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FUNDUSZE UE JAKO FORMA WSPARCIA DLA PRZEDSI BIORSTW NA
INWESTYCJE S CE OCHRONIE RODOWISKA W POLSCE

Jacek Bia ek
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Celem artyku u jest przedstawienie i ocena roli instrumentów finansowych, z których polskie
przedsi biorstwa korzysta y przed akcesj  do Unii Europejskiej oraz tych, które wykorzystywane s  po akcesji.
Obszarem bada  s  inwestycje pro rodowiskowe - niezwykle wa ny oraz szczególnie zaniedbany inwestycyjnie obszar.
Opisane s  mo liwo ci, które mog  wykorzysta  firmy, aby w jak najlepszy sposób spo ytkowa  unijn  pomoc na
rozwój tych inwestycji. Przeanalizowany zosta  okres 2000-2005. S  to cztery lata intensywnych dzia  przed
przyst pieniem do Wspólnoty oraz pierwsze do wiadczenia firm w warunkach jednolitego rynku europejskiego, ju  po
wej ciu Polski do Unii Europejskiej.

owa kluczowe: fundusze unijne, inwestycje na ochron rodowiska w Polsce

WST P

Od pocz tku istnienia Wspólnoty d ono do minimalizowania ró nic w regionach a wspólna polityka rozwoju

mia a od zawsze na celu stworzenie Europy silnej ekonomicznie, spo ecznie, politycznie, a tak e kulturowo.

enie do Europy solidarnej i równych szans by o mo liwe dzi ki stworzeniu odpowiednich instrumentów

finansowych takich jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójno ci, z których to mog  korzysta  wszystkie kraje

cz onkowskie Wspólnoty. Fundusze te kierowane s  w pierwszym rz dzie do regionów ubogich, gdzie Polityka

Spójno ci Gospodarczej i Spo ecznej jest kluczowym instrumentem w poprawie równowagi w zasobno ci

regionów i krajów Unii Europejskiej.

MATERIA  I METODA

Badaniami obj to i scharakteryzowano wybrane instrumenty finansowe Unii Europejskiej – fundusze celowe,

z których mog  korzysta  polskie przedsi biorstwa w obszarze ochrony rodowiska. Okre lono, jaki rodzaj

inwestycji z zakresu ochrony rodowiska mo e by  wspó finansowany z Funduszy w przedsi biorstwach.

W pracy wykorzystano informacje wtórne ( ród a literaturowe) oraz zasoby internetowe, a do analizy danych

zastosowano metody porównawcze. Badania swym zakresem obj y lata 2000 – 2005.

FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE

Jednym z wa niejszych obszarów polityki unijnej jest ochrona rodowiska. Dla Polski dostosowanie si  do

norm rodowiskowych przed akcesj  i podj cie dzia  w tym zakresie, by o jedynie pocz tkiem d ugiej i mudnej

drogi. Olbrzymia dewastacja przyrodnicza kraju, która by a skutkiem wieloletniej gospodarki centralnie planowanej

wci  powoduje, e jest to sektor niezwykle kapita och onny.

Aby zmniejszy  dystans rozwojowy, Polska ju  przed wst pieniem do Unii Europejskiej otrzyma a wsparcie ze

rodków pomocowych z funduszy przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA i inne). rodki przedakcesyjne

skierowane na ochron rodowiska by y g ównie dost pne z funduszu ISPA.
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Tabela 1. Przedsi wzi cia dofinansowywane z funduszu ISPA wg dziedzin
Table 1. Activities financed by ISPA Fund according to a field

Wyszczególnienie /
Specification

Liczba projektów
Number of projects

Koszty kwalifikowane
Eligible cost

mln EUR

Dofinansowanie ISPA/Fundusz
Spójno ci

Financed by ISPA/ Cohesion Fund
mln EUR

Koszty ca kowite
Overall cost

mln EUR

Gospodarka wodno- ciekowa
Water-sewage economy 37 1 930,7 1 193,6

Gospodarka odpadami
Economy of  waste 6 116,7 76,3

Pomoc techniczna
Technical assistance 2 20,5 15,3

Ogó em
Total 45 2 067,8 1 285,2

2 194,3

ród o: Biuletyn Ministerstwa rodowiska. rodowisko i rozwój nr 3/2004
Source: Bulletin of Ministry of Environment. Environment and development, no 3/2004.

Program ISPA wspiera  projekty zwi zane z gospodark  wodno- ciekow  i odpadow  w miastach b cych

ównymi producentami odpadów i cieków w Polsce. W zwi zku z przyst pieniem Polski do UE, od dnia 1 maja

2004 roku Polska przesta a by  beneficjentem ISPA, jego zobowi zania w wysoko ci 558 mln EUR przej

Fundusz Spójno ci.

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY CELOWYCH NA OCHRON RODOWISKA

Wraz z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej w adze samorz dowe, które planuj  przeprowadzenie

inwestycji z zakresu ochrony rodowiska, mog  stara  si  o wsparcie ze rodków Funduszu Spójno ci oraz

z funduszy strukturalnych, g ównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Przedsi biorcy

natomiast mog  ubiega  si  o wsparcie wy cznie z funduszy strukturalnych. Nale y jednak zwróci  uwag  na fakt,

 wdro enie wymaga  unijnych w zakresie ochrony rodowiska przez przedsi biorstwa, to nie tylko wydatki, ale

równie  szansa na liczne dla nich korzy ci np. atwiejsze pozyskanie pozwole  zintegrowanych IPPC (Integrated

Pollution Prevention and Control). Pozwolenie dotycz ce zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli)

zanieczyszcze , zwane popularnie Dyrektyw  IPPC jest jednym z najwa niejszych aktów prawnych Unii

Europejskiej w dziedzinie ochrony rodowiska [Kassenberg, Wójcik 2005]. .

Inwestycje w ochron rodowiska ze rodków unijnego bud etu mog  by  finansowane z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójno ci oraz instrumentu finansowego na rzecz ochrony rodowiska – LIFE.

Inicjatywy w dziedzinie ochrony rodowiska s  finansowane z czterech nast puj cych funduszy: Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejski Fundusz Spo eczny (ESF), Europejski Fundusz Orientacji

i Gwarancji Rolnych (EAGGF) sekcja "Orientacji” oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybo ówstwa (FIFG).

Projekty rodowiskowe g ównie finansowane s  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. G ównym

zadaniem tego funduszu jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów nale cych do

UE. Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w nast puj cych dziedzinach:

− inwestycje produkcyjne umo liwiaj ce tworzenie lub utrzymanie sta ych miejsc pracy,

− inwestycje w infrastruktur , z uwzgl dnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów obj tych celem

nr 1 polityki strukturalnej UE,

− inwestycje w edukacj  i opiek  zdrowotn  w regionach obj tych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

− rozwój potencja u lokalnego: ma ych i rednich przedsi biorstw,

− dzia alno  badawczo-rozwojowa,

− Inwestycje zwi zane z ochron rodowiska.
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Dzia ania z zakresu ochrony rodowiska wspó finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w latach 2004 – 2006 realizowane s  w Polsce w ramach 2 programów operacyjnych:

− Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (podmioty publiczne - jako beneficjenci),

− Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw" (przedsi biorcy- jako

beneficjenci).

Fundusze celowe jako instrument finansowy mia y uzupe nia  i wspiera  dzia ania podejmowane w ramach

strategii rozwoju oraz procesów dostosowawczych w regionach mniej zamo nych, które bez pomocy finansowej

nie by yby w stanie dostosowa  si  do redniego poziomu ekonomicznego w Unii Europejskiej [M  2004]

Podstawowym kryterium maj cym wp yw na uzyskanie wsparcia ze rodków Unii Europejskiej, w zale no ci

od rodzaju funduszu, jest przestrzeganie czterech ogólnych zasad unijnej polityki strukturalnej:

− Zasada subsydiarno ci (pomocniczo ci) – polegaj ca na wspieraniu z wy szego poziomu administracyjnego

tylko tych przedsi wzi , które nie s  mo liwe do wykonania i realizacji na ni szym poziomie zarz dzania.

− Zasada koncentracji – która zak ada, e rodki pomocy unijnej nie powinny ulega  rozproszeniu, ale by

koncentrowane na priorytety i regiony najwa niejsze z punktu widzenia spójno ci spo eczno-gospodarczej.

− Zasada partnerstwa – polegaj ca na d eniu do wzmocnienia wspó pracy zainteresowanych podmiotów w celu

atwienia przep ywu informacji, wymiany do wiadcze .

− Zasada dodatkowo ci (wspó finansowania) - która oznacza, e dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej

ma uzupe nia rodki kraju cz onkowskiego, a nie je zast powa .

W okresie bud etowym na lata 2000-2006 nak ady na polityk  spójno ci s  oparte na uzgodnieniach unijnego

szczytu w Berlinie z 24 i 25 marca 1999 roku, które zosta y uj te w Rozporz dzeniu (CE) 1260/99 Rady z 21

czerwca 1999 roku, zawieraj cym ogólne przepisy dotycz ce funduszy celowych. Kwota przeznaczona z bud etu

Wspólnoty w ramach strategii rozwoju to 213 mld EUR (tab. 2).

Tabela 2. Nak ady na Polityk  Spójno ci 2000 -2006
Table 2. Cohesion policy inputs in the period 2000 - 2006

Fundusze celowe / Specific Fund Kwoty / Amounts
mld EUR

Fundusze strukturalne / Structural funds 195
Fundusz Spójno ci / Cohesion Fund 18

Ogó em / Total 213

ród o: Szczyt w Berlinie (24 i 25 marca 1999) I.N. Perez, „Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójno ci Unii Europejskiej 2000-
2006”, Wroc aw, Wydawnictwo Aksel s.c., 2003, s. 11

Source: Summit in Berlin (March 24-25 1999). I.N. Perez, „Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójno ci Unii Europejskiej 2000-
2006”, Wroc aw, Wydawnictwo Aksel s.c., 2003, p. 11

Polska po przyst pieniu do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku sta a si  obok Hiszpanii najwi kszym

odbiorc rodków funduszy celowych. Zgodnie z planem finansowym Wspólnoty przewidzianym dla nowych

pa stw cz onkowskich na lata 2004-2006, blisko 50% z puli bud etu Funduszu Spójno ci oraz ponad po owa

rodków funduszy strukturalnych, przeznaczonych zosta a dla Polski (rys. 1 i rys. 2).

Niskie wska niki rozwoju regionów polskich w porównaniu ze redni  europejsk  oraz du a powierzchnia

kraju w porównaniu z pozosta ymi nowymi krajami cz onkowskimi sprawi y, e Polska ma najwi ksze mo liwo ci

finansowe rozwoju regionalnego. Procentowo nasz kraj w najwi kszym stopniu partycypuje w rodkach funduszy

celowych. Nale y jednak pami ta , e stwarza to nie tylko ogromne szanse, ale niesie ze sob  wielk

odpowiedzialno  i stawia wyzwania.
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Rysunek 1. Procentowy udzia rodków Funduszu Spójno ci przeznaczonych dla 10 nowych krajów UE
Fig 1. Cohesion Fund inputs percentage allotted to 10 new EU member states

ród o: Traktat akcesyjny. Za cznik II pkt.15. Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej L236
Source: Accession treaties. Annec II p.15. Official Journal L 236,
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Rysunek 2. Procentowy udzia rodków funduszy strukturalnych przeznaczonych dla 10 nowych krajów UE
Fig 2. Structural funds inputs percentage allotted to 10 new EU member states

ród o: Traktat akcesyjny. Za cznik II pkt.15. Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej L236;
Source: Accession treaties. Annec II p.15. Official Journal L 236,

Ochrona rodowiska naturalnego jest niezwykle wa nym dzia em polityki horyzontalnej Unii Europejskiej,

a kraje cz onkowskie s  zobowi zane do wdra ania restrykcyjnych norm rodowiskowych.

Polska wst puj c do Unii Europejskiej zobowi za a si , w Traktacie Akcesyjnym, dostosowa  do europejskich

normy dotycz ce ochrony rodowiska, do momentu up ywu okresów przej ciowych. W zakresie praw ochrony

rodowiska planowana jest szeroka wspó praca Polski ze Wspólnot . Dotyczy ona bardzo wa nych problemów

ekologicznych – ochrony g ównych komponentów rodowiska przyrodniczego. Pomoc w realizacji za

Traktatu w zakresie dzia  pro rodowiskowych maj  zapewni rodki finansowe przeznaczone z Funduszu

Spójno ci oraz funduszy strukturalnych, g ównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wielko
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rodków wynegocjowanych przez Polsk  na lata 2004-2006 na ochron rodowiska si ga blisko 13 mld EUR (tab.

3).

Tabela 3. Wielko rodków unijnych na ochron rodowiska w Polsce na lata 2004-2006
Table 3. Largeness of union inputs on environmetal protection In Poland In the period 2000 - 2006

Fundusze celowe; Specific Funds Kwoty; Amounts
mln Euro

Fundusze strukturalne, Structural funds 8 630

Fundusz Spójno ci, Cohesion Fund 4 219,70

Ogó em, Total 12 849,70

ród o: Biuletyn Ministerstwa rodowiska, „ rodowisko i Rozwój” nr 1/2003, s. 19.

Source: Bulletin of Ministry of Environment. Environment and development, no 1/2003, p.19.

ówne kierunki inwestycji z Funduszu Spójno ci na lata 2004-2006 zosta y okre lone w „Narodowej Strategii

Wykorzystania Funduszu Spójno ci na lata 2004-2006”. Priorytety jakie realizowane s  w obszarze ochrony

rodowiska przy wsparciu Funduszu to [ rodowisko i Rozwój” nr 1/2004, s. 27.]:

− poprawa jako ci wód powierzchniowych oraz polepszenie jako ci i dystrybucji wody przeznaczonej do

spo ycia,

− racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

− poprawa jako ci powietrza,

− zapewnienie bezpiecze stwa przeciwpowodziowego.

PROGRAM SPO WKP W OBSZARZE OCHRONY RODOWISKA

Z dniem przyst pienia Polski do Wspólnoty Europejskiej, polskie przedsi biorstwa mog  ubiega  si  o wsparcie

z funduszy strukturalnych. Przedsi wzi cia wspó finansowane ze rodków unijnych maj  pomóc przedsi biorcom

w skutecznym konkurowaniu na otwartym rynku europejskim, dzi ki bezpo redniemu wsparciu lub dzi ki

rozwojowi instytucji oko o-biznesowych. Firmy mog  stara  si  o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,

modernizacyjnych oraz promocyjnych, tak e w zakresie dostosowania si  do wymogów norm rodowiskowych.

Najwi kszym i najwa niejszym rz dowym programem rozwoju przedsi biorczo ci i innowacyjno ci jest

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw” (SPO WKP). Celem programu jest

wsparcie dzia  prowadz cych do wzrostu konkurencyjno ci polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie zasobów

sfery naukowo-badawczej i stosowaniu nowoczesnych technik i technologii. O dotacje mog  stara  si  firmy

produkcyjne i us ugowe, a tak e instytucje wspierania biznesu, fundusze po yczkowe, spó ki zarz dzaj ce parkami

technologicznymi i przemys owymi oraz instytucje naukowo-badawcze pracuj ce na rzecz przedsi biorstw.

Pomoc w ramach tego programu adresowana jest do du ych, ma ych i rednich przedsi biorstw. W my l

definicji przyj tej przez Komisj  Europejsk  i obowi zuj cej od 1 stycznia 2005 roku [http://www.ekoportal.pl]:

− rednie przedsi biorstwo, to firma zatrudniaj ca mniej ni  250 pracowników a jej roczny obrót do 50 mln Euro

i/lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 43 mln Euro,

− ma e przedsi biorstwo, to firma zatrudniaj ca mniej ni  50 pracowników a jej roczny obrót i/lub ca kowity

bilans roczny nie przekracza 10 mln Euro.

Inicjatywy w zakresie rozwoju przedsi biorczo ci w dziedzinach zwi zanych z ochron rodowiska s

realizowane g ównie w ramach Dzia ania 2.4 programu SPO WKP. Przedsi biorcy mog  jednak znale rodki

wsparcia równie  w innych dzia aniach tego programu, w tym m.in.:

http://www.ekoportal.pl


6

Podzia anie 2.2.1 „Wzrost konkurencyjno ci produktowej i technologicznej przedsi biorstw” wspiera

przedsi biorstwa dokonuj ce nowych inwestycji polegaj ce na utworzeniu lub rozbudowie przedsi biorstwa,

a tak e na rozpoczynaniu w przedsi biorstwach dzia alno ci obejmuj cych dokonanie zasadniczych zmian

produkcji, produktów lub procesów produkcyjnych. Dofinansowanie w ramach tego podzia ania dotyczy tak e

dzia  przedsi biorstw w ochronie rodowiska np. firm zajmuj cych si  recyclingiem, technologi  ochrony

rodowiska, innowacjami w zakresie ochrony rodowiska.

Dzia anie 2.3 „Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw przez inwestycje” wspiera inwestycje, które maj  na

celu zwi kszenie konkurencyjno ci polskich ma ych i rednich przedsi biorstw. Tu dofinansowanie dotycz ce

rodowiska  zwi zane jest z dostosowaniem technologii i produktów do wymaga  dyrektyw unijnych, zw aszcza

norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP.

Przedsi biorstwa poza programem SPO WKP maj  jeszcze inne mo liwo ci uzyskania wsparcia na dzia ania

i inwestycje zwi zane z ochron rodowiska.

Inwestycje w przedsi biorstwach sektora rolno-spo ywczego b  mog y uzyska  wsparcie w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój

obszarów wiejskich”. Pomoc finansowa jest przyznawana firmom na zakup urz dze  s cych poprawie ochrony

rodowiska oraz umo liwiaj cych wprowadzenie systemu kontroli jako ci ISO 14000, których celem statutowym

jest skup i przetwórstwo mleka, mi sa owoców i warzyw, ziemniaków na skrobie i jej pochodne, zbó , jaj, chmielu,

miodu konopi i lnu na cele nie ywno ciowe.

Polityka unijna, instrumenty finansowe oraz wysoko  dotacji w obecnym kszta cie b  obowi zywa  tylko do

2006 roku. Reforma finansów unijnych stworzy a now  perspektyw  finansow  na lata 2007 – 2013, która ma

uwzgl dnia  konieczno  nadrobienia istniej cej luki rozwojowej mi dzy „starymi” i „nowymi” pa stwami

cz onkowskimi. W przysz ci inwestycje zwi zane z ochron rodowiska, b  realizowane w ramach Programu

Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko ” i nadal wspó finansowane z Funduszu Spójno ci i ERDF podobnie

jak to ma miejsce dotychczas.

WYKORZYSTANIE SPO WKP NA OCHRON RODOWISKA – DZIA ANIE 2.4

W pierwszej rundzie aplikacyjnej (do 18 marca 2005 roku) na Dzia anie 2.4 wp yn o od przedsi biorców

stosunkowo niewiele, bo zaledwie 85 wniosków [Nabór wniosków. http://www.cios.gov.pl]. W tabeli 1 przedstawiono

liczb  z onych wniosków z podzia em na poszczególne podzia ania w I i II rundzie aplikacyjnej.

Tabela 4. Rozk ad wniosków w podziale na poddzia ania w I i II rundzie aplikacyjnej
Table 4. Number of applications in subdivisions of I and II application round

Wyszczególnienie I runda, I round II runda, II round Suma, Total
Poddzia anie 2.4.1.
Subdivision 2.4.1.

30 40 70

Poddzia anie 2.4.2.
Subdivision 2.4.2.

17 22 39

Poddzia anie 2.4.3.
Subdivision 2.4.3.

14 10 24

Poddzia anie 2.4.4.
Subdivision 2.4.4.

24 38 62

Suma; Total 85 110 195
ród o: opracowanie w asne.

Source: Author’s elaboration.

W I rundzie aplikacyjnej 73% wniosków przesz o pozytywn  ocen  formaln  (62 projekty). Musia y by  one

kompletne i dostarczone w dwóch zgodnych ze sob  formach – papierowej i elektronicznej. Pozytywn  ocen

http://www.cios.gov.pl
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techniczno-ekonomiczn  przesz y 43 projekty, gdzie zweryfikowano zgodno  projektu z wybranym priorytetem

oraz sprawdzono czy projektodawca jest uprawniony do uzyskania dofinansowania. Spo ród z onych wniosków,

jedynie 33% z nich (28 projektów) zosta o zatwierdzonych do realizacji przez Instytucj  Zarz dzaj  – MGiP.

Uzyska y one wystarczaj co du o punktów podczas oceny merytorycznej. czna warto  dofinansowania dla tych

projektów wynosi 133,5 mln PLN.

W trakcie II rundy aplikacyjnej do Dzia ania 2.4 SPO WKP (16.08 – 23.09.2005) z ono 110 wniosków, co

pokazuje tabela 4. Ca kowita warto  planowanych inwestycji wynios a 1 656 mln PLN. Wysoko  wnioskowanej

pomocy w II rundzie wynios a 503 mln PLN.

Dzia anie 2.4 SPO WKP ma na celu pomoc w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego IPPC przez firmy, których

dzia alno  wp ywa na rodowisko. Zezwolenie to obowi zuje w ca ej Unii Europejskiej i firmy, które do 30

pa dziernika 2007 roku nie uzyskaj  IPPC b  musia y zaprzesta  swej dzia alno ci. Zmiany technologiczne,

które wi  si  z uzyskaniem IPPC s  bardzo kosztowne. Z bada  ankietowych wynika, e przedsi biorcy nie

ubiegaj  si  o rodki pomocowe w g ównej mierze z powodu trudno ci administracyjnych.

Rysunek. 3. Zatwierdzone projekty (I rundy) Dzia ania 2.4 w podziale na województwa
Fig. 3. Approved Project (I round) Activity 2.4 divided In regions

ród o: www.cios.gov.pl Fundusze UE / Fundusze w okresie 2004-2006 / Fundusze strukturalne / Nabór wniosków.

Source: www.cios.gov.pl

Projekty ze rodków SPO WKP Dzia ania 2.4 realizowane s  w 11 z 16 województw, przy czym najwi ksza

liczba wniosków zatwierdzona zosta a w województwie skim (6 projektów). Pozosta e regiony uzyska y

wsparcie dla 1, 2 lub 3 przedsi wzi  (rys. 3). Województwo skie jest jednym z najbardziej zdewastowanych

ekologicznie obszarów Polski. Jednak nie to mia o wp yw na kryteria oceny wniosków, a odpowiednie ich

przygotowanie przez firmy. To w nie z tego województwa, podobnie jak w przypadku ubiegania si

o dofinansowanie ze rodków Funduszu Spójno ci, przedsi biorcy najlepiej pod wzgl dem merytorycznym

i formalnym przygotowali swe wnioski, co zaowocowa o tak wysokim stopniem ich akceptacji.

http://www.cios.gov.pl
http://www.cios.gov.pl
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BARIERY I KORZY CI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

Przedsi biorcy, aby pozyska rodki unijne musz  przej  d ug  i mudn  drog . Wytyczne Komisji

Europejskiej ci le okre laj  kryterium dla beneficjentów ubiegaj cych si  o dofinansowanie. S  one bardzo

rygorystyczne i nie mog  podlega adnym modyfikacjami ze strony kraju odbiorcy.

Jedn  z barier, któr  musi pokona  polski przedsi biorca to problem finansowy gdy  firma samodzielnie musi

sfinansowa  inwestycj , a refundacj  (stanowi  max. 60%) mo na uzyska  dopiero po zako czeniu projektu (lub

jego wyodr bnionej wcze niej fazy). Kolejne trudno ci mog  wynika  w du ym stopniu z powodów

organizacyjnych i technicznych zwi zanych z procedurami ubiegania si  o rodki unijne oraz z brakiem pe nej

informacji.

Beneficjenci twierdz , e stawiane przed nimi wymagania s  zbyt wysokie. Skomplikowany jest system

procedur ubiegania si  o dotacj , a system oceny wniosków zbyt sformalizowany i scentralizowany, co utrudnia

dost p do unijnych rodków [Staniak 2005]. Jako g ówny powód trudno ci w uzyskaniu funduszy przedsi biorcy

podaj  biurokracj  i skomplikowany system naboru wniosków. Na ma e zainteresowanie mia o równie  wp yw

roczne opó nienie zwi zane z brakami formalnymi. Odroczenie zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy

publicznej dla tego dzia ania oraz wstrzymanie rozdzielania dotacji ze wzgl du na b dn  interpretacj  przepisów

unijnych. W perspektywie najbli szych lat dowiemy si  czy wdro enia wymaga  ekologicznych prawa

europejskiego przyniesie korzy ci czy jedynie ogromne koszty dla przedsi biorców. Je li obowi zek wdro enia

przepisów proekologicznych przedsi biorcy b  traktowa  jako barier  – wtedy mog  przewa  koszty.

Natomiast, je li w tych dzia aniach dostrzeg  sw  szans , to potencjalne korzy ci znacznie przewy sz  poniesione

nak ady i inwestycje zaowocuj . Ju  nied ugo, po refundacjach pierwszych p atno ci, b dzie mo na stwierdzi  czy

rodki funduszy trafi y rzeczywi cie tam gdzie powinny (gdzie by y skierowane) – do przedsi biorców.

Je li refundacja b dzie przebiega  zgodnie z za eniami prze y si  to na generowanie rozwoju firm.

Natomiast, je li pomoc b dzie ni sza ni  zak adano, przedsi biorcy b  musieli w wi kszym stopniu sfinansowa

inwestycj  w ochron rodowiska z w asnych rodków. Mo e to by  ograniczeniem dla zak adanych inwestycji

rozwojowych, tym samym wp yn  na mniejsz  konkurencyjno  przedsi biorstw.

Inwestycje proekologiczne powinny powodowa  nie tylko popraw  stanu rodowiska naturalnego, ale równie

popraw  koniunktury i pozycji przedsi biorstw w nowych warunkach rynku unijnego. Firmy powinny stara  si

wykorzysta  stawiane przed nimi zadania w procesie wdra ania norm rodowiskowych.

PODSUMOWANIE

Analizuj c przedstawione informacje widzimy, i  spo ród nowych krajów cz onkowskich Polska

w najwi kszym stopniu partycypuje w rodkach funduszy celowych (blisko 50% z Funduszu Spójno ci i oko o

55% z funduszy strukturalnych), co stwarza ogromne mo liwo ci rozwoju regionalnego.

Co do inwestycji w zakresie ochrony rodowiska przedsi biorcy mog  ubiega  si  o ich dofinansowanie

ównie w ramach Dzia ania 2.4 SPO WKP, dla przedsi biorców planuj cych mniejsze przedsi wzi cia

pro rodowiskowe szans  na rozwój s rodki z funduszy strukturalnych.

Najwi ksza liczba z onych wniosków na inwestycje pro rodowiskowe w ramach Dzia ania 2.4 SPO WKP

pochodzi z du ych obszarów produkcyjnych i przemys owych jakimi s  województwa skie i mazowieckie.
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Bardzo du a liczba odrzuconych wniosków o dofinansowanie, wed ug opinii ekspertów, wynika ze z ego ich

przygotowania merytorycznego oraz wielu b dów formalnych, przyczyn takiego stanu nale y upatrywa  w braku

wiedzy o zasadach wype niania wniosków.
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EFEKTYWNO  EKONOMICZNA WYBRANYCH KOMBINACJI
UPRAWOWYCH STOSOWANYCH W PRODUKCJI ZIEMNIAKA
JADALNEGO

Antoni Bombik, Katarzyna Rymuza
Akademia Podlaska w Siedlcach

Streszczenie. W artykule podj to prób  okre lenia ekonomicznej efektywno ci produkcji ziemniaków jadalnych,

uprawianych z zastosowaniem wybranych kombinacji uprawowych. Kombinacje te obejmowa y ró ne poziomy

nawo enia NPK oraz przedplony w formie mi dzyplonu ozimego. Oceniono tak e op acalno  produkcji,

uwzgl dniaj c wielko  b du do wiadczalnego. Op acalno  produkcji okre lono przy pomocy wspó czynnika

op acalno ci, b cego stosunkiem warto ci produkcji do kosztów bezpo rednich. We wszystkich latach, w których

prowadzono badania warto  produkcji pokry a poniesione koszty, jednak najwy szy poziom osi gn a ona w 1999

roku. Poziom op acalno ci zale  od ceny zbytu, która to z kolei czy a si  z poda . Najwy sz  op acalno

przynios y kombinacje uprawowe, sk adaj ce si  z rzepaku jako przedplonu i podwojonych dawek NPK (420 kg⋅ha-1)

w 1999 i 2000 roku oraz z yta jako przedplonu i podstawowych dawek NPK (210 kg⋅ha-1) w 2001 roku.

