informacji rynkowej
Fig. 1. Main sources of market information
ród o: badania w asne
Source: own research

Kolejnym zagadnieniem, o które zapytano ankietowanych, to okre lenie jakich
informacji potrzebuj , aby podj
zgodnie uwa

a,

decyzj (rys. 2). Ponad po owa respondentów (54%)

e jest im potrzebna informacja o cenie. Drugim w kolejno ci pod

wzgl dem wa no ci okaza y si

wiadomo ci o wymaganiach rynku (21%). Informacje
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dotycz ce jako ci produktów wskaza o 10% badanych, natomiast nowe odmiany 7%.
Najmniej istotnymi czynnikami okaza y si wiadomo ci o technologii (5%) oraz trendach w
obrocie (3%).
nowe odmiany
7%

trendy
3%

wymagania
rynku
21%
cena
54%
jako
produktów
10%

technologia
5%

Rys. 2. Wp yw poszczególnych czynników na podejmowanie decyzji
Fig. 2. Influence of chosen factors on decision making
ród o: badania w asne
Source: own research

Towary wyprodukowane przez rolników musz spe nia wymogi rynku, zarówno pod
wzgl dem jako ci jak i równie ilo ci oraz asortymentu. Przyst pienie Polski do struktur
unijnych oznacza, mi dzy innymi, konieczno

dostosowania si do ustalonych wcze niej

zasad wspólnej organizacji rynku. Jednym z istotnych elementów funkcjonowania tego rynku
wspólne standardy jako ciowe. G ównym celem ich wprowadzenia by o dostosowanie
wielko ci produkcji do popytu oraz wyeliminowania z rynku produktów o niezadowalaj cej
jako ci, stworzenie warunków uczciwej wymiany handlowej, u atwienie obrotu dzi ki
transakcjom gie dowym. Wymuszenie na producentach rolnych standardów w du ej mierze
y poprawie op acalno ci produkcji. Wy sza jako

zwi ksza szans na wygranie walki

konkurencyjnej a tak e na uzyskanie wy szych cen produkowanych towarów.
Rolników zapytano równie

o to czy towary produkowane w gospodarstwie s

standaryzowane wed ug norm UE oraz sk d czerpi informacje na temat jako ciowych
standardów (rys. 3). Pi dziesi t dwa procent ankietowanych odpowiedzia o, e towary s
standaryzowane, a informacje najcz ciej czerpi z ksi ek i czasopism rolniczych. W 23%
gospodarstw wskazano na O rodki Doradztwa Rolniczego, w 15% telewizj . Jedynie 5%
badanych korzysta z informacji ARiMR oraz ARR. Natomiast 3% respondentów korzysta ze
szkole , a tylko 2% z internetu.
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ODR
23%

czasopisma
52%

TV
15%

internet
2%

szkolenia
3%

ARiMR,ARR
5%

Rys. 3. ród a informacji na temat standardów jako ciowych
Fig. 3. Source of information on quality standards
ród o: badania w asne.
Source: own research

W badanych podmiotach do towarów najbardziej odpowiadaj cych standardom
rynkowym nale : buraki cukrowe, tuczniki, pszenica konsumpcyjna oraz mleko.
Ostatnim pytaniem zadanym respondentom by o to czy znaj rynkowe instrumenty
zarz dzania ryzykiem cenowym (rys. 4).
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96,6%

95,0%

100%
63,4%
36,6%

25%
5,0%
tak
nie

3,4%

0%
transakcje terminowe
przysz ciowe

transakcje terminowe
dostawne

opcje towarowe

Rys. 4. Znajomo rynkowych instrumentów zarz dzania ryzykiem cenowym
Fig. 4. Knowledge of market price risk instruments
ród o: badania w asne
Source: own research

W grupie 60 ankietowanych producentów rolnych, 5% s ysza o o transakcjach
terminowych dostawnych. Wi kszo ci z respondentów kojarzy y si
kontraktacyjnymi. Znajomo

transakcji terminowych przysz

one z umowami

ciowych zadeklarowa o

36,6% badanych, natomiast 63,4% nigdy o nich nie s ysza o. Tylko 3,4% ogó u badanych
ysza o o opcjach towarowych, za 96,6% respondentów nie zna o ich.

WNIOSKI
Wyniki przeprowadzonych bada mo na przedstawi w nast puj cych wnioskach.
1. Najbardziej popularnym ród em pozyskania informacji przez producentów rolnych jest
prasa i telewizja. Natomiast w najmniejszym stopniu korzystaj oni z nowoczesnych form
przekazu, jakimi s : firmy konsultingowe, internet i gie da.
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2. Rolnicy nie dysponuj dostateczn informacj na temat sposobów zarz dzania ryzykiem
cenowym. Nagminny jest fakt, e rolnictwo w strukturze polskiej gospodarki zajmuje
ma o istotn pozycj . Wynika to z: po pierwsze - du ego geograficznego rozproszenia
rolników oraz ich ogólnie s abej pozycji na rynku. Rozproszeni rolnicy nie s w stanie
przeciwstawi si zorganizowanej sile przetwórców surowców rolniczych. Po wtóre: nie
dokonuj c wiadomej negocjacji cen nie maj szans na osi gni cie zysku wynikaj cego z
ró nicy mi dzy cen wyrobów gotowych a cen dóbr p aconych przez konsumentów.
3. Stan wiedzy polskich rolników na temat rynkowych instrumentów zarz dzania ryzykiem
cenowym jest niewielki. Znajomo

najpowszechniejszych transakcji terminowych

dostawnych potwierdzi o 5% respondentów.
4. Polscy producenci w sposób wiadomy dostosowywuj jako

produkowanych towarów

rolnych do wymogów rynku. Zdali sobie spraw z tego, e fakt przyst pienia Polski do
struktur Unii Europejskiej wymusi na nich konieczno

wytwarzania wi kszych i

bardziej jednorodnych partii towarów.
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THE ROLE OF INFORMATION IN PRICE RISK MANAGEMENT IN
AGRICULTURE, IN SELECTED COMMUNES IN WIELKOPOLSKA
Abstract. The main goal of this article was to examine the role of information, especially
information of price risk management among Polish farmers in Wielkopolska. Primary data, in a
form of survey, were collected from 60 individual farms in 2002-2003. Specific requirements
such as arable land up from 15 ha market scale production were followed. The results showed
that Polish farmers lack knowledge about price risk management and its tools to protect
themselves from price risk.
Key words: information, price, price risk management
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EFEKTYWNO
GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W
ZALE NO CI OD STOPNIA WYKORZYSTANIA KAPITA U
OBCEGO
Miros aw Wasilewski
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Zad enie gospodarstw by o niewielkie, z dominacj
zobowi za
ugoterminowych. Gospodarstwa wykorzystuj ce, obok kapita u w asnego, jedynie
ugoterminowy kapita obcy poziom dochodowo ci ziemi, ekonomicznej wydajno ci pracy
oraz efektywno ci kapita owej zasobów pracy mia y najwy szy. Rentowno kapita u w asnego
w gospodarstwach by a niska, a najmniej efektywne pod tym wzgl dem by y gospodarstwa
wspomagaj ce kapita w asny jedynie krótkoterminowym kapita em obcym (grupa trzecia).
Najkorzystniejsz relacj mi dzy aktywami obrotowymi i trwa ymi charakteryzowa y si
gospodarstwa finansuj ce dzia alno tylko kapita em w asnym. Okres obrotu nale no ci i
gotówki w gospodarstwach by krótki, najkorzystniejszy w grupie trzeciej gospodarstw, w
których wyst pi tak e najwy szy udzia w aktywach warto ci stada obrotowego.
owa kluczowe: kapita obcy w gospodarstwach indywidualnych, wydajno
gospodarowanie nale no ciami, relacje w maj tku gospodarstw

pracy,

WST P
Pozyskiwanie róde finansowania dzia alno ci jest jednym z kluczowych zada , przed
którym staje ka dy zarz dzaj cy przedsi biorstwem. Poza wielko ci
niezb dnego

bezwzgl dn

cznego kapita u, istotne s relacje mi dzy kapita em w asnym i obcym. W

ramach zewn trznych róde finansowania wa na jest z kolei relacja mi dzy kapita em
krótko- i d ugoterminowym. Zale no ci te s równie bardzo istotne w indywidualnych
gospodarstwach rolniczych. Zarz dzaj cy tymi gospodarstwami stosuj
ostro

strategi

na ogó bardzo

róde finansowania, wykorzystuj c g ównie kapita w asny. W tych

gospodarstwach jeszcze wy szy jest udzia kapita u sta ego w finansowaniu dzia alno ci1
[Wasilewski 2004b]. Du e przedsi biorstwa rolnicze w znacznie wi kszym stopniu
wykorzystuj kapita obcy jako ród o finansowania [Wyszkowska 1996, Jarka 2004], przez
co relacje maj tkowo-kapita owe s w nich odmienne ni w gospodarstwach indywidualnych
[Wasilewski 2004c].
Zagadnienie zachowania odpowiedniej struktury kapita u pozostaje nadal wa ne
[Duliniec 2001], co podkre la si tak e w przedsi biorstwach rolniczych [Kulawik 1995,
Franc 2003]. Z teorii struktury kapita ów wynika, e ka de przedsi biorstwo ma swoj
„indywidualn ” tzw. optymaln struktur kapita ów. Ta optymalna struktura s

y z kolei do

okre lenia tzw. docelowej struktury kapita ów [Pluta 2005]. Je eli zarz dzaj cy
Adres do korespondencji - Corresponding author: Miros aw Wasilewski, Szko a G ówna Gospodarstwa
Wiejskiego, Wydzia Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: wasilewski@alpha.sggw.waw.pl
1
Kapita sta y = kapita w asny + zobowi zania d ugoterminowe.

2
przedsi biorstwem zna optymaln

(docelow ) struktur , to kapita y niezb dne do

finansowania sk adników maj tkowych powinien pozyskiwa w taki sposób, aby utrzyma
niezmienion struktur . Wtedy bowiem kapita y s pozyskiwane po najni szym dla tego
przedsi biorstwa koszcie. Jednocze nie optymalna (docelowa) struktura zapewnia, e warto
rynkowa tego przedsi biorstwa jest w warunkach jego funkcjonowania maksymalna. Z
rozwa

teorii struktury kapita ów wynika zatem, e przedsi biorstwo powinno finansowa

swój rozwój (wzrost) drog jednoczesnego pozyskiwania kapita ów w asnych i obcych [Pluta
2005].
Wspomaganie kapita u w asnego racjonalnie

anga owanym kapita em obcym

przyczynia si do zwi kszenia efektywno ci dzia alno ci. Pomimo, e kapita w asny w
indywidualnych gospodarstwach rolniczych jest na ogó
[Wasilewski 2003], to jednocze nie dodatkowa korzy

efektywnie wykorzystywany

z kapita u obcego zwi zana jest z

efektem d wigni finansowej2 [Franc 2000, Duliniec 2001, W dzki 2003]. Przeprowadzane
dotychczas analizy potwierdzaj wyst powanie zale no ci mi dzy poziomem oraz zmianami
kapita u w asnego i obcego a efektywno ci

funkcjonowania rolniczych gospodarstw

indywidualnych [Wasilewski 2004a, Wasilewski 2005]. Wyst puje natomiast potrzeba
porównania gospodarstw w sposób zró nicowany finansuj cych swoj

dzia alno ,

poczynaj c od wykorzystywania tylko kapita u w asnego, do wspomagania tego kapita u
zewn trznymi ród ami finansowania o ró nych zale no ciach czasowych zapadalno ci.
Celem bada

by o okre lenie zale no ci stopnia wykorzystania kapita u obcego z

wynikami ekonomiczno-finansowymi w indywidualnych gospodarstwach rolniczych.
Okre lono relacje mi dzy zad

eniem gospodarstw a dochodowo ci ziemi, ekonomiczn

wydajno ci pracy, rentowno ci kapita u w asnego, zarz dzaniem nale no ciami i gotówk ,
relacj aktywów obrotowych do aktywów trwa ych (AO/AT) oraz efektywno ci kapita ow
zasobów pracy. Wszystkie wielko ci warto ciowe zosta y wyra one w cenach bie cych, a
wielko ci wzgl dne w procentach. Badaniem obj to 95 gospodarstw indywidualnych
po

onych w regionie

rodkowo-zachodnim wed ug systemu regionalizacji Instytutu

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej (IERiG ), który obejmuje województwa
wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Makroregion rodkowo-zachodni charakteryzuje si
wysokim w skali kraju poziomem cech organizacyjno-technicznych rolnictwa. Do bada
wybrano celowo wszystkie gospodarstwa prowadz ce nieprzerwanie rachunkowo