Wspó czynniki op acalno ci, obliczone z uwzgl dnieniem wielko ci b du do wiadczalnego, prawie dla wszystkich

kombinacji uprawowych by y zadowalaj ce, bowiem warto  produkcji pokrywa a poniesione koszty.

owa kluczowe: nawo enie mineralne, op acalno  produkcji, przedplon, ziemniak jadalny

WST P

Ziemniak jak dotychczas stanowi jedn  z najwa niejszych ro lin uprawnych w Polsce, chocia  jego uprawa

systematycznie traci na znaczeniu. Wi e si  to ze zmniejszaj cym si  area em uprawy i zbiorów, spadkiem

zu ycia ziemniaków na pasz , g bokim regresem nasiennictwa i gorzelnictwa oraz wzrostem importu.

Produkcja ziemniaków w naszym kraju odznacza si  bardzo du ym rozdrobnieniem, stanowi jednak znaczn

cz  dochodu wielu rolników, zw aszcza w gospodarstwach o glebach lekkich [Klepacki i Juszczyk 1996].

Efektywno  produkcji ziemniaków mo na oceni  jako relacj  przychodów do kosztów. O poziomie

przychodów, czyli warto ci produkcji potencjalnie towarowej, decyduj  dwa czynniki: poziom plonów oraz

poziom cen zbytu [Chotkowski 2000].

Plony ziemniaków w Polsce ulegaj  du ym wahaniom. Wp ywa na to zarówno klimat, jak i uprawa tej

ro liny na s abszych glebach oraz niezbyt wysoki poziom agrotechniki [Chotkowski 1997]. Istniej ce

zró nicowanie poda y przy ma o elastycznym popycie prowadzi do znacznych waha  cen, które wp ywaj  na

op acalno  produkcji [Nasalski i in. 2004].

Koszty produkcji ziemniaków s  wynikiem stosowanych nak adów, wynikaj cych z technologii uprawy i

wi  si  m.in. z poziomem nawo enia, ze stosowaniem kwalifikowanego materia u sadzeniakowego oraz

rodków ochrony ro lin. Odpowiednia technologia pozwala bowiem na wytworzenie stabilnego i dobrego pod

wzgl dem jako ci plonu bulw. Ziemniak nale y do ro lin reaguj cych wysokimi zwy kami plonu na

odpowiedni  agrotechnik , g ównie za  na nawo enie zarówno organiczne, jak i mineralne [Nandekar i in. 1995,

Jab ski 1997, Delden 2001]. Op acalno  produkcji ziemniaków w du ym stopniu zale y od kierunku jego



ytkowania (jadalne, przemys owe, sadzeniaki, paszowe) i technologii produkcji. Wysokim poziomem

op acalno ci wyró niaj  si  ziemniaki jadalne, zw aszcza w latach o niskich plonach i ma ej poda y. W praktyce

poszukuje si  takich sposobów uprawy, które umo liwiaj  podniesienie op acalno ci tej produkcji.

W pracy podj to zagadnienie kszta towania efektywno ci ekonomicznej produkcji ziemniaków jadalnych,

poprzez zró nicowanie niektórych elementów agrotechniki: dobór stanowiska (przedplonu) i poziom nawo enia

mineralnego NPK. Z uwagi na to, e wspó czynniki op acalno ci liczono na podstawie do wiadczenia polowego

a nie produkcyjnego, podj to prób  ekstrapolacji warunków eksperymentalnych do technologicznych,

uwzgl dniaj c warto  b du eksperymentalnego, otrzymanego z analizy wariancji.

MATERIA  I METODY

Materia  do bada  stanowi y wyniki do wiadczenia polowego, przeprowadzonego w latach 1999-2001, w

Rolniczej Stacji Do wiadczalnej w Zawadach, nale cej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Gleba pola

do wiadczalnego by a kompleksu ytniego dobrego i klasy bonitacyjnej IVb. Do wiadczenie przeprowadzono

metod  wik aj  interakcje wy szego rz du. Zgodnie z zasad  konstrukcji uk ady uwik ane eliminuj

zmienno  glebow  mi dzy podblokami, celem uzyskania dok adniejszych ocen efektów g ównych i interakcji

ni szych rz dów. Schematy te wik aj  bowiem z podblokami nie efekty g ówne, a interakcje trzeciego,

czwartego lub wy szych stopni, które na ogó  i tak nie interesuj  eksperymentatora [Przybysz 1993,

Montgomery 1997]. Uprawa ziemniaków zgodna by a z wymogami agrotechnicznymi tych ro lin. Dok adn

metodyk  przeprowadzenia do wiadczenia przedstawiono w pracach Rymuzy i Bombika [2004a, 2004b].

Warunki termiczno-wilgotno ciowe, panuj ce w czasie prowadzenia do wiadczenia, przedstawia tabela 1.

W okresie badawczym zarówno rozk ad temperatur, jak i opadów by  nierównomierny. Niekorzystny pod tym

wzgl dem by  sezon wegetacji ziemniaków w 2001 roku, który by  najch odniejszy oraz charakteryzowa  si

ma  ilo ci  opadów, nierównomiernie roz onych w czasie.

Tabela 1. Rozk ad temperatur (oC) i opadów (mm) w latach prowadzenia bada  (mm)
Table 1. Distribution of temperature (oC) and precipitation in the research years (mm)

rednia temperatura powietrza - Average air temperature Suma opadów - Precipitation sum
Rok - Year Rok - YearMiesi c

Month 1999 2000 2001
Wielolecie

Multi - year
Miesi c

Month 1999 2000 2001
Wielolecie

Multi - year

IV 9,9 12,9 8,7 7,2 IV 87,3 47,5 69,8 34,6
V 12,9 16,5 15,5 15,4 V 26,4 24,6 28,0 48,3
VI 20,5 19,5 17,1 16,7 VI 121,7 17,0 36,0 98,5
VII 21,8 19,0 23,8 18,1 VII 21,9 155,7 55,4 71,4
VIII 18,7 19,1 20,6 17,4 VIII 77,4 43,6 24,0 60,8
IX 16,1 11,8 12,1 12,7 IX 27,8 61,1 108,0 47,3

IV - IX  16,6 16,5 16,3 14,3 IV - IX 362,5 349,5 321,2 360,9

ród o: Dane Rolniczej Stacji Do wiadczalnej w Zawadach i obliczenia w asne.
Source: Data of the Experimental Farm in Zawady and own calculation.

W do wiadczeniu badano wp yw odmian (Aster, Muza, Ania), poziomów nawo enia mineralnego (NPK 210

kg⋅ha-1, 2NPK 420 kg⋅ha-1, 3NPK 630 kg⋅ha-1) oraz przedplonów (rzepak ozimy, mieszanka yta z wyk

kosmat , yto) na plon bulw ziemniaka jadalnego. Wyniki bada  opracowano statystycznie, wykorzystuj c

model analizy wariancji, odpowiedni dla uk adów uwik anych. Do szacowania op acalno ci produkcji przyj to



redni plon bulw badanych odmian. Plony bulw, które otrzymano z jednostek eksperymentalnych o powierzchni

25 m2, przeliczono na plony z 1 hektara.

Op acalno  produkcji ró nych kombinacji uprawowych oceniono na podstawie kosztów bezpo rednich,

kosztów jednostkowych produkcji bulw ziemniaków i wska nika op acalno ci. Wska nik ten wyra ono w

procentach jako stosunek pomi dzy warto ci  produkcji potencjalnie towarowej (plon g ówny i uboczny) a

kosztami bezpo rednimi produkcji [Manteuffel 1981, Fereniec 1999]. Koszty produkcji ziemniaków wyliczono

stosuj c metod  kalkulacji niepe nych (uproszczonych). Koszty bezpo rednie przyj to na podstawie parametrów

rzeczywistych i norm teoretycznych. Uwzgl dniono nast puj ce grupy kosztów: sadzeniaków i materia u

siewnego przedplonów, nawozów mineralnych, rodków ochrony ro lin, pracy ludzkiej oraz eksploatacji maszyn

i ci gników (koszty si y poci gowej).

Koszty produkcji, uwzgl dniaj ce: koszt sadzeniaków, nawozów mineralnych, materia u siewnego ro lin

przedplonowych i rodków ochrony ro lin wyliczono wed ug cen z lat 1999-2001, natomiast koszty pracy

ludzkiej oraz eksploatacji maszyn i ci gników wed ug stawek godzinowych, podanych przez Rolnicz  Stacj

Do wiadczaln  w Zawadach. Warto  produkcji obliczono w oparciu o ceny zbytu ziemniaków jadalnych z lat

1999-2001, które otrzymano z O rodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach.

Warto  b du eksperymentalnego wyra ono w postaci odchylenia standardowego (s), otrzymanego z analizy

wariancji, odpowiedniej dla uk adu uwik anego. Plony bulw powi kszono i pomniejszono o jego warto  (± s) i

w oparciu o tak uzyskane warto ci obliczono wspó czynniki op acalno ci.

WYNIKI BADA  I DYSKUSJA

Produkcja ro linna charakteryzuje si  du ym uzale nieniem od warunków przyrodniczych, g ównie za  od

opadów. W przypadku uprawy ziemniaka obfite opady w lipcu i na pocz tku sierpnia sprzyjaj  wzrostowi

bów ziemniaka [Dzie yc 1989]. Brak opadów powoduje nie tylko niestabilno  plonów [G adysiak

i Borówczak 1996, Mazurczyk 1996] lecz równie  pogarsza cechy jako ciowe bulw [Bombik i in. 1998].

Przeprowadzona analiza wariancji wyników otrzymanych w do wiadczeniu dowiod a, e plony w znacznym

stopniu zale y od sezonu wegetacyjnego. Ziemniak lepiej plonowa  w roku 2000 ni  w latach pozosta ych.

Niezale nie od warunków sezonowych kombinacja uprawowa, sk adaj ca si  z rzepaku jako przedplonu i

podwojonej dawki NPK, sprzyja a wytwarzaniu masy bulw przez ro liny, gdy  po jej zastosowaniu uzyskane

plony by y najwy sze (tab. 2).



Tabela 2. Plony bulw ziemniaka w poszczególnych latach bada  w zale no ci od dawki nawo enia NPK i przedplonu (t⋅ha-1)
Table 2. Potato tuber yields in individual research years according to the NPK fertilization dose and forecrop (t⋅ha-1)

Rok - Year

1999 2000 2001

Przedplon - Forecrop
Dawka NPK w kg·ha-1

NPK dose in kg·ha-1

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

210 (NPK) 33,1 30,0 30,7 29,7 32,1 32,4 31,4 29,7 27,5

420 (2NPK) 34,4 33,9 34,7 37,4 38,5 40,6 31,9 32,5 31,1

630 (3NPK) 34,7 29,2 29,4 37,5 39,8 42,1 31,6 31,0 30,1

rednio dla lat

Mean for years
32,2 36,7 30,7

Najmniejsza istotna ró nica – Last significant difference (α = 0,05):

pomi dzy latami – beetween years = 1,70.

ród o: Obliczenia w asne.
Source: Own calculation.

Op acalno  produkcji jest wi c w du ym stopniu zale na od warunków pogodowych, które powoduj

niestabilno  poda y, co przy nieelastycznym popycie prowadzi do znacznych waha  cen, które maj  zasadniczy

wp yw na poziom op acalno ci produkcji [Chotkowski 1997, Rembeza 1997, Bombik i Wolska 2004].

Na efekty ekonomiczne produkcji, obok ceny, maj  wp yw poniesione koszty [Borówczak i in. 1998]. W

trzyleciu w zale no ci od rodzaju przedplonu i poziomu nawo enia koszty waha y si  od 6102 do 7440 z otych

na 1 hektar. Niezale nie od kombinacji uprawowej we wszystkich omawianych latach na 1 hektar uprawy

najwi kszy udzia  w strukturze kosztów mia a praca ludzka i si a poci gowa oraz materia  siewny (rys. 1, tab. 3).

Podobn  struktur  kosztów produkcji dla ziemniaka wczesnego uzyska a Wadas i in. [2003].
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Rys. 1. Struktura kosztów bezpo rednich produkcji ziemniaka jadalnego w przeprowadzonym do wiadczeniu
Fig. 1. Structure of direct costs of edible potato production in the experiment

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

Tabela 3. Koszty bezpo rednie produkcji ziemniaka w poszczególnych kombinacjach uprawowych (z ⋅ha-1)
Table 3. Direct cost of potato production of individual tillage combinations (zl⋅ha-1)

Rok - Year

1999 2000 2001

Przedplon - Forecrop
Dawka NPK w kg·ha-1

NPK dose in kg·ha-1

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

 Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

210 (NPK) 6487 6673 6436 6666 6848 6602 6174 6354 6102

420 (2NPK) 6773 6959 6722 6962 7144 6898 6492 6672 6420

630 (3NPK) 7059 7245 7008 7258 7440 7193 6810 6990 6738

ród o: Obliczenia w asne.
Source: Own calculation.



We wszystkich latach bada  warto  produkcji ziemniaków pokry a poniesione koszty, o czym wiadcz

wysokie wspó czynniki op acalno ci. Ich wielko  zale a od zastosowanej kombinacji uprawowej oraz od

sezonu wegetacyjnego (tab. 4).

Tabela 4. Wspó czynniki op acalno ci produkcji ziemniaka w poszczególnych kombinacjach uprawowych (%)
Table 4. Profitability coefficients of potato production for individual tillage cultivation combinations (%)

Rok - Year

1999 2000 2001

Przedplon - Forecrop
Dawka NPK w kg·ha-1

NPK dose in kg·ha-1

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

 Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

210 (NPK) 178 157 167 111 117 123 152 140 135

420 (2NPK) 178 170 181 134 135 147 148 146 145

630 (3NPK) 172 141 147 129 134 146 139 133 134

ród o: Obliczenia w asne.
Source: Own calculation.

Dla wszystkich kombinacji uprawowych najwy sze wspó czynniki otrzymano w 1999 roku, co by o

wynikiem wysokich cen zbytu. Niedobór opadów oraz wysokie temperatury w lipcu i sierpniu spowodowa y

obni enie poda y i w rezultacie doprowadzi y do podniesienia ceny ziemniaków do poziomu 35 z otych za dt.

W analizowanym roku najbardziej op acalna okaza a si  kombinacja uprawowa, sk adaj ca si  z rzepaku

i podwojonej dawki NPK. Najmniej op acalna by a uprawa ziemniaka w stanowisku po ycie z wyk  oraz przy

potrojonej dawce NPK.

Warunki wegetacji panuj ce w 2000 roku sprzyja y plonowaniu ziemniaków, co spowodowa o zwi kszenie

poda y na rynku i spadek cen zbytu tego ziemiop odu o oko o 30% w stosunku do 1999 roku. W 2000 roku,

podobnie jak w 1999, najwi ksz  op acalno  przynios a kombinacja rzepaku i podwojonej dawki NPK. Duer i

Jo czyk [1998] oraz Nowicki i in. [1994] twierdz  za , e z plonotwórczego punktu widzenia rzepak jest

najmniej warto ciowym przedplonem. W odpowiednich warunkach klimatycznych, przy odpowiednim

nawo eniu produkcja ziemniaka na tym stanowisku mo e przynie  jednak wysokie efekty ekonomiczne.

Ch odna wiosna 2001 roku oraz zmienne warunki agrometeorologiczne, panuj ce w ca ym okresie wegetacji,

wp yn y na spadek plonu bulw w rejonie Siedlec. Obni ona poda  spowodowa a wzrost cen bulw ziemniaka o

20% w stosunku do 2000 roku. Analizuj c zamieszczone w tabeli 4 wspó czynniki op acalno ci mo na

stwierdzi , e w przeprowadzonym do wiadczeniu efekty ekonomiczne by y zadowalaj ce. Zastosowana

technologia produkcji zminimalizowa a skutki warunków wegetacji, dzi ki czemu otrzymane plony, a co za tym

idzie i wspó czynniki op acalno ci by y wysokie.

W odró nieniu od dwóch poprzednich lat w 2001 roku najbardziej op acalne by y ziemniaki uprawiane w

stanowisku po ycie i nawo one najni sz  dawk  NPK. Nie mo na wi c jednoznacznie wskaza  kombinacji,

która w ka dych warunkach wegetacji by aby najlepsza.

Przy ocenie op acalno ci produkcji wa ne s  równie  koszty jednostkowe (tab. 5). Najwy sze te koszty

poniesiono przy uprawie ziemniaka, gdzie przedplonem by o yto z wyk  ozim . W 1999 i 2000 roku najni szy

koszt na jednostk  produkcji wyst pi  w przypadku zastosowania kombinacji: rzepak i 2NPK. W 2001 roku

poniesiono wysokie koszty jednostkowe bez wzgl du na rodzaj przedplonu przy zastosowanej pojedynczej



dawce NPK. W roku tym otrzymano ponadto najmniejsze ró nice w wielko ci kosztów jednostkowych

pomi dzy poszczególnymi sposobami uprawy.

Tabela 5. Koszty jednostkowe produkcji ziemniaka jadalnego (z ·t-1)
Table 5. Unit costs of edible potato production (zl·t-1)

Rok - Year

1999 2000 2001

Przedplon - Forecrop
Dawka NPK w kg·ha-1

NPK dose in kg·ha-1

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

 Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

210 (NPK) 196 222 210 225 213 204 197 214 222

420 (2NPK) 197 205 194 186 186 170 203 206 206

630 (3NPK) 204 248 238 193 187 171 216 226 224

ród o: Obliczenia w asne.
Source: Own calculation.

Wspó czynniki op acalno ci, uwzgl dniaj ce b d do wiadczalny (tab. 6), waha y si  od 218% dla plonu

powi kszonego o warto  odchylenia standardowego do 94% dla plonu pomniejszonego o jego warto .

Najni sz  op acalno  produkcji ziemniaka, niezale nie od kombinacji, otrzymano w 2000 roku, kiedy to ceny

zbytu by y najni sze. Pomniejszenie plonów o wielko  b du eksperymentalnego sprawi o, e warto

produkcji nie pokry a kosztów uprawy ziemniaka w stanowisku po ycie (94%) lub pokry a je w nieznacznym

stopniu w przypadku uprawy po rzepaku i ycie z wyk  (105% i 101%) przy podstawowej dawce NPK.

Zadowalaj ce efekty ekonomiczne w du ej mierze zale  od wysokich plonów. Wysokie plony, nawet przy

niskiej cenie zbytu, pozwalaj  osi gn  wysok  warto  produkcji, która pokrywa poniesione koszty, a wi c jest

op acalna.

Tabela 6. Warto  wspó czynników op acalno ci (w %) uwzgl dniaj cych b d eksperymentalny w postaci odchylenia
standardowego (S)

Table 6. Value of profitability coefficients (in %) including the experimental error expressed as the Standard Deviation (S)

Rok - Year

1999 2000 2001

Przedplon - Forecrop

Dawka NPK

w kg·ha-1

NPK dose

in kg·ha-1

Odchylenie

standardowe

Standard

deviation
yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

yto

Rye

yto z wyk

Rye and vetch

Rzepak

Rape

+ s 217 195 206 128 134 140 169 157 152
210 (NPK)

− s 140 120 128 94 101 105 136 124 118

+ s 215 206 218 151 151 164 164 162 162
420 (2NPK)

− s 140 134 143 118 119 130 132 130 129

+ s 208 176 183 145 149 162 154 148 150
630 (3NPK)

− s 136 107 111 114 118 130 124 118 119

ród o: Obliczenia w asne.
Source: Own calculation.

W Polsce wysokie ryzyko cenowe produkcji ziemniaków obni a jego konkurencyjno  wzgl dem innych

upraw, a tak e ujemnie wp ywa na wielko  nak adów, które maj  wp yw na poziom uzyskiwanego plonu

[Rembeza 2002]. Przeprowadzone do wiadczenie dowodzi, e prawid owa agrotechnika w produkcji ziemniaka



jadalnego pozwala na otrzymanie w miar  stabilnych plonów, dzi ki czemu mo na uzyska  wysok  op acalno

bez wzgl du na wielko  waha  cen zbytu.

WNIOSKI

1. Efektywno  produkcji ziemniaka jadalnego modyfikowana by a przez przebieg warunków pogodowych,

stosowane techniki wytwarzania (nak ady na produkcj  i technologi  produkcji) oraz przez ceny

uzyskiwane za sprzedane produkty.

2. Op acalno  produkcji ziemniaka zale a od sezonu wegetacyjnego, co zwi zane by o ze zmienno ci

warunków meteorologicznych i niestabilno ci  cen zbytu, jednak we wszystkich latach warto  produkcji

przewy sza a koszty jej wytworzenia.

3. Prawid owa agrotechnika w produkcji ziemniaka jadalnego pozwoli a na zminimalizowanie wp ywu

niekorzystnych warunków wegetacji, dzi ki czemu uzyskiwane plony warunkowa y op acalno , mimo

waha  cen.

4. Nie mo na wskaza  kombinacji uprawowej, która w ka dych warunkach wegetacji gwarantuje wysokie

i stabilne efekty ekonomiczne. Najlepszy ekonomicznie okaza  si  wariant uprawy po rzepaku

i podwojonych dawkach NPK (420 kg⋅ha-1), gdy  po ich zastosowaniu w trzyleciu dwa razy uzyskano

najwy sze wspó czynniki op acalno ci.

5. Wspó czynniki op acalno ci obliczone dla plonów, które uwzgl dnia y warto ci b du eksperymentalnego

by y prawie zawsze zadowalaj ce. Wyj tek stanowi  2000 rok, kiedy to zmniejszenie plonu o warto

odchylenia standardowego spowodowa o spadek op acalno ci uprawy ziemniaka, nawo onego najni sz

dawk  NPK, bez wzgl du na stanowisko (przedplon).

6. Koncepcja wykorzystania b du do wiadczalnego (w postaci odchylenia standardowego) do zbli enia

wyników eksperymentu polowego do warunków produkcyjnych pozwoli a na skorygowanie warto ci

produkcji, b cej pochodn  wielko ci plonów i cen zbytu. Przydatno  tej metody nale oby oceni

w porównawczych badaniach modelowych (te same obiekty w cis ych do wiadczeniach polowych

i zasiewach produkcyjnych), prowadzonych w takich samych warunkach siedliskowych.
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ECONOMIC EFFECTIVENESS OF SELECTED TILLAGE COMBINATIONS UTILISED IN EDIBLE
POTATO PRODUCTION

Abstract. In the paper it was attempted to estimate economic effectiveness of production of edible potatoes cultivated

with the application of selected tillage combinations. The combinations included different levels of NPK fertilization

and forecrops in the form of winter intercrops. Moreover, the production profitability was estimated including the

experimental error value. The production profitability was determined by means of the profitability coefficient which

is the ratio of the production value and the direct costs. In all the research years, the production value covered the

incurred costs but it reached the highest level in the year 1999. The profitability level depended on the sale price,

which mainly depended on the supply. The highest profitability was obtained in the case of the tillage combinations

including rape as a forecrop and double NPK doses (420 kg·ha-1) in the years 1999 and 2000 whereas in the year

2001 such a profitability was characteristic of the combination including rye as a forecrop and basic NPK doses (210

kg·ha-1). The profitability coefficients, calculated so as to include the experimental error value, were satisfactory for

almost all tillage combinations because the production value covered the incurred costs.



Key words: mineral fertilization, production profitability, forecrop, edible potato

Adres do korespondencji / Corresponding author: Antoni Bombik, Katarzyna Rymuza, Akademia Podlaska, Katedra

Do wiadczalnictwa Rolniczego, 08-110 Siedlce, ul. Prusa 14, e-mail: abombik@ap.siedlce.pl; krymuza@.op.pl

mailto:abombik@ap.siedlce.pl


1

ZNACZENIE JAKO CI DLA PODNOSZENIA STOPNIA
KONKURENCYJNO CI PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-
SPO YWCZEGO

Mariusz Gr bowiec
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki g ównym problemem jest poprawa konkurencyjno ci.
Wej cie naszego kraju do Unii Europejskiej, postawi o wiele przedsi biorstw przed konieczno ci  wyboru drogi ich
dalszego funkcjonowania. Wraz z wielkimi nadziejami, jakie nios a integracja pojawi o si  równie  wiele problemów
i obaw zwi zanych z tym faktem. Kwestia konkurencyjno ci szczególnie w ród przedsi biorstw agrobiznesu jest
niezmiernie wa nym aspektem rozwoju polskiej gospodarki. O zdolno ci poprawy konkurencyjno ci danej dziedziny
decyduje wiele czynników, zarówno o charakterze ekonomicznym jak i poza ekonomicznym. Teoria i praktyka
dowodz , e w obecnej dobie, takim czynnikiem mo e by  szeroko poj ta jako , poparta wdra aniem zasad
certyfikowanych systemów zarz dzania jako ci .

owa kluczowe: jako , konkurencyjno , rynek, systemy jako ci, zarz dzanie jako ci

WST P

Rozwój mi dzynarodowej wymiany handlowej oprócz wielu korzy ci niesie za sob  wiele zagro ,

szczególnie z punktu widzenia zapewnienia bezpiecze stwa ywno ciowego. Dlatego te , coraz cz stej na t

kwesti  patrzy si  przez pryzmat jako ci wytwarzanych produktów spo ywczych.

Polskie przedsi biorstwa, a szczególnie przedsi biorstwa agrobiznesu podejmuj  trud budowania systemów

zarz dzania jako ci  widz c w nich szans  przetrwania na rynku, jednak e proces ten post puje zbyt wolno,

zw aszcza wzi wszy pod uwag  przedsi biorstwa najmniejsze. G ównym problemem hamuj cym ten proces jest

wci  brak fachowej wiedzy o specyficznych cechach systemów zarz dzania jako ci  oraz o ich zwi zku z

mo liwo ci  osi gania przewagi konkurencyjnej jako czynnika o nadrz dnym znaczeniu. Zapewnienie

produktów odpowiednio standaryzowanych o okre lonych cechach jako ciowych, jest szczególnym wyzwaniem

dla rolnictwa i przemys u rolno-spo ywczego. W krajach o wysokim poziomie zaspokajania potrzeb

ywno ciowych, wysoka jako  i spe nianie wymogów zdrowotnych staje si  g ównym obszarem zabiegania o

akceptacj  konsumenta, a tym samym umacniania zdolno ci konkurencyjnej. Celem niniejszego opracowania

jest zwrócenie uwagi na rosn  rol  certyfikowanych systemów jako ci, jako czynnika odgrywaj cego istotn

rol  w podnoszeniu stopnia konkurencyjno ci krajowych przedsi biorstw agrobiznesu.

NORMALIZACJA JAKO SPOSÓB ZAPEWNIENIA JAKO CI

Kategoria jako ci, jest klasyczn  kategori  poznawcz . Nastr cza ona jednak wiele trudno ci

interpretacyjnych, ze wzgl du na wieloznaczno  jej pojmowania. Trudno ci ze zinterpretowaniem tego poj cia

wynikaj  mi dzy innymi z powszechno ci zjawiska jako ci i zwi zanej z nim oboj tno ci. Wynika to z do

cz stego i mimowolnego stykania si  cz owieka z jako ci , co wytworzy o specyficzny stosunek do niej jako

zjawiska powszechnego. Poj cie to mo na rozpatrywa  na wielu p aszczyznach, zarówno filozoficznej,

ekonomicznej, spo ecznej, marketingowej, a tak e technicznej i ekologicznej.
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Wed ug najbardziej znamienitych przedstawicieli nurtu jako ciowego, a mianowicie Jurana, Deminga

i Crosby’ego, jako  mo na wyrazi  jako: stopie , w jakim okre lony wyrób zaspokaja potrzeby okre lonego

nabywcy, lub te  stopie , w jakim okre lony wyrób znajduje u konsumenta pierwsze stwo przed innymi

wyrobami [Urbaniak 1998].

Z punktu widzenia wspó czesnych definicji jako ci, mo na zauwa , e rozpatruj  one to poj cie g ównie w

kategoriach filozoficznych i spo ecznych. Webster poj cie jako ci rozpatruje jako: szczególne w ciwo ci i

istotne cechy przedmiotu, pewien stopie  doskona ci, przewa nie wysoki poziom spo eczny, cecha

odró niaj ca [Webster 1994].