2

roln w

Wska nik d wigni finansowej oblicza si jako ró nic mi dzy wska nikiem rentowno ci kapita u w asnego a
wska nikiem rentowno ci maj tku.
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okresie lat 1998–20013. Analiz zosta y obj te gospodarstwa o powierzchni powy ej 15 ha
UR. Próba gospodarstw indywidualnych badana przez IERiG nie jest prób reprezentatywn
dla ich populacji generalnej w Polsce. Jednak informacje pochodz ce z rachunkowo ci
IERiG

maj

du e znaczenie w badaniach dynamicznych. S

to bowiem jedyne

systematyczne zapisy prowadzone w gospodarstwach indywidualnych przez szereg lat. Mimo
swej niereprezentatywno ci, w sposób w

ciwy odtwarzaj one zmienno

ró nych cech

ekonomicznych gospodarstw w czasie.
Jako kryterium klasyfikacji gospodarstw wykorzystano stopie

wykorzystywania

kapita u obcego w finansowaniu dzia alno ci. Zarz dzaj cy w pierwszej grupie gospodarstw
nie korzystali z kapita u obcego, w drugiej wykorzystywali jedynie d ugoterminowy kapita
obcy, w trzeciej tylko obcy kapita krótkoterminowy, a w grupie czwartej anga owali
zarówno obcy kapita krótko- jak i d ugoterminowy4. Analizuj c uzyskane wielko ci
ekonomiczne wykorzystano zatem podzia gospodarstw indywidualnych na pierwsz (I),
drug (II), trzeci (III) i czwart (IV) grup .
WYNIKI BADA
Wska nik ogólnego zad

enia obliczono jako relacj zobowi za ogó em do warto ci

maj tku gospodarstwa. Zad

enie analizowanych grup gospodarstw by o stosunkowo

niewielkie (wykres 1). Grupa pierwsza gospodarstw nie korzysta a z kapita u obcego, dlatego
wska nik zad

enia nie by obliczony. W czwartej grupie gospodarstw zad

enie by o

najwy sze i utrzymywa o si na relatywnie stabilnym poziomie, zw aszcza w latach 19982000 (9-9,5%), a w 2001 roku zwi kszy o si do 12,1%. W przypadku pozosta ych grup
gospodarstw stwierdzono, e zad
Jest to zale no

enie d ugoterminowe by o wy sze ni krótkoterminowe.

prawid owa, gdy

zad

enie d ugoterminowe jest stabilnym

ród em

finansowania dzia alno ci. W drugiej grupie gospodarstw zaznaczy si spadek tego rodzaju
zad

enia w relacji do maj tku, z 9,2% w 1998 roku do 5,4% w 2001 roku, tj. o 3,8 pkt%,

przy czym nie by a to tendencja jednolita. Analizowane gospodarstwa w bardzo
ograniczonym stopniu wykorzystywa y krótkoterminowy kapita obcy, gdy udzia tych
zobowi za w trzeciej grupie gospodarstw, co prawda nieznacznie zwi ksza si , ale do
3

IERiG podj starania w kierunku stopniowego wprowadzania systemu Farm Accountancy Data Network
(FADN) ju w latach 2002-2003, co przyczyni o si do braku porównywalno ci uzyskiwanych danych z
rachunkowo ci w stosunku do lat poprzednich. Równie przeprowadzane w wymienionych latach relatywnie
cz ste zmiany w sposobie i zakresie zbierania danych sprawi y, e okres lat 2002-2004 nie by pod tym
wzgl dem jednolity. W zasadzie pe ne i porównywalne dane b
do uzyskania pocz wszy od roku 2005. W
zwi zku z tym badania obejmuj okres, w którym dane i metodyka zbierania danych s porównywalne, tj. lata
1998-2001.
4
Liczba gospodarstw w latach 1998-2001 w poszczególnych grupach gospodarstw kszta towa a si nast puj co:
grupa I: 19, 13, 13, 17; grupa II: 21, 17, 16, 15; grupa III: 22, 26, 26, 25 oraz grupa IV: 33, 39, 40, 38.
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jedynie 1,9% w 2001 roku. Zad

enie to na ogó w gospodarstwach indywidualnych

powstaje i jest sp acane w ci gu roku obrotowego, dlatego te

jego poziom na dzie

bilansowy mo e by niski. Nie oznacza to jednak, e rolnicy indywidualni nie wykorzystuj
krótkoterminowego kapita u obcego – g ównie s to sezonowe kredyty preferencyjne na
zakup rodków do produkcji. Przewaga gospodarstw z czwartej grupy w stosunku do grupy
trzeciej pod wzgl dem zad

enia utrzymywa a si w analizowanych latach na zbli onym

poziomie (o 7,8-10,2 pkt %). Mo na zatem stwierdzi , e gospodarstwa w zbyt ograniczonym
zakresie wykorzystywa y kapita
efektywno

obcy, który racjonalnie zainwestowany zwi ksza

kapita u w asnego, czego odzwierciedleniem jest efekt d wigni finansowej.

Jednak ró nice mi dzy grupami gospodarstw by y na tyle znacz ce, e interesuj ce wydaje si
okre lenie zale no ci mi dzy zad

eniem a efektywno ci dzia alno ci.
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Wykres 1. Wska nik ogólnego zad
Graph 1. General debts index (%)
ród o: opracowanie w asne.
Source: own elaboration.

enia (%)

Wska nik dochodowo ci ziemi zosta obliczony jako relacja warto ci dochodu
rolniczego do zasobów u ytków rolnych (UR). Najwy sza dochodowo

ziemi wyst powa a

w gospodarstwach z grupy drugiej (posiadaj cych, poza kapita em w asnym, tylko zad
ugoterminowe). Wska nik ten w latach 1999-2001 wykazywa jednorodn
rosn

enie

tendencj

z 990,6 z /ha UR do najwy szego w analizowanym okresie poziomu 1951,2 z /ha UR,

tj. zwi kszy si o 97% (wykres 2). Gospodarstwa korzystaj ce wy cznie z kapita u w asnego
(grupa pierwsza) mia y ni sz dochodowo

ziemi ni grupa druga, a najwy sza ró nica pod

tym wzgl dem wyst pi a w 2001 roku (o 600,5 z /ha UR). Oznacza to, e wykorzystywanie
obcego kapita u d ugoterminowego zwi ksza o tak e efektywno

kapita u w asnego w

drugiej grupie gospodarstw, przez co czynnik ziemi by zaanga owany lepiej. Gospodarstwa
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finansuj ce dzia alno

dodatkowo krótkoterminowym kapita em obcym (poza kapita em

asnym), efektywno

wykorzystania ziemi mia y na ogó (z wyj tkiem 1999 roku) wy sz ,

ni gospodarstwa z czwartej grupy (wykorzystuj ce zarówno krótko- jak i d ugoterminowy
kapita obcy). Podkre lenia wymaga fakt, e gospodarstwa korzystaj ce jedynie z kapita u
asnego mia y dochodowo

ziemi wy sz ni te, które korzystaj zarówno z krótko- jak i

ugoterminowego kapita u obcego. Ró nice pod tym wzgl dem nie by y du e, a najwy sza
wyst pi a w 1998 roku i wynosi a 282,3 z /ha UR. Jedn z przyczyn takiej zale no ci mog o
by mniej efektywne wykorzystanie krótkoterminowego kapita u obcego, gdy gospodarstwa
z grupy trzeciej mia y ni sz efektywno
drugiej.

Reasumuj c

mo na

wykorzystania ziemi, ni gospodarstwa z grupy

stwierdzi ,

e

gospodarstwa zasadniczo

ró nicowa o

wykorzystywanie d ugoterminowego kapita u obcego, a w przypadku pozosta ych kombinacji
róde finansowania dzia alno ci nie wyst pi y jednoznaczne zale no ci.
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Wykres 2. Wska nik dochodowo ci ziemi (z /ha UR)
Graph 2. Land profitability index (PL/ha AL)
ród o: opracowanie w asne.
Source: own elaboration.

Wska nik ekonomicznej wydajno ci pracy zosta obliczony jako relacja dochodu
rolniczego do nak adów pracy w robotnikogodzinach (rbh). Podobnie jak w przypadku
dochodowo ci ziemi we wszystkich latach dominowa y pod tym wzgl dem gospodarstwa z
grupy drugiej, wykorzystuj ce obok kapita u w asnego równie d ugoterminowy kapita obcy
(wykres 3). W tej grupie gospodarstw wyst pi tak e zasadniczy wzrost wydajno ci pracy w
latach 1999-2001, z 8 z /rbh do 25,1 z /rbh, tj. o 17,1 z /rbh. W pozosta ych grupach
gospodarstw w wymienionych latach mia a miejsce tak e tendencja rosn ca ekonomicznej
wydajno ci pracy, ale w znacznie mniejszym stopniu. Zauwa alnym by o, e w latach 1999-
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2001 w gospodarstwach z grupy czwartej (wykorzystuj cej zarówno krótko- jak i
ugoterminowy kapita obcy), wydajno

pracy by a wy sza, ni w grupie pierwszej i

trzeciej gospodarstw. W 1998 roku taka zale no

nie wyst powa a. Oznacza to,

e

zarz dzaj cy z grupy czwartej gospodarstw zacz li efektywnie wykorzystywa zale no ci
zwi zane z d wigni finansow . We wszystkich latach najni sza ekonomiczna wydajno
pracy dotyczy a gospodarstw z grupy trzeciej (kapita

w asny uzupe niony jedynie

krótkoterminowym kapita em obcym). Najwy sza przewaga w wydajno ci pracy gospodarstw
z drugiej grupy nad gospodarstwami z grupy trzeciej wyst pi a w 2001 roku i wynosi a 17,9
/rbh. Relatywnie najbardziej stabilny poziom ekonomicznej wydajno ci pracy w badanych
latach dotyczy pierwszej grupy gospodarstw (7,4-9,8 z /rbh). We wszystkich latach
wydajno

pracy w gospodarstwach z czwartej grupy by a wy sza ni w grupie trzeciej, co

potwierdza korzystny wp yw zad

enia d ugoterminowego na efektywno

wykorzystania

si y roboczej. Najwy sza przewaga pod tym wzgl dem wyst pi a w 2001 roku i wynosi a
114,2%. Jednocze nie dominacja grupy drugiej nad grup trzeci gospodarstw by a jeszcze
wy sza i w 2001 roku wynosi a 248,6%.
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Wykres 3. Wska nik ekonomicznej wydajno ci pracy (z /rbh)
Graph 3. Economics labour effectiveness’ index (PLN/man-hour)
ród o: opracowanie w asne.
Source: own elaboration.