Rys. 1. Jako  z punktu widzenia nabywcy
Fig. 1. Quality regarding a consumer

ród o: Smith G.F., 1993: The Meaning of Quality, TQM, vol. 4., No. 3 1993.
Source: Smith G.F., 1993: The Meaning of Quality, TQM, vol. 4., No. 3 1993.

Potocznie mówi si , i  jako  jest zachowana wtedy, gdy wracaj  do przedsi biorstwa klienci, a nie jego

wyroby. Norma ISO serii 9000:2000 definiuje poj cie jako ci jako: zdolno  wyrobu, procesu lub systemu do

spe nienia wymaga  klienta i wszystkich stron zainteresowanych. Oczywi cie z punktu widzenia konsumenta

jako  nabytego wyrobu jest w pewnym sensie zwi zana z zadowoleniem i satysfakcj  z jego nabycia

i u ytkowania, takie te  funkcje powinna spe nia . W praktyce, o poziomie jako ci wyrobu decyduje, oprócz

mo liwo ci zaspokojenia oczekiwa  klienta w zakresie charakterystyk technicznych, równie  cena, jak  trzeba

zap aci  za okre lony poziom zaspokojenia oczekiwa .

W my l powy szego podej cia (rysunek 1), poj cie jako ci mo na zdefiniowa  jako: ca okszta t w ciwo ci

przyrodniczych, technicznych, ergonomicznych, ekonomicznych, estetycznych i u ytkowych, które tkwi  w

wewn trznej strukturze produktu i w ostatecznym rezultacie kszta tuj  stopie  zaspokojenia potrzeb nabywców

tych dóbr [Prozowicz 2001].

Dzia alno  normalizacyjna od wieków towarzyszy dzia alno ci gospodarczej cz owieka oraz s y

harmonijnemu rozwojowi nauki i produkcji dóbr. U atwiaj c codzienne ycie, nabiera coraz wi kszego

Jako  z punktu widzenia

nabywcy

Potrzeby funkcjonalne Potrzeby niefunkcjonalne

cechy zwi zane z
eksploatacj

cechy zwi zane z
dyspozycyjno ci

image potrzeby
estetyczne

komfort
ytkowania ekonomiczno  u ytkowo

niezawodno  naprawialno  gwarancja
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znaczenia wraz z rozwojem produkcji masowej dla anonimowego u ytkownika. Zjawisko normalizacji

wyst puje we wszystkich typach organizacji gospodarczych. Normalizacja w sferze gospodarki ma szczególn

rang , wywo uj c istotne skutki w obszarach techniki, ekonomiki, rodowiska naturalnego i spo ecznego, jest

obiektem wszechstronnych bada , ma równie  d ug  tradycj  oraz rozwini te struktury organizacyjne.

Podpisany przez Polsk  i Wspólnot  Europejsk  Uk ad Europejski ustanawiaj cy stowarzyszenie mi dzy

Rzeczypospolit , a Wspólnotami Europejskimi, na  na Polsk  mi dzy innymi konieczno  dostosowania

naszych standardów technicznych do standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej, równie  w zakresie

jako ci [Zatorski, Wawak 1994]. Stworzy  konieczno  wprowadzenia krajowego systemu normalizacyjnego,

zgodnego z analogicznymi systemami w krajach Unii.

Podstawowym rodkiem eliminacji barier technicznych w handlu jest ujednolicenie prawa w skali Unii

Europejskiej. Do harmonizacji prawa w UE s  najcz ciej dyrektywy. Pa stwa cz onkowskie zobowi zane s

do wprowadzenia w postanowie  dyrektyw do w asnego prawa krajowego i poinformowania Komisji

Europejskiej o zastosowanych w tym celu rodkach. W systemie europejskim przyj to, e do realizacji zasady

swobodnego przep ywu towarów zasadniczo wystarcza ustanowienie zasad bezpiecze stwa odnosz cego si  do

fazy projektowania i wytwarzania wyrobu. Z tego powodu Unia Europejska ograniczy a prawodawstwo

w zakresie przepisów technicznych do fazy projektowania, wytwarzania i wprowadzania produktów na rynek.

Faza eksploatacji za , jest zharmonizowania w specyficzny sposób i tylko fragmentarycznie. W prawie

niedopuszczalne jest ustanowienie takich przepisów, które narzuca y by konieczno  spe niania na etapie

projektowania i wytwarzania wymaga  innych ni  ustanowione w dyrektywach.

Polskie normy by y dokumentami obligatoryjnymi do 1994 roku. Po nowelizacji ustawy o normalizacji,

polskie normy sta y si  dokumentami fakultatywnymi, których stosowanie zale y, tak jak w innych krajach od

woli stron zawieraj cych kontrakty gospodarcze. Ta zmiana charakteru norm nabra a kluczowego znaczenia dla

przystosowania polskiej normalizacji do normalizacji pa stw gospodarek rynkowych i w ciwie od jej

wprowadzenia mo na by o podj  dzia ania harmonizacyjne [Wasilewski 1999].

Polskie przedsi biorstwa chc c by  konkurencyjnymi na rynkach mi dzynarodowych musz  dostosowa  si

do systemów zapewnienia jako ci uznawanych i przestrzeganych w tych pa stwach zarówno obowi zuj cych w

obszarze dobrowolnym jak i obowi zkowym. Wraz z wej ciem do struktur Europejskich zmieniaj  si  prawa

i obowi zki polskiego wytwórcy. Nie jest on ju  eksporterem wyrobów do krajów UE, a podmiotem wspólnego

rynku.

METODA BADA

Badania empiryczne przeprowadzono na prze omie roku 2002/2003. Obj to nimi przedsi biorstwa

reprezentuj ce dwie najwa niejsze bran e polskiego przemys u rolno-spo ywczego, mianowicie bran

mleczarsk  i mi sn . Stanowi  one podstawowe ogniwa krajowego przemys u rolno-spo ywczego, a ich

produkcja s y zaspokajaniu podstawowych potrzeb ywno ciowych spo ecze stwa. Wa  przes ank

podj cia bada  w tych bran ach by  równie  fakt, i  to w nie w nich najwcze niej podj to dzia ania zwi zane

z popraw  jako ci i bezpiecze stwa produkowanej ywno ci.

Populacj  badanych przedsi biorstw dobrano w sposób celowy, spo ród grupy zak adów posiadaj cych

stosowne certyfikaty i znaki jako ci. By y to zarówno certyfikaty umo liwiaj ce eksport towarów do krajów UE,

jak równie wiadcz ce o zachowaniu bezpiecze stwa produkowanej ywno ci (HACCP). G ówny jednak
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nacisk, po ono na posiadanie przez nie certyfikowanych systemów zarz dzania i zapewnienia jako ci. Ze

wzgl du na znaczne ograniczenia ilo ciowe w liczbie przedsi biorstw posiadaj cych wymagane certyfikaty

i znaki jako ci, badaniem obj to obszar ca ego kraju ze znaczn  przewag  województw pó nocnej Polski. Tereny

te cechowa y si  wy szym poziomem rozwoju rolnictwa stanowi cego zaplecze surowcowe dla badanych

przedsi biorstw, jak równie  znacznie wi ksz  ilo ci  wysoko zorganizowanych struktur wytwórczych.

W badaniach pos ono si  metod  wywiadu przy u yciu kwestionariusza, przeprowadzonego zarówno

z prowadz cymi przedsi biorstwa, jak równie  z personelem kierowniczym poszczególnych dzia ów

przedsi biorstw. Przygotowany kwestionariusz ankiety skierowano do 60 przedsi biorstw produkcyjnych.

Informacje wyj ciowe dotycz ce zbiorowo ci przedsi biorstw przemys u mleczarskiego i mi snego pochodzi y

w wi kszo ci z baz danych instytucji certyfikuj cych, takich jak: Polskie Centrum Bada  i Certyfikacji oraz

Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le. Ponadto wykorzystano materia y informacyjno-promocyjne na

temat zastosowanych systemów jako ciowych, podawane do publicznej wiadomo ci przez same

przedsi biorstwa, jako swoisty element marketingowy.

W sk ad badanych przedsi biorstw przemys u spo ywczego wesz o 36 przedsi biorstw mleczarskich co

stanowi o oko o 60% badanej populacji oraz zak ady mi sne, co stanowi o pozosta e 40 % badanych

przedsi biorstw. Zdecydowana wi kszo  badanych podmiotów gospodarczych (60%) nale a do grupy

przedsi biorstw du ych. Z czego w ród przedsi biorstw bran y mleczarskiej zak ady te stanowi y oko o 54%,

za  mi snej oko o 69% populacji. Podzia u na kategorie wielko ciowe dokonano zgodnie z klasyfikacj  GUS-u

wed ug której, za przedsi biorstwa ma e uznano takie, które zatrudniaj  poni ej 50 osób, za rednie takie które

zatrudniaj  od 50-250 osób, za  za du e takie które zatrudnia y w badanym okresie powy ej 250 osób. Tak

roz ona struktura wielko ci badanych zak adów mo e wiadczy  o tym, i  to w nie w przedsi biorstwach

najwi kszych najwcze niej podj to dzia ania zwi zane z wdra aniem systemów zapewnienia i zarz dzania

jako ci , jak równie  szeroko zakrojone dzia ania na rzecz podnoszenia jako ci produkcji i zarz dzania

organizacj  (tabela 1).

Tabela 1. Struktura badanych przedsi biorstw wed ug liczby zatrudnionych w %
Table 1. Structure of analysed enterprises according to number of employed in %

Wed ug bran y w %
Liczba zatrudnionych w badanych zak adach Ogó em

mleczarska mi sna
< 50 osób 12,5 12,5 12,5

50-250 osób 27,5 33,3 18,8
>250 osób 60,0 54,2 68,8

ród o: Opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
Source: Author’s research.

Zak ady redniej wielko ci, stanowi y 27,5 % populacji, z czego w bran y mleczarskiej by o ich 33,3%, za

mi snej 18,8%. Przedsi biorstwa ma e, zatrudniaj ce do 50 pracowników stanowi y jedynie 12,5% badanych

przedsi biorstw. Jakiekolwiek zmiany, szczególnie o charakterze ekonomicznym w przypadku przedsi biorstw

ma ych post powa y bardzo wolno, czego dowodz  wyniki przeprowadzonych bada . Wynika z nich

jednoznacznie, e przedsi biorstwa najmniejsze najs abiej by y zaanga owane w dzia ania zwi zane

z podejmowaniem dzia  na rzecz podnoszenia jako ci, najcz ciej w postaci pojedynczych inicjatyw,

cych na ladownictwem silniejszych rywali rynkowych.
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WYNIKI BADA

Dba  o jako  produkowanych dóbr, jak równie  certyfikacja na zgodno  z systemami jako ciowymi

daje przedsi biorstwom wiele korzy ci. Posiadanie okre lonego certyfikowanego systemu jako ci staje si

w obecnych czasach spraw  presti ow . Poprzez dzia ania usprawniaj ce funkcjonowanie zak adu oraz

utrzymywanie poprawnych relacji z otoczeniem, przedsi biorstwa mog  wp ywa  na popraw  jego sytuacji

konkurencyjnej. W d szej perspektywie stanowi to nie tylko szans  na przetrwanie przedsi biorstwa na rynku,

lecz tak e jego trwa y rozwój. Oprócz korzy ci zewn trznych, w postaci w ciwego postrzegania

przedsi biorstwa i jego oferty rynkowej, certyfikacja ma równie  wp yw na przeorganizowanie przedsi biorstwa

i jego struktury organizacyjno – wytwórczej, co mo e dawa  korzy ci wewn trzne [Bia as 2000].

Przedsi biorstwa wykazuj ce dba  o wysok  jako  swoich wyrobów poprzez wdro enie certyfikowanych

systemów jako ci, z regu y w d szej perspektywie oczekuj  wymiernych efektów. Mo na do nich zaliczy

m.in.: popraw  wizerunku przedsi biorstwa, usatysfakcjonowanie nabywców i klientów, odniesienie sukcesu

marketingowego wp ywaj cego na wzrost pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa, popraw  ogólnej jako ci

wyrobów, uporz dkowane funkcjonowania organizacji, itp.[Sprzednicki 2001, Berdowski 2004].

Patrz c na jako  z punktu widzenia rodzaju stosowanych przez badane przedsi biorstwa systemów jako ci,

na szczególn  uwag  zas uguje fakt, i  najcz ciej wdra anym systemem by  system HACCP. Jego zastosowanie

pozwala przedsi biorstwu na prowadzenie dzia alno ci zapewniaj cej bezpiecze stwo produkowanych przez nie

wyrobów dla zdrowia i ycia konsumentów. System HACCP jest systemem, dzi ki któremu przedsi biorstwa

mog  prowadzi  wolny i nieskr powany handel nie tylko na rynku krajowym, ale i na rynku unijnym.

Powszechno  jego stosowania w znacznej mierze wynika z charakteru narzuconych przez Uni  Europejsk

standardów w zakresie bezpiecze stwa ywno ci. Z biegiem czasu sta  si  on systemem obligatoryjnym, do

stosowania którego zosta y zobowi zane wszystkie przedsi biorstwa zajmuj ce si  zarówno produkcj , jak i

obrotem produktami ywno ciowymi. Pocz tkowo z tego obowi zku zosta y zwolnione zak ady ma e, lecz i one

z czasem zosta y zobligowane do ich stosowania.

Jak wynika z przeprowadzonych bada  system HACCP stanowi  punkt wyj cia do wdra ania kolejnych,

bardziej rozwini tych form (systemów) zarz dzania jako ci . cznie wdro o go oko o 73% badanych

przedsi biorstw. Spo ród tej grupy przedsi biorstw najliczniejsz  grup  zak adów, które wdro y g ównie ten

system w ycie by y zak ady ma e (100%). W oko o 36% z nich wdro ono równie  systemy zgodne z normami

serii ISO 9000, cz sto b cymi kontynuacj  poprzedniego systemu.
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Rys. 1. Podstawowe rodzaje stosowanych systemów i znaków jako ci wed ug wielko ci przedsi biorstw (w %)
Fig. 1. Main types of quality systems and sings concerning size of enterprises (in %)

ród o: badania w asne
Source: Author’s research

Nale y stwierdzi , i  p ynne przechodzenie od mniej do bardziej rozwini tych form zarz dzania jako ci  jest

zale ne z jednej strony od wielko ci przedsi biorstwa, z drugiej za  od zaanga owania w wymian

mi dzynarodow . W ród przedsi biorstw rednich i du ych oprócz wspomnianego wcze niej systemu

bezpiecze stwa zdrowotnego, znacznie cz ciej wdra ano normy serii ISO 9000. Zastosowa o je oko o 58%

zak adów rednich i oko o 60% zak adów du ych. Niewielka grupa przedsi biorstw (10%) posiada a równie

certyfikaty umo liwiaj ce eksport wyrobów do pa stw Unii Europejskiej. Ponadto zak ady te posiada y równie

liczne nagrody i wyró nienia w dziedzinie jako ci. Znikoma liczba zak adów (dwa przedsi biorstwa), w tym

wy cznie du ych, posiada a wdro one systemy zarz dzania rodowiskowego oparte na ISO serii 14000.

wiadczy to o wci  s abym zainteresowaniu zak adów spo ywczych dba ci  o rodowisko naturalne. Mo na

przypuszcza , e zainteresowanie to w przysz ci wzro nie, gdy przedsi biorstwa te zaczn  realizowa  w pe ni

wiadomie koncepcje trwa ego i zrównowa onego rozwoju.

PRZYCZYNY DOSKONALENIA JAKO CI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA ROLNO-

YWNO CIOWEGO

Motywy ubiegania si  o przyznanie stosownego certyfikatu w ród przedsi biorstw bywaj  ró ne. Do

najcz stszych nale y ch  wykorzystania posiadanego certyfikatu w dzia aniach marketingowych, jako silnego

bod ca promocyjnego. Przedsi biorstwa prowadz ce dzia alno  zgodnie z przyj tymi zasadami jako ciowymi

postrzegane s  jako lepsze oraz atwiej uzyskuj  akceptacj  w ród nabywców swych produktów. Produkty które

nie posiadaj  stosownego certyfikatu coraz cz ciej zaczynaj  by  pomijane w decyzjach nabywczych. Korzy ci,

jakie mog  osi gn  polskie przedsi biorstwa stosuj c si  do zasad systemów zarz dzania jako ci  mog  by

takie same, jakie osi gn y przedsi biorstwa pa stw nale cych ju  wcze niej do UE. Krajowe przedsi biorstwa,

wdra aj c owe systemy staj  przed szans  wej cia i skutecznego konkurowania na tych rynkach nie tylko nisk

cen , ale równie  wysok  i w pe ni udokumentowan  jako ci  swych produktów.

Do podstawowych przyczyn wdra ania systemów jako ciowych w badanych zak adach mo na zaliczy

m.in.: zmieniaj ce si  wymogi rynku w zakresie rosn cych wymaga  jako ciowych (57%). Inn  bardzo istotn
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przyczyn  z punktu widzenia kieruj cych zak adami, by a nowa rzeczywisto  zwi zana z integracj  Polski z UE

oraz niepewno  co do dalszych losów krajowych przedsi biorstw na tym rynku (55%). W zwi zku z tym, wiele

z badanych przedsi biorstw (47%) zwróci o uwag  na stopniowy spadek konkurencyjno ci produkowanych

przez nie wyrobów, które to zacz y stopniowo przegrywa  rywalizacj , szczególnie na rynku

mi dzynarodowym (tabela 2).

Tabela 2. Przyczyny wdra ania systemów jako ci w badanych przedsi biorstwach (w %)
Table 2. Reasons of quality systems implementation in the enterprises (in %)

Wed ug rodzaju przedsi biorstwa w % Wed ug bran y w %
Przyczyny wdra ania systemów jako ci Ogó em

ma e rednie du e mleczarska mi sna

Decyzja kierownictwa 27,5 40,0 36,4 20,8 25,0 31,3

Obawa przed integracj  z UE 55,0 60,0 45,5 58,3 50,0 62,5

Efekt na ladownictwa 47,5 60,0 45,5 45,8 45,8 50,0

Wzrost wymogów rynku 57,5 80,0 36,4 62,5 62,5 50,0

Spadek konkurencyjno ci 47,5 80,0 45,5 41,7 33,3 68,8

Sygna y o z ej jako ci 12,5 20,0 0,0 16,7 0,0 31,3

Spadek op acalno ci produkcji 22,5 20,0 36,4 16,7 16,7 31,3

ród o: badania w asne
Source: Author’s research

Jednak spora cze  zak adów (47,4%) wdro a systemy zarz dzania jako ci , jako element na ladownictwa

liderów rynkowych. W wielu z nich (27,5%) decyzja o wprowadzeniu systemu jako ci by a podejmowana na

skutek nie do ko ca przemy lanej decyzji kieruj cych przedsi biorstwem, b cej cz sto efektem

na ladownictwa aktualnych trendów zachodz cych w przemy le spo ywczym.

PODSTAWOWE KORZY CI I ZASTRZE ENIA ZWI ZANE Z WDRA ANIEM SYSTEMÓW

JAKO CI

Ka de przedsi biorstwo podejmuj c jakiekolwiek dzia ania wymagaj ce zaanga owania znacznej ilo ci

kapita u, liczy na wymierne korzy ci ekonomiczne. Wdra anie zasad systemów jako ciowych jest procesem

mudnym, d ugotrwa ym i kosztownym. Na wyra ne jego efekty, szczególnie natury ekonomicznej trzeba

niekiedy czeka  kilka, a nawet kilkana cie lat. Szybko zmieniaj ce si  realia rynkowe zawsze wi  si

z ryzykiem niepowodzenia inwestycji w podnoszenie jako ci. Samo uzyskanie jakiegokolwiek certyfikatu

jako ci, nigdy nie daje pewno ci, i  przedsi biorstwo osi gnie sukces rynkowy.

Z przeprowadzonych bada  wynika, e po wprowadzeniu systemów jako ci w zdecydowanej wi kszo ci

badanych przedsi biorstw zauwa ono popraw  ich sytuacji rynkowej. Ujawni o si  to w postaci zmiany

wizerunku, zw aszcza na zagranicznych rynkach (42,6%), co wp yn o na wzrost ogólnego wolumenu eksportu,

jaki zanotowano w przypadku du ych i rednich przedsi biorstw po wdro eniu systemu zarz dzania jako ci .

Nie mniej wa na by a tak e poprawa sytuacji konkurencyjnej na rynku krajowym (40,4%). W przypadku

znacznie mniejszej liczby przedsi biorstw po wprowadzeniu systemów, ich sytuacja ekonomiczno-gospodarcza

nie uleg a jednak wyra nej poprawie (14,5%). W niewielkiej liczbie szczególnie ma ych zak adów (2,1%),

wdro enie tych systemów, wp yn o raczej na pogorszenie ich ogólnej sytuacji ekonomicznej (rys. 2).
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Rys. 2. Wp yw certyfikowanych systemów jako ci na stopie  konkurencyjno ci przedsi biorstwa (w %)
Fig. 2. Impact of certified quality systems on a competitiveness level of an enterprise (in %)

ród o: badania w asne
Source: Author’s research

Do innych korzy ci wprowadzenia systemów jako ciowych mo na zaliczy  równie  podniesienie stopnia

lojalno ci nabywców do produkowanych przez te przedsi biorstwa produktów. W przypadku znacznej cz ci

(37%) przedsi biorstw, na skutek zmiany polityki i strategii dzia ania poprzez wzrost dba ci o produkt

i konsumenta uda o si  utrzyma  dotychczasowych nabywców. Owa zmiana polityki wp yn a tak e na

pozyskanie nowych nabywców (39,1%). Istotniejszych zmian w lojalno ci nabywców nie zanotowa o prawie

24% badanych przedsi biorstw. Jednym z namacalnych dowodów skuteczno ci wdro onych zasad

jako ciowych, wynikaj cych z ich specyfiki i natury by o tak e zmniejszenie ilo ci wykrywanych i zg aszanych

wad ze strony nabywców. Takie informacje poda o oko o 70% badanych zak adów, za  w 30% nie zauwa ono

wi kszych zmian.

Badane przedsi biorstwa poproszono tak e o podanie innych korzy ci p yn cych z zastosowania systemów

zarz dzania jako ci  oraz o nadanie sugerowanym w kwestionariuszu odpowiedziom stosownych wag w skali od

5-1, gdzie 5 oznacza o najbardziej istotn  cech , za  1 najmniej istotn . W wyniku analizy uzyskanych danych,

mo na stwierdzi , i  g ówn  korzy ci  z wdro enia owych systemów by a stabilizacja sytuacji ekonomicznej

przedsi biorstw (4,3). Ponadto nast pi  spadek ogólnych kosztów funkcjonowania przedsi biorstwa (4,1),

zwi zanych g ównie z usuwaniem wad, jak równie  ze strat  cz ci dotychczasowych rynków zbytu na skutek

abej jako ci produktów (rys. 3).
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ród o: badania w asne
Source: Author’s research

Wdro enie certyfikowanych systemów jako ci zosta o s abiej ocenione z punktu widzenia oczekiwanych

korzy ci pracowniczych, gdy  ich wdro enie nie gwarantowa o sta ej pracy pracownikom, jak równie  nie

gwarantowa o poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Mimo to prowadz cy badane przedsi biorstwa cz sto

zwracali uwag  równie  na wzrost wydajno ci pracy w ich zak adach.

Mimo wielu optymistycznych g osów kierowanych pod adresem op acalno ci wdro onych systemów

zarz dzania jako ci  w wielu (60%) szczególnie ma ych przedsi biorstwach zg aszano opinie i  poczynione

inwestycje nie wywar y wyra nego wp ywu na wyniki ekonomiczne tych przedsi biorstw. Kierownictwo tych

przedsi biorstw wypowiada o si  raczej sceptycznie na temat op acalno ci owej inwestycji. Nale y jednak

zwróci  uwag  na charakter tej inwestycji oraz przypomnie  i  inwestycje w popraw  jako ci maj  charakter

ugofalowy i trudno jest spodziewa  si  natychmiastowych rezultatów, a tak e szybkiego zwrotu

zainwestowanych rodków. Nie brakowa o równie  innych zastrze  kierowanych w stron  wdro onych

systemów jako ciowych. Najwi cej negatywnych stwierdze  pad o pod k tem zbyt wysokich kosztów

poniesionych na stosowne procesy dostosowawcze. Zwrócono równie  uwag  na potrzeb  ci ego procesu

kontroli skuteczno ci funkcjonowania systemu oraz konieczno  przed ania wa no ci pozyskanych

certyfikatów. Wiele g osów wskazywa o na zbyt wysoki stopie  zbiurokratyzowania procedur wdra ania

systemów jako ci. Najwi cej zastrze  w tym kierunku wyra y ma e i rednie przedsi biorstwa,

przyzwyczajone dotychczas do uproszczonych procedur funkcjonowania, jak równie  do pewniej niezale no ci

rynkowej.

Tabela 3. Zastrze enia do zastosowanych certyfikowanych systemów jako ci w zale no ci od wielko ci przedsi biorstwa (w
skali od 5 do 1)

Table 3. Doubts concerning implemented certified quality systems in relation to an enterprise’s size (marks from 5 to 1)

Wed ug wielko ci przedsi biorstwa
Deklarowane zastrze enie Ogó em

ma e rednie du e
Konieczno  przed ania certyfikatu 3,8 4,6 3,7 3,6
Nieustanna kontrola sprawno ci systemu 3,9 4,6 4,2 3,5
Konieczno  szkole 3,6 4,5 3,9 3,2
Biurokratyzacja 4,4 5,0 4,5 4,2
Wysoki koszt dostosowania przedsi biorstwa 4,9 5,0 4,5 3,6

ród o: badania w asne
Source: Author’s research
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WNIOSKI

Przeprowadzone badania maj ce na celu okre lenie wp ywu jako ci na podnoszenie stopnia

konkurencyjno ci przedsi biorstw sektora rolno-spo ywczego pozwalaj  na wyci gni cie nast puj cych

wniosków ogólnych:

1. Jako  w najbli szej przysz ci za spraw  wdra ania certyfikowanych systemów mo e by  jednym

z najistotniejszych i najskuteczniejszych sposobów na popraw  sytuacji rynkowej wielu

przedsi biorstw.

2. ównymi korzy ciami z wdra ania systemów jako ciowych s  w znacznej mierze korzy ci natury

organizacyjno-ekonomicznej. Zaliczy  do nich mo na m.in. wzrost ogólnego wolumenu sprzeda y

zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, popraw  ogólnego wizerunku i lojalno ci nabywców z

dokonywanych zakupów poprzez dostarczenie zadowolenia ostatecznemu nabywcy. Ponadto nale y

zwróci  uwag  na popraw  sprawno ci zarz dzania organizacj , poprzez tworzenie sprawnego systemu

zarz dzania oraz odpowiedzialno ci za ogi za powsta e wady produkcyjne.

3. Przyczyny wdra ania systemów jako ci w badanych przedsi biorstwa wi kszo ci przypadków s

wynikiem stopniowego dostosowywania si  do nowych realiów rynkowych, oraz obaw  co do przysz ej

ich egzystencji na rynku Unii Europejskiej. Ponadto nale y zwróci  uwag  na fakt, i  gro

przedsi biorstw dostrzega rosn ce trudno ci z prze amywaniem rosn cych barier konkurencyjnych, za

wdra ane systemy jako ciowe zdaniem wielu kieruj cych zak adami maj  by  swoistym antidotum na

owe problemy. W wielu, szczególnie ma ych przedsi biorstwach wdro enie omawianych systemów

jako ci nast pi o na zasadzie przymusu zwi zanego z narzuceniem uregulowa  Wspólnego Rynku.

4. Doskonalenie jako ci mimo wielu zalet wi e si  z ogromnymi kosztami, jakie nale y ponie

szczególnie w pocz tkowym okresie ich wdra ania. Na wymierne skutki szczególnie natury

ekonomicznej trzeba czeka  kilka, a niekiedy kilkana cie lat. Dlatego te , najbardziej sceptycznie do

korzy ci zwi zanych z zastosowaniem ich w praktyce wypowiadajcie przedsi biorstwa ma e. Kieruj cy

tymi przedsi biorstwami patrz  na jako  krótkowzrocznie, poprzez pryzmat wysoko ci

zainwestowanych w ni rodków.

5. Mimo wielu przedstawionych zalet wdra anych systemów jako ci przedsi biorstwa bran y rolno-

spo ywczej zwracaj  uwag  na wiele zastrze  zwi zanych z funkcjonowaniem systemów, s  to m.in.

wysokie zbiurokratyzowanie, wysokie koszty, ci y proces kontrolny funkcjonowania systemu.
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QUALITY IN INCREASING COMPETITIVENESS LEVEL OF ENTERPRISES IN AGRO-FOOD
SECTOR

Abstract. On the present stage of Polish economy development, the major problem is improvement of
competitiveness. After Poland’s accession to the European Union many entrepreneurs had to decide on ways of their
further economic activities. Although the integration brought great opportunities, there were also numerous problems
and fears connected with the fact. According to that, an issue of competitiveness, especially within agribusiness
enterprises, is an extremely important aspect of Polish economy development. However, there are many economic as
well as non-economic factors deciding on the ability of competitiveness enhancement of particular branches of
economy. Both theory and practise prove that nowadays widely understood quality supported by implementation of
certified quality management systems’ rules can be such a factor
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TO SAMO  ORGANIZACJI NON-PROFIT NA PRZYK ADZIE
FEDERACJI ZIELONYCH GAJA

Joanna Hernik
Akademia Rolnicza w Szczecinie

Streszczenie: Lata dziewi dziesi te to okres, kiedy w Polsce, odchodz c od gospodarki centralnie planowanej,
zaprzestaje si  wspierania wielu dziedzin ycia spo ecznego. T  luk  wype niaj  organizacje non-profit, które
zajmuj  si  zarówno wspieraniem edukacji, jak i zdrowia, sportu, turystyki, kultury i sztuki, ochrony rodowiska itd.
Mo na zauwa , e z czasem powsta o tych organizacji tak wiele, i  - aby skutecznie dzia  – powinny zacz
funkcjonowa  wed ug zasad rynkowych, do których zalicza si  m.in. zarz dzanie marketingowe. Marketing
stosowany w organizacjach niekomercyjnych niczym nie ró ni si  od tego, praktykowanego w podmiotach
dzia aj cych dla zysku. St d te  nale y za , e organizacje non-profit powinny odpowiednio komunikowa  si  z
otoczeniem, a tak e powinny stara  si  wytworzy  pozytywny wizerunek, bazuj cy na wyró nikach to samo ci. W
artykule przedstawiono wi c problemy okre lania wyró ników oraz tworzenia wizerunku organizacji non-profit na
przyk adzie Federacji Zielonych Gaja, dzia aj cej w sferze ochrony rodowiska.

owa kluczowe: komunikacja, marketing, organizacja non-profit, wizerunek, FZ Gaja

WST P

W ramach ka dej organizacji wskaza  mo na cztery elementy, które wspó graj c ze sob  okre laj  jego

obecny kszta t i przysz . Zalicza si  do nich: 1) to samo , misj  i okre lone cele, 2) zatrudnionych

pracowników, 3) struktur  organizacyjn  oraz 4) technik  i technologi . Nawet w przypadku organizacji non-

profit wszystkie te elementy maj  istotne znaczenie, je li za ymy, e organizacje te musz  si  zachowywa  jak

inne podmioty istniej ce na rynku.

To samo  podmiotu to zachowanie wynikaj ce z jego misji, tworz ce obraz przez jednolite materia y

graficzne, pracowników oraz komunikacj  (wewn trzn , a tak e t  dotycz  otoczenia). Na to samo  maj

wi c wp yw pracownicy wykonuj cy ró ne obowi zki. Prac  ludzi mo na udoskonala  na ka dym etapie,

zwraca  uwag  na popraw  wybranych aspektów (np. na terminowo ), post py zale  jednak w du ej mierze

od nastawienia i zaanga owania. Wspó czesna si a robocza nie jest ju  „towarem”, ale stanowi o warto ci

organizacji, dlatego wa ne jest, eby pracownicy z ni  si  uto samiali [Gowen, Tallon 2003].

Podstaw  sprawnego funkcjonowania podmiotu jest jego struktura organizacyjna, która pokazuje s bowe

zale no ci (lub ich brak) mi dzy poszczególnymi stanowiskami pracy. Dzi ki niej wiadomo, kto wydaje

polecenia, a kto powinien je wykonywa . Struktura organizacyjna jest ró nie rozumiana w organizacjach non-

profit; czasami ma tradycyjny kszta t (w przypadku szkó  chocia by), a czasami ma bardzo nieformaln  posta

i zakres powi za  (zarz d i pracownicy-wolontariusze).

Technika, rozumiana jako ogó rodków i czynno ci zwi zanych z dzia alno ci  ludzk , dzielona jest na

nauki techniczne (np. maszynoznawstwo) oraz dzia ania produkcyjne, czyli technologi . Ta z kolei jest

rozumiana jako zasób wiadomo ci o tym, w jaki sposób mo na organizowa  proces produkcyjny. Wydaje si , i

powy sze zagadnienie trudno odnie  do to samo ci i organizacji non-profit, ale tak e one dysponuj  pewnymi

zasobami materialnymi, które pomagaj , lub ograniczaj  ich codzienn  prac .

Z punktu widzenia niniejszej publikacji niektóre czynniki s  bardziej, inne mniej istotne, jak np. technika,

chocia  zaznaczy  tu nale y, e wszystkie te elementy wp ywaj  na postrzeganie organizacji [Vázquez, Álvarez,

Santos 2002]. Jako e za baz  to samo ci podmiotu uznaje si  zachowanie ludzi, system wizualny oraz

komunikacj  z otoczeniem, te trzy elementy uwzgl dnione zostan  w dalszych rozwa aniach.
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REGU Y TWORZENIA TO SAMO CI

To samo  pierwotnie analizowana by a z psychologicznego punktu widzenia i dotyczy a dwóch aspektów:

relacji cz owieka wobec innych ludzi oraz wobec siebie samego. Odk d pojawi a si  marketingowa koncepcja

zarz dzania podmiotem (w krajach rozwini tych Europy s  to lata 70. XX w.), podobnie zacz to postrzega

relacje mi dzy organizacj  a jej otoczeniem, a tak e mi dzy elementami samej organizacji jako jej cz ciami

dzia aj cymi w ramach systemu. Organizacje non-profit pozyskuj rodki od ludzi dobrej woli, bardzo istotne

jest zatem kreowanie zrozumienia, a nawet zaufania mi dzy darczy cami a obdarowanym, beneficjentem.

Takiemu zrozumieniu s y jasny wizerunek podmiotu. Zanim jednak organizacja stworzy odpowiedni image,

powinna wiadomie wykreowa  wyró niki to samo ci, b ce podstaw  jej postrzegania. Wynika to z prostej

relacji: najpierw odbywa si  odbieranie wyró ników, a nast pnie – na ich podstawie – tworzy si  wizerunek

organizacji, rozumiany jako zbiór my li, opinii, skojarze , które nast pnie automatycznie s  przywo ywane

w kontakcie z organizacj  [Budzy ski 1997]. Tak wi c to samo  jest wynikiem stara  prowadz cych do

uzyskania konkretnego wizerunku firmy, wizerunek natomiast to efekt tych e stara .

Na to samo  podmiotu (corporate identity) sk adaj  si  trzy elementy: zachowanie, obraz i komunikacja

[Hernik, Zi ba 2001], które mo na nazwa  wyró nikami to samo ci wtedy, gdy podmiot wiadomie wybierze

konkretny element, aby sta  si  on jego charakterystyczn  cech  (rys. 1).

Rys. 1. Elementy tworz ce to samo  organizacji
Fig. 1. Elements forming corporate identity

ród o: [Hernik, Zi ba 2001].
Source: [Hernik, Zi ba 2001].

Ka dy dzia aj cy podmiot buduje swój wizerunek m.in. poprzez zatrudnionych ludzi, st d system zachowa

mo na okre li  jako formalne i nieformalne reakcje tych ludzi na to, co si  wokó  nich dzieje. Wydaje si , e

pracownicy zgodz  si  na wiele, je eli organizacja b dzie prowadzi a tzw. Podej cie budowy kapita u ludzkiego

(human capital approach). W ramach tego modelu tworzy si  wizerunek organizacji oparty na lojalno ci,

zaanga owaniu i wspó pracy, poniewa  zak ada on, i  cz owiek jest z natury zdolny i ch tny do rozwoju. Je eli

prze ony, menad er nie wierzy, e pracownik mo e sam pracowa , i to dobrze, to albo zatrudni

niew ciwego kandydata, albo – co cz sto si  zdarza – nie ca kiem zrozumia  na czym polega jego rola.

Mi dzy organizacjami komercyjnymi a tymi nie dzia aj cymi dla zysku istnieje ta zasadnicza ró nica, e do

pierwszych przychodz  klienci, a do drugich – nie. Pracownicy organizacji non-profit na ogó  nie postrzegaj

osób, petentów, jako klientów przynosz cych dochód. Wydaje si , i  z tego te  powodu nieco inaczej si

zachowuj  – s  mniej sk onni do wspó pracy, wyja niania, negocjacji.

To samo  organizacji
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Kolejnym istotnym wyró nikiem to samo ci mo e by system wizualny, czyli wszystko to, co jest

odbierane przez otoczenie za pomoc  wzroku. Kiedy analizuje si  system wizualny producenta jakiego  wyrobu,

to obok typowych wyró ników, takich jak siedziba biura (estetyka), samochody s bowe, miejsca sprzeda y,

druki akcydensowe, raporty, strony www, listy i kartki okoliczno ciowe itd., ocenia si  tak e sam produkt.

W przypadku organizacji non-profit, z braku tego ostatniego elementu, ocenia si  jako  kontaktu

z pracownikiem, dlatego to ludzie z danej organizacji s  jej wizytówk . Powinni wi c wygl da  i zachowywa

si  profesjonalnie.

Informacje przesy ane z organizacji na zewn trz stanowi  istot komunikowania, czyli takiego rodzaju

aktywno ci, jak pisze Henslow, którego adna organizacja nie jest w stanie unikn  [Henslow 2005]. Uczestnicy

rynku musz  przyj  do wiadomo ci, e rodki masowego przekazu i ich odbiorcy s  bardziej dociekliwi, ni

w przesz ci. Podkre li  tu nale y równie  wyra ny wzrost liczby organizacji non-profit, z których ka da dzia a

w konkretnej sferze, na konkretnym obszarze, do którego – wiadomie b  nie - przekazuje informacje. Dlatego

te  problemy kszta towania to samo ci i wizerunku, jako obrazu generowanego w zale no ci od stanu wiedzy

o danym podmiocie, s  nie do przecenienia. Tworzeniem wyró ników to samo ci i samego wizerunku zajmuje

si public relations. Jest to z one narz dzie marketingu wchodz ce w sk ad promocji. Jego elementy sk adowe

przedstawiono na rys. 2. Niektóre z nich, takie jak gad ety czy upominki reklamowe, albo firmowe muzea, maj

typowo komercyjny charakter; inne s  uniwersalne, a wi c mog  zaistnie  w ka dym podmiocie.

Z punktu widzenia organizacji non-profit z pewno ci  mo na stosowa : 1) publicity oraz special events,

rozumiane jako inicjowanie ciekawych wydarze , o których ch tnie napisz  media; 2) kontakty z mass-mediami,

w zale no ci od obszaru dzia alno ci organizacji – z lokalnymi lub ogólnokrajowymi; 3) organizowanie dni

otwartych; 4) w asne rodki przekazu, takie jak strona www, wewn trzne i ogólnodost pne pismo, newsletter,

raporty, druki akcydensowe, kartki i listy okoliczno ciowe, nawet filmy o organizacji; 5) kszta towanie estetyki;

6) organizowanie osobistego poparcia, które polega na zaanga owaniu popularnej osoby w proces popierania

okre lonej idei [Zaj czkowski 2005]; 7) crisis management – plan dzia ania na wypadek trudnej sytuacji,

zagra aj cej dzia aniu podmiotu.

Rys. 2. Narz dzia public relations
Fig. 2. Public relations tools

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

Wydaje si , i  na wiele z wymienionych wy ej dzia  potrzeba specjalnych nak adów – nie jest to do ko ca

prawd , poniewa  tylko w asne rodki przekazu (np. wydawanie rocznych raportów) i kszta towanie estetyki
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(np. wyj tkowa aran acja wn trza) wi  si  z konieczno ci  wydatkowania pieni dzy. Pozosta e narz dzia PR

zale  od inwencji pracowników.

DZIA ALNO  ORGANIZACJI NON-PROFIT

Organizacje dzia aj ce w sferze non-profit mog  powstawa  z zamierze  w adz lokalnych, albo z woli

indywidualnych osób (inicjatywa oddolna). W pierwszym przypadku mog  to by  biblioteki, szko y; w drugim –

fundacje, stowarzyszenia, ko cio y, partie polityczne czy zwi zki zawodowe. Wi kszo  podmiotów non-profit

stanowi  organizacje pozarz dowe (NGO – nongovernmental organization), powstaj ce w wyniku prywatnych

inicjatyw. Zgodnie z informacj  portalu NGO (www.ngo.pl) w Polsce zarejestrowanych jest oko o 61 000

organizacji pozarz dowych, z czego dzia a oko o 56 000. Tworz  one tzw. III sektor, który w Europie zatrudnia

oko o 9 mln osób, w Polsce natomiast oko o 120 tys. (1,2 %. zatrudnionych w gospodarce).

Do charakterystycznych cech dzia alno ci organizacji non-profit zalicza si  to, e zamiast dostawców

wspó pracuj  oni ze sponsorami, a zamiast klientów pojawiaj  si  beneficjenci. Ponadto organizacje nie

nastawione na osi ganie dochodu dzia aj  w wielu ró nych obszarach, przy czym s  one pod du  presj

spo eczn , bowiem wp yw na funkcjonowanie organizacji maj  zarówno zarz dy, jak i specjali ci z danej

dziedziny wspó pracuj cy w ramach projektów, w adze lokalne, spo ecze stwo. Pomimo z za enia

niekomercyjnej dzia alno ci, mo na stwierdzi , e organizacje non-profit sprzedaj  pewnego rodzaju idee.

Uznanie przez potencjalnego odbiorc  danej idei mo e oznacza  konieczno  po wi cenia swojego czasu i si ,

oddania cz ci dochodów, porzucenia dotychczasowych sposobów zachowania (np. w sferze ekologii) czy

zamiany pogl dów. Od strony odbiorcy jest to skomplikowany proces, dlatego te , aby uzyska  odpowiedni

poziom akceptacji, organizacje non-profit powinny kszta towa  wyra ny, wiarygodny wizerunek. S y temu

to samo , która jest z powodzeniem kreowana przez podmioty komercyjne.

Organizacje sfery non-profit w pewnym sensie zast puj  pa stwo w jego do niedawna prowadzonych dzia aniach

(np. w sferze ochrony zdrowia). G ówne obszary ich dzia alno ci przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. G ówna dzia alno  organizacji non-profit w Polsce w 2004 r.
Fig. 3. Key activity of non-profit organizations in Poland in 2004

ród o: http://www.portal.ngo.pl/files/badania.ngo.pl
Source: http://www.portal.ngo.pl/files/badania.ngo.pl

Jak pokazuj  badania organizacji Klon/Jawor, w podmiotach non-profit cz sto pracuj  osoby z wy szym

wykszta ceniem – a  34% organizacji ma zarz dy w ca ci z one z osób po studiach, a 31% deklaruje, ze
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wszyscy pracownicy posiadaj  takie wykszta cenie. Mo e to dobrze wró  ich przysz ci, bo s  to ludzie nie

tylko zaanga owani, ale i merytorycznie przygotowani do danej dzia alno ci (www.klon.org.pl).

Aktywno  organizacji non-profit g ównie uwarunkowana jest zdobywaniem rodków na dzia alno .

Przychody tych organizacji pochodz  ze sk adek cz onkowskich (59,9% organizacji tak twierdzi), wsparcia

samorz dów (45,2%), darowizn od osób fizycznych (40,9%) oraz firm (38,8%), a tak e dotacji rz dowych

(19,3%). Cech  charakterystyczn  organizacji non-profit jest to, i  nawet kiedy uzyskaj  nadwy  finansow ,

nie mog  jej podzieli  mi dzy cz onków organizacji czy wyp aci  zarz dowi. Musz  j  przekaza  na cele

wymienione w statucie, a cz sto na cele wskazane w cz ciowo finansowanym z zewn trznego ród a projekcie.

ANALIZA WYRÓ NIKÓW TO SAMO CI FEDERACJI ZIELONYCH GAJA

Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA (FZ GAJA) powsta o w 1993 roku. Jest to niezale na,

apolityczna organizacja spo eczna, dzia aj ca na rzecz ochrony rodowiska naturalnego oraz rozwoju

obywatelskiego spo ecze stwa. Swoimi dzia aniami organizacja wype nia zadania publiczne okre lone

w Konwencji o Ró norodno ci Biologicznej uchwalonej na Szczycie Ziemi w Rio oraz Konwencji o ochronie

gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berne ska).

Federacja Zielonych GAJA wspó pracuje z samorz dem terytorialnym i administracj  publiczn  jako

przedstawicielka ekologicznych organizacji spo ecznych, np. w Komisji ds. Ocen Oddzia ywania na rodowisko

przy Wojewodzie Zachodniopomorskim, czy Polsko - Niemieckiej Radzie Ochrony rodowiska przy

Ministerstwie rodowiska.

Dzia alno  FZ GAJA opiera si  na misji, któr  zdefiniowano nast puj co: „Codziennie na Ziemi

bezpowrotnie gin  gatunki. To wielkie wyzwanie wspó czesno ci. Chcemy mu sprosta . Koncentrujemy wysi ki,

aby zapobiega  i przywraca  to, co wydaje si  by  utracone: rzadkie gatunki, tradycyjne krajobrazy, szacunek

dla Ziemi i cz owieka.”

Dzia alno ci  organizacji kieruje pi cioosobowy zarz d, sk adaj cy si  g ównie z przyrodników

i socjologów. W ci gu swego istnienia FZ GAJA przeprowadzi a ponad 150 ró nego rodzaju kampanii, akcji,

projektów, zwi zanych najcz ciej z ochron  gin cych gatunków, ale tak e z walk  o naturalne lasy i ziele

miejsk , o sprawiedliwy handel, dotycz cych promowania wyrobów z makulatury, czy segregacji odpadów.

Organizacja, aby by  widoczn  i rozpoznawaln  pos uguje si  oryginalnym logo, które przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Logo Federacji Zielonych GAJA
Fig. 4. Green Federation GAJA logo

ród o: Materia y FZ GAJA.
Source: FZ GAJA data.

Jak ju  wspomniano wcze niej, o to samo ci podmiotu mówi wiele czynników, m.in. oferta. Czy mo na

mówi  o ofercie w przypadku organizacji non-profit? Je eli za ymy, e taka organizacja daje ludziom

mo liwo  samorealizacji, satysfakcji, poczucia spe nienia obowi zku i przynale enia do pewnej spo eczno ci –

to tak. W przypadku FZ GAJA udzia  w aktywno ci organizacji mo e by  nast puj cy:
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1) wsparcie finansowe w postaci sk adki cz onkowskiej, darowizny, przekazanego 1% podatku;

2) osobisty udzia  w niektórych akcjach, takich jak GIGAZBIÓRKA – kampania na rzecz

segregowania odpadów przez mieszka ców Szczecina.

Jak wida  z powy szej enumeracji, mo liwo ci zaanga owania si  przeci tnego obywatela s  raczej

niewielkie. Wynika to z faktu, i  wi kszo  projektów prowadzonych jest we wspó pracy z urz dnikami czy

specjalistami w danych dziedzinach (jak ornitolodzy, architekci krajobrazu), co w pewien sposób ogranicza

mo liwo ci kontaktu ze spo ecze stwem.

W celu dalszej analizy zakresu wykorzystania narz dzi public relations i wyró ników to samo ci dokonano

ich pogrupowania, zgodnie z wcze niej przedstawion  klasyfikacj  (tabl. 1).

Tabela 1. Analiza elementów wykorzystanych do kreowania to samo ci
Table 1. Analysis of elements made the most of identity

Wyszczególnienie Narz dzie PR Zakres wykorzystania

Sposób wykonywania codziennych obowi zków, odbieranie
telefonów Trudno oceniZachowanie pracowników

Publicity oraz specjalne wydarzenia Niewielkie

Obraz organizacji
Wygl d pracowników, estetyka biura, ekspozycja nazwy i

logo Mocno zaniedbane

Kontakty z mass-mediami Bardzo dobry

Dni otwarte Brak

asne rodki przekazu: strona www, newsletter, w asna
gazeta, druki akcydensowe Do  dobry

Osobiste poparcie Brak

Komunikacja z otoczeniem

Zarz dzanie kryzysowe Brak

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

Najbardziej problematyczne w zakresie oceny jest zachowanie pracowników, poniewa  zatrudnione osoby

prowadz  w asne projekty i cz sto nie rozmawiaj  o nich nawet z innymi cz onkami organizacji. Trudno wi c

mówi  o pozytywnym czy negatywnym zachowaniu, skoro ma ono miejsce tylko w sytuacji telefonicznego

za atwiania spraw z urz dnikami czy innymi podmiotami. Z tych obserwacji, które mo na by o przeprowadzi ,

wynika i  zachowania, maj ce miejsce w biurze, oparte s  na kompetencji i uprzejmo ci. Jednak e wiele do

yczenia pozostawia komunikacja wewn trzna.

W 2005 roku FZ GAJA zorganizowa a jedno wydarzenie, które mo na nazwa  mianem special event – by  to

wyjazd do Rezerwatu Bielinek, gdzie organizacja wraz z samorz dem i Lasami Pa stwowymi prowadzi

rewitalizacj  ciep olubnych muraw. Wyjazd zaplanowany by  na pó  dnia, zapewniono rodki transportu i posi ki

na miejscu. Jednak e mogli w nim wzi  udzia  tylko dziennikarze, co w rezultacie – paradoksalnie - przynios o

aby efekt medialny.

Obraz organizacji, a wi c wszystko, co mo na oceni  wzrokiem podczas codziennych kontaktów, z punktu

widzenia to samo ci nie wygl da najlepiej. Pracownicy nie maj adnym oznacze  (identyfikatorów), albo

innych atrybutów, które wskazywa yby, e s  zatrudnieni w organizacji. Tak wi c kto  przychodz cy z zewn trz

nie wie, z kim rozmawia. Osoby pracuj ce w biurze cz sto zachowuj  si  i wygl daj , jakby by y w domu, co

sprawia wra enia niedostatecznego profesjonalizmu. Kolejnym niedoci gni ciem jest brak informacji, e

w danym lokalu mie ci si  biuro organizacji – na drzwiach zewn trznych ani pobliskich cianach nie ma adnej

tablicy, ani nawet logo. Tak e wewn trz nie ma wyodr bnionego sekretariatu, gdzie udzielano by informacji.
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Bardzo dobrze natomiast wygl daj  kontakty organizacji z mass-mediami, g ównie dlatego, i  konferencje

prasowe i nag nianie prowadzonych dzia  s  wpisane do prowadzonych projektów, a wi c s  na to

zagwarantowane odpowiednie rodki (konieczne na wynaj cie sali, organizacj  pocz stunku itp.). Takich

spotka  z mediami, g ównie w postaci konferencji prasowych, odbywa si  kilkana cie w ci gu roku. Obecnych

jest na nich 5-10 dziennikarzy, w zale no ci od tematu i czasu spotkania.

Tak e do  dobrze organizacja wykorzystuje w asne rodki przekazu, takie jak stron  www, newsletter

(wysy any do ponad 200 osób), a tak e gazet  wydawan  pod patronatem organizacji. Szczególnie ten ostatni

rodek jest wart podkre lenia, poniewa  jest to gazeta bezp atna (dwumiesi cznik), finansowana z reklam

hurtowni i sklepów zwi zanych ze zdrow ywno ci  oraz ekologi . W periodyku umieszczane s  zarówno

informacje o prowadzonych w FZ GAJA projektach, jak i kwestie paranaukowe zwi zane z handlem, zdrowiem,

natur  (rys.5).

Rys. 5. W asny rodek przekazu FZ GAJA – czasopismo Zielony Rynek
Fig. 5. Own way of communication – Green Market magazine

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

Nieco ogorzej rozwi zano problem druków akcydensowych i pism wychodz cych z organizacji. Wynika to

z faktu, e w jednym biurze, te same osoby, pracuj  jako cz onkowie FZ GAJA i innych organizacji, jak Polska

Zielona Sie  czy Coalition of Clean Baltic. Pracownicy, w zale no ci od potrzeby, wyst puj  wi c albo jako FZ

GAJA, albo inna organizacja. Z punktu widzenia wyró ników to samo ci i kreowania wizerunku nie jest to

sytuacja dobra, poniewa  z powodu tej ró norodno ci nie wskazuje si  jasno, kto jest inicjatorem dzia  i komu

przypisa  ich skutki. Co wi cej, ta wielo  dzia  utrudnia wyra  identyfikacj  – kiedy bowiem wiadomo,

czym zajmuje si  Polska Akcja Humanitarna, albo Towarzystwo Przyjació  Dzieci, to zakres dzia alno ci FZ

GAJA jest problematyczny. Niewiele osób czy j  z monitoringiem zanieczyszcze  Ba tyku, czy

z nadzorowaniem wydawania publicznych pieni dzy przez banki. atwiej jest, z powodu sugestywnej nazwy,

skojarzy  dzia alno  z ochron  przyrody, czy z walk  z fermami zwierz t, które zatruwaj rodowisko

naturalne. Problem ten charakteryzuje rys. 6, gdzie przedstawiono wyniki sonda u, przeprowadzonego

w Szczecinie na 100 przypadkowych osobach. Postawiono pytanie, czy badany s ysza  kiedykolwiek o FZ

GAJA, i - je li tak – z czym j  kojarzy.
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36%

64%

tak

nie

Rys. 6. Czy kiedykolwiek s ysza /a Pan/i o Federacji Zielonych GAJA?
Fig. 6. Have you ever heard about Green Federation GAJA?

ród o: Badanie w asne.
Source: Own study.

Dane na rys. 5 ukazuj , i  64 osoby odpowiedzia y, e nigdy o organizacji nie s ysza y; w tej liczbie znalaz o

si  48 kobiet i 16 m czyzn. 36 osób odpowiedzia o tak (by y to 22 kobiety i 14 m czyzn). Tak wi c niemal e

2/3 badanych nigdy nie s ysza o o organizacji, która dzia a od kilkunastu lat. W ród tych, którzy co  wiedzieli

o FZ GAJA, wi kszo  skojarzy a organizacj  z ochron  przyrody i by o to skojarzenie poprawne, poniewa  FZ

GAJA rzeczywi cie du o dzia  przeprowadza w zwi zku z ochron rodowiska. W swoich projektach maj

ochron ososia, budowanie bocianich gniazd, ochron  ciep olubnych muraw w rezerwatach. Jednak e wydaje

si , i  prawid owe odpowiedzi respondentów wynikaj  bardziej z sugestywnej nazwy, ni  faktycznej wiedzy.

Znamienne jest, i  FZ GAJA ma tak wiele ró norodnych projektów, i  ka da propozycja mog aby by

zakwalifikowana jako trafna. Zastanawiaj ce jest natomiast to, i  tylko 1 osoba wspomnia a o kampanii na rzecz

zbiórki makulatury i opakowa , która szeroko by a promowana jesieni  2005 r. przez lokalne media. Nikt

natomiast nie zauwa  kampanii na rzecz zeszytów z makulatury, projektu odnowy zabytkowego parku,

rewitalizacji k z cennymi ptakami, seminariów dotycz cych zbiórki sprz tu elektronicznego i recyklingu

baterii. Brak takiego odd wi ku, obok 64% odpowiedzi respondentów, którzy o organizacji nie s yszeli, wydaje

si  wynikiem s abego promowania dzia alno ci organizacji w spo ecze stwie. Wi e si  to tak e z brakiem

wiadomo ci, i  nale y wybra  i wzmocni  elementy kszta tuj ce wizerunek organizacji.

ród pomini tych w FZ GAJA mo liwo ci kreowania wizerunku znajduj  si  dni otwarte – nigdy nie by y

zorganizowane, chocia  z pewno ci  znalaz yby si  osoby, które chcia yby wiedzie , jak wygl da praca w takiej

organizacji. Jej cz onkowie mogliby przygotowa  krótkie wyst pienia o swoich projektach, pochwali  si

osi gni ciami, wyja ni  problemy. Z pewno ci  jest to niewykorzystany sposób dotarcia do otoczenia.