Na wykresie 4 przedstawiono kszta towanie si wska nika efektywno ci kapita owej
zasobów pracy, obliczonego jako relacja warto ci kapita u w asnego do zasobów pracy,
wyra onych w jednostkach pe nosprawnych si y roboczej (jpsr). Wska nik ten odzwierciedla
zdolno

zasobów pracy do generowania kapita u w asnego gospodarstw. Im ten wska nik

jest wy szy, tym sytuacja gospodarstwa jest korzystniejsza, gdy wi cej kapita u w asnego
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generuj

zasoby

pracy

w

gospodarstwie.

Zdecydowanie

najwy szym

poziomem

analizowanego wska nika charakteryzowa y si gospodarstwa z drugiej grupy (z wyj tkiem
1998 roku), z jednolit tendencj rosn

z 133,4 tys. z /jpsr do 308,3 tys. z /jpsr w 2001

roku, tj. o 131,2%. Tendencja rosn ca wska nika wyst pi a tak e w trzeciej grupie
gospodarstw, ale na znacznie ni szym poziomie (o 21,5%). Gospodarstwa z czwartej grupy
charakteryzowa y si wy szym wska nikiem efektywno ci kapita owej zasobów pracy ni
gospodarstwa z grupy pierwszej i trzeciej. Przewaga tych gospodarstw nad grup pierwsz
(bez zad

enia) by a najwy sza w 1998 roku (o 39%), co oznacza, e korzystanie tylko z

kapita u w asnego by o mniej efektywne pod tym wzgl dem, ni

wykorzystywanie

dodatkowo krótko- i d ugoterminowych kapita ów obcych. Jednocze nie grupa trzecia
gospodarstw (kapita

w asny wspomagany tylko zobowi zaniami krótkoterminowymi)

wska nik ten mia a ni szy, ni grupa pierwsza. Oznacza to mo e, e koszt obcego kapita u
krótkoterminowego by wy szy ni kapita u w asnego, chocia ró nice mi dzy tymi grupami
gospodarstw nie by y du e (najwy sza na poziomie 17,5% w 1998 roku). Najwy sza
przewaga pod tym wzgl dem gospodarstw z grupy czwartej nad grup trzeci wyst pi a tak e
w 1998 roku i wynosi a 68,4%, a w pozosta ych latach by a o oko o 26-37 pkt % ni sza.
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Wykres 4. Wska nik efektywno ci kapita owej zasobów pracy (tys. z /jpsr)
Graph 4. Capital effectiveness of labour resources’ index (thousand PLN/fully-employed labour force
entity)
ród o: opracowanie w asne.
Source: own elaboration.

Rentowno

kapita u w asnego obliczono jako relacj dochodu rolniczego do warto ci

kapita u w asnego w wyra eniu procentowym. Rentowno

ta w analizowanych grupach

gospodarstw by a relatywnie niska (wykres 5). Nie stwierdzono pod tym wzgl dem
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jednoznacznych zale no ci mi dzy wydzielonymi grupami gospodarstw, chocia w latach
1998 i 2001 dominowa a pod tym wzgl dem druga grupa gospodarstw, z najwy szym
poziomem rentowno ci wynosz cym 9,2%, co w stosunku do terminowych lokat bankowych
w tym roku by o wielko ci stosunkowo nisk . Zauwa alny by natomiast najni szy poziom
tego wska nika w gospodarstwach wykorzystuj cych dodatkowo w finansowaniu dzia alno ci
(poza kapita em w asnym) obcy kapita krótkoterminowy (grupa trzecia). Najwy sza ró nica
pod tym wzgl dem w stosunku do grupy czwartej wyst pi a w 2001 roku i wynosi a 2,1 pkt
%. Nie mia y miejsca natomiast jednoznaczne zale no ci mi dzy czwart a pierwsz grupa
gospodarstw. Oznacza to,

e wspomaganie dzia alno ci kapita em obcym krótko- i

ugoterminowym nie kszta towa o w sposób zasadniczy efektywno ci wykorzystania
kapita u w asnego. Równie wykorzystywanie jedynie kapita u w asnego nie pozwala o na
uzyskiwane najwy szej jego rentowno ci. Widoczny by natomiast korzystny wp yw
zad

enia d ugoterminowego na rentowno
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Source: own elaboration.

Relacja mi dzy aktywami obrotowymi i aktywami trwa ymi (AO/AT) jest
odzwierciedleniem proporcji w maj tku gospodarstw rolniczych. Relacj t mo na okre li
jako poziom „nasycenia” rodków trwa ych rodkami obrotowymi, co mo e odzwierciedla
stopie wzajemnego dopasowania tych rodków, w zale no ci od organizacji i technologii
produkcji w gospodarstwie. Stwierdzono,

e pod tym wzgl dem nie wyst pi y istotne

zale no ci od róde finansowania dzia alno ci gospodarstw. Najwy szy na ogó poziom
wska nika AO/AT wyst powa w gospodarstwach z pierwszej grupy (korzystaj cych jedynie
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z kapita u w asnego). Najwy sze nasycenie aktywów trwa ych aktywami obrotowymi w tej
grupie gospodarstw (i ca ej zbiorowo ci) wyst pi o w 1999 roku, gdy wska nik ten wynosi
0,18 (wykres 6). W pozosta ych grupach gospodarstw wska nik ten kszta towa si g ównie w
przedziale 0,14-0,16. Jedynie w gospodarstwach z drugiej grupy mo na mówi o tendencji
wzrostowej wska nika w latach 1999-2001, z 0,14 do 0,17. W pozosta ych grupach
gospodarstw nie wyst pi y jednoznaczne tendencje w uj ciu dynamicznym. Reasumuj c
mo na stwierdzi ,

e niewielka zale no

wska nika relacji AO/AT od ró nych

róde

finansowania dzia alno ci wynika g ównie ze zbyt ma ej skali wykorzystywania kapita u
obcego w gospodarstwach indywidualnych. Sprawia to, e przy zbli onym typie produkcji
rolniczej relacja AO/AT utrzymuje si tak e na zbli onym poziomie. Wi ksza dywersyfikacja
róde finansowania pozwoli aby na zmian skali produkcji, a przez to i zmiany relacji
AO/AT w maj tku gospodarstw. Wielko

tej relacji nale y oceni jako zbyt nisk , co mo e

wiadczy o nadmiernym zaanga owaniu rodków finansowych w aktywa trwa e, i cz sto jest
odzwierciedleniem przeinwestowania.
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ród o: opracowanie w asne.
Source: own elaboration.

Wska nik obrotu nale no ciami obliczono jako relacj mi dzy poziomem nale no ci a
przychodami netto ze sprzeda y, w przeliczeniu na dni obrotu. Obrót nale no ci w dniach
kszta towa si w analizowanych gospodarstwach na zadawalaj cym poziomie, gdy nie
przekracza na ogó trzech tygodni, z wyj tkiem 1999 roku w pierwszej grupie gospodarstw,
w której trwa oko o 49 dni (wykres 7). W stosunku do bran pozarolniczych wielko ci te
nale y oceni jako kszta tuj ce si na bardzo korzystnym poziomie, co cz ciowo wynika ze
sprzeda y produktów na zasadzie obrotu gotówkowego, np. na targowisku. Natomiast
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sprzeda do jednostek skupuj cych wytworzone w gospodarstwie produkty rolnicze cechuje
si

wysokim stopniem

ci galno ci powsta ych nale no ci. Zauwa alnym by o,

e we

wszystkich analizowanych latach obrót nale no ciami w grupie trzeciej gospodarstw trwa
krócej ni w grupie pierwszej, wykorzystuj cej do finansowania dzia alno ci jedynie kapita
asny. Ró nica mi dzy tymi grupami gospodarstw by a relatywnie stabilna w latach 1998 i
2000-2001 (o 1-6 dni), a jedynie w 1999 roku kszta towa a si na poziomie a 34 dni.
Podobna zale no

dotyczy a relacji mi dzy grup czwart (gospodarstwa wykorzystuj ce

kapita obcy zarówno krótko- i d ugoterminowy) i pierwsz . Nie wyst powa y tak e
zasadnicze tendencje w d ugo ci obrotu nale no ciami mi dzy grup
gospodarstw, chocia na ogó d

czwart

i trzeci

szy obrót nale no ci dotyczy grupy czwartej (o 2-4 dni), z

wyj tkiem 1999 roku, w którym tendencja by a odwrotna. Mo na stwierdzi ,

e nie

wyst powanie zasadniczych zale no ci mi dzy ród ami finansowania dzia alno ci a cyklem
obrotu nale no ci

wiadczy o zbli onych zasadach zarz dzania nimi. Zasadniczo nie

wyst puje w analizowanej zbiorowo ci problem windykacji nale no ci, co nale y oceni jako
zjawisko bardzo korzystne. Poprawia to w wydatny sposób p ynno

finansow gospodarstw

indywidualnych, a jednocze nie wiadczy o relatywnie dobrej kondycji odbiorców produktów
rolniczych.
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Graph 7. Dues rotation index (days)
ród o: opracowanie w asne.
Source: own elaboration.

Wska nik obrotu gotówk

obliczono jako relacj

mi dzy poziomem gotówki a

przychodami netto ze sprzeda y, w przeliczeniu na dni obrotu. Podobnie jak przy wska niku
obrotu nale no ciami w dniach, nie wyst pi y pod tym wzgl dem zasadnicze ró nice mi dzy
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wydzielonymi grupami gospodarstw. W latach 1999 i 2001 zdecydowanie najd
obrotem gotówki (85-90 dni) charakteryzowa y si

szym

gospodarstwa z drugiej grupy

(wspó finansuj ce dzia alno , obok kapita u w asnego, tylko d ugoterminowym kapita em
obcym) (wykres 8). We wszystkich latach ta grupa gospodarstw charakteryzowa a si
szym obrotem gotówki w stosunku do grupy korzystaj cej dodatkowo (poza kapita em
asnym) tylko z krótkoterminowego kapita u obcego (grupa trzecia). Najwy sza ró nica pod
tym wzgl dem wyst pi a w 1998 roku i wynosi a 32 dni. Oznacza to, e gospodarstwa z
grupy trzeciej w sposób bardziej umiej tny wykorzystuj aspekt wspomagania dzia alno ci
kredytem krótkoterminowym, a krótkie terminy p atno ci wymagaj

szybszego obrotu

gotówki. Kredyt d ugoterminowy jest stabilnym ród em finansowania w bie cym roku,
zatem obrót gotówki w gospodarstwie mo e by d

szy. Zale no

ta jest równie widoczna

w relacji mi dzy grup drug i czwart , gdy gospodarstwa z grupy drugiej obrót gotówk
mia y na ogó d

szy (z wyj tkiem 2000 roku). Najwy sza ró nica mi dzy tymi grupami

gospodarstw wyst pi a w 2001 roku i wynosi a oko o 36 dni. Mo na stwierdzi , e obrót
gotówk w gospodarstwach nie wykazywa zasadniczych zale no ci od róde finansowania
dzia alno ci, a jedynie wykorzystywanie d ugoterminowego kapita u obcego ró nicowa o
badan zbiorowo

gospodarstw. Zale no ci mi dzy regulacj nale no ci i obrotem gotówk

by y zbli one, gdy obie pozycje s efektem sprzeda y, a ró nicuje je jedynie stopie
ynno ci pieni nej. Zarz dzaj cy gospodarstwem powinien d

do skracania czasokresu

zarówno obrotu nale no ci, jak i gotówki. Nadwy ki gotówki powinny by inwestowane
(inwestycje rzeczowe i/lub kapita owe). Nale y jednak pami ta o tym, e zbyt rygorystyczna
polityka inkasowania nale no ci mo e przyczyni
Równie

si

do spadku poziomu sprzeda y.