Mo na stwierdzi , i  zarz d FZ GAJA nie zauwa  dot d, i  mo na zaprosi  do wspó pracy znane osoby

i w ten sposób kreowa  wizerunek. Taki sposób promowania, okre lany jako testimonial, pozwala zwróci

uwag  na solidarno  znanych osób/organizacji ze spo ecze stwem i umo liwia lepsze zapami tanie podmiotu.

Zastanawiaj ce, i  nikt w FZ GAJA nie przewidzia  sytuacji kryzysowych. Wprawdzie kryzysy, czyli

niekorzystne i niespodziewane wydarzenia o szerokim odd wi ku, w organizacjach non-profit nie zdarzaj  si

tak cz sto, jak w podmiotach komercyjnych, ale nale y by  na nie przygotowanym. Omawiana federacja nie ma

przyj tej w tej kwestii strategii dzia ania, nie ma wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za kontakty z otoczeniem
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i w ogóle nie zak ada, aby kto  taki by  potrzebny. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, i  organizacja nie

posiada ogólnej strategii marketingowej, która obejmowa aby zagadnienia kreowania to samo ci i tworzenia

wizerunku.

WNIOSKI

Skoro o odpowiedni wizerunek musz  dba  podmioty komercyjne, które przecie  nie zale  tak bardzo od

dobrej woli innych, to o ile  bardziej jest to konieczne w dzia alno ci niekomercyjnej, kiedy by  albo nie by

organizacji zale y od jej odbioru w otoczeniu.

Je li za ymy, e mieszkaniec naszego kraju b dzie postrzega  organizacje non-profit jako podmioty

dostarczaj ce pewnych korzy ci (np. zadowolenia, presti u), to wówczas nale y te  przyj , e organizacje te

powinny ze sob  konkurowa , aby tego darczy  przyci gn . Poniewa  nie mog  tego zrobi  klasyczn  ofert

rynkow , musz  skupi  si  na skutecznym kreowaniu wizerunku, który jest obrazem wytworzonym w oparciu

o wyró niki to samo ci.

W omówionym przyk adzie FZ GAJA mo na odnale  wiele dobrych rozwi za , zmierzaj cych do

stworzenia pozytywnego wizerunku, takich jak utrzymywanie sta ych kontaktów z mediami czy liczne w asne

rodki przekazu. Jednak e dzia ania te s  zwi zane tylko z komunikacj ; wydaje si , i  zaniedbano sfer

kreowania obrazu organizacji, wi c tego, co mo e by ród em wiedzy, zrozumienia, a nawet sympatii w ród

odbiorców. Niejednoznaczny, a nawet niezgodny z prawd , wizerunek organizacji wi e si  z brakiem pewnych

elementów (wyró ników), które pozwala yby j  identyfikowa . W analizowanym przypadku braki te dotycz

ównie sfery wizualnej, ale tak e aran acji kontaktów ze spo ecze stwem. Z wy ej wskazanych przyczyn

organizacja posiada wizerunek nie tak wyrazisty, jakby mog a; nale y tu wspomnie , e 64% badanych osób w

ogóle o organizacji nie s ysza o, a wi c wi kszo  nic o wizerunku nie mo e powiedzie . Rozwi zaniem tej

kwestii móg by by  zwi y plan dotycz cy tworzenia obrazu opartego na wyra nych akcentach to samo ci.

Mo na za , e bez takiego planu organizacja nie b dzie si  dobrze rozwija . Mo na nawet zaryzykowa

twierdzenie, e wizerunek mo e si  rozmy  w ród tylu innych, pojawiaj cych si  rokrocznie podmiotów non-

profit, je li zarz d nie okre li wyra nych wyró ników to samo ci i nie przyjmie marketingu za konieczn

koncepcj  zarz dzania.
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NON-PROFIT ORGANIZATION IDENTITY ON THE CASE STUDY OF GREEN FEDERATION
GAJA

Abstract: The nineties of XX c. are a period when polish governments departing from centrally planned economy;
put an end to supporting many spheres of society live. This gap is filling now by non-profit organizations engaged in
education development as well as health, sport, tourism, culture and art, environment protection and so on. It can be
mentioned that there are so many organizations working not for profits that – in order to be successful – they must
start acting abide by the market rules, to which marketing management is numbered among. Marketing applying in
the non-profit organizations is the same like in the commercial ones. It means that the non-profit organizations have
to communicate with environment in proper way, have to try creating good image, relying on distinguishing marks of
identity. Paper shows chosen problems connected with marks determining as well as identity creating, exemplified by
the study of non-profit organization working on protection of environment area.
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PRZEKSZTA CENIA W ASNO CIOWE I KONCENTRACJA SEKTORA
BANKOWEGO JAKO ZAGRO ENIE LUB SZANSA ROZWOJU DLA
POLSKIEJ BANKOWO CI

Magdalena M dra
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Polski sektor bankowy jest w stosunku do innych krajów Europy nie wystarczaj co skoncentrowany
i do  chaotyczny. Nieprecyzyjne regulacje prawne powoduj , e ca y rynek poddawany jest silnej presji ze strony
instytucji finansowych pochodz cych z poza kraju. Dzisiaj Polska bankowo  w wi kszo ci znajduje si  w r kach
kapita u zagranicznego. Przyk adem mo e by  podpisane porozumienie pomi dzy polskim rz dem a Unicredito
Italiano, bardziej korzystne dla w oskiej instytucji. Z drugiej jednak strony, banki dzia aj ce w Polsce, ze wzgl du na
stosunkowo niewielk  si  konkurencyjn  s atwym i podatnym na ataki sektorem finansowym. Post puj ca
koncentracja jest bardziej szans  dla polskiej bankowo ci, ni  zagro eniem dla gospodarki i indywidualnych
klientów. Mechanizmy wolnego rynku znacznie lepiej dzia aj  w przypadku konkurowania przedsi biorstw
o podobnej warto ci i skali dzia alno ci. W opracowaniu dokonano analizy struktury polskiego sektora bankowego
przed i po dokonaniu fuzji jednych z najwi kszych na polskim rynku banków. Przeprowadzono tak e analiz  sytuacji

asno ciowej w ród podmiotów bankowych operuj cych w Polsce.

owa kluczowe: koncentracja sektora bankowego, fuzje banków, struktura w asno ciowa banków

WST P

Rozwój sektora bankowego w Polsce w ci gu ostatnich lat przebiega  pod sztandarem prywatyzacji

i cz cymi si  z tym nierozerwalnie przekszta ceniami w asno ciowymi. W prywatyzacji polskich banków

uczestniczy y g ównie banki europejskie. Przygotowania przedakcesyjne sektora bankowego w Polsce wywo y

konieczno  zmiany cz ci przepisów odnosz cych si  do regulacji konsumenckich, ochrony danych osobowych

i tajemnicy bankowej. Polska musia a zbudowa  i rozwin  wewn trzny system rozlicze  w Euro zarówno

w relacjach pomi dzy bankami europejskimi jak i bankami polskimi. Dostosowania te s  jednym

z bezpo rednich skutków cz onkowstwa w Unii Europejskiej. S  równie  warunkiem koniecznym przyst pienia

Polski do strefy UGW (strefa EURO – powo ana na podstawie Traktatu z Maastricht w 2002 r.). Z dniem 1

stycznia 2004 wyd ono okresy opó nie  w sp acie kredytów, co bezpo rednio prze o si  na wysoko

tworzonych rezerw. Wprowadzone bardziej liberalne zasady, nawi zuj ce do wzorców zaczerpni tych z krajów

europejskich, mia y broni  polskie banki przez konkurentami z zachodu.

W polskim sektorze bankowym, zarówno pod wzgl dem funduszy w asnych jak i aktywów, dominuj  banki

z wi kszo ciowym udzia em inwestorów zagranicznych g ównie z krajów Unii Europejskiej. Z dniem 1 maja

2004 roku z 57 krajowych banków komercyjnych 33 by y kontrolowane przez inwestorów z Unii Europejskiej

[Zeszyty BRE Bank – CASE –nr 76 „Konkurencyjno  sektora bankowego po wej ciu Polski do Unii

Europejskiej” 02.2005]. Ich aktywa stanowi y 58,2% aktywów ca ego sektora. Dominuj  pozycj  rynkow  w

polskim sektorze bankowym (18% udzia u w aktywach) wykazali inwestorzy z Niemiec. Na koniec wrze nia

2004 r. w polski sektor bankowy zaanga owanych by o 16 inwestorów z innych krajów.

KONCENTRACJA SEKTORA BANKOWEGO

Z danych opublikowanych przez Europejski Bank Centralny wynika, e koncentracja sektora bankowego

(mierzona udzia em pi ciu najwi kszych banków w aktywach ca ego sektora) w krajach strefy euro wynosi a

rednio w 2004 r. 40,5%. W Polsce koncentracja sektora bankowego wynios a w 2004 r. 50,2% (w 2005 r. ok.
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52%). Poziom tego wska nika jest wyra nie wy szy ni rednia dla strefy euro. Dla porównania zbli on

warto  wska nika osi gn y W gry (52,7%), wyra nie wy szy za  Czechy (64,0%) oraz S owacja (66,5%).

Relatywnie niska koncentracja sektora w Polsce nie jest przypadkowym dzia aniem, ale skutkiem polityki w adz

polskich przy prywatyzacji sektora bankowego. Przy prywatyzacji wiadomie d ono do zapewnienia i

utrzymania konkurencji w sektorze, czego efektem s  m.in. wyst puj ce w niektórych umowach

prywatyzacyjnych zapisy zabraniaj ce inwestorom uczestnicz cym w prywatyzacji dalszych przej  na rynku

polskim b  zobowi zuj ce ich do zachowania to samo ci kupowanego banku.

Piecz  nad polskim rynkiem bankowym sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego, która jest cz ci  NBP.

Wspiera j  Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Zadaniem obu instytucji jest kontrola dzia alno ci

banków i ich sytuacji finansowej. Zgodnie z rozporz dzeniem Rady Nadzoru Bankowego Nr 2157/2001,

dotycz cej statutu spó ki europejskiej, pozwala ona na po czenie dwóch spó ek inkorporowanych w dwóch

ró nych pa stwach cz onkowskich poprzez utworzenie spó ki europejskiej. Takiemu po czeniu mo e

sprzeciwi  si  Komisja Nadzoru Bankowego.

To w nie fuzje i przej cia staj  si  najcz stsz  metod  rozwoju podmiotów sektora bankowego w Europie

rodkowej. Zwi kszenie koncentracji sektora prowadzi do powstania obaw o nieuczciw  konkurencj . Jedn  z

wielu przes anek fuzji jest mo liwo  osi gni cia efektu skali. Model korzy ci skali w sektorze bankowym

obejmuje liczb  oferowanych produktów bankowych i us ug. Zwi kszenie bazy kapita owej banku pozwala mu

na ograniczenie do minimum ryzyka bankructwa b  niewyp acalno ci. Uzyskanie wy szych dochodów dzi ki

efektowi skali, wi e si  z konieczno ci  osi gni cia przez banki ok. 5 – 10% udzia u w rynku, a dla ma ych

banków jedyn  szans  w takiej sytuacji jest znalezienie i opanowanie niszy rynkowej, z której b  mog y

czerpa  wi kszo  swoich zysków.

Aktywa polskich banków s  du o ni sze od rednich warto ci aktywów banków dzia aj cych na rynku UE,

co sugerowa oby dalsz  mo liwo  ich rozwoju. Polskie Banki nadal stawiaj  na efekt skali. Planowane fuzj

mog  pozwoli  na dalsze zwi kszanie nak adów finansowych w celu osi gania lepszych wyników. Kolejne

zmiany strukturalne na polskim rynku bankowym s  wi c nieuniknione. Konkurencyjno  w omawianym

sektorze kszta tuj  niskie jak na razie bariery wej cia na nasz rynek oraz wysoki udzia  kapita u zagranicznego.
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Pozosta e
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Udzia owcy
banków
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59,9%
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13,0%

Pa stwowe
osoby prawne;
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Rys. 1. Procentowy rozk ad w asno ciowy polskich banków na pocz tku 2006 roku
Fig. 1. Percent schedule in ownership of Polish banks at the beginning of 2006

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych NBP.
Source: Own elaboration based on NBP data.

Banki kontrolowane przez zagranicznych inwestorów, to bez ma a 60% rynku. Dominacja liczebna przek ada

si  na ich si  w walce o klienta. Skarb Pa stwa ma w swym w adaniu 13% polskich banków, nast pnie

akcjonariusze indywidualni 12,2% oraz pozosta e podmioty krajowe maj ce w swym w adaniu 8,8%.
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Rys. 2. Liczba banków kontrolowanych przez kapita  zagraniczny w latach 2000 – 2005
Fig. 2. Number of banks controlled by foreign capital in years 2000 – 2005

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych NBP
Source: Own elaboration based on NBP data.
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Powy szy wykres przedstawia liczb  banków z przewa aj cym kapita em zagraniczny. Liczba ta

ustabilizowa a si  na zbli onym poziomie. Wyj tek stanowi rok 2004 kiedy to odnotowano najwy sze zmiany w

strukturze w cicielskiej banków wynikaj ce w znacznej mierze z integracji Polski z UE. Powy sze dane nie

ujmuj  wszystkich fuzji i przej , które poprzez post puj  koncentracj  banków nie odkrywaj  ca ej rzetelnej

prawdy o sektorze. Udzia  najwi kszych pi ciu banków w cznych aktywach banków komercyjnych w Polsce

jest ni szy o 30% w porównaniu z nowymi pa stwami unijnymi, a pomimo du ego rozdrobienia, ceny us ug

wiadczonych przez banki s  wci  wysokie. Polskie aktywa banków zosta y zamro one, co jest konsekwencj

utrzymywania wysokiego stanu deficytu fiskalnego, finansowanego ze róde  krajowych, co spowodowa o

zablokowanie 20% aktywów banków komercyjnych w kredytach dla rz du i w rz dowych papierach

skarbowych.

W polskim sektorze bankowym depozyt bankowy jest równoznaczny z absolutnym bezpiecze stwem.

Wej cie do Polski zagranicznych instytucji finansowych spowodowa o zwi kszenie si  ich udzia u w rynku

bankowym do ok. 70% [Gazeta Prawna 24.05.2006]. Skutkowa o to równie , zaimplementowaniem zachodniej

oferty produktowej i metod zarz dzania na polski rynek. Oferta, jak  dysponuj  obecnie polskie banki, nie

odbiega znacz co od zachodniego spektrum produktowego. Zdecydowanie nie jest to koniec zainteresowania

zagranicznych inwestorów polskim sektorem, gdy  teraz - po okresie stagnacji w latach 2001 – 2003 – banki

generuj  bardzo dobre wyniki finansowe. Wielcy wiatowi gracze s  coraz bardziej zainteresowani wej ciem na

polski rynek z nowymi rodzajami biznesu czy te  zainwestowaniem w rozwój ju  prowadzonej dzia alno ci

gospodarczej w naszym kraju.

Z bada  ankietowych Narodowego Banku Polskiego, przeprowadzonych w ród prezesów komercyjnych

banków w Polsce, na temat wp ywu fuzji i przej  na konsolidacj  rynku, wi kszo  ankietowanych wskaza a na

silny wp yw, jaki wywieraj  one na dzia alno  pozosta ych banków komercyjnych w Polsce.

Zostrzaj
konkurencj

cenow ; 26%

Wymuszaj
wprowadzenie
nowoczesnych

kana ów
dystrybucji;

18%

Wymuszaja
podnoszenie

jako ci us ug;
25%

Stymuluj
dzia alno

innowacyjn ;
16%

Skracaj  cykl
ycia

produktów; 4%Wymuszaj
zmiany w
strategii

rozwoju; 9%

Powoduj
odp yw klientów

z banku; 2%

Rys. 3. Wp yw fuzji i przej  w polskim sektorze bankowym w Polsce, na dzia alno  banków komercyjnych
Fig. 3. Incoming influence of merger and take-overs which affected the activity of commercial banks in Poland

ród o: Opracowanie NBP „Bankowo  Komercyjna” – Bank i kredyt – 01.04.2005.
Source: Elaboration NBP „Commercial banking” – Bank and credit – 01.04.2005.
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Odpowiedzi respondentów wskaza y na wra liwo  w kwestii transakcji konsolidacyjnych realizowanych

przez banki o silnej pozycji. Najwi cej odpowiedzi opisuj cych wp yw fuzji na pozosta e banki dotyczy o

zaostrzenia konkurencji cenowej i podnoszenia jako ci oferowanych us ug ( cznie ponad 50% odpowiedzi

respondentów). Kolejnymi wyszczególnionymi odpowiedziami by y: wprowadzenie nowoczesnych kana ów

dystrybucji (18% odpowiedzi) oraz stymulacja dzia alno ci innowacyjnej na któr  wskaza o 16%

ankietowanych. Zaostrzenie konkurencji by o g ównie komentowane jako mo liwo  poprawy efektywno ci

finansowej danej jednostki. Zastosowanie elastyczniejszej polityki cenowej wed ug ankietowanych pozwala na

wyj cie z propozycj  ta szych po yczek i kredytów oraz zaproponowanie oferty z wy ej oprocentowanymi

depozytami.

NAJWI KSZA FUZJA BANKÓW W POLSCE

W ostatnim czasie dokona a si  najwi ksza w Polsce fuzja w ca ej historii sektora bankowego. UniCredito

Italiano UCI, jako najwi kszy w oski bank, znajduj cy si  w dziesi tce najwi kszych instytucji bankowych w

Europie, dokona  po czenia dwóch polskich banków. UCI jest w posiadaniu pakietu kontrolnego akcji banków:

PEKAO (52,93% akcji) i BPH (71,03% akcji). Obie instytucje przynios y w ostatnim roku wysokie zyski netto:

BPH 284,5 mln, a PKO 418,8 mln z  (2004 – 331,5 mln z ).

Na fuzji banku BPH z PEKAO wi cej zyska ten drugi, który stanie si  liderem na rynku. Bank BPH

pozostanie jako marka na polskim rynku i stanie si  niezale nym bankiem. UniCredito w ramach zawartego

porozumienia sprzeda jego 200 placówek (z 480 funkcjonuj cych obecnie) wraz z powi zanymi us ugami

bankowymi nie zale nemu podmiotowi. Do ko ca marca 2008 r. UniCredito zagwarantowa o zaniechanie

zwolnie  w obu bankach. Sprzeda  podzielonego BPH b dzie niezwykle trudnym technicznie procesem,

w którym klient b dzie mia  mo liwo  wyboru, z którym bankiem chce nadal wspó pracowa . W omawianej

transakcji maj  zmieni  si  tak e aktywa banku. Ich warto  ma spa  proporcjonalnie do liczby placówek, które

pozostan  pod marka BPH. Poni ej przedstawiono wykres warto ci aktywów sze ciu najwi kszych banków w

Polsce. Kolejny wykres zawiera prognoz  warto ci aktywów po fuzji banku PEKAO z BPH.
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Rys. 4. Warto  aktywów 6 najwi kszych banków w Polsce (stan na 31 grudnia 2005 w mln z )
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Fig. 4. Value of asset the six biggest banks in Poland (state on 31 December 2005)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z „Aktywa i Pasywa polskich banków” 03.2006 r.
Source: Own elaboration based on information from „Aktywa i Pasywa polskich banków” 03.2006 r.
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Rys. 5. Prognoza zmiany struktury aktywów banków po przej ciu cz ci BPH przez Pekao ( w mld z )
Fig. 5. The Forecast of changing the structure of assets banks after taken over part of BPH by Pekao (in million PLN)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie prognozy Rzeczpospolitej 06.04.2006.
Source: Own elaboration based on forecast of Rzeczpospolita 06.04.2006.

UniCredito wystawia na sprzeda  zarówno placówki jak i mark  banku. Zdobyte w ten sposób fundusze

firma planuje nadal inwestowa  w centralnej i wschodniej Europie. Jak wida  z powy szego wykresu Bank

PEKAO znacznie umocni swoj  pozycj  na rynku polskim, staj c si  jednocze nie jego liderem, a bank BPH

stanie si  bankiem marginalnym o wielko ci zbli onej do Kredyt Banku z udzia em w rynku ok. 4 – 5 % [Parkiet

06.04.2006].

Tabela 1. Podstawowe dane dotycz ce trzech najwi kszych banków w Polsce na koniec 2005 r.
Table 1. The basic information about the three biggest banks in Poland at the end of 2005

Nazwa banku Liczba rachunków prowadzonych na
koniec 2005 roku Liczba placówek Liczba bezp atnych

bankomatów

PKO BP 5 903 700 1251 1862

PEKAO S.A. 2 092 000 783 1207
+ 912 Euronetu

Bank BPH 1 331 000 473 732
+ 912 Euronetu

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z www.bankier.pl.
Source: Own elaboration based on date from www.bankier.pl.

Klienci Banku BPH, trzeciego co do wielko ci gracza na polskim rynku, który prowadzi 1,33 mln kont

osobistych i wyda  ponad 400 tys. kart kredytowych - sta  si atwym celem. Konkurenci zastanawiaj  si  jak

przej  klientów BPH, gdy  podzielona jednostka zostanie wystawiona wkrótce na sprzeda , a jej klienci

rozgoryczeni i w poczuciu oszukania ch tnie zmieni  mark  banku na oferuj  wi ksz  stabilizacj  i renom .

http://www.bankier.pl.
http://www.bankier.pl.
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Powsta e zamieszanie wywo o niepokój w ród klientów banku o ich dalszy los, co próbuj  wykorzysta

konkurenci BPH namawiaj c ich do zmiany banku. Gra o klientów warta jest zachodu gdy , udzia  w niektórych

istotnych segmentach rynku najwi kszej pi tki jest wyra nie wi kszy ni  wska nik obliczany na podstawie

wielko ci aktywów. Taka sytuacja zaistnia a na rynku depozytowym. Obecnie w pi ciu najwi kszych bankach

ulokowanych jest 67% depozytów sektora niefinansowego, a po po czeniu PEKAO i BPH udzia  ten wzro nie

do 72% [Parkiet 09.01.2006]. Klienci banku PEKAO SA skorzystaj  na fuzji dzi ki mo liwo ci dost pu do

wi kszej liczby bankomatów i oddzia ów swojego banku. Analitycy jednak nie spodziewaj  si  obni ki cen

wiadczonych us ug, gdy  oba banki nie nale  do tanich.

UCI ma mo liwo  wyboru dogodnych dla siebie lokalizacji placówek, które zostan  w jej w adaniu. Te

placówki, które nie przynosz  wi kszego zysku, zostan  w czone w poczet BPH. UCI ma zako czy  wszystkie

procesy zawarte w porozumieniu z polskim rz dem w ci gu 30 miesi cy. Podzia  ten, aby móg  zosta  w pe ni

przeprowadzony na podstawie opracowanego scenariusza, zak adaj cego sprzeda  200 oddzia ów i marki BPH,

a nast pnie w czenie pozosta ych oddzia ów w struktury PEKAO, poci ga za sob  konieczno  przygotowania

zmian w prawie bankowym. Projekt zmian w prawie zosta  oparty na kodeksie spó ek handlowych [Przegl d

Miesi czny Dom Inwestycyjny BRE Bank 09.05.2006]. Wniosek dotycz cy z ej oraz grabie czej polityki

przej cia i fuzji nasuwa si  automatycznie. Jeden z liderów rynku bankowego licz cego si  w grze o klientów

zostanie zepchni ty do roli ma ego banku dla wybranej grupy klientów. Nale y liczy  si  równie  z tym, e

klienci du ego do tej pory banku bezpowrotnie zrezygnuj  z jego us ug i w konsekwencji doprowadzi to

marginalizacji a nawet likwidacji marki BPH. Dla ponad miliona trzystu tysi cy klientów jest to powa ny cios

wymierzony w zaufanie do instytucji, która swoj  si  i pozycj  buduje w nie na nim.

Zwi kszony stopie  koncentracji wp ywa na tworzenie si  wi kszych i coraz silniejszych banków, które

pozwalaj  na zdrow  konkurencj  z bankami zagranicznymi. Konsolidacja sektora bankowego stanowi  b dzie

szans , a nie tylko zagro enie. Polska wkracza dopiero na cie  transformacji gospodarczej. Na skutek przej

i po cze  realizowanych za granic , koncentracja w asno ci inwestorów zagranicznych w polskich bankach

wywo a ju  g bokie zmiany w strukturze zarówno rynkowej jak i podmiotowej sektora bankowego. Kolejne

fuzje i przej cia b  w dalszym ci gu uzale nione od sytuacji na mi dzynarodowym rynku kapita owym.

Istotnym czynnikiem charakteryzuj cym dalsze transakcje b dzie równie  aktywno  inwestorów zagranicznych

ch tnych do ulokowania pieni dzy w naszym kraju. W nadchodz cych latach dynamika procesów

konsolidacyjnych na polskim rynku powinna wzrosn .

WNIOSKI

Banki kontrolowane przez zagranicznych inwestorów nie tylko dominuj  liczebnie, ale i ich pozycja ci gle

staje si  silniejsza. Polsko – W oska ugoda jest wielkim zwyci stwem Unicredito, która nie tylko wybierze

dogodniejsze dla siebie placówki ale i zarobi na sprzeda y marki BPH. Mimo sprzeda y blisko po owy

placówek BPH, PEKAO SA i tak wch onie znacznie wi cej ni  po ow  aktywów tego banku. Fuzja spowoduje

zmian  na pozycji lidera. Dotychczasowy faworyt - PKO BP spadnie na drug  pozycj .

Wed ug danych NBP z czerwca 2005 polski kapita  kontrolowa  11 banków komercyjnych. Skarb Pa stwa

kontroluje 4 banki w tym bezpo rednio monitoruje PKO BP i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz po rednio

kontroluje Bank Pocztowy SA i Bank Ochrony rodowiska SA. Polski kapita  nie ma ju  kontroli nad Bankiem

Gospodarki ywno ciowej oraz Bankiem Inicjatyw Spo eczno – Ekonomicznych SA.
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Komitetu Nadzoru Bankowego Europejskiego Systemu Banków Centralnych do oceny koncentracji

wykorzysta  wska nik Hirschmana - Hirfindahla (HHI). Przeprowadzone badania w polskim sektorze wykaza y,

e stopie  koncentracji jest relatywnie niski i systemowo bezpieczny. Dane te umacniaj  autork  w przekonaniu,

e procesy konsolidacyjne nie stworz  zagro enia dla stabilno ci sektora bankowego i poziomu konkurencji na

rynku us ug bankowych. Mo na mie  jedynie zastrze enia co do sposobów przeprowadzenia takiej konsolidacji.

Obserwuj c zachodz ce procesy nieodparcie nasuwa si  wniosek, e klient i odbiorca finalnych produktów

bankowych zdaje si  by  pomijany przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Przyk ad banku BPH na pewno

potwierdzi wysuni ty tu wniosek. Nie trudno przewidzie  równie  skutki takich procesów dla ca ego sektora.

Instytucje opieraj ce si  na zaufaniu spo ecznym zaczn  je stopniowo traci , a w efekcie spowoduje to

wypaczenie obrazu ca ego sektora.
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OWNERSHIP TRANSFORMATIONS AND CONCENTRATION OF BANK SECTOR AS A THREAT
OR A CHANCE OF POLISH BANKING DEVELOPMENT

Abstract. Polish Bank sector is not concentrated sufficiently and is relatively chaotic tin comparison to the other
European countries. Imprecise legal regulations cause that the whole market is subjected to the strong pressure from
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part of financial institutions which have their origins outside the country. Currently Polish banking is placed in the
hands of foreign capitals up to considerable measure, but they the native authorities already lack control over one of
the key pillars of economy. Here a good example is the Agreement which was signed between Polish government
and Unicredito Italiano. This agreement is definitely more advantageous for Italian institution. On the other hand
banks operating in Poland have small competitive power; this financial sector is relatively easy and receptive target
for attacks. Proceeding is a chance for banking rather than a threat for Polish economy and individual clients. The
Mechanisms of free market act considerably better in case of competition among enterprises of similar value and the
scale of their activity, than it is currently reminiscent of the biblical battle between David and Goliath. The study
performs the analysis of the structure of Polish bank sector before and after the merger of one of the biggest bank on
Polish market. It has also been carried out the analysis of ownership situation among bank subjects operating in
Poland. One of the purposes of this study is systematize the knowledge on the subject of not very clear benefits from
the concentration of bank sector and threats resulting.

Key words: concentration of bank sector, mergers of banks, ownership structure of bank
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SPO ECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI NA
OBSZARACH WIEJSKICH

Anna Ole czuk-Paszel
Akademia Rolnicza w Szczecinie

Streszczenie. Celem bada  prezentowanych w artykule jest identyfikacja potencja u spo ecznego oraz poziomu
rozwoju przedsi biorczo ci obszarów wiejskich. Ka da gmina jest wyposa ona w walory, których w ciwe
wykorzystanie stanowi podstaw  spo eczno-gospodarczego rozwoju. Dodatkowo ka dej z nich przys uguje
identyczny, zestaw instrumentów wpieraj cych rozwój. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu zasobów
i optymalne wykorzystanie instrumentów s cych rozwojowi. Badania przeprowadzono w roku 2004, w ród 12
gmin wiejskich podregionu koszali skiego. Zakres czasowy bada  dotyczy lat 2000-2004. W opracowaniu
wykorzystano metody statystyczne oraz analiz i porówna . Do prezentacji danych zastosowano metody graficzne.

owa kluczowe: przedsi biorczo , potencja  spo eczny, obszary wiejskie, rozwój

WST P

Przeobra enia spo eczno-gospodarcze zapocz tkowane w Polsce w 1989 roku ujawni y wiele barier rozwojowych

charakteryzuj cych przede wszystkim te regiony, w których dominuj  funkcj  terenu pe ni o rolnictwo. Z agodzenie

problemów polskich obszarów wiejskich wymaga zainteresowania i inicjatywy, nie tylko ze strony ich mieszka ców, ale

ca ego spo ecze stwa. Harmonijny rozwój spo eczno-gospodarczy Polski nie jest bowiem mo liwy bez uwzgl dnienia

interesów i potrzeb spo eczno ci wiejskiej stanowi cej 38,5% populacji.

Sytuacja na obszarach wiejskich b dzie ulega a poprawie w wyniku dywersyfikacji i modernizacji rolnictwa oraz

aktywizacji pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej. W Polsce procesy te, w przeciwie stwie do do wiadcze  krajów Unii

Europejskiej, powinny przebiega  jednocze nie [K odzi ski i Rzeczkowska 2000].

Procesy modernizacji rolnictwa przyczyniaj  si  do uwalniania zasobów si y roboczej, które powinny znajdowa

zatrudnienie w podmiotach gospodarczych powstaj cych na terenach wiejskich. Szczególne znaczenie w tych procesach

zosta o przyznane ma ym i rednich przedsi biorstwom, których powstawanie jest pozytywnym nast pstwem

transformacji. W Polsce stanowi  one 99,8% ca ej populacji aktywnych w sensie ekonomicznym firm krajowych

[Wieczorek 2003]. Dlatego te  nie budzi w tpliwo ci teza, e ma e i rednie przedsi biorstwa, g ównie ze wzgl du na

cechy ekonomiczno-organizacyjne, s  stymulatorem aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich.

Poznanie czynników warunkuj cych rozwój przedsi biorstw na terenach wiejskich pozwala na okre lenie kierunków

racjonalnego wykorzystania posiadanych przez nie walorów. Ka da gmina jest wyposa ona w zasoby zró nicowane pod

wzgl dem jako ciowym i ilo ciowym, których w ciwe zagospodarowanie mo e przyczyni  si  do jej dynamicznego

rozwoju. Punktem wyj cia do wytyczenia drogi tego rozwoju jest analiza potencja u spo ecznego-gospodarczego gminy

oraz sta e kontrolowanie zmian w posiadanych zasobach. Istnieje wi c potrzeba ci ego i systematycznego badania

uwarunkowa  rozwoju przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich, zw aszcza w ich uj ciu lokalnym [Fedyszak-

Radziejowska 2001]. Prowadzenie wieloaspektowych bada  empirycznych jest konieczne szczególnie w odniesieniu do

terenów, na których proces ten przebiega bardzo powoli. Za takie nale y uzna  tereny wiejskie, na których udzia  sektora

publicznego we wasno ci u ytków rolnych by najwy szy.

Celem bada  prezentowanych w artykule by a identyfikacja spo ecznych warunków rozwoju przedsi biorczo ci na

obszarach wiejskich podregionu koszali skiego. Realizacja celu g ównego nast pi a przez okre lenie:
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– potencja u spo ecznego badanych gmin, rozumianego jako zasób ludzki o okre lonych cechach ilo ciowych

i jako ciowych,

– wp ywu potencja u spo ecznego na poziom rozwoju przedsi biorczo ci.

W zwi zku z powy szym sformu owano nast puj  hipotez  badawcz : rozwój przedsi biorczo ci na obszarach

wiejskich jest determinowany potencja em spo ecznym, co przes dza o jego przestrzennym zró nicowaniu.

MATERIA  I METODA

Przedmiotem bada  by y spo eczne uwarunkowania rozwoju pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej prowadzonej na

obszarach wiejskich. Uwarunkowania te rozpatrywane s  w uj ciu mikroekonomicznym, a wi c z punktu widzenia

potencja u mikroregionu.

Podregion koszali ski, jako obszar bada , zosta  wybrany celowo ze wzgl du na uwarunkowania historyczne

i peryferyjne po enie wzgl dem Szczecina. Badania skierowano do wszystkich gmin wiejskich podregionu koszali skiego

w liczbie 26. Uznano, e ten typ gmin szczególnie dotkliwie odczuwa efekty modernizacji rolnictwa i zbyt powolnego

procesu rozwoju przedsi biorczo ci. Ch  udzia u w projekcie badawczym zg osi o 12 gmin, w stosunku do których dokonano

szczegó owej analizy uwarunkowa  rozwoju przedsi biorczo ci.

Dane wykorzystane do okre lenia poziomu potencja u spo ecznego badanych gmin oraz poziomu rozwoju

przedsi biorczo ci pochodzi y z baz danych urz dów gmin i Roczników Statystycznych Województwa

Zachodniopomorskiego, co pozwoli o na przedstawienie tych zjawisk z uwzgl dnieniem przedzia u czasowego 2000-2004.

W celu weryfikacji hipotezy o przestrzennym zró nicowaniu rozwoju przedsi biorczo ci, wynikaj cym ze

zró nicowania potencja u spo ecznego badanego terenu zastosowano, przede wszystkim, metody statystyczne

umo liwiaj ce badanie przestrzennego zró nicowania obiektów wielocechowych, czyli takich jednostek przestrzennych, które

mo na okre li  przez ró ne warto ci zbioru zmiennych [M odak 2002]. Obiektami takimi s  jednostki samorz du

terytorialnego ka dego szczebla, które mog  by  opisywane przez wiele ró nych wska ników. Ocena pojedynczych

wska ników daje pewne wyobra enie o sytuacji spo ecznej i ekonomicznej badanych regionów, ale nie daje mo liwo ci

oceny ich przestrzennego zró nicowania. Mo na to natomiast osi gn  poprzez zastosowanie wielowymiarowej analizy

porównawczej. W zwi zku z tym w badaniu wykorzystano taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) zaproponowany przez Z.

Hellwiga [1968], który jest metod  porz dkowania liniowego, umo liwiaj  ocen  przestrzennego zró nicowania

obiektów spo eczno-gospodarczych ze wzgl du na osi gni ty poziom rozwoju.

W metodzie Z. Hellwiga ka dy obiekt traktuje si  jako punkt w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, której poszczególne

osie wspórz dnych odpowiadaj  zmiennym Xj (j = 1, 2, ..., n). Warto ci cech odpowiadaj ce poszczególnym obiektom przedstawiane

 w postaci macierzy:

mnmm

n

n

xxx

xxx
xxx

X
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............

...

...

21

22221

11211

=

gdzie:

ijx oznacza warto  j-tej cechy w i-tym obiekcie (i = 1, 2, ... m; j = 1, 2, ..., n).
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W tak zestawionej macierzy zmienne, z powodu ró nych jednostek, nie s  jednorodne. Aby podda  cechy

porównaniom nale y dokona  ich standaryzacji, co pozwoli na eliminacj  jednostek miary i doprowadzi do wyrównania

warto ci cech. Standaryzacja cech dokonywana jest wed ug wzoru:

j

jij
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Cechy zestandaryzowane tworz  macierz cech opisuj cych dany obiekt.

W celu ustalenia abstrakcyjnego obiektu, który traktowany b dzie jako wzorzec rozwoju nale y okre li , które z cech

maj  charaktery symulant, a wi c maj  dodatni wp yw na rozwój obiektu, a które maj  charakter destymulant, a wi c maj

ujemny wp yw na rozwój obiektu. Tworzenie wzorca rozwoju nast puje wed ug nast puj cego schematu:

max
i

ojz = ijz , gdy jx  jest stymulant

min
i

ojz = ojz , gdy jx  jest destymulant

Wspó rz dne wzorca stanowi  wi c najwy sze warto ci stymulant i najni sze warto ci destymulant. Nast pnie

okre lamy odleg  wyró nionych obiektów od ustalonego w powy szy sposób wzorca korzystaj c ze wzoru:

o

io

D
D
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Otrzymana w wyniku oblicze  syntetyczna miara rozwoju (TMR) przybiera warto ci w przedziale od 0 do 1. Im

bardziej warto  TMR zbli a si  do jedno ci tym silniej dany obiekt jest rozwini ty.
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Na podstawie uzyskanych warto ci syntetycznego miernika dokonuje si  klasyfikacji gmin. Podstaw  uzyskania klas

 przedzia y, jakie przyjmuje TMR w oparciu o redni  arytmetyczn  i odchylenie standardowe. Klasy badanych obiektów

uzyskuje si  wykorzystuj c nast puj cy schemat [Maka  1998]:

– klasa I (obiekty bardzo dobre) – ,sxTMR +≥

– klasa II (obiekty dobre) – ,sxTMRx +≤≤

– klasa III (obiekty przeci tne) – ,xTMRsx ≤≤−

– klasa IV (obiekty s abe) – .sxTMR −≤

Jednostki tworz ce zbiorowo  s  charakteryzowane zazwyczaj za pomoc  wi cej ni  jednej cechy. Cechy te nie s

od siebie odizolowane, ale wzajemnie si  warunkuj , zachodzi wi c potrzeba ich cznego badania [Sobczyk 2000].

W celu okre lenia si y zale no ci mi dzy dwoma lub wi cej cechami mierzalnymi mo na pos  si  wspó czynnikiem

korelacji liniowej Pearsona. Metod  zale no ci korelacyjnej wykorzystano przy okre laniu zale no ci mi dzy potencja em

spo ecznym a poziomem rozwoju przedsi biorczo ci. Zmienne, co do których sprawdzono hipotez  o ich skorelowaniu

zosta y wcze niej okre lone przy pomocy taksonomicznego miernika rozwoju i spe nia y warunek o mierzalnym

charakterze cech.

WYNIKI

Kluczowym sk adnikiem strategii rozwoju kraju jest wzbogacanie kapita u krajowego w kapita  ludzki, dzi ki któremu

mo liwe jest rozwi zywanie problemów ekonomicznych. Odnosi si  to tak e, a mo e przede wszystkim do problemów

na szczeblu lokalnym, na którym brak wykszta conych, do wiadczonych i kreatywnych ludzi stanowi barier  ka dej aktywno ci.

Dylematów polskich obszarów wiejskich nie b dzie mo na rozwi za  bez wzbogacenia ich w kapita  ludzki. Stanowi on

bowiem, w swoim wymiarze ilo ciowym i jako ciowym, warunek konieczny dop ywu kapita u rzeczowego

i finansowego.

W celu potwierdzenia hipotezy o przestrzennym zró nicowaniu rozwoju przedsi biorczo ci, które wynika ze

zró nicowania potencja u spo ecznego dokonano oblicze  przy zastosowaniu taksonomicznego miernika rozwoju

(TMR). Kontrowersje w zwi zku z zastosowaniem metody taksonomicznej mog  powstawa  przy doborze zmiennych

okre laj cych w sposób adekwatny dan  zbiorowo . W niniejszym opracowaniu decyduj  rol  w zakresie doboru

zmiennych do modelu odegra y dwa czynniki. By y to aspekty merytoryczne uwzgl dnione w wyniku analizy literatury [Gazi ska

2003, Brodzi ski 2004] oraz dost pno  danych w statystyce publicznej. Ostatni czynnik spowodowa  istotne ograniczenie liczby

zmiennych, poniewa  Roczniki Statystyczne Województwa Zachodniopomorskiego z lat 2001-2005 nie zawieraj

jednolitego zakresu danych. Sytuacja ta utrudnia prowadzenie bada  porównawczych w czasie i wymusza dobór takich

zmiennych, które s  dost pne we wszystkich latach analizy.

Potencja  spo eczny badanych gmin zosta  scharakteryzowany w oparciu o nast puj ce cechy:

– sto  zaludnienia (osoby na km2),

– przyrost naturalny na 1 000 mieszka ców,

– wska nik bezrobocia (%),

– liczba osób z wykszta ceniem wy szym i rednim na 100 mieszka ców,

– odsetek ludno ci w wieku produkcyjnym (%),

– ludno  w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym,

– saldo migracji na 1 000 mieszka ców.
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Z kolei poziom rozwoju przedsi biorczo ci zosta  scharakteryzowany poprzez zmienne okre laj ce:

– liczb  jednostek gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 100 mieszka ców,

– liczb  prywatnych podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszka ców,

– liczb  przedsi biorstw osób fizycznych na 1 000 mieszka ców,

– liczb  miejsc noclegowych na 1 000 mieszka ców,

– liczb  zatrudnionych w us ugach na 1 000 mieszka ców,

– liczb  zatrudnionych w przemy le na 1 000 mieszka ców.

W oparciu o przedstawione zmienne zbudowano:

– macierz obejmuj  12 gmin i 7 zmiennych odnosz cych si  do potencja u spoecznego,

– macierz obejmuj  12 gmin i 6 zmiennych odnosz cych si  do poziomu rozwoju przedsi biorczo ci.

Nast pnie dokonano standaryzacji zmiennych, zbudowano wzorce i obliczono odleg  ka dej gminy od wzorca.

Obliczenia takie przeprowadzono w oparciu o dane z lat 2000-2004 dla zapewnienia pe nego obrazu badanych zjawisk

i mo liwo ci okre lenia ich zmian w czasie. Ko cowe wyliczenia TMR pozwoli y na stworzenie ogólnego obrazu

potencja u spo ecznego i poziomu rozwoju przedsi biorczo ci w badanych gminach. Na podstawie uzyskanych warto ci

syntetycznego miernika dokonano klasyfikacji gmin.

Warto ci TMR dla potencja u spoecznego w badanych gminach zaprezentowano w tab. 1, w której uwzgl dniono

podzia  gmin na klasy.
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Tabela 1. Potencja  spo eczny – klasyfikacja gmin wed ug TMR w latach 2000-2004
Table 1. Social potential – communities classification by TMR in 2000-2004

Rok 2000 Year 2000 Rok 2001 Year 2001 Rok 2002 Year 2002 Rok 2003 Year 2003 Rok 2004 Year 2004
Lp.

Potencja
spo eczny
Social
potential

gminy
communities TMR gminy

communities TMR gminy
communities TMR gminy

communities TMR gminy
communities TMR

Ustronie
Morskie 0,7752350 Ko obrzeg 0,7737598 Ko obrzeg 0,7634815 Ko obrzeg 0,7285269 Ko obrzeg 0,7770885

Ko obrzeg 0,7441088 Mielno 0,6439010 Ustronie
Morskie 0,6462107 Biesiekierz 0,6294159 Biesiekierz 0,6552421

Ustronie
Morskie 0,6263673 Ustronie

Morskie 0,6489974
1

Gminy
bardzo
dobre
Very good
communities

Mielno 0,6214175

dzino 0,5701503 Ustronie
Morskie 0,6239900 B dzino 0,5584372 B dzino 0,4840806 Mielno 0,6177332

Mielno 0,5660091 B dzino  0,5661854 Biesiekierz 0,5288097 Manowo 0,4755745 B dzino 0,5275565

Biesiekierz 0,5615384 Biesiekierz 0,5232754 Mielno 0,4545658 Dygowo 0,4247651 Manowo 0,4459821

Manowo 0,5513149 Manowo 0,4848624 Manowo 0,4097748

2

Gminy
dobre
Good
communities

Dygowo 0,4039366

Go cino 0,4012537 Go cino 0,4135532 Go cino 0,3604016 Go cino 0,2919434 Dygowo 0,4165792

Dygowo 0,4003109 Dygowo  0,3581159 widwin 0,2205307 Go cino 0,32146323

Gminy
przeci tne
Average
communities

awoborze 0,2333888

awoborze 0,1900193 Bia ogard  0,1899176 S awoborze 0,1983569 S awoborze 0,1556694 S awoborze 0,2065261

widwin 0,1859905 Ostrowice 0,1367069 Ostrowice 0,1829847 Ostrowice 0,1450082 widwin 0,1809664

Bia ogard 0,1674630 widwin 0,0960318 widwin 0,1387718 Bia ogard 0,1395048 Ostrowice 0,1662021
4

Gminy s abe
Week
communities

Ostrowice 0,1209839 Bia ogard 0,1202876 Bia ogard 0,1383863

ród o: obliczenia w asne.
Source: own calculations.
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Rozpatruj c potencja  spo eczny gmin i jego zmiany w badanym okresie nale y stwierdzi , e sze  gmin nie zmieni o grupy

klasyfikacyjnej. By y to: Ko obrzeg (I klasa), B dzino i Manowo (II klasa), Go cino (III klasa) oraz Bia ogard

i Ostrowice (IV klasa). Pozosta e gminy w rozpatrywanych latach „przemieszcza y si ” mi dzy grupami

klasyfikacyjnymi.

Najliczniejsz  grup  stanowi y gminy dobre (rok 2000 – 4 gminy, rok 2001 – 4 gminy, rok 2002 – 5 gmin, rok 2003 – 3

gminy, rok 2004 – 3 gminy). Nie mniej liczna bya grupa gmin s abych (rok 2000 – 4 gminy, rok 2001 – 3 gminy, rok 2002 – 4

gminy, rok 2003 – 3 gminy, rok 2004 – 4 gminy). Najmniej liczne by y grupy gmin bardzo dobrych (rok 2000 – 2 gminy,

rok 2001 – 2 gminy, rok 2002 – 2 gminy, rok 2003 – 4 gminy, rok 2004 – 3 gminy) i przeci tnych (rok 2000 – 2 gminy,

rok 2001 – 3 gminy, rok 2002 – 1 gmina, rok 2003 – 2 gminy, rok 2004 – 2 gminy).

Porównuj c potencja y spo eczne gmin z roku 2000 i 2004 mo na zauwa , e w roku 2004 grupa gmin bardzo

dobrych powi kszy a si  o gmin  Biesiekierz, która do czy a do gmin Ko obrzeg i Ustronie Morskie. Do grupy gmin

dobrych zakwalifikowano Mielno, B dzino i Manowo. W grupie gmin przeci tnych nie nast pi y zmiany. Nadal

zaliczano do niej Dygowo i Go cino. Równie  grupa gmin s abych nie zmieni a swej liczebno ci. W roku 2004

zakwalifikowano do niej te same gminy, które tworzy y j  w roku 2000, a mianowicie S awoborze, widwin, Ostrowice

i  Bia ogard.

Bior c pod uwag  przestrzenne zró nicowanie gmin mo na stwierdzi , e bardzo wysoki poziom potencja u spo ecznego

wyst puje w gminach nadmorskich i le cych przy g ównych trasach komunikacyjnych. Gminy pasa rodkowego

i po udniowego charakteryzuje ni szy poziom potencja u spo ecznego.

Warto ci TMR dla poziomu rozwoju przedsi biorczo ci w badanych gminach zaprezentowano w tab. 2, w której

uwzgl dniono podzia  gmin na klasy.
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Tabela 2. Poziom rozwoju przedsi biorczo ci - klasyfikacja gmin wed ug TMR w latach 2000-2004
Table 2. Entrepreneurship development level – communities classification by TMR in 2000-2004

Rok 2000 Year 2000 Rok 2001 Year 2001 Rok 2002 Year 2002 Rok 2003 Year 2003 Rok 2004 Year 2004
Lp.

Poziom rozwoju
przedsi biorczo ci
Entrepreneurship
development level

gminy
communities TMR gminy

communities TMR gminy
communities TMR gminy

communities TMR gminy
communities TMR

Ustronie
Morskie 0,8141863 Ustronie

Morskie 0,8236893 Ustronie
Morskie 0,7994044 Ustronie

Morskie 0,7806258 Ustronie
Morskie 0,8002419

1

Gminy bardzo
dobre
Very good
communities Mielno 0,6070360 Mielno 0,6095067 Mielno 0,6511631 Mielno 0,6745194 Mielno 0,6787439

Ko obrzeg 0,3875635 Ko obrzeg 0,4512406 Ko obrzeg 0,4030857 Ko obrzeg 0,3936550 Ko obrzeg 0,3964472

Biesiekierz 0,3646189 Biesiekierz 0,3673253 Biesiekierz 0,3870569 Biesiekierz 0,37530242 Gminy dobre
Good communities

Go cino 0,3680554

Biesiekierz 0,3281281 Go cino 0,3094417 Go cino 0,3113852 Manowo 0,3149042 Manowo 0,317376

Go cino 0,294857 Manowo 0,2994680 Manowo 0,3090214 Go cino 0,3079148 B dzino 0,2741273

Manowo 0,2871700 B dzino 0,2803821 B dzino 0,2693485 B dzino 0,2710995 Ostrowice 0,2722205

dzino 0,2622613 S awoborze 0,2689472 Ostrowice 0,2664505 S awoborze 0,2584989 Dygowo 0,2436918

Dygowo 0,2602177 Dygowo 0,2534891 S awoborze 0,2599682 Ostrowice 0,2546897 widwin 0,2433077

Ostrowice 0,2505488 Ostrowice 0,2426479 Dygowo 0,2550139 Dygowo 0,2487283 S awoborze  0,2425355

awoborze 0,2492962 widwin 0,2323461 widwin 0,2164167 widwin 0,2396892

widwin 0,2313874

3
Gminy przeci tne
Average
communities

Bia ogard 0,1999611

4 Gminy s abe
Week communities Bia ogard 0,1659121 Bia ogard 0,1662406 Bia ogard 0,1511977 Bia ogard 0,154005

ród o: obliczenia w asne.
Source: own calculations.
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Poziom rozwoju przedsi biorczo ci w badanych gminach nie wykazywa  znacznego zró nicowania

w uwzgl dnianym okresie. Poza gmin  Biesiekierz, która w roku 2001 zosta a zakwalifikowana do gmin dobrych, gmin

Go cino, która do grupy gmin dobrych zosta a zaliczona w roku 2004 i gmin  Bia ogard, która od roku 2001 by a

kwalifikowana jako gmina s aba, zmiany miejsc gmin mia y charakter wewn trzgrupowy. Prawid owo  ta dotyczy a

najliczniejszej grupy, a mianowicie grupy gmin przeci tnych.

W latach 2000-2004 do grupy gmin bardzo dobrych zakwalifikowano Ustronie Morskie i Mielno. Do gmin dobrych mo na

by o zaliczy  Ko obrzeg (przez ca y okres analizy), Biesiekierz (od roku 2001) i Go cino (rok 2004). Najliczniejsz  grup

klasyfikacyjn , do której w roku 2000 nale y Biesiekierz, Go cino, Manowo, B dzino, Dygowo, Ostrowice, S awoborze,

widwin i Bia ogard bya grupa gmin przeci tnych. W roku 2001 grupa ta zosta a pomniejszona o gmin  Biesiekierz, któr

zakwalifikowano do gmin dobrych i o gmin  Bia ogard, która, od wspomnianego roku do ko ca analizowanego okresu,

jako jedyna nale a do grupy gmin s abych. W roku 2004 grupa gmin przeci tnych zosta a pomniejszona o gmin

Go cino, któr  nale o zakwalifikowa  do grupy gmin dobrych.

Rozpatruj c przestrzenne zró nicowanie poziomu rozwoju przedsi biorczo ci nale y stwierdzi , e bardzo wysoki

i wysoki poziom rozwoju przedsi biorczo ci charakteryzuje gminy nadmorskie i le ce przy g ównych szlakach

komunikacyjnych. Wy sze warto ci TMR w grupie gmin przeci tnych maj  gminy s siaduj ce z gminami nadmorskimi

(wyj tek – Dygowo) lub aglomeracjami miejskimi. Najni sze warto ci TMR osi ga y gminy popegeerowskie,

w gospodarkach których istotne znaczenie ma rolnictwo.

W celu ustalenia zale no ci mi dzy potencja em spo ecznym a poziomem rozwoju przedsi biorczo ci

pos ono si  wspó czynnikiem korelacji liniowej Pearsona, który pozwala na okre lenie si y zale no ci

mi dzy dwoma lub wi cej cechami mierzalnymi.

W kolejnych latach analizy wspó czynnik korelacji r i statystyka t przyjmowa y nast puj ce warto ci zaprezentowane

w tab. 3.

Tabela 3. Wspó czynnik korelacji liniowej r i statystyka t mi dzy TMR dla potencja u spo ecznego i TMR dla poziomu
rozwoju przedsi biorczo ci w latach 2000-2004
Table 3. Correlation coefficient (r) and statistic (t) between TMR for social potential and TMR for entrepreneurship
development level in 2000-2004
Rok Year Wspó czynnik korelacji r

Correlation coefficient r
Statystyka t
Statistic t

t  przy =0,05 i n-2=10
t  by =0,05 and n-2=10

2000 0,685393 2,976492

2001 0,687628 2,994876

2002 0,611084 2,441259

2003 0,685244 2,975273

2004 0,652244 2,721044

2,228

ród o: obliczenia w asne.
Source: own calculations.
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We wszystkich latach analizy wspó czynniki korelacji mi dzy TMR dla potencjau spo ecznego i TMR dla poziomu rozwoju

przedsi biorczo ci s  statystycznie istotne na poziomie 0,05. Jest to korelacja wyra na (powy ej 0,5) i dodatnia, co

oznacza, e wy szemu poziomowi potencja u spo ecznego towarzyszy, rednio bior c, wy szy poziom rozwoju

przedsi biorczo ci. W oparciu o uzyskane wyniki potwierdzono hipotez  o przestrzennym zró nicowaniu poziomu

rozwoju przedsi biorczo ci, jako zjawisku determinowanym poziomem potencja u spo ecznego.

WNIOSKI

Na podstawie powy szych rozwa  sformuowano nast puj ce wnioski:
1. Poziom rozwoju przedsi biorczo ci pozostaje w zale no ci z potencja em spo ecznym, na co wskazuje wyra na

i dodatnia korelacja mi dzy rozpatrywanymi zjawiskami.

2. Gminy o korzystnym po eniu przyrodniczym i komunikacyjnym charakteryzuje wy szy poziom potencja u spo ecznego.

Obserwuje si  w nich równie  wy szy poziom rozwoju przedsi biorczo ci.

3. Zarówno potencja  spo eczny, jak i poziom rozwoju przedsi biorczo ci w gminach podregionu koszali skiego, nie

wykazywa  znacznych zmian w czasie. Natomiast we wszystkich latach analizy obserwuje si  znaczne przestrzenne

zró nicowanie zjawisk poddanych badaniom.

4. Identyfikacja zasobów spo ecznych i gospodarczych jednostek samorz du terytorialnego jest konieczna i powinna

stanowi  punkt wyj cia dla planowania strategicznych dzia  na ka dym szczeblu samorz du terytorialnego.
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Abstract. The aim of researches presented in the article is identification of social potential and entrepreneurship
development level in rural areas. Each community is equipped in values which peculiar utilization is base of it’s
socio-economic development. In addition each of them could use the same set of instruments that support
development. For that reason checking up on values state and optimum utilization of development instruments are so
important. Researches were carried in 2004, among 12 rural communities in koszali ski subregion. Time ranges of
researches refer 2000-2004. Statistic, analysis and comparison methods were used in the article. For dates
presentation graphic methods were used.
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SPRZEDA  I DZIER AWA GRUNTÓW ROLNYCH SKARBU PA STWA W
POLSCE

Robert Pa asz
Akademia Rolnicza w Szczecinie

Streszczenie. Celem niniejszego opracowania by o zaprezentowanie podstaw prawnych przekszta ce
asno ciowych jak równie  przebieg sprzeda y i dzier awy gruntów rolnych Skarbu Pa stwa w Polsce., które

rozpocz y si  w ca ej Europie rodkowo-Wschodniej na pocz tku lat 90-tych. Podstawowym ród em
wykorzystanych materia ów by y dane pochodz ce przede wszystkim z Agencji Nieruchomo ci Rolnych, publikacji
jak równie  bezpo rednich wywiadów z osobami zajmuj cymi si  sprzeda  i dzier aw  gruntów Zasobów Skarbu
Pa stwa. Analiz  zagospodarowania gruntów obejmuje lata 1992-2004 oraz wszystkie polskie województwa.
Opracowanie zako czone zosta o wnioskami, które mog  zosta  wykorzystane w praktyce.

owa kluczowe: grunty Skarbu Pa stwa, Polska, województwa

WST P

Jednym z wielu problemów i celów, jakie stan y przed Europ rodkowo-Wschodni  na pocz tku lat 90-

tych, by a prywatyzacja i restrukturyzacja sektora pa stwowego, w tym w rolnictwie pa stwowych gospodarstw

rolnych (PGR). Oparte na najemnej sile roboczej PGR -y okaza y si  najbardziej wra liwe na zaistnia  sytuacj

ekonomiczn . Niska sprawno  ekonomiczna, brak p ynno ci finansowej i wyp acalno ci doprowadzi a do

rozpocz cia restrukturyzacji tego sektora. Wielu znanych ekonomistów zwróci o si  wówczas z apelem do M.