zarz dzaj cy gospodarstwem powinien posiada

nieprzewidziane okoliczno ci (wydatki).

rezerw

gotówkow

na
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Stado obrotowe jest specyficzn pozycj zapasów w aktywach obrotowych. Stado to
dotyczy organizmów

ywych (procesów biologicznych), co pod wzgl dem zachowa

decyzyjnych stanowi wyj tek w zasadach gospodarowania zapasami. Powszechnie uwa a si ,
e powinno si d

do zmniejszenia stanu magazynowego zapasów. Jednak trudno zaleca

takie zachowanie zarz dzaj cym przedsi biorstwami rolniczymi, gdy

oznacza to

automatycznie zmniejszenie rozmiarów produkcji. Udzia zapasów w maj tku analizowanych
gospodarstw by relatywnie niewielki, w porównaniu do pozosta ych pozycji maj tkowych
(wykres 9). Jest to jednak pewn

specyfik

gospodarstw indywidualnych, w których

dominuj cym sk adnikiem maj tku s aktywa trwa e. Nale y w tym przypadku rozwa
znaczenie stada obrotowego jako pozycji ekonomicznej, która cz sto generuje w zasadniczy
sposób wynik finansowy, zw aszcza w gospodarstwach o zwierz cych typach rolniczych. We
wszystkich latach analizowanego okresu najwy szy udzia zapasów by w trzeciej grupie
gospodarstw, i kszta towa si

w granicach 4-5,2%. Jedynie w tej grupie gospodarstw

wyst pi a tendencja rosn ca udzia u stada obrotowego w maj tku gospodarstw w latach 19992001 (o 0,8 pkt%). Najwy sza przewaga gospodarstw z grupy trzeciej nad grup pierwsz
pod tym wzgl dem wyst powa a w 1998 roku i wynosi a 1,6 pkt%. W tym roku dominacja tej
grupy gospodarstw nad grup czwart by a tak e najwy sza (o 1,7 pkt%), jak równie
dotyczy a wszystkich pozosta ych lat. Grupa gospodarstw zasilaj ca kapita w asny jedynie
krótkoterminowym kapita em obcym, udzia stada obrotowego w maj tku mia a najwy szy,
gdy prowadzenie produkcji zwierz cej mo e wymaga wspomagania kredytem m.in. zakupu
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pasz. Ponadto gospodarstwa te w wi kszym stopniu mog

korzysta

z kredytów

preferencyjnych, dotycz cych zakupu operacyjnych rodków do produkcji ro linnej, aby
zwi kszy jej efektywno , w zwi zku z konieczno ci zabezpieczenia w pasze produkcji
zwierz cej. Nadal dominuje bowiem tradycyjne podej cie do tej produkcji, przy którym
najlepszym zabezpieczeniem w pasze s wytworzone w gospodarstwie w asne produkty. W
przypadku pozosta ych zale no ci mi dzy wydzielonymi grupami gospodarstw nie
stwierdzono zasadniczych tendencji.
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WNIOSKI
W opracowaniu przedstawiono analiz
obcego

z

uzyskiwanymi

wynikami

zale no ci stopnia wykorzystania kapita u

ekonomiczno-finansowymi

w

gospodarstwach rolniczych. Na podstawie przeprowadzonych bada

indywidualnych
sformu owano

nast puj ce wnioski:
1. Zad

enie gospodarstw by o relatywnie niewielkie, a w jego strukturze dominowa y

zobowi zania d ugoterminowe. Zarz dzaj cy gospodarstwami stosuj bardzo ostro
strategi

finansowania

dzia alno ci,

korzystaj c

g ównie

z

kapita u

w asnego.

Wykorzystywanie dodatkowo (obok kapita u w asnego) d ugoterminowego kapita u
obcego wp ywa o korzystnie na efektywno

dzia alno ci, gdy w tej grupie gospodarstw

poziom dochodowo ci ziemi, ekonomicznej wydajno ci pracy oraz efektywno ci
kapita owej zasobów pracy by najwy szy. Korzystanie jedynie z kapita u w asnego w
finansowaniu dzia alno ci przynosi o w gospodarstwach wy szy efekt w dochodowo ci
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ziemi, ni w gospodarstwach korzystaj cych dodatkowo z krótko- i d ugoterminowego
kapita u obcego. W przypadku ekonomicznej wydajno ci pracy i efektywno ci
kapita owej zasobów pracy zale no
2. Rentowno

by a odwrotna.

kapita u w asnego gospodarstw by a relatywnie niska, co nale y oceni jako

zjawisko niekorzystne, zw aszcza maj c na uwadze d ugi obrót kapita u w
gospodarstwach rolniczych. Stwierdzono, e najmniej efektywne by y pod tym wzgl dem
gospodarstwa wspomagaj ce kapita w asny jedynie krótkoterminowym kapita em obcym.
Najkorzystniejsz

relacj

mi dzy aktywami

obrotowymi

charakteryzowa y si gospodarstwa finansuj ce dzia alno

i trwa ymi (AO/AT)

jedynie kapita em w asnym

(grupa pierwsza). Gospodarstwa te nie wykorzystywa y jednak tej korzystnej zale no ci w
zakresie poziomu efektywno ci dzia alno ci. Ponadto ró nica pod wzgl dem wielko ci
wska nika AO/AT w gospodarstwach z grupy pierwszej w stosunku do pozosta ych grup
gospodarstw by a niewielka. Oznacza to,

e o wy szej efektywno ci gospodarstw

korzystaj cych z kapita u obcego decydowa y równie inne czynniki. Jednym z nich mo e
by efekt d wigni finansowej, gdy racjonalnie wykorzystany kapita obcy (zw aszcza
ugoterminowy) wydatnie zwi ksza efektywno

kapita u w asnego.

3. Rolnicy indywidualni w odpowiedni sposób zarz dzali nale no ciami i gotówk . Obrót
nale no ci nie przekracza na ogó trzech tygodni, co nale y uzna za poziom bardzo
korzystny, w wydatny sposób zwi kszaj cy p ynno

finansow . Najkorzystniejsze

wska niki obrotu nale no ci i gotówki wyst powa y na ogó w grupie gospodarstw
wspomagaj cej

kapita

w asny

jedynie

krótkoterminowym

kapita em

obcym.

Gospodarstwa te charakteryzowa y si tak e najwi kszym udzia em w maj tku warto ci
stada obrotowego, co kszta towa o wzajemne relacje sk adników maj tkowych.
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EFFECTIVENESS OF PRIVATE FARMS IN RELATION TO THE LEVEL OF
LOAN CAPITAL USE
Abstract. Debts of farms were small – long-term obligations dominated. Land profitability
level, economic labour effectiveness’ level and capital effectiveness of labour resources’ level
were the highest in these farms, where, apart from own capital, only long-term capital was used.
Own capital profitability in the farms was low, and the least effective were farms which
supported their own capital by short-term loan capital only (the third group). The best relation
between fixed and current assets occurred in farms financing their activity only by their own
capital. Period of dues and cash rotation in the farms was short and the best in the third group of
farms, where percentage of current livestock in assets.
Key words: loan capital in private farms, labour effectiveness, dues management, relations in
farms’ assets
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ANALIZA STRUKTURY BEZROBOCIA KOBIET WIEJSKICH NA
TERENACH TYPOWO ROLNICZYCH NA PRZYK ADZIE POWIATU
PRZASNYSKIEGO
Beata Winnicka, Artur Winnicki.
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Pozycja kobiety na polskim rynku pracy jest uzale niona od wielu czynników:
przyj tego modelu ycia, tradycji, przyzwyczaje , czynników zewn trznych wp ywaj cych na
zmian postawy i zachowa oraz problemów zwi zanych z wychowaniem i edukacj m odego
pokolenia. Transformacja rynku pracy oznacza dla kobiet powstanie gorszych (ni dla m czyzn)
warunków aktywno ci zawodowej. Artyku ten obrazuje stan bezrobocia kobiet na terenie Powiatu
Przasnyskiego oraz szanse poprawy ich sytuacji ze szczególnym uwzgl dnieniem obszarów
wiejskich.
owa kluczowe: kobiety wiejskie, bezrobocie

WST P
Bezrobocie jest zdarzeniem, które wywo uje radykalne zmiany w

yciu ka dego

cz owieka. Zmiany te dokonuj si zarówno w sferze materialnej, jak i w sferze psychiki.
Zmiany w sferze materialnej dotycz

przede wszystkim obni enia poziomu

ycia

wywo anego spadkiem dochodów i prowadz w konsekwencji do zmian w stylu

ycia.

Bezrobocie wywo uje tak e innego typu zmiany, jak gospodarowanie czasem wolnym,
zmiany w kontaktach z najbli szymi i otoczeniem, itd. [Kurzynowski 2001]
Stymulatorem narastania bezrobocia na wsi w okresie transformacji by a upad
Pa stwowych Gospodarstw Rolnych. W efekcie najwi ksz stop bezrobocia charakteryzuj
si tereny skupiaj ce w przesz

ci na swoim obszarze znaczn cz

uspo ecznionych

gospodarstw [Sadowski i Wach 2003].
Przemiany zachodz ce na polskiej wsi nie pozostaj bez wp ywu na styl ycia kobiet
wiejskich. Pe nione przez nie tradycyjne role tj.: matki, ony, gospodyni i obywatelki, które
przez d ugi czas obejmowa y okre lony kulturowo zakres obowi zków, obecnie ulegaj
redefinicji. Ogromny zakres czynno ci wykonywanych przez kobiety w gospodarstwie
domowym jest najcz ciej traktowany jako „naturalny” atrybut ich ról rodzinnych. [Titkow i
inni 2004]. Pe nione role w gospodarstwie domowym nie stanowi ju jedynej domeny
kobiet. Aktywnie uczestnicz one w prowadzeniu ca ego gospodarstwa oraz poszukuj pracy
w dzia alno ci pozarolniczej.
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CEL I METODA BADA
Celem artyku u jest przedstawienie problemu bezrobocia kobiet wiejskich na terenie
powiatu przasnyskiego, le cego we wschodniej cz ci województwa mazowieckiego.
Przeprowadzona analiza zgromadzonych materia ów pozwoli a na ocen

sytuacji kobiet

wiejskich oraz ocen mo liwo ci jej poprawy na rynku pracy w powiecie przasnyskim. Dane
empiryczne wykorzystane w artykule pochodz g ównie z materia ów udost pnionych przez
Powiatowy Urz d Pracy w Przasnyszu.