Gorbaczowa o nie wszczynanie prywatyzacji w by ych republikach radzieckich. wiadczy to o problemach,

które nios a za sob  zmiana struktury sektora rolniczego w krajach Europy rodkowo-Wschodniej.

W Polsce decyzja o prywatyzacji i restrukturyzacji zapad a szybko na szczeblach rz dowych bez

uwzgl dniania kwestii spo ecznych i ekonomicznych w przysz ci. Instytucja, której Skarb Pa stwa powierzy

prawo w asno ci i inne prawa rzeczowe gruntów sta a si  Agencja W asno ci Skarbu Pa stwa (AWRSP).

Agencja zamierza a upora  si  z problemem prywatyzacji w ci gu 2-3 lat. Nie uwzgl dniono jednak wielu

przeszkód, które doprowadzi y do sytuacji, e po trzynastu latach jej funkcjonowania (do 31 marca 2005 r.)

sprzedano zaledwie 32% ogó u przej tych gruntów.

ówne przeszkody w realizacji szybkiej restrukturyzacji i prywatyzacji, postawionego na pocz tku lat 90-

tych, to zbyt ma a liczba nabywców i brak kapita u. Nie uwzgl dniono równie  regionalnych zró nicowa

rolnictwa oraz znaczenia PGR dla lokalnej spo eczno ci (kluby, mieszkania, organizacje kulturalne i sportowe).

Likwidacja PGR bez programów pomocowych dla spo eczno ci wiejskiej doprowadzi y do marginalizacji

polskiej wsi i wyst pienia patologii w ród jej mieszka ców w tzw. Regionach popegieerowskich. Wiele osób nie

mog o i do dnia dzisiejszego nie mo e poradzi  sobie z „now  rzeczywisto ci ”, yje w skrajnej n dzy, nie

widz c perspektyw poprawy swej sytuacji.

Celem artyku u jest przedstawienie i ocena podstaw prawnych prywatyzacji i restrukturyzacji sektora

pa stwowego w rolnictwie. Przede wszystkim chodzi o zaprezentowanie stanu i przebiegu w czasie sprzeda y

oraz dzier awy gruntów rolnych Skarbu Pa stwa.

W opracowaniu wykorzystano g ównie dane liczbowe z Agencji Nieruchomo ci Rolnych oraz inne

publikacje zwi zane z tym tematem. Analiz  poparto bezpo rednimi wywiadami z pracownikami Agencji.
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PODSTAWY PRAWNE PRZEKSZTA CE  W ASNO CIOWYCH W POLSCE

Przyj to wiele ustaw daj cych podstawy prawne do prywatyzacji i restrukturyzacji PGR. Stale jednak

wymaga y one poprawek w wyniku nieprzewidzianych do ko ca a pojawiaj cych si  zmian w spo eczno-

ekonomicznej rzeczywisto ci po 1989 r.

Pierwsza ustawa zwi zana z przekszta ceniami w asno ciowymi by a podj ta ju  w dn. 25 wrze nia 1981 r.

„O przedsi biorstwie pa stwowym” [Dz. U. z 1981 r., Nr 24, poz. 122]. Ustawa dawa a podstaw  prawn

likwidacji przedsi biorstw z przyczyn ekonomicznych i prywatyzacj  mienia przez sprzeda  lub wniesienie do

spó ki. Wcze niej obowi zywa a ustawa Prezydenta RP z dn. 24 pa dziernika 1934 r. pn. „ Prawo

upad ciowe”.

Uwarunkowania przekszta ce  w asno ciowych wyra nie zmieni y si  po 1989 r., kiedy to przyst piono do

wdra ania zasad gospodarki rynkowej. Wtedy w nie konieczno ci  sta o si  podj cie nowej ustawy.

Zasadnicz  ustaw  o przekszta ceniach w asno ciowych przyj to 13 lipca 1990 r. „O prywatyzacji

przedsi biorstw pa stwowych” [Dz. U. z 1990 r., Nr 51, poz. 298]. Umo liwia a ona prywatyzacj  po redni

poprzez przekszta cenie przedsi biorstwa pa stwowego w jednoosobow  spó  Skarbu Pa stwa z prawem do

zbycia akcji innym podmiotom. Prywatyzacja mog a by  dokonana przez likwidacj  przedsi biorstwa a potem

jego sprzeda  w cz ci lub ca ci, wniesienie do spó ki lub odp atnego wykorzystania. Ustawa ta jednak nie

by a dostosowana do warunków przedsi biorstw rolnych. G ówn  przeszkod , jaka stan a na drodze do

pomy lnej prywatyzacji, by y ograniczenia w zakresie obrotu nieruchomo ciami rolnymi b cymi w

ytkowaniu PGR.

W praktyce na mocy ustawy z 13.07.1990 r. spowodowa a likwidacj  tylko 5 pa stwowych gospodarstw

rolnych w Polsce. Na jej podstawie w 84 PGR wszcz to proces prywatyzacji. Gospodarstwa te mia y szczególnie

trudn  sytuacj  finansow  w wyniku wysokiego zad enia. Reasumuj c proces prywatyzacji nie post powa .

W latach 1990-1991 pracami prywatyzacyjnymi obj to 320 przedsi biorstw. Tak, wi c nik e by y dot d efekty

prywatyzacji PGR i mo liwo ci uczestnictwa polskich rolników w tej prywatyzacji, jak zamierzano.

Nieprzydatno  dotychczasowej ustawy przedsi biorstw pa stwowych spowodowa a aktywizacj rodowiska

pegeerowskiego i doprowadzi a do jej nowelizacji. Prace legislacyjne nad now  ustaw  podj li pos owie

reprezentuj cy zainteresowane rodowisko. Pod koniec pierwszej po owy 1991 r. powsta  projekt nowej ustawy.

Zosta a ona przyj ta przez Sejm w dniu 19.10.1991 r. „O gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu

Pa stwa oraz o zmianie niektórych ustaw” [Dz. U. z 1991 r., Nr 107, poz. 464] z poz. zm.. Nast pna ustawa, o

znacznie szerszym znaczeniu ni  przekszta cenia w asno ciowe by a podj ta w dniu 11. 04. 2003 r. „ O

kszta towaniu ustroju rolnego”[Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 598].

ZADANIA AGENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH I EFEKTY W PRZEJ CIU GRUNTÓW

Agencja Nieruchomo ci Rolnych, na mocy nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi

Skarbu Pa stwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 5 maja 2004 r., wy czona zosta a z zada  tworzenia

nowych miejsc pracy w restrukturyzowanych przedsi biorstwach i dzia  o charakterze socjalnym polegaj cych

na wspieraniu by ych pracowników popegeerowskich..

Do jej g ównych zada  nale y:
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− tworzenie warunków sprzyjaj cych racjonalnemu wykorzystaniu potencja u produkcyjnego zasobów

asno ci rolnej Skarbu Pa stwa;

− restrukturyzacja i prywatyzacja mienia Skarbu Pa stwa u ytkowanego na cele rolnicze;

− obrót nieruchomo ciami oraz innymi sk adnikami maj tku Skarbu Pa stwa u ytkowanymi na cele rolnicze;

− administrowanie zasobami maj tkowymi Skarbu Pa stwa przeznaczonymi na cele rolnicze;

− zabezpieczenie maj tku Skarbu Pa stwa;

− prowadzenie spraw urz dowo-rolnych na gruntach Skarbu Pa stwa oraz popieranie organizowania na nich

prywatnych gospodarstw rolnych.

Agencja posiada bardzo du e mo liwo ci i swobod  w zagospodarowaniu maj tkiem. Mo e go sprzedawa

w ca ci lub cz ci, odda  w administrowanie w celu gospodarowania, przekaza  w zarz d, jak i wydzier awi .

Agencja Nieruchomo ci Rolnych (ANR) obj a maj tek po 1666 by ych PGR, m.in. grunty o ogólnej

powierzchni 3753 ty . ha. Ponadto 607 tys. ha gruntów pochodzi o z PFZ. Razem od pocz tku dzia ania Agencji,

tj. do ko ca marca 2005 r., do Zasobu WRSP przej to 4709,5 tys. ha gruntów. Do zasobów wesz y równie

budynki gospodarcze, maj tek obrotowy, mieszkania, obiekty rolno-przemys owe i us ugowe (sklepy, hotele,

zajazdy, przedszkola, obiekty sportowe i kulturalne). W zarz dzie znalaz  si  maj tek 2255 zespo ów dworskich

i pa acowo-parkowych.

Aktualny stan prywatyzacji w po owie 2005 r. przej tego do zasobów ANR jest raczej niski. Zosta o

sprzedanych 32% ogó u przej tych gruntów. Z pozosta ych w Zasobie, ok. 80% jest dzier awiona a 16,5% czeka

na rozdysponowanie. Najwi cej gruntów przej to w województwie zachodniopomorskim – 71,4%, lubuskim –

67,8 i warmi sko - mazurskim – 61,6%. Najmniejsz  za  powierzchni  ANR przej a w województwie

ma opolskim – 4,0%, mazowieckim – 4,5% i ódzkim – 6,20% (tab.1).
Tabela 1. Powierzchnia gruntów przej tych przez ANR wed ug województw (31.03.2005)
Table 1. Area of grounds taken over by APA by provines (31.03.2005)

Grunty przyj te do Zasobu WRSPWojewództwa ha %
Dolno skie 494 585 44,0
Kujawsko - pomorskie 270 592 22,1
Lubelskie 190 409 10,5
Lubuskie 360 583 67,8

ódzkie 79 791 6,2
Ma opolskie 38 925 4,0
Mazowieckie 116 965 4,5
Opolskie 184 419 31,0
Podkarpackie 151 826 15,7
Podlaskie 127 890 9,4
Pomorskie 434 092 42,1

skie 82 982 13,1
wi tokrzyskie 49 611 6,9

Warmi sko - mazurskie 816 007 61,6
Wielkopolskie 497 109 24,8
Zachodniopomorskie 813 720 71,4
Polska 4 709 506 24,4
ród o: ANR, Zespó  Gospodarowania Zasobem.

Source: APA, Resources Management Team.
Agencji Nieruchomo ci Rolnej zarzuca si , e dzia a zbyt opieszale, niekompetentnie i korupcyjnie. Uwa a

si , e uwik ana jest w zale no ci polityczne i personalne. Podaje si  to za powód, dlaczego transformacja

polskiego rolnictwa przekroczy a dopiero pierwszy etap, czyli prywatyzacji PGR. Uwa a si , e wi kszo

gruntów nie mog a by  sprzedana, poniewa  s  z niej wy czone grunty okre lonych kategorii, (np. pod

jeziorami, do których maj  zastosowanie przepisy o wodach p yn cych), nieruchomo ci znajduj ce si

w u ytkowaniu wieczystym oraz w trwa ym zarz dzie, w do ywotnim u ytkowaniu emerytów i rencistów.
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Wy czona ze sprzeda y jest równie  ziemia, do której zg aszaj  roszczenia byli w ciciele lub ich

spadkobiercy. Problemy te wskazuj  na trudno ci, jakie stoj  w perspektywie nast pnych lat przed ANR

w prywatyzacji sektora rolniczego. Warto wi c zastanowi  si  nad ró nymi formami zagospodarowania mienia

Skarbu Pa stwa i przyk adowo zamiast preferowanego kierunku, jakim jest sprzeda , uzna  dzier aw , jako

trwa  form  zagospodarowania ziemi rolniczej.

SPRZEDA  GRUNTÓW

Agencja rozdysponowuje przej ty maj tek w ró ny sposób. Jedna z form jest przeniesienie prawa w asno ci,

które nast powa o przede wszystkim na drodze sprzeda y, nieodp atnego przekazania uprawnionym podmiotom

lub wniesienie, jako aportu do spó ek prawa handlowego. Natomiast form  nietrwa ego rozdysponowania jest

dzier awa i przekazanie w administrowanie osobom fizycznym lub prawnym.

Sposób zagospodarowania przej tego mienia by  na ogó  form  kompromisu pomi dzy sprzecznymi

oczekiwaniami rolników, za óg, by ych w cicieli czy te  banków. Oznacza o to uwzgl dnienie szeregu

czynników spo ecznych i gospodarczych, takich jak:

− popytu na ziemi  zg aszanego przez rolników lub pracowników likwidowanych PGR,

− stanu prawnego nieruchomo ci: konieczno  uwzgl dnienia wniosków o reprywatyzacj  z onych przez

by ych w cicieli lub ich spadkobierców,

− mo liwo ci wydzielenia jednostek gospodarczych (gospodarstw rolnych, rybackich, szklarniowych,

zak adów przetwórstwa rolno-spo ywczego), daj cych gwarancj  trwa ej sprawno ci ekonomicznej,

− sytuacji spo ecznej danego regionu w zakresie rynku pracy (stan bezrobocia strukturalnego).

Najwi cej gruntów sprzedano w latach dziewi dziesi tych a wynika o to z prawa pierwokupu, z którego

korzystali dotychczasowi dzier awcy. Nast pnym, wa nym czynnikiem zwi kszaj cym rozmiary ziemi

sprzedanej przez AWRSP(obecnie ANR) by a korzystna polityka kredytowa pa stwa. Wzros o wówczas

zainteresowanie kupnem ziemi, nie tylko w ród by ych dzier awców, ale równie  ze strony indywidualnych

rolników. W sprzeda y gruntów s  g ównie nieruchomo ci o ma ej powierzchni np. 48% umów dotyczy o

dzia ek do 1 ha, a ok. 39% od 1 do 10 ha. Natomiast ok. 12% umów dotyczy o area u od 10 do 100 ha,

a w ponad 1% by y to powierzchnie powy ej 100 ha.

Najwi ksze rozmiary sprzeda y gruntów Agencja odnotowa a w 1996 r. Sprzedano wówczas 192,6 tys. ha.,

2002 r. – 159,2 tys. ha., 1997 r. – 149,4 ha. Przy czym najwi ksz  dynamik  w porównaniu z okiem poprzednim

osi gni to w 1993 r. – 516 %, 1995 r. – 176 %, 1996 r. – 167% (tab.2).

Tabela 2. Sprzeda  gruntów z Zasobu WRSP w latach 1992-2004
Table 2. Sale of WRSP grounds in 1992-2004

Rok Powierzchnia sprzedana
w tys. ha

Dynamika sprzeda y
rok poprz.=100

1992 9,5 100
1993 49,0 516
1994 65,4 133
1995 115,4 176
1996 192,6 167
1997 149,4 78
1998 146,5 98
1999 119,0 81
2000 120,1 101
2001 147,0 122
2002 159,2 108
2003 101,7 64
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2004 104,3 103
ród o: ANR, Zespó  Gospodarowania Zasobem.

Source: APA, Resources Management Team.
W 2004 r. sprzeda  i darowizna rednio wynios a 2,3 ha. W 2004 r. daje to obrót na poziomie ponad 300

tys. ha. Jednak nale y si  liczy , e rozmiary tego obrotu mog  by  wi ksze, poniewa  obrót wi kszymi

area ami ziemi rolnej, zgodnie z wol  ustawodawcy, mo e by  poza kontrol  Agencji. Ogólna powierzchnia

sprzedanych gruntów z Zasobu wynios a 104,3 tys. ha. (98%). W porównaniu z poprzednim rokiem sprzeda

gruntów wzros a o 3%. W 2004 r. liczba transakcji sprzeda y wynios a ponad 15,5 tys. W tej liczbie transakcji

grunty rolne stanowi y 14 tys. ha. (91%). W poprzednim za  roku mierniki te wynosi y14,5 tys. oraz 13,3 tys. ha.

(92%). W ten sposób w 2003 r. rednia powierzchnia gruntów rolnych przypadaj cych na 1 umow  wynios a 7,2

ha a w 2004 r. – 7,5 ha. Istniej  znaczne ró nice w wielko ci sprzeda y. Wynika to mi dzy innymi z

posiadanych zasobów oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich struktury agrarnej. Wed ug stanu na

31.03.2005 r. najwi cej gruntów sprzedano w województwie warmi sko – mazurskim – 291658 ha, pomorskim

– 172596 ha i wielkopolskim – 139721 ha. Najmniej za  w województwach ma opolskim – 12668 ha,

wi tokrzyskim – 19461 ha i skim – 20298 ha (tab.3). Oprócz gruntów Agencja sprzedawa a równie

mieszkania, obiekty rolno-przemys owe us ugowe i zabytki jak równie  jeziora i stawy. Cz  mienia zosta a

przekazana nieodp atnie gminom, ko cielnym osobom prawnym i Lasom Pa stwowym. Do ko ca 2004 r.

zosta o bezp atnie rozdysponowane 15,2 tys. ha gruntów, wiele obiektów socjalnych, kulturowych, sportowych i

zespo ów dworskich.

DZIER AWA GRUNTÓW

Najwi kszym zainteresowaniem w ród rolników cieszy a si  jak dot d dzier awa. Wynika o to przede

wszystkim ze wzgl du na potrzeb  zaanga owania wi kszych rodków finansowych w porównaniu ze

sprzeda . Charakterystyczn  cech  dzier aw, jako sposobu u ytkowania nieruchomo ci, jest ich rotacja.

Wydzier awiona nieruchomo  po pewnym czasie wraca do ponownego rozdysponowania. Jest to zwi zane

ównie z wygasaniem umowy dzier awy.

Rozwi zanie umowy dzier awy mo e odby  si  za zgod  Agencji. Je li dzier awca nie wywi zuje si

z warunków umowy dzier awy, gdy rezygnuje z dalszego gospodarowania lub decyduje si  na zakup

nieruchomo ci na w asno . Znaczny udzia  w ród dzier awi cych nieruchomo ci Skarbu Pa stwa stanowi

spó ki utworzone przez by ych pracowników PGR.

W dzier awie z Zasobów WRSP cznie pozostawa o 2,3 mln ha na koniec 2004 r. W ca ym 2004 r. Agencja

zawar a przesz o 13 ty . umów dzier awy na czn  powierzchni  przesz o 131 tys. ha. Da o to rednio ok. 10 ha

przeci tnie w przeliczeniu jedn  na umow . W roku 2003 zawarto 12,4 ty  umów na 123,4 tys. ha. Da o to tak e

ok. 10 ha na jedn  umow .
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Tabela 3. Powierzchnia gruntów sprzedanych i wydzier awionych przez ANR wed ug województw (31.03.2005 r.)
Table 3. Area of grounds sold and leased by RPA by provinces (31.03.2005)

Sprzeda Dzier awaWojewództwo
ha % ha %

Dolno skie 139 057 28,1 264 146 80,7
Kujawsko– pomorskie 72 599 26,8 155 404 93,0
Lubelskie 81 526 42,8 66 050 68,1
Lubuskie 99 748 27,7 173 705 73,5

ódzkie 36 454 45,7 30 201 74,5
Ma opolskie 12 668 32,5 15 559 70,0
Mazowieckie 49 236 42,1 35 202 57,8
Opolskie 43 882 23,8 123 987 91,8
Podkarpackie 68 939 45,4 37 609 59,2
Podlaskie 37 053 29,0 60 548 81,3
Pomorskie 172 596 39,8 188 589 79,6

skie 20 298 24,5 43 413 74,6
wi tokrzyskie 19 461 39,2 14 616 51,8

Warmi sko– mazurskie 291 658 35,7 376 456 78,1
Wielkopolskie 139 721 28,1 267 539 85,4
Zachodniopomorskie 22 598 27,4 416 410 76,6

Razem 1 507 494 32,0 2 269 434 78,6
ród o: ANR, Zespó  Gospodarowania Zasobem.

Source: APA, Resources Management Team.
cznie w dzier awie z Zasobów WRSP na koniec 31.03.2005 r. pozostawa o 2,3 mln ha. Najwi cej gruntów

wydzier awiono w województwie zachodniopomorskim – 416410 ha, warmi sko - mazurskim – 376456 ha,

dolno skim – 264146 ha, a najmniej w wi tokrzyskim – 14616 ha, ma opolskim – 15559 ha, ódzkim – 30201

ha. St d te  ró ny jest udzia  gruntów w dzier awie.

Oko o 30% dzier aw, to tzw. dzier awy s abe. Obecnie umowy dzier awy gospodarstw rolnych maj

podstawy prawne dotycz ce najmu i w wi kszo ci nie pasuj  do rolnictwa. G ównym ich wad  jest fakt, e

nierówno traktuj  w cicieli gruntów i dzier awców. Wed ug Federacji Pracodawców-Dzier awców

i W cicieli Rolnych dzier awa rolnicza powinna by  uznawana, jako trwa a forma gospodarowania ziemi,

w tym równie  b cej w Zasobie Mienia Skarbu Pa stwa. S  temu mo e jedynie ustawowe uregulowanie

dzier awy rolnej, które doprowadzi do zrównania prawa w ciciela i dzier awcy. Zagwarantuje tak e trwa

dzier awy rolnej i warunków gospodarowania, w cznie  z prawem dziedziczenia. W krajach „starej” UE rolnicy

dzier awi rednio ok. 40 % u ytkowanej przez siebie ziemi. Natomiast w USA, tylko 30 % ziemi stanowi

asno  jej u ytkowników. Przyk adowo we Francji, Belgii i Niemczech ponad 60 % ziemi jest dzier awiona

przez farmerów.

W procesie restrukturyzacji rolnictwa cz  Zasobów ANR zosta a przekazana administratorowi. Jest to

forma kontraktu mened erskiego, który zostaje wy oniony przez Agencj  na drodze og oszonego konkursu przez

dyrektora oddzia u Agencji, kieruj c si  programem gospodarczym w z onej ofercie o administrowanie.

Administratorem projektu mo e by  ka da osoba fizyczna lub prawna. Administrator musi otrzyma

pe nomocnictwo Prezesa Agencji je li chce skorzysta  z kredytów d ugoterminowych. Natomiast ma prawo,

w imieniu Agencji zaci ga  zobowi zania potrzebne na bie  dzia alno . Pewnym ryzykiem jest fakt, e

administrator gospodaruje na konto dysponenta, którym jest Agencja. W wyniku tego Agencja uzurpuje sobie

prawo do przeprowadzania kontroli gospodarowania dotycz cej sposobu wykorzystania gruntów, utrzymania

inwentarza, dotrzymywania warunków umowy.

Administrowanie jest jednak form  tymczasow  i przewidziano j  g ównie dla gospodarstw, których nie

uda o si  sprzeda  lub wydzier awi . Jednocze nie s  one w stanie funkcjonowa  w gospodarce wolnorynkowej.

W miar  mo liwo ci i sprzyjaj cych okoliczno ci b  one podlega  dalszym przekszta ceniom.
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WNIOSKI

Na podstawie powy szych rozwa  mo na stwierdzi , co nast puje:

− brak odpowiednich ustaw na pocz tku lat 90-tych opó ni o i utrudni o prywatyzacj  maj tku Zasobów Skarbu

Pa stwa;

− nieuwzgl dnianie problemów finansowych ludno ci popegeerowskiej i liczby osób ch tnych do nabycia mienia

pa stwowego, jak i równie  bagatelizowanie znaczenia PGR dla spo eczno ci wiejskiej, doprowadzi o do

wyst pienia patologii w ród mieszka ców wsi;

− rolnictwo indywidualne mo e funkcjonowa  bez prywatyzacji ziemi, a przekszta cenia w asno ciowe powoduj

powstawanie nowych gospodarstw indywidualnych;

− rozwój dzier awy, nie za  w asno  prywatna stanowi najlepsz  form  zagospodarowania gruntów Skarbu Pa stwa,

jest wa nym mechanizmem do wzrostu wielko ci gospodarstw rolnych;

− struktur  agrarn  i rozszerzenie dzier awy mo na poprawi  poprzez zapewnienie lepszego bezpiecze stwa umów

dzier awy gruntów rolnych,

− przeszkod  w sprzeda y i dzier awie gruntów bywa niekompletna dokumentacja geodezyjna i niedostatek rodków

finansowych chc cych naby  grunty.
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PROCES KSZTA TOWANIA DOCHODÓW GOSPODARSTW
ROLNICZYCH

Ma gorzata Zajdel
Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy

Streszczenie. Celem niniejszego artyku u by o ukazanie wi kszo ci róde , które mia y wp yw na powstawanie
dochodów rolniczych i ich zmian mi dzy powszechnymi spisami rolnymi, które mia y miejsce w latach 1996 i 2002.
W badaniach zwrócono uwag  na dochody powstaj ce z dzia alno ci gospodarczej, z pracy pozarolniczej jak równie
emerytur i rent. Badania mia y charakter analizy statystycznej i opiera y si  w g ównej mierze na oficjalnych danych
statystycznych. Dzi ki nim stwierdzono przede wszystkim wzrost udzia u dzia alno ci rolniczej w ca okszta cie
dochodów rolniczych, co mo e wiadczy  g ównie o umacnianiu pozycji rolnictwa w ciwego, ale równie  o
ograniczaniu pobocznych funkcji.

owa kluczowe: dochód rolniczy, praca pozarolnicza, wiadczenia spo eczne rolników

WST P

Dochód jest wa  kategori  ekonomiczn . Obrazuje bowiem wszelkie wp ywy a tak e wydatki, jakie dana

osoba otrzymuje w pewnym okresie czasu. Poprzez pryzmat dochodów rolniczych mo emy pozna  poziom

ycia danej grupy ludno ci, który kszta towany jest w zale no ci od wielko ci gospodarstwa, jego si y

ekonomicznej i stopnia wydajno ci pracy. Dochody rolnicze pozwalaj  pozna  rozmiary i struktur  przychodów,

jak równie  poziom i strumie  wydatków. Pozwalaj  ponadto ustali ród a ich powstawania i kierunki

redystrybucji w zale no ci od wielko ci rodziny, poziomu konsumpcji i kosztów utrzymania gospodarstwa

domowego.

Dochody ludno ci rolniczej zwi zane by y w przesz ci g ównie z czyst  produkcj  rolnicz . Obecnie coraz

cz ciej s  zasilane z pracy pozarolniczej, pracy najemnej i rodków kumulowanych w funduszach

ubezpieczenia spo ecznego rolników.

MATERIA  I METODY BADA

Gospodarstwa rolne s  miejscem pracy i zamieszkania dla prawie 25% ludno ci kraju. Poznanie wi c róde

powstawania dochodu i sytuacji materialnej tej wa nej grupy spo eczno-gospodarczej, jest istotnym czynnikiem

charakteryzuj cym pozycj  rolników w ród innych grup zawodowych.

Cech  charakterystyczn  ludno ci rolniczej jest w czanie w cykl produkcyjnych ludzi bardzo m odych (15 i

wi cej lat), czego nie obserwujemy w innych zawodach pozarolniczych. Pos uguj c si  tymi kryteriami mo na

powiedzie , e w rolnictwie – wg spisu rolnego z 2002 r. - liczba osób aktywnych zawodowo liczy a 4,9 mln

osób. Istotn  cech  opisuj  populacj  aktywnych zawodow  rolników jest wiek, który równolegle z podzia em

na p  i wykszta cenie pokazuje parametry danej populacji. Najbardziej liczebn  grup  stanowi y osoby w

wieku 35-44 lat, co jest rezultatem naturalnego cyklu biologicznego. Na rynek pracy wchodzi y nowe roczniki

odych rolników po zako czeniu nauki na ró nych poziomach edukacji. Z drugiej strony generacja starszych

rolników przechodzi a na pozycj  rencisty czy emeryta, czemu w ostatnim czasie sprzyja y renty strukturalne.