WYNIKI BADA
W Powiecie Przasnyskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urz dzie Pracy w
Przasnyszu w 2004 roku wynios a 4804 osoby, w tym 2487 kobiet (51,8%). Najwi kszy
udzia w populacji bezrobotnych na terenie powiatu przasnyskiego stanowi
zamieszkuj cy miasto Przasnysz (31,2%), natomiast najmniejsz

liczb

bezrobotni

bezrobotnych

stanowi mieszka cy gminy Krzynow oga Ma a (5,5%). Szczegó y przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Bezrobotnych zarejestrowani w Powiatowym Urz dzie Pracy w Przasnyszu w podziale na miasta i
gminy w 2004 r.
Table 1. Number of registered unemployed in the Poviat Labour Office in Przasnysz (cities and communes) in
2004.
Wyszczególnienie
Ogó em w PUP, w tym:
Miasto Przasnysz
Miasto i Gmina Chorzele
Gmina Przasnysz
Gmina Jednoro ec
Gmina Krzynow oga Ma a
Gmina Czernice Borowe
Gmina Krasne

ogó em
5005
1562
959
669
879
276
317
343

Bezrobotni
w tym kobiety
liczba
udzia procentowy
2538
50,7
876
56,1
454
47,3
344
51,4
431
49,0
120
43,5
144
45,4
169
49,3

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych PUP w Przasnyszu
Source: Authors’ elaboration based on data of PLO in Przasnysz

Szczególn

grup

zagro on

bezrobociem s

mieszka cy wsi, bowiem oprócz

bezrobocia rejestrowanego wyst puje na tych obszarach znaczne bezrobocie utajnione, które
mo e by

wynikiem braku motywacji do rejestrowania si

w celu uzyskania statusu

bezrobotnego po utracie prawa do zasi ku. Przeszkod jest równie

fakt, i du a cz

ludno ci wiejskiej z racji posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni powy ej 2 ha
przeliczeniowych w wietle prawa nie mo e uzyska statusu osoby bezrobotnej.
Na dzie

31 grudnia 2004 roku w Powiecie Przasnyskim jako bezrobotne

zarejestrowanych by o 2538 kobiet, z czego 1505 kobiet (59,3%) to bezrobotne z obszarów
wiejskich (tabela 2).
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Tabela 2. Struktura bezrobotnych (stan na koniec grudnia 2004 r.)
Table 2. Unemployment structure (the end of December 2004)
Bezrobotni zarejestrowani
Ogó em
w tym z prawem do zasi ku
Wyszczególnienie
w tym kobiety
w tym kobiety
razem
razem
liczba udzia procentowy
liczba udzia procentowy
Ogó em
5005
2538
50,7
753
289
38,4
Poprzednio pracuj cy, w tym:
1478
1478
45,9
288
288
42,7
- pracuj cy do momentu zarejestrowania si
843
843
45,5
246
246
42,2
- zwolnieni z przyczyn dot. zak adu pracy
56
56
35,7
10
10
21,3
Dotychczas nie pracuj cy
1060
1060
59,4
1
1
1,2
Wybrana kategoria bezrobotnych (z ogó em)
Zamieszkali na wsi
3140
1505
47,9
396
127
32,1
- w tym posiadaj cy gospodarstwo rolne
158
52
32,9
32
8
25,0

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych PUP w Przasnyszu
Source: Authors’ elaboration based on data of PLO in Przasnysz

ród bezrobotnych kobiet w powiecie przasnyskim jedynie 12% posiada o prawo do
zasi ku. Natomiast w grupie kobiet mieszkaj cych na wsi tylko w 8% mia o prawo do
comiesi cznej wyp aty wiadcze . Na trudn sytuacj bezrobotnych kobiet na rynku pracy w
analizowanym powiecie wp ywa przede wszystkim brak odpowiednich ofert pracy, wiek
kobiet, ich przygotowanie zawodowe i sytuacja rodzinna posiadanie wymagaj cych opieki
dzieci. Jak ju wspomniano, istotnym parametrem analizy oceny sytuacji na rynku pracy jest
charakterystyka bezrobotnych pod wzgl dem ich wieku (tabela 3).
Tabela 3. Bezrobotne kobiety zamieszka e na wsi wed ug wieku (stan na koniec grudnia 2004 r.)
Table 3. Unemployed women living in rural areas according to age (the end of December 2004)
Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesi cach

95

25-34

476

9

1,9

35

7,4

31

35-44

300

5

1,7

10

3,3

21

45-54

199

3

1,5

8

4,0

11

55-59

22

0

-

0

-

4

udzia
procentowy

9,6

liczba

49

udzia
procentowy

liczba

3,0

18,7

117

6,5

54

7,0

27

5,5
18,2

pow. 24

liczba

udzia
procentowy

15

12-24

udzia
procentowy

liczba

508

6-12
liczba

udzia
procentowy

3-6

liczba

1-3

18-24

Wyszczególnienie

Wiek

Liczba
bezrobotnych
kobiet

udzia
procentowy

do 1

23,0

97

19,1

26,6

135

11,3

58

12,2

60,7

289

9,0

44

14,7

64,3

193

17

8,6

36

18,1

62,3

124

1

4,5

2

9,1

68,2

15

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych PUP w Przasnyszu
Source: Authors’ elaboration based on data of PLO in Przasnysz

Najwi cej zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wiejskich by o w przedziale
wiekowym mi dzy 18 – 24 rokiem ycia, za najmniej powy ej 55 roku. W najtrudniejszej
sytuacji znajdowa y si

kobiety d ugotrwale bezrobotne, pozostaj ce bez zatrudnienia

powy ej 2 lat. D ugotrwale bezrobotne kobiety s na ogó bierne w poszukiwaniu pracy, zdaj
si

wy cznie na pomoc skierowan

z urz du pracy. Ich aktywno

sprowadza a si

najcz ciej do przychodzenia do urz du w wyznaczonych terminach. Kobiety z
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wykszta ceniem podstawowym nie wyra

y wygórowanych ambicji i oczekiwa

wobec

przysz ej pracy i p acy. Aspiracje kobiet z wykszta ceniem rednim ogólnym by y nieco
wy sze.
Tabela 4. Bezrobotne kobiety zamieszka e na wsi wed ug poziomu wykszta cenia (stan na koniec grudnia
2004 r.)
Table 4. Unemployed women living in rural areas according to education level (the end of December 2004)

udzia
procentowy

liczba

udzia
procentowy

liczba

udzi
procentowy

3

6,0

7

14,0

8

16,0

11

22,0

11

22,0

10

20,0

344

5

1,5

33

9,6

59

17,1

68

19,8

56

16,3

123

35,7

126

6

4,8

16

12,7

25

19,8

30

23,8

21

16,7

28

22,2

477

5

1,1

24

5,0

39

8,2

57

12,0

65

13,6

287

60,1

508

13

2,6

22

4,3

31

6,1

50

9,9

84

16,5

308

60,6

liczba

50

liczba

liczba

Policealne
i rednie
zawodowe
rednie
ogólnokszta ce
Zasadnicze
zawodowe
Podstawowe
i niepe ne
podstawowe

pow. 24

udzia
procentowy

Wykszta cenie

Wy sze

liczba

Wyszczególnienie

udzia
procentowy

do 1
Liczba
bezrobotnych
kobiet

udzia
procentowy

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesi cach
1-3
3-6
6-12
12-24

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych PUP w Przasnyszu
Source: Authors’ elaboration based on data of PLO in Przasnysz

Trudno ci ze znalezieniem pracy mia y przewa nie osoby o niskich kwalifikacjach
zawodowych. W powiecie przasnyskim najwi cej bezrobotnych kobiet mieszkaj cych na wsi
posiada o wykszta cenie podstawowe i niepe ne podstawowe. Kobiety z tej grupy
pozostawa y najd

ej bez zatrudnienia (powy ej 2 lat). Po ród wszystkich bezrobotnych

kobiet wiejskich, jedynie 3% to kobiety z wy szym wykszta ceniem. Bezrobotne kobiety,
które posiada y wykszta cenie wy sze, pomaturalne lub rednie zawodowe maj najwi ksze
szanse na zatrudnienie, zw aszcza gdy posiada y one dodatkowe umiej tno ci, jak obs uga
komputera czy znajomo

j zyka obcego. Ka dy pracodawca w rozmowie kwalifikacyjnej

interesuje si sta em pracy kandydatki. W najlepszej sytuacji by yby kobiety m ode z
wieloletnim sta em, cho warunki te s trudne do pogodzenia.
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Tabela 5. Bezrobotne kobiety zamieszka e na wsi wed ug sta u pracy (stan na koniec grudnia 2004 r.)
Table 5. Unemployed women living in rural areas according to professional experience. (the end of December
2004)
Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesi cach (%)
do 1

udzia
procentowy

liczba

udzia
procentowy

liczba

udzia
procentowy

liczba

udzia
procentowy

pow. 24

liczba

12-24

udzia
procentowy

6-12

liczba

3-6

udzia
procentowy

1-3

liczba

Sta pracy ogó em

Liczba
Wyszczególnienie bezrobotnych
kobiet

do 1 roku

212

4

1,9

17

8,0

30

14,2

29

13,7

34

16,0

98

46,2

1-5

284

4

1,4

27

9,5

25

8,8

48

16,9

39

13,7

141

49,7

5-10

158

2

1,3

6

3,8

18

11,4

24

15,2

25

15,8

83

52,5

10-20

102

3

2,9

4

3,9

8

7,9

13

12,8

20

16,9

54

52,9

20-30

27

0

-

3

11,1

6

22,2

4

14,8

5

18,5

9

33,4

bez sta u

722

19

2,6

45

6,2

75

10,4

98

13,6

114

15,8

371

51,4

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych PUP w Przasnyszu
Source: Authors’ elaboration based on data of PLO in Przasnysz

W Powiecie Przasnyskim bezrobotnych kobiet wiejskich najwi cej, bo a ponad 47%
nie odby o sta u. Najmniej bezrobotnych kobiet (niespe na 2%) posiada o sta pracy w
granicach od 20 do 30 lat pracy. Bezrobotne szybciej i skuteczniej poszukuj

pracy

prezentuj c swój dorobek zawodowy.

WNIOSKI
Powszechnie uwa a si ,

e sytuacja kobiet na rynku pracy jest trudniejsza ni

czyzn. Chocia s one aktywniejsze w poszukaniu pracy, niejednokrotnie posiadaj te
wy sze kwalifikacje zawodowe w porównaniu z m czyznami, cz ciej napotykaj na bariery
i w efekcie s rzadziej zatrudniane. W najtrudniejszej sytuacji s kobiety w przedziale
wiekowym 18-24 lata, które cz sto poszukuj pierwszej pracy, osoby o niskich kwalifikacjach
zawodowych (z wykszta ceniem podstawowym i niepe nym podstawowym).
Bezrobotna kobieta oczekuje pomocy ze strony Urz du Pracy g ównie w zakresie
zapewnienia miejsca pracy. Dlatego Urz d Pracy w Przasnyszu pomaga je zaktywizowa i
wiadamiaj c, e okres pozostania bez pracy nale y wykorzysta do podniesienia poziomu
kwalifikacji.
Wielostronne wsparcie udzielane kobietom cz sto prowadzi do znalezienia miejsca
pracy przez kobiet

oraz do podwy szenia ich ekonomicznego i spo ecznego statusu.

Dzia ania kierowane s do nast puj cych grup kobiet: do tych, które maj problemy ze
znalezieniem pracy na rynku z uwagi na ich niskie i nieodpowiednie kwalifikacje kobiet,
które powracaj

na rynek pracy po d ugiej nieobecno ci (urlopy macierzy skie,
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wychowawcze) oraz tych, które chc rozpocz

w asn dzia alno

pozarolnicz (prac na

asny kierunek).
Pomoc taka polega na u atwianiu kobietom wiejskim dost pu do podwy szania
kwalifikacji jest to g ównie organizowanie szkole oraz us ugi doradcze.
Realizacja zada

na rzecz bezrobotnych kobiet w ramach ró nych programów

aktywizuj cych przejawia si :
− w staraniach urz du pracy, by z agodzi skutki bezrobocia kobiet,
− w wspieraniu bezrobotnych kobiet do podj cia zatrudnienia,
− w nauczeniu sposobów i metod poszukiwania pracy,
− w dostosowywaniu kwalifikacji zawodowych do bie cych wymaga rynku pracy.
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ANALYSIS OF RURAL WOMEN’S UNEMPLOYMENT STRUCTURE IN
AGRICULTURAL REGIONS BASED ON PRZASNYSZ POVIAT
Summary. The position of women on Polish labour market is depends on many factors: accepted
living style, tradition, habits, external factors which impact on change of approach and behaviour
as well as problems concerning raising and educating of new generation. Market transformation
causes worse conditions for women than man in professional activity. This article illustrates
women's unemployment rate in Przasnysz Poviat. Moreover, it shows opportunities of this
situation’s improvement, especially in rural areas.
Key words: rural women, unemployment
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POZAROLNICZA DZIA ALNO
GOSPODARCZA W KONTEK CIE
WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU GMIN WIEJSKICH
Joanna Zaj c.
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono analiz poziomu wielofunkcyjnego rozwoju wybranych
gmin wiejskich województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzgl dnieniem pozarolniczej
dzia alno ci gospodarczej ich mieszka ców. Analiza wyników bada empirycznych opartych na
danych z gminnych ewidencji dzia alno ci gospodarczej wskazuje na brak rzetelno ci danych
REGON, a tym samym dowodzi konieczno ci ponownej identyfikacji nat enia pozarolniczej
dzia alno ci gospodarczej, jej rodzaju wed ug dzia ów PKD, wska ników przetrwania oraz
wska nika wyrejestrowa firm wiejskich, korelacji pomi dzy warto ciami wymienionych
wska ników a cechami spo eczno-gospodarczymi badanych gmin, co równie zosta o
zaprezentowane w niniejszym opracowaniu. Analiza zró nicowania wielofunkcyjno ci badanych
gmin zosta a dokonana za pomoc hierarchicznej, aglomeracyjnej analizy skupie metod Warda.
Przeprowadzone badania wskaza y tak e na wyst powanie nietypowych przyczyn rejestracji
dzia alno ci gospodarczej na terenach wiejskich.
owa kluczowe: wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, pozarolnicza dzia alno
gospodarcza

WST P
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich to proces spo eczno-gospodarczy, którego
celem ogólnym jest doprowadzenie do poprawy dobrobytu ludno ci danego terytorium. Jego
realizacja

wymaga

zastosowania

strategii

wielofunkcyjnego

podwy szaniu poziomu dochodów ludno ci poprzez zmian

rozwoju,

opartej

na

struktury zawodowo-

gospodarczej na terenach wiejskich.
Zmiana struktury zawodowej oznacza pobudzenie procesów prowadz cych do redukcji
liczby osób znajduj cych g ówne

ród o utrzymania w rolnictwie i pozwalaj cych na

znalezienie zatrudnienia dla uwolnionych zasobów si y roboczej w innych dzia ach
gospodarki na tym samym terenie [Kaleta 2004]. Dlatego szczególn
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich odgrywa przedsi biorczo

rol

w strategii

rozumiana jako

pozarolnicza dzia alno

gospodarcza. W tym kontek cie pozarolnicza dzia alno

gospodarcza to aktywno

mieszka ców i inwestorów zewn trznych, która jest g ównym

czynnikiem powodzenia strategii wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Ma ona
zapewni

niezb dne, nowe miejsca pracy i nowe formy dzia alno ci poza lub woko o

rolniczej zarówno przez tworzenie przedsi biorstw du ych, wp ywaj cych na zwi kszenie
rynku pracy, jak i mikro-przedsi biorstw, w których zatrudnienie znajduj wy cznie ich
ciciele. Prowadzi to do zmniejszenia przeludnienia agrarnego oraz bezrobocia
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strukturalnego i ukrytego w rolnictwie. Jednocze nie powi kszenie gospodarstw ma wp ywa
na wzrost rentowno ci produkcji rolnej i zapewnienie godziwych dochodów tej cz ci
spo eczno ci wiejskiej, która pozostanie zwi zana z produkcj rolnicz . Tak wi c w szerszym
uj ciu wielofunkcyjno
by

traktowanych

to „poj cie (…), w którym wiele problemów wsi i rolnictwa musi
kompleksowo,

cznie

z

rozwojem

o wiaty,

infrastruktury,

przedsi biorczo ci, kapita u spo ecznego, instytucji spo ecze stwa obywatelskiego, itd.”
[K odzi ski 2004]
Zainteresowanie problematyk przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich w Polsce
wynika z konieczno ci wprowadzenia i wykorzystania takich narz dzi pobudzania
przedsi biorczo ci, które zapobiegn powi kszaniu si ró nicy pomi dzy warunkami ycia na
wsi i w mie cie. Rola rozwoju przedsi biorczo ci jest szczególnie istotna w kontek cie
przyst pienia Polski do Unii Europejskiej, jako rodek na z agodzenie istniej cych ró nic
ekonomicznych pomi dzy Polsk a starymi krajami Unii oraz przy zmianie strategii: z
polityki nastawionej na rozwój rolnictwa na polityk
Warunkiem

powodzenia

takiej

strategii

jest

wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

pobudzenie

aktywno ci

podmiotów

gospodarczych. Niezb dne jest do tego m.in. wskazanie przyczyn oraz nieadekwatno ci
danych statystycznych i zjawisk, które je spowodowa y w latach 1996-2002, rozpoznanie
rzeczywistego stanu przedsi biorczo ci na terenach wiejskich w okresie przej ciowym,
okre lenie jej faktycznego charakteru i nasilenia, zdefiniowanie czynników, które na to
wp yn y oraz wychwycenie zró nicowania przedsi biorczo ci wiejskiej na tle splotu
uwarunkowa

lokalnych oraz ich wp ywu na zró nicowanie poziomu wielofunkcyjno ci

polskiej wsi.
METODY I ORGANIZACJA BADA
Próba badawcza wybrana do realizacji celów niniejszej pracy sk ada si z wybranych
celowo 36 (tj. 16%) gmin wiejskich województwa mazowieckiego, w 6 powiatach
znajduj cych si w granicach 4 podregionów. Empiryczne badania terenowe o charakterze
eksplanacyjnym zosta y przeprowadzone w latach 2003-2004. Zastosowane zosta y dwie
techniki bada . Pierwsza z nich to pe na analiza wpisów do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej w latach 1996-2003, wyniki zosta y zawarte w oddzielnym kwestionariuszu dla
ka dej badanej jednostki. Druga to indywidualny wywiad pog biony z przedstawicielami
adz samorz dowych badanych gmin, dotycz cy problemów wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
szczególnie problemów dotycz cych okre lenia rzeczywistego stanu oraz mo liwo ci rozwoju
pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej.
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W analizie zebranego materia u wykorzystano metody analizy graficznej, która
obejmuje m.in. porównanie nat enia i zmian badanego zjawiska w uk adzie terytorialnym,
poprzez kartograficzn prezentacj wyników bada w skali przedzia owej oraz za pomoc
kartodiagramu w skali nominalnej, metody matematyczno-statystyczne, w tym wspó czynnik
korelacji liniowej Pearsona oraz liniow regresj jednowymiarow , a tak e analiz skupie
metod Warda z wykorzystaniem odleg

ci euklidesowej, jako miary podobie stwa s

cej

do budowy macierzy podobie stwa [Rószkiewicz 2002].
WYNIKI BADA
Rejestracja dzia alno ci gospodarczej
Szczegó owa analiza zasad rejestracji dzia alno ci gospodarczej przez osoby fizyczne i
jednostki posiadaj ce osobowo

prawn [Ustawa z dn. 28 grudnia 1988 r., Ustawa z dn. 19

listopada 1999 r.] analiza danych z rejestrów gminnych [Materia y szkoleniowe dla
pracowników Urz dów Gmin … ] i danych REGON potwierdzi a, i statystyczny obraz
przedsi biorczo ci w Polsce w latach 1996-2003 by znacznie wypaczony, st d istniej cy
system prawno-statystyczny nie zapewnia pe nej i aktualnej informacji.
Ró nice pomi dzy danymi REGON i danymi z ewidencji dzia alno ci gospodarczej
poszczególnych gmin s znaczne i tak bardzo odmienne w poszczególnych rejonach, e nie
istniej

adne tendencje ogólne, które pozwoli yby potraktowa dane REGON jako punkt

wyj cia analiz szacunkowych. W konsekwencji uniemo liwia to okre lenie lokalnych
przejawów przedsi biorczo ci, zmian ich nat enia w czasie i zró nicowania przestrzennego,
tym samym uniemo liwia opracowanie odpowiedniej strategii rozwoju przedsi biorczo ci
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Zjawisko zniekszta cenia danych
statystycznych przez brak dyscypliny administracyjnej spo ecze stwa, brak wspó pracy
urz dów pa stwowych oraz zmiany i luki prawne przyczyni y si do sytuacji, gdzie wszystkie
analizy i badania oparte na danych REGON stanowi zaledwie analiz pewnej, nieokre lonej
cz ci ogólnej liczby firm.

4
50

Lutocin

40
30
20
10
0

1996

1997

1998

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1999

2000

2001

2002

2003

Lubowidz

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

300

Celestynów

250
200
150
100
50
0

1996

1997

1998

60

1999

Górzno

50
40
30
20
10
0
1996

1997

1998

ewidencja

1999

2000

2001

2002

2003

REGON

Wykres 1: Porównanie liczby firm rejestrowanych przez osoby fizyczne w REGON i w ewidencji dzia alno ci
gospodarczej w gminach Lutocin, Lubowidz, Celestynów i Górzno w latach 1996-2003
Graph 1: Comparison of numbers of businesses registered by individual entrepreneurs in REGON and in
economic activity evidence in rural communes: Lutocin, Lubowidz, Celestynów and Górzno in 1996-2003
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych REGON i bada w asnych.
Source: Own calculation based on data from REGON and own survey.

Wska niki noworejestrowanej pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej
W celu zbadania zró nicowania nat enia nowopowsta ej dzia alno ci gospodarczej na
badanych terenach wiejskich wykorzystane zosta y wska niki wyliczone na podstawie
pierwotnych danych statystycznych uzyskanych z ewidencji dzia alno ci gospodarczej w
badanych gminach.
Roczny wska nik noworejestrowanej dzia alno ci gospodarczej (RWN) to liczba
nowych firm zarejestrowanych w gminie w danym roku w przeliczeniu na 1000 osób w wieku
produkcyjnym.
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redniony wska nik nowopowsta ej dzia alno ci gospodarczej (UWN) to rednia
siedmiu wska ników rocznych badanego przedzia u lat 1996-2002.
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Wykres 2. Zmiany rocznego wska nika RWN (kartodiagram) na tle jego u rednionej warto ci UWN (kartogram)
w latach 1996-2003
Graph 2. Changes of the yearly RWN index (diagram) on the background of its mean value (map) in 1996-2003
ród o: Opracowanie w asne
Source: Own elaboration.

Zako czenie dzia alno ci gospodarczej wed ug bada w asnych
W trakcie bada

terenowych w wybranych jednostkach gminnych zosta y równie

zebrane dane dotycz ce liczby firm wyrejestrowanych w tym samym roku, w którym zosta y
za

one, w pierwszym roku po rejestracji oraz dwa lata po rejestracji. Daje to mo liwo

obliczenia wspó czynnika wyrejestrowa
za

firm (WW), który okre la, jaki odsetek firm

onych w badanym roku zako czy dzia alno :
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a) w roku powstania firmy WW0:
WW0 = (ZO/R)*100%
b) po roku dzia alno ci WW1:
WW1 = (Z1/R)*100%
c) po dwóch latach dzia alno ci WW2:
WW2 = (Z2/R)*100%
gdzie: Z0 – liczba firm wyrejestrowanych w roku powstania;
Z1 – liczba firm wyrejestrowanych w 1 roku po rejestracji;
Z2 – liczba firm wyrejestrowanych w dwa lata po rejestracji;
R – liczba firm ogó em zarejestrowanych w rozpatrywanym roku.
Wspó czynnik przetrwania firm (WP) to odsetek firm wci

zarejestrowanych po dwóch latach

od chwili rejestracji:
WP = (D/R)*100%
gdzie: D – liczba firm powsta ych w rozpatrywanym roku nadal zarejestrowanych w
ewidencji po dwóch latach od momentu rejestracji;
R – liczba firm ogó em zarejestrowanych w rozpatrywanym roku.
Tabela 1: Wspó czynniki wyrejestrowa i przetrwania firm powsta ych w badanych gminach wiejskich ogó em
w latach 1996-2002
Table 1: Coefficients of closing and survival of businesses total established in surveyed rural communes in 19962002
1996
1997
1998
1999
2000
Lf
%
Lf %
Lf
%
Lf
%
Lf
%
Powsta o
1570 100 1646 100 1611 100 1220 100 1306 100
A.
233 15 198 12 176 11 156 13 155 12
B.
252 16 294 18 274 17 187 15 210 16
C.
158 10 215 13 188 12 167 14 98
8
D.
927 59 939 57 973 60 710 58 843 64
* stan na 30.10.2003 r.; Lf – liczba firm
A. liczba firm/ wspó czynnik wyrejestrowa w roku powstania WW0,
B. liczba firm/ wspó czynnik wyrejestrowa w 1 roku po za eniu WW1,
C. liczba firm/ wspó czynnik wyrejestrowa w 2 roku po za eniu WW2,
D. liczba firm/ wspó czynnik wyrejestrowa po 2 roku dzia alno ci.
Wyrejestrowano

Wyszczególnienie

2001
2002*
Lf
%
Lf %
1916 100 998 100
172
9 88 9
185 10 50 5
103
5
x x
1456 76
x x

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Own calculations.

Charakterystyka pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej w badanych gminach
Analiza zró nicowania rodzajów pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej wg dzia ów
PKD wskazuje na znaczn przewag handlu i us ug. Dzia alno

produkcyjna wyst puje na

wi ksz (relatywnie) skal tylko w gminach wiejskich o korzystnym po

eniu wzgl dem

wi kszych miast i szlaków komunikacyjnych.
Weryfikacja uzyskanych danych pozwoli a na zdefiniowanie badanej przedsi biorczo ci
wiejskiej jako dzia alno ci gospodarczej: formalnej (rejestrowanej), realizowanej przez
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jednostki prywatne, najcz ciej mikroprzedsi biorców, w postaci nowych przedsi wzi

i

firm; miejscem jej realizacji jest gospodarka krajowa, g ównie gospodarka lokalna w sferze
pozarolniczej, niezwi zanej bezpo rednio z rolnictwem. Zastosowanie kryterium miejsca
realizacji w znaczeniu sektora dzia alno ci okre la j

jako ekonomiczn

dzia alno

gospodarcz o charakterze indywidualnym.
Firmy rejestrowane w badanych gminach przez osoby fizyczne to w ponad 90% mikroprzedsi biorstwa

zak adane

przez

samozatrudniaj cych

si

w

cicieli,

cz sto

wykorzystuj cych nieformalnie i nieodp atnie prac cz onków rodziny.
Dane z ewidencji i wywiady z w adzami gmin umo liwi y zdefiniowanie nietypowych
przyczyn rejestracji dzia alno ci gospodarczej przez osoby fizyczne w badanych gminach
wiejskich. Jest to dzia alno

gospodarcza: fikcyjna, wymuszona, podwykonawcza,

przerejestrowywana na cz onków rodziny, sezonowa, cykliczna, dorywcza, „u piona”. Mo e
mie charakter krótkotrwa y. Powtarzana rejestracja zmienia statystyczny obraz pozarolniczej
dzia alno ci gospodarczej w gminie i mo e spowodowa mylne wra enie intensywnego
rozwoju przedsi biorczo ci pozarolniczej i zaawansowania procesu zmiany struktury
zawodowej ludno ci wiejskiej. Identyfikacja nietypowych przyczyn rejestracji firm zmusza
do ca kiem nowej interpretacji warto ci rocznych wska ników nat enia dzia alno ci
gospodarczej RWN i konieczno

uwzgl dnienia wspó czynnika wyrejestrowa firm w roku

ich rejestracji WW0, którego wysoka warto

wskazuje na wyst powanie nietypowych

rejestracji i nietypowych przejawów przedsi biorczo ci.
Kolejny etap bada

wskazuje, i

stosunkowo wysokie wska niki korelacji RWN

r(x,y)=0,516, a szczególnie RWN-WU0 r(x,y)=0,555 wzgl dem poziomu pozarolniczych
dochodów ludno ci (okre lonego przez wska nik nale nego podatku dochodowego od osób
fizycznych) potwierdzaj
ch onno

hipotez , i

poziom dochodów pozarolniczych determinuj cy

rynków lokalnych jest jednym z g ównych czynników wp ywaj cym na nat enie

pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na wsi. Tak e analiza regresji potwierdza t
zale no . Warto

wspó czynnika regresji wynosi a=4,226, co oznacza to, e wzrost sumy

nale nego podatku dochodowego w badanym okresie o 1 tys. z na mieszka ca w wieku
produkcyjnym powodowa wzrost sumy RWN o 4,2 firmy (a).
Nie maj

natomiast wp ywu na nat enie pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej

wydatki inwestycyjne bud etów badanych gmin r(x,y)=0,380, aktywno

zawodowa

r(x,y)=0,025 i stopa bezrobocia r(x,y)=0,034, czego dowodzi przedstawiony brak korelacji lub
korelacja nik a i co podwa a hipotez o ich zale no ci.
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Analiza skupie badanych gmin wiejskich
Hierarchiczna metoda analizy skupie pozwoli a okre li stopie podobie stwa gmin
wchodz cych w sk ad badanej zbiorowo ci pod wzgl dem zró nicowania warunków
ekonomiczno-spo ecznych, a tym samym zró nicowania poziomu rozwoju wielofunkcyjnego
na podstawie analizy 18 cech, których warto

okre la zró nicowanie:

1. poziomu dochodów mieszka ców ze róde pozarolniczych oraz poziomu dochodów
bud etów gmin z udzia u w podatkach dochodowych,
2.

ównych róde dochodów,

3. poziomu niewykorzystanych zasobów pracy,
4. „kapita u wiedzy”, czyli poziomu wykszta cenia mieszka ców,
5. poziomu rozwoju badanych gmin w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa,
poprzez analiz podobie stwa struktury gospodarstw rolnych wed ug rodzajów
prowadzonej dzia alno ci gospodarczej i odsetka gospodarstw najwi kszych (powy ej
15 ha UR),
6. struktury pracuj cych we w asnym gospodarstwie rolnym wg grup obszarowych UR.
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Wykres 3. Dendrogram 5 skupie badanych gmin wiejskich
Graph 3. Dendrogram of five clusters of the analysed communes
ród o: Opracowanie w asne.
Source: Own elaboration.

W wyniku grupowania metod

Warda otrzymujemy 5 skupie , na poziomie

zró nicowania 34,4 [por. Rosner 2002]. Skupienie 1 obejmuje wszystkie badane gminy

9
powiatu

soko owskiego

i

uromi skiego.

S

to

gminy o

najni szym poziomie

wielofunkcyjnego rozwoju - s to wr cz rejony silnej monofunkcyjno ci rolniczej, z tym, e
cechuje je relatywnie najlepsza struktura gospodarstw rolnych pod wzgl dem wielko ci.
Wyniki analizy s zgodne z opiniami w adz samorz dowych na temat funkcji pe nionych
przez

ich gminy.

W wywiadach zosta y

uwzgl dnione równie

uwarunkowania

„niemierzalne”, jak np. wymuszony charakter powrotu do rolnictwa, czy kumulacja barier w
dzia alno ci rolniczej.
Skupienie 5 obejmuje wi kszo

gmin powiatu garwoli skiego i przysuskiego. Posiada

cechy najbardziej zbli one do skupienia 1. St d wniosek, e s to tak e gminy o silnej
rolniczej monofunkcyjno ci, jednak o gorszej strukturze obszarowej gospodarstw rolniczych i
niekorzystnej strukturze pracuj cych wy cznie we w asnym gospodarstwie rolnym, w
aspekcie wielko ci gospodarstwa. Skupienie 5 obejmuje wszystkie gminy uznane przez ich
adze za rolnicze, a niew czone do skupienia 1. Poniewa

jednak w adze gminne

uwzgl dniaj w swoich opiniach tak e dodatkowe uwarunkowania, w grupie tej wyró niono
w wywiadach wi cej podgrup: sadownicze, warzywnicze, rolnicze problemowe, rolnicze
rozwojowe, itp.
Skupienie 4 to 2 gminy powiatu przysuskiego (Borkowice i Gielniów), gminy wysoce
problemowe w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wyst puje tu
kumulacja najbardziej niekorzystnych uwarunkowa pozarolniczych, jak i trudna sytuacja w
rolnictwie. S to tereny pozostaj ce pod bezpo rednim wp ywem procesów restrukturyzacji i
prywatyzacji zak adów pa stwowych w Radomiu i Przysusze, które spowodowa y
ograniczenie d ugotrwa ego zjawiska dwuzawodowo ci w s siednich gminach wiejskich. Jak
wskazuje omawiany tu przypadek nie spowodowa o to ani powrotu do rolnictwa, ani
zwi kszenia odsetka osób deklaruj cych prowadzenie pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej
na w asny rachunek jako g ównego ród a utrzymania, co mog oby zrównowa

utrat

pracy. Wzros o natomiast bezrobocie i wykorzystanie innych, sta ych róde utrzymania
takich jak renty i emerytury. Sytuacj t potwierdzaj równie w adze gmin.
Skupienie 2 tworz

dwie gminy powiatu otwockiego: Wi zowna i Celestynów, o

najbardziej zaawansowanym poziomie rozwoju wielofunkcyjnego, czyli o najbardziej
rozwini tych na tle badanej zbiorowo ci funkcjach pozarolniczych. Równie zdaniem w adz
to gminy, które pe ni obecnie g ównie funkcje podmiejskie, a proces odchodzenia od
rolnictwa jest bardzo zaawansowany.
Skupienie 3 obejmuje 7 gmin w 3 powiatach. S to jednostki bliskie modelowi terenów
wiejskich zmierzaj cych do rozwoju funkcji pozarolniczych. Poniewa posiadaj szereg cech
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wskazuj cych na wyst powanie tendencji do odchodzenia od rolnictwa jako jedynego lub
ównego

ród a utrzymania, panuj ce tam warunki s

najbardziej zbli one do sytuacji

ekonomiczno-spo ecznej w gminach skupienia 2.
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Wykres 4. Rozmieszczenie 5 wyodr bnionych skupie badanych gmin wiejskich
Graph 4. Location of five clusters of surveyed rural communes defined according to Ward’s method
ród o: Opracowanie w asne
Source: Own elaboration

Przeprowadzone badania potwierdzaj , i

przedsi biorstwa posiadaj ce osobowo

prawn s w badanych gminach nieliczne, dzia aj g ównie w podwarszawskich gminach
Celestynów i Wi zowna oraz w gminie wiejskiej Garwolin. Analiza danych dotycz cych
najwi kszych inwestorów zagranicznych dowiod a, i w badanych gminach wiejskich nie
dzia a ani jeden podmiot gospodarczy tego typu. S one zlokalizowane w gminach miejskich
badanych powiatów i mo na za

, e ze wzgl du na du

po rednio na rynki pracy w s siednich gminach wiejskich.

skal dzia ania wp ywaj
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W badanych gminach nie istniej typowe sieci wspó pracy pomi dzy ró nej wielko ci
przedsi biorstwami. W przesz
w gminach

ci istnia y jedynie zal ki quasi-klastrów produkcji obuwia

askarzew i Parysów. Analiza zebranych danych umo liwi a zdefiniowanie

modeli pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na badanych obszarach wiejskich, s to:
− model rozproszonych form przedsi biorczo ci,
− model dominacji redniej przedsi biorczo ci nierolniczej,
− model dominacji du ego przedsi biorstwa nierolniczego,
− model wspó istnienia ma ych, rednich i du ych przedsi biorstw pozarolniczych.
Analiza sytuacji w badanych gminach na podstawie wywiadów z w adzami, wskaza a,
w chwili obecnej dzia alno

samorz dów lokalnych nie wp ywa w znacz cy sposób na

tworzenie kapita u spo ecznego, który umo liwi by wykorzystanie zasobów w asnych oraz
pozyskanie zewn trznych róde finansowania rozwoju. Wykorzystanie przez samorz dy
lokalne dochodowych i wydatkowych instrumentów wspierania rozwoju przedsi biorczo ci
jest w praktyce niewielkie, gdy zasadno

ich wprowadzenia weryfikuje rzeczywisto

gospodarcza i dotychczasowe do wiadczenia gmin w tym aspekcie. Jest jednak wiele
mo liwo ci realizacji programu wzmacniania pozarolniczych funkcji gmin poprzez
wspomaganie rozwoju przedsi biorczo ci, które mog wykorzysta w adze lokalne.
WNIOSKI
Poziom rozwoju przedsi biorczo ci pozarolniczej oraz poziom wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich jest ogromnie zró nicowany w przypadku badanych gmin
województwa mazowieckiego. Wyniki analiz dowodz , e w badanej zbiorowo ci tylko
gminy bezpo rednio granicz ce z Warszaw lub po

one w niedalekiej odleg

ci, ale

posiadaj ce bardzo dobre po czenia komunikacyjne mo na uzna za tereny wiejskie o
zró nicowanych funkcjach, gdzie rolnictwo nie stanowi ju g ównego ród a utrzymania, a
dochody ludno ci ze róde pozarolniczych s relatywnie bardzo wysokie. Du
procesie

zmiany

przedsi biorczo

struktury

zawodowo-gospodarczej

- pozarolnicza dzia alno

na

tych

gospodarcza, o czym

rol w

terenach

odegra a

wiadcz

wysokie

wska niki nat enia RWN osób fizycznych oraz funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
posiadaj cych osobowo

prawn . Ze wzgl du na rent po

enia tych gmin zal ki sektora

prywatnej dzia alno ci gospodarczej istniej ce tu jeszcze w poprzednim systemie umo liwi y
wielofunkcyjny rozwój w procesie transformacji systemu ekonomiczno-spo ecznego w
Polsce.
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Druga grupa gmin to jednostki b

ce w stadium po rednim - tereny, których sytuacja

ekonomiczno-spo eczna nie jest tak dobra, jak wspomnianych gmin wielofunkcyjnych, jednak
wyst puje tu szereg zjawisk wskazuj cych na zaawansowanie procesu odchodzenia od
monofunkcyjno ci. Du e znaczenie ma fakt, i oprócz gmin o relatywnie wysokiej rencie
po

enia znajduje si w tej grupie tak e gmina Parysów, co dowodzi, e równie na terenach

o niezbyt dogodnej lokalizacji przedsi biorczo

mieszka ców mo e doprowadzi

do

rozwoju pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej.
Trzecia grupa badanych gmin wiejskich w województwie mazowieckim to obszary
monofunkcyjne, gdzie rolnictwo z ró nych powodów wci

odgrywa g ówn rol jako ród o

utrzymania mieszka ców. Sk ada si z dwóch podgrup.
Pierwsza podgrupa - gminy o utrwalonych w przesz
to zgodnie z wynikami bada

ci tradycjach dwuzawodowo ci -

tereny du ej kumulacji barier rozwoju pozarolniczej

przedsi biorczo ci podejmowanej przez mieszka ców. W przypadku znacznej cz ci ludno ci
powrót do rolnictwa spowodowany redukcj

zatrudnienia w prywatyzowanych

i

restrukturyzowanych zak adach pa stwowych mia charakter wymuszony. Jest to wi c grupa
osób, która nie d y ani do powi kszenia i zró nicowania produkcji rolnej poprzez
wielofunkcyjno

rolnictwa, ani nie podejmuje w asnej pozarolniczej dzia alno ci

gospodarczej, która zast pi aby utracone ród a dochodów i przyczyni a do dywersyfikacji
zawodowej.
Druga podgrupa to gminy wiejskie o charakterze i tradycjach ci le rolniczych, gdzie
przedsi biorczo

jako pozarolnicza dzia alno

gospodarcza najcz ciej wyst puje w formie

us ug i handlu. Niskie wska niki nat enia dzia alno ci gospodarczej oraz brak zró nicowania
form przedsi biorczo ci w tego typu gminach wynika zarówno z bardzo niskiej ch onno ci
rynków lokalnych, jak i ze stosunkowo ma ego zainteresowania ród ami dochodów tego
typu.
Nat enie pozarolniczej przedsi biorczo ci wynika nie tylko z uwarunkowa
ekonomiczno-geograficznych, ale tak e z subiektywnych, niemierzalnych czynników, takich
jak postawy przedsi biorcze spo eczno ci lokalnej lub ich brak, postrzeganie mo liwo ci
prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej w najbli szym otoczeniu, tradycje
dwuzawodowo ci i wynikaj ce z niej postawy roszczeniowe wobec pa stwa - gwaranta
miejsc pracy lub

ród a zasi ku, nastawienia do podejmowania ryzyka ekonomicznego,

umiej tno ci prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej w nowych warunkach
gospodarki wolnorynkowej, itp. Efektem splotu mierzalnych uwarunkowa ekonomicznogeograficznych oraz wymienionych czynników niemierzalnych jest wyst powanie omówionej
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poni ej przedsi biorczo ci „nietypowej”. Jest to zjawisko wyst puj ce we wszystkich
badanych gminach niezale nie od ich zaawansowania w procesie wielofunkcyjnego rozwoju.
Nie mniej jednak pojawia si pewna prawid owo

w zebranych danych i informacjach: im

trudniejsza jest sytuacja ekonomiczno-spo eczna, tym wi ksze jest nat enie dzia alno ci
gospodarczej rejestrowanej przez osoby fizyczne z przyczyn nietypowych, wyra one jako
wspó czynnik wyrejestrowa . Dlatego mo na to zjawisko traktowa

tak e jako swoisty

wska nik kumulacji problemów ekonomicznych na terenach wiejskich. Nat enie tego
zjawiska wyra a odsetek firm wyrejestrowanych w tym samym roku, w którym powsta y
(WW0).
Wykorzystanie mo liwo ci, jakie dawa o zarejestrowanie i wyrejestrowanie firmy w
badanym

okresie

nie

kolidowa o

z

prawem

i

stanowi o

niew tpliwie

przejaw

pozaekonomicznej przedsi biorczo ci mieszka ców wsi. Niestety w wi kszo ci przypadków
nie prowadzi o ono do sta ego zwi kszenia liczby rzeczywi cie dzia aj cych firm wiejskich,
tym samym nie wp ywa o na zró nicowanie struktury zawodowo-gospodarczej, na znacz ce
podniesienie poziomu dochodów ze róde pozarolniczych, na powi kszenie oferty dóbr i
us ug na rynkach wiejskich, na wyrównanie poziomu ycia na wsi ze standardami miejskimi.
By o jedynie form dora nego rozwi zania problemów bytowych. Wynika st d wniosek, e
pozarolnicza dzia alno

gospodarcza rejestrowana z przyczyn nietypowych wp yn a na

statystyczne zawy enie nat enia przedsi biorczo ci na terenach wiejskich, natomiast ze
wzgl du na swój charakter nie mo e by

uznana ani za przejaw, ani za instrument

wielofunkcyjnego rozwoju gmin wiejskich.
Nale y wzi

pod uwag , e uwarunkowania rozwoju przedsi biorczo ci wiejskiej w

Polsce doby transformacji ustrojowej s trudne, nietypowe i zmienne. Wp yw na rozwój
przedsi biorczo ci wiejskiej maj nie tylko uwarunkowania bie ce, ale równie spadek po
poprzednim systemie w postaci barier mentalno ciowych, postaw bierno ci i wyczekiwania
pomocy ze strony pa stwa, których silna kumulacja wyst puje w niektórych rejonach
województwa mazowieckiego - s to w

nie te tereny, gdzie rol w adz wszystkich szczebli

jest pomoc w rozwoju przedsi biorczo ci zewn trznej, która nie tylko umo liwi rozwi zanie
ekonomiczno-spo ecznych problemów maj cych swe ród o w dwuzawodowo ci, ale stanie
si modelem aktywno ci zawodowej dla mieszka ców.
Pomimo szeregu barier, utrudnie

i nieprzystosowania cz ci spo ecze stwa do

warunków wolnego rynku obserwujemy wiele przyk adów pozarolniczej dzia alno ci
gospodarczej w badanych gminach wiejskich województwa mazowieckiego w latach 19962003.
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Ostatecznym wnioskiem jest, i rozwój pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, z
uwzgl dnieniem uwarunkowa lokalnych oraz z poszanowaniem i wykorzystaniem bogactwa
krajobrazu wiejskiego, tradycji, kultury, pracowito ci i przedsi biorczo ci mieszka ców wsi
stanowi drog do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, ale wymaga
szybkiego i efektywnego wsparcia na szczeblu rz dowym i lokalnym oraz inicjatyw
spo eczno ci wiejskich, przy wykorzystaniu rodków unijnych i krajowych.
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NON-AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF
MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES
Abstract: The paper shows differences between the real condition of registered non-agricultural
economic activity in surveyed rural communes and REGON data in 1996-2003. Data from the
commune registers were a basis for defining the volume of registered non-agricultural economic
activity, its characteristics, forms and unusual aspects observed during transition in Poland, as well
as indices of liquidation and survival of businesses in 1996-2002. Thanks to specifying types of
communes according to their similarity in respect of location and social and economic conditions,
especially agriculture, it was possible to show connections between those features and volume and
the kind of economic activity there. Results of the above analysis were used to define how
advanced the process of multi-functional development is.
Key words: non-agricultural economic activity, entrepreneurship, multifunctional development
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