Badania dotycz  kierunków zmian w strukturze dochodów w gospodarstwach rolnych jakie zasz y mi dzy

dwoma spisami rolnymi z lat 1996 i 2002. Wyniki tych bada  charakteryzuj  si  wysokim stopniem
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wiarygodno ci i aktualno ci, poniewa  maj  charakter powszechny a nie wyrywkowy oraz porównywaln

metodyk  zastosowan  w ca ym kraju. Badania skoncentrowano na trzech grupach problemów, a mianowicie na

dochodach powstaj cych z dzia alno ci gospodarczej, z pracy pozarolniczej oraz rent i emerytur.

Badania mia y charakter analizy statystycznej i opiera y si  w g ównej mierze na oficjalnych danych

statystycznych. Badania oparto na wynikach powszechnych spisów rolnych z lat 1996-2002, zawarte

w publikacjach G ównego Urz du Statystycznego.

DOCHODY POWSTAJ CE Z DZIA ALNO CI ROLNICZEJ

Praca w gospodarstwie rolnym ró ni si  zasadniczo od zaj  w dzia ach pozarolniczych. Pracuj ce tam osoby

zatrudnione s  w oparciu o umow  o prac , która ci le reguluje wszystkie kwestie z tym zwi zane, jak czas

pracy, wysoko  wynagrodzenia, prawa i obowi zki a tak e urlopy, ochrona zdrowia, ubezpieczenia, itp.

Zupe nie inaczej sprawa przedstawia si  w rolnictwie. Rodzina rolnicza stanowi swoist  za og

gospodarstwa, bez cis ego rozpisania ról spo ecznych, zakresu obowi zków i czasu pracy. Aktywno

zawodowa wyznaczona jest rytmem przyrody, przy czym aktywno  ta wygaszana jest w okresie zimowym

a wówczas koncentruje si  na obs udze inwentarza ywego.

Brak ci le okre lonego czasu pracy i podzia u obowi zków wynikaj cego z tradycji funkcjonowania

gospodarstwa rolnego powoduje, i  nie wyst puje kategoria p acy za prac  i nie jest wyp acane wynagrodzenie.

Zarówno wp ywy, jak i wydatki s  kumulowane w ramach gospodarstwa domowego, a decyzje dotycz ce

kierunków przep ywu rodków finansowych s  podejmowane na ogó  zbiorowo, w wyniku dyskusji co do

priorytetów wa nych dla danej rodziny.

Dochody rolnicze trudno uj  w cis e regu y ekonomiczne a samo poj cie dochodu jest ma o precyzyjne, a

przy tym z one. Na ogó  dochody te zwi zane s  z produkcj  w gospodarstwie i s  wynikiem pracy rolników

oraz ich rodzin, cz sto powstaj  te  w efekcie prowadzenia dzia alno ci pozarolniczej. Coraz cz ciej pojawiaj

si  innego rodzaju ród a dochodów, chocia by z funduszu ubezpiecze  spo ecznych rolników. Na skutek

nast puj cego procesu uprzemys owienia wydajno  pracy w rolnictwie wyra nie ro nie, za  liczba godzin pracy

potrzebna na wykonanie danej czynno ci spada. Takie tendencje wyst puj ce w rolnictwie przyczyniaj  si  do

coraz mniejszego zaanga owania czynnika pracy, zmniejszenia koszty pracy i zwi kszenia wydajno  pracy.

Dochody rolnicze mimo wyst powania wielu pozytywnych czynników, by y z regu y ni sze ni  w sferze

pozarolniczej, co zwyk o si  okre la  mianem dysparytetu . Polityka dochodowa w rolnictwie zmierza a do

stworzenia przez pa stwo spo eczno-ekonomicznych warunków osi gania przez ludno  rolnicz

odpowiedniego poziomu i tempa wzrostu dochodów. Wp yw na dochody rolnicze wywieraj  ceny rolne ,

obci enia podatkowe oraz inne instrumenty polityk gospodarczej pa stwa, jak preferencyjne kredyty, ceny

paliw, sk adki KRUS, itp. Wed ug J. Zegara „ transformacja ustrojowa i spo eczno-gospodarcza spowodowa a

istotne zmiany w sytuacji dochodowej ludno ci rolniczej. I dalej autor ten twierdzi, e zmiany te polega y na

gwa townym spadku dochodów w pierwszych latach transformacji oraz ich nieznacznym wzro cie w nast pnym

okresie [Zegar, 1998].

Zró nicowanie dochodów rolniczych ma charakter przestrzenny i strukturalny. Z punktu widzenia

przestrzennego dochody kszta towane by y przez po enie danego gospodarstwa w okre lonym regionie lub

makroregionie, gdzie popyt na produkty rolne by  okre lany przez mieszka ców o rodków

wielkoprzemys owych, wykazuj cych tak e zainteresowanie produktami pochodz cymi bezpo rednio od
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rolnika. Natomiast zró nicowanie strukturalne powstaje na tle historycznie ukszta towanej struktury agrarnej,

pozwalaj cej na wyodr bnienie obszarów wiejskich charakteryzuj  si  „zdrowa” struktur  i rednio wi kszymi

gospodarstwami rolnymi. Druga grupa rolników zlokalizowana jest na „ cianie wschodniej”, reprezentuj ca typ

rozdrobnionych gospodarstw rolnych [Wawrzyniak, 2004].

Mi dzy spisami rolnymi z 1996 a 2002 r. min  okre lony czas pozwalaj cy na zarysowanie nowych

trendów. Przede wszystkim zmniejszy a si  liczba gospodarstw rolnych prowadz cych dzia alno  rolnicz

z 96,6% wszystkich jednostek powy ej 1 ha w 1996 do 82,9% w 2002 r. Interpretuj c to zjawisko mo na

powiedzie , e z jednej strony nast pi  wzrost udzia u gospodarstw bez dochodów z dzia alno ci rolniczej,

z drugiej za  strony nast pi a dywersyfikacja dochodów pozyskiwanych z ró nych róde .

Problem gospodarstw bez dochodów powstaj cych z dzia alno ci rolniczej b dzie si  pog bia , poniewa

cz  ma ych jednostek przesz o w r ce nie-rolników, a ci nie s  zainteresowani produkcj  na rynek.

Gospodarstwa te przyjmuj  raczej funkcje rekreacyjne a w tym przypadku tradycyjna produkcja pozostaje

w konflikcie z wygl dem i oczekiwaniami nowych w cicieli. W trakcie spisu rolnego pogrupowano

gospodarstwa wed ug warto ci sprzedanej produkcji rolniczej, przy czym najni sz  warto  okre lono na

poziomie 3-5 tys. z  rocznie na jedn  jednostk . Warto ci te mieszcz  si  poni ej minimum yciowego, gdyby

tylko one stanowi y podstaw  bytu rodziny.

O ile jeszcze w 1996 r. oko o 66,3% gospodarstw rolnych mieszcz cych si  w przedziale od 1-5 ha

sprzedawa a towary o warto ci 3-5 tys. z , to ju  w 2002 r. odsetek ten spad  do 40,5%. Na drugim biegunie

mamy gospodarstwa najwi ksze, licz ce 50 i wi cej ha, które zwi kszy y warto  sprzeda y na rynek

odpowiednio z 34,1% do 66,9%. wiadczy to wyra nie o istotnym wzro cie towarowej produkcji rolniczej

i przyj tych kierunkach produkcji [Kierunki zmian, 2004].

Analizuj c zmiany zachodz ce w okresie pomi dzy spisami, to nale y stwierdzi  wyst powanie szerszego

zjawiska polegaj cego na spadku dochodów z „czystej” dzia alno ci rolniczej na rzecz pozyskiwania dochodów

z innych róde . Najwi kszy spadek z dzia alno ci rolniczej zanotowano w grupie gospodarstw najmniejszych

(1-5 ha) z 93,7% w 1996 do 67,6% w 2002 r. Gospodarstwa typowo towarowe (30-50 ha) opiera y swoje

dochody tylko na dzia alno ci rolniczej [tabela 1].

Tabela. 1. Gospodarstwa rolne wed ug róde  dochodów i grup obszarowych u ytków rolnych
Table 1 Farms in according to income sources and agricultural land area groups

Uzyskuj  dochody
[ w %]Grupy obszarowe

ytków rolnych
[w ha]

Lata
Liczba

gospodarst
w [w tys.] z dzia alno ci rolniczej z dzia alno ci

pozarolniczej
z tytu u

emerytury z pracy najemnej

Ogó em 1996
2002

2035,7
1951,2

96,0
78,0

5,7
7,2

62,3
46,0

X
33,3

1-5 1996
2002

1126,6
1146,3

93,7
67,7

6,6
7,2

63,2
43,7

X
36,2

5-15 1996
2002

736,5
609,0

98,7
91,4

4,4
6,9

62,5
50,5

X
32,3

15-30 1996
2002

144,8
147,8

99,1
96,6

4,6
6,7

57,7
47,6

X
20,7

30-50 1996
2002

19,5
31,4

98,5
96,4

7,1
8,4

50,6
42,6

X
16,2

50 i wi cej ha 1996
2002

8,4
16,7

97,1
93,1

16,3
15,1

33,9
29,2

X
15,5

ród o: Kierunki zmian w strukturze dochodów gospodarstw domowych z u ytkowaniem gospodarstwa rolnego, GUS,
Olsztyn 2004.

Source: Directions of changes in income structure of households using farms, Central Statistical Office (CSO), Olsztyn 2004.
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DOCHODY ROLNICZE Z DZIA ALNO CI POZAROLNICZEJ

Dzia alno  pozarolnicza sta a si  wa nym segmentem rolnictwa i jego rola b dzie ros a w miar  rozwoju

rolnictwa. Zmniejszenie zapotrzebowania na czynnik pracy wewn trz gospodarstwa jest przyczyn

wyst powania wolnej si y roboczej, która szuka zatrudnienia w sferze pozarolniczej.

Zgodnie z przypuszczeniami badawczymi, zainteresowanie dzia alno ci  pozarolnicz  b dzie mala o w miar

wzrostu wielko ci gospodarstwa. I rzeczywi cie gospodarstwa najmniejsze (1-5 ha), w prawie 62,0% znalaz o

zatrudnienie w sferze pozarolniczej i te wielko ci nie uleg y zmianie mi dzy spisami. Równie  o utrzymuj cej

si  tendencji mo emy mówi  o gospodarstwach rednich (5-10 ha), w których poziom tego zatrudnienia

utrzymywa  si  na poziomie oko o 20,0%. Potem zainteresowanie tego typu prac  wyra nie mala o [tabela 2].

Tabela 2. Gospodarstwa prowadz ce pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz
Table 2. Farms running nonagricultural activity

1996 2002Wielko  gospodarstw w
ha Liczba

gospodarstw
Struktura

[%]
Liczba

gospodarstw
Struktura

[%]
1 – 5 93005 61,6 158092 62,0
5 - 10 29890 19,8 50856 19,9

10 - 15 11933 7,8 19884 7,8
15 - 20 5555 3,8 8963 3,5
20 - 50 6695 4,4 11761 4,6

50 i wi cej 3957 2,6 5435 2,1
Razem 151035 100,0 254991 100,0

ród o: Pozarolnicza dzia alno  gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa 1997 i 2003
Source: Nonagricultural activity of farms, CSO, Warsaw 1997 and 2003.

Wed ug bada  GUS zdecydowana wi kszo  (93,2% ) wszystkich gospodarstw deklaruj cych prowadzenie

dzia alno ci pozarolniczej, podejmowa a j  jak najbli ej miejsca zamieszkania a ponadto w obr bie jednej sekcji

(grupy). Najcz ciej rolnicy prowadzili dzia alno  zwi zan  z handlem detalicznym i hurtowym, co stanowi o

19,7% ogó u podmiotów deklaruj cych prowadzenie takiej dzia alno ci. Natomiast w przetwórstwie rolno-

spo ywczym liczba podmiotów uleg a znacznemu zwi kszeniu z 14,2% w 1996 r. do 26,6% w 2002 r.

[Pozarolnicza dzia alno , 2003].

Spo ród wszystkich gospodarstw rolnych realizuj cych pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz  najwi kszy

odsetek (49,0%) zlokalizowanych by o na terenie gmin wiejskich, 27,5% podmiotów le o w gminach miejsko-

wiejskich a 23,5% w gminach miejskich. Te proporcje nie uleg y istotnym zmianom mi dzy spisami rolnymi.

Wp ywy do bud etów domowych powstaj ce dzi ki dzia alno ci pozarolniczej mia y istotne znaczenie dla

kszta towania ogólnego bilansu kosztów utrzymania rodzin wiejskich. Charakterystyka tej dzia alno ci

wskazuje, e trudno by oby prze  niektórym rodzinom bez zasilenia zewn trznego, dlatego d ono na ogó  do

podj cia ka dej pracy, niezale nie od profitów, jakie mo na by o osi gn .

DOCHODY ROLNICZE Z TYTU U EMERYTUR I RENT

W okresie po wprowadzeniu ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym rolników w 1990r. dost p do rent

i emerytur sta  si  powszechny i mo liwy dla szerszych rzesz producentów rolnych. Od tego czasu licz c istotn

rol  w tworzeniu dochodów rolniczych zacz y odgrywa wiadczenia p yn ce z ubezpiecze  spo ecznych. St d

w spisie rolnym z 1996 r. zanotowano du y odsetek gospodarstw rolnych wykazuj cych w przychodach du y

udzia rodków p yn cych z tytu u rent i emerytur.
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W okresie mi dzy spisami dochody rolnicze uzyskane z tego tytu u obni y si  z 62,3% w 1996 r. do 46,0%

w 2002 r. ogó u gospodarstw rolnych. Wyt umaczenie tego zjawiska nie jest proste, ale najwi ksza fala

przyznawania wiadcze  emerytalnych i przedemerytalnych pojawi a si  tu  po wprowadzeniu nowych regulacji

prawnych, a potem ustabilizowa a si  na okre lonym poziomie. Nast pi a okre lona zmiana generacyjna pokole

a niektóre starsze rodziny utworzy y nawet odr bne gospodarstwa domowe a wi c nie wchodz  w obr b

gospodarstw nast pców [Wawrzyniak, Wojtasik 2005].

Mimo, e wykazano, i  ponad 46,0% rodzin rolniczych zasilanych jest rodkami ze wiadcze  spo ecznych,

nie oznacza to bynajmniej, i  z tego przywileju korzystaj  w jednakowym stopniu wszyscy mieszka cy wsi. Wg

bada  L. Goraja i W. Jag y, w niektórych rodzinach wiadczenia te stanowi  powa  pozycj  w bud ecie a przy

tym jedyny, regularny dochód pojawiaj cy si  w gospodarstwie co miesi c [Goraj, Jag a 2003].

Analiza udzia u emerytur i rent w dochodach rolniczych wykazuje, e w roku 2002 najwi cej gospodarstw

(23,6%) znalaz o si  w przedziale dochodów wynosz cych od 11-30% a najmniej (8,4%) w przedziale 51-67%.

Oznacza to, e nie tylko gospodarstwa o niskiej dochodowo ci korzystaj  ze wiadcze  spo ecznych, ale

ciwo  ta rozk ada si  na wszystkie grupy rolników [tabela 3].

Tabela 3. Gospodarstwa rolne wed ug róde  dochodów i grup obszarowych u ytków rolnych
Table 3. Farms in according to income sources and agricultural farm land area groups

Wed ug udzia u emerytur i rent w dochodach ogó em w %Grupy obszarowe
ytków rolnych

[w ha]
Lata Razem w tys. 1 – 10 11 – 30 31 – 50 51 – 67 68 – 90 91 -100

Ogó em 1996
2002

1269,0
896,6

17,4
14,2

31,2
23,6

19,1
20,1

8,8
8,4

19,7
22,4

3,7
11,3

1-5 1996
2002

712,5
500,8

8,0
5,8

25,0
16,9

20,8
20,1

10,8
9,2

29,1
29,9

6,2
18,0

5-15 1996
2002

460,2
307,4

24,8
18,5

39,5
31,1

18,8
22,5

7,3
8,7

9,0
15,6

0,6
3,5

15-30 1996
2002

83,6
70,4

49,5
42,7

38,4
37,3

8,7
13,1

1,8
3,1

1,5
3,2

0,1
0,6

30-50 1996
2002

9,9
13,2

66,7
61,3

27,8
29,4

3,9
6,6

0,6
1,0

0,8
1,3

0,1
0,4

50 i wi cej ha 1996
2002

2,8
4,9

76,7
73,2

19,2
20,0

2,8
4,1

0,4
1,0

0,7
1,3

0,2
0,5

ród o: Kierunki zmian w strukturze dochodów gospodarstw domowych z u ytkowaniem gospodarstwa rolnego, GUS,
Olsztyn 2004.

Source: Directions of changes in income structure of households using farms, CSU, Olsztyn 2004.

Od 1990 r. dochody p yn ce z emerytur i rent odgrywaj  znacz  rol  w gospodarstwach rolnych, a ich

znaczenie ro nie w uj ciu globalnym. Dostrzega si  przy tym prawid owo , i  w miar  wzrostu obszaru

gospodarstwa maleje znaczenie tego czynnika. Druga te  prawid owo  sprowadza si  do tego, e przy wzro cie

dochodowo ci w ciwego rolnictwa, spada udzia  procentowy wiadcze  spo ecznych.

Wp ywy ze wiadcze  spo ecznych s  wmontowane w ogólny bilans dochodów rodzin rolniczych i stanowi

istotny czynnik bytu rodzin wiejskich.

PODSUMOWANIE

Dochody gospodarstw rolnych s  elementem polityki rolnej, informuj  bowiem o poziomie ycia

mieszka ców wsi. Dochody te od d szego czasu pozostaj  na ni szym poziomie w stosunku do sfery

pozarolniczej, co jest niepokoj cym sygna em. Taki stan ma swoje negatywne skutki cywilizacyjne, nie

pozwalaj ce na utrzymanie odpowiedniego standardu i poziomu funkcjonowania w rodowisku wiejskim.
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Przeprowadzona analiza dochodów rolniczych mi dzy spisami rolnymi z lat 1996 i 2002 wskazuje na

popraw  dotychczas wyst puj cych negatywnych tendencji. Przejawia si  to we wzro cie dochodów z

dzia alno ci „czysto” rolniczej, jako podstawy budowania strategii bud etu domowego. Wzrost ten jest istotny

tak e dlatego, e rolnicy d  do tworzenia silnych gospodarstw towarowych, które bez innych czynników

zapewni  w ciw  egzystencj  swojej rodziny.

Dzia alno  pozarolnicza jest niezb dna dla wielofunkcyjnego rozwoju wsi, ale powinna by  adresowana do

gospodarstw o niekorzystnej strukturze agrarnej lub nadmiarze czynnika ludzkiego. Praca pozarolnicza

lokowana w gospodarstwach du ych obszarowo, a nawet wielkoobszarowych, jest zapewne sygna em, e jakie

czynniki pozostaj  w niedoborze. wiadczenia spo eczne rolników wesz y na sta e do bud etów rodzin

rolniczych, ale powinny by  adresowane do osób rzeczywi cie na to zas uguj cych a nie konsumowane przez

dalsz  rodzin . Renty i emerytury s  elementem polityki spo ecznej pa stwa o czym wiadczy niski poziom

sk adek na KRUS oraz du y poziom dotacji skarbu pa stwa do wyp acanych wiadcze . Do czynników

wspomagaj cych dochody rolników mo na zliczy  tak e prac  najemn  na rzecz innych rolników, dorywcze

prace i wiadczenie drobnych us ug. Analiza potwierdzi a wyj tkowo silne zró nicowanie spo eczno-

gospodarcze i terytorialne polskiego rolnictwa pod wzgl dem dochodów, które nie zosta y zniwelowane w

ostatnich latach.
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PROCESS OF FARM INCOMES CHANGES

Abstract. The objective of the study was to evaluate the sources of farm income and their changes over the period

between the agricultural registers of 1996 and 2002. A special attention has been paid to the income from economic

activity, non-agricultural jobs as well as from pensions. As purely statistical analysis the investigations were based

mainly on official statistical data. It was found that the share of agricultural activity in the whole farm income

increased. It can indicate a tendency of strengthening the position of agricultural sector accompanied by reducing its

side activities.
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ORGANIZATION OF BOARDING FOR TOURISTS ON AGRITOURIST
FARMS (ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE)

awomir Zawisza, Anna Jankowska – Dymet
University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz

Abstract. The article deals with results of a survey concerning the boarding process on agritourist farms of the
Kujawsko –Pomorskie Province. The research was carried out by means of an opinion survey in August and
September 2004 on 60 respondents. The survey results indicate that the majority of agritourist farm owners offered
the tourists meals prepared by themselves Most of the visitors chose a full board consisting of three daily meals.
Guests were also provided with properly equipped kitchens or a kitchen – like place for cooking in case they chose
self catering. Most often home made food products were sold and used for preparing the meals. However, some
products had to be bought, especially: bakery, meat and fish or cereals. Tourists were also offered with all kinds of
unique, traditional dishes prepared according to original recipes (cake, pork-meat products, marmalade, cottage
cheese, pastry, butter, plump jam or candied fruits) as well as mushrooms, herbs, and honey from the host farm or
from the local ones.

Keywords: rural areas, agriculture, farms, agritourism, boarding

INTRODUCTION

Agritourism is defined as spending leisure time in the country, on an agricultural farm [Majewski 2004].

Such a farm can provide tourists with both basic and extra services. Most often apart from accommodation

tourists are offered board (basic services). Whereas, extra services include: getting familiar with the local

culture, hiking in the surroundings, horse riding lessons, picking mushrooms, forest fruits and herbs, as well as

participation in the field activities, or demonstrations of such processes as: cheese, butter production or baking

bread, etc.

Boarding of tourists who spend their free time on agricultural farms should be based on products coming

from these farms, or bought from the neighboring ones. Making use of such products as: eggs, milk, fruits and

vegetables brings substantial profits not only for tourists, but also guarantees sale of agricultural products for the

host farmer and the local community. Delicious, healthy and varied meals are of great value for the farm. Each

holiday maker wants to have healthy and delicious food. Therefore, the cuisine has a very big influence on the

atmosphere of the stay. Tourists usually demand varied meals including local specialties [Sikora 1995, p. 33].

Many landladies boast of some special dishes which are unique and made according to their recipes. Such

distinctive dishes may become the farm visiting card. Preparing a meal for a bigger number of visitors gives a

possibility of making better use of all the products including those which have not been sold, or those of full

value but slightly worse quality, not fit for immediate sale, but properly prepared as for example jams or

compotes will provide full nutritive value meals, and what is more important, will not go wasted. Besides, fruit,

milk and vegetable products purchased by tourists on the farm can bring nice memories from a successful

holidays or be an original gift for friends or relatives. This is of great importance from the economical point of

view as those products will not go wasted and the farmers can receive payment for them [Palich 2000].

The range of offered services depends on the farm capacity, and undergoes changes according to the tourists’

demands. Forms of board offered for tourists can be divided into three groups [Wo niczko, Mikuta 2003; Sikora

1999, pp. 209 – 231]:

- full board, i.e. three meals consisting of breakfast, dinner and supper,

- half board, i.e. one or two meals consisting of breakfast and warm evening meal called late dinner,



- self catering, i.e. providing tourists with properly equipped kitchen suitable for preparing meals.

The essence of agritourism is to encourage guests to spend time together and have meals shared with the

hosts. Among meal forms integrating visitors and hosts, including shared breakfasts, dinners and suppers, we

can distinguish barbecues, picnics or bonfires [Chojnacka, Zdrojewska 2003]. Shared meals give a chance for

talking, getting to know each other, exchanging thoughts and points of view. They can be very interesting for

both the visitors and the host farmers. The regular, more varied and properly matched meals can be beneficial

for the hosts as well [Palich 2000].

Boarding is of great importance in agritourist activities. It is an indispensable, ultimate condition for proper

functioning of the organism as well as maintaining good health and keeping fit. Proper boarding means balanced

food that provides us with energy and all necessary components – building and regulatory – in proper amounts

and proportions conditioning good functioning of our organisms [Ko ajtis-Do owy 1998]. Regardless of the

above mentioned issues boarding can be generally considered at the following levels:

- economic (food does not get spoilt, selling products and meals brings financial profits),

- social (shared meals make it possible to get to know one another better, communicate ideas, broaden the

mind),

- cultural (food production, demonstrations, preparing dishes characteristic for a given region, assistance and

education in work are elements of folk tradition inherited from generation to generation thereby allowing to

get familiar with the culture and history of the local cuisine and subsequent customs and traditions),

- aesthetic-psychological (multitude of dishes, colors, beautifully served dishes and decorated table improve

one’s well being, encourage psychological and emotional development thereby providing joy, comfort and

motivation to life and work).

PURPOSE, RANGE AND METHOD OF RESEARCH

The purpose of the research was to evaluate the farm ability of providing tourists with boarding, and to

decide on the quality of the services offered by the researched farms. Survey was carried out in August and

September 2004 in two regions of the Kujawsko-Pomorskie Province1. Those were regions with a high

concentration of agritourist farms, i.e. in Bory Tucholskie and Brodnickie Lake District. The total number of

farms was 60. Intentional choice of agritourist farms was made. The survey involved interviewing by

questionnaires containing sets of questions and answers.

In the population most respondents were women (71.7%). Persons aged 41-50 were predominant in this

group as they were 48.3% of the surveyed. A less numerous was the group of 31-40 year olds (25.0%), next,

there were 51-60 year olds (15.0%), and older persons, more than 60 years old (6.7%), and finally very young

persons below 30 (5.0%). Among the surveyed, farmers with high school education (51.6%) prevailed as well as

persons who graduated from vocational schools (35.0%), respondents who graduated from university or college

were (10.0%), and especially those with elementary education (3.4%), were less numerous groups. The majority

of farmers, that is 43.3% had farms of the size from 1 to 10 ha, and 16.7% owned farms of the size 11-20 h. Next

were farms whose areas ranged within 21-30 ha (10.0%), and very small ones with the area below 1 ha (10.0%).

Not many farms were classified in the ranges of 31-40 ha (8.3%) and 41-50 ha (5.0%). Only few farmers who

1 Surveys were carried out by Anna Jankowska-Dymet.



owned farms of the size 61-70 ha offered tourist services (3.3%), and between 51-60 ha only (1.7%), whereas

those who owned farms counting 71-80 ha (1.7%).

SURVEY RESULTS

Surveys carried out revealed that 61.7% of agritourist farms offered different forms of board in the place of

accommodation. (fig.1). In most of farms 89.2% tourists were provided with three daily meals. 10.8% of visitors

chose the half board offer. In the latter case tourists usually resigned from the last meal, i.e. supper. Farmers

showed big flexibility respecting the needs and demands of tourists. Persons who spent their leisure time actively

could have two daily meals, i.e. breakfast and late warm dinner.

Does not offer board
(nie oferuje
wy ywienia)

38.3%

Half board
(niepe ne wy ywienie)

10.8%

Full board
(pe ne wy ywienie)

89.2%

Offers board
(oferuje wy ywienie)

61.7%

Does not offer board (nie oferuje wy ywienia)

Offers board (oferuje wy ywienie)

Full board (pe ne wy ywienie)

Half board (niepe ne wy ywienie)

Fig.1. Boarding of tourists in agritourist farms.

Rys. 1. ywienie turystów w gospodarstwach agroturystycznych

Source: Own research.

ród o: Badania w asne.

As the survey results show nearly all examined farms offered a possibility of self catering (91.7%). Fewer,

only 38.3% offered only this form of boarding (fig.1), providing the visitors with an independent, well equipped

kitchen (or a specially adopted place for cooking) – 70.0%, or a kitchen shared with the hosts (26.7%). This

applied mainly to farms that offered accommodation in a separate building: summer house, house or an

apartment. Buying products from the agritourist farm is specially important for persons who choose self catering

as they need them for preparing their own meals. Direct sale is beneficial for both the farmer and the tourist as it

brings the farmer profit, and provides the visitor with fresh food supply. Among the farms offering only

accommodation as many as 60.9% made it possible for the tourists to buy products from them (fig.2). Most often

there was a possibility of buying: eggs – 60.9%, potatoes and vegetables – 56.5%, milk – 47.8%, fruits – 34.8%,

cheese – 17.4%. In more than ¼ of farms tourists could buy butter and poultry.
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Fig. 2. Possibility of buying agricultural products from farmers offering only accommodation.

Rys. 2. Mo liwo  zakupu p odów rolnych w gospodarstwach oferuj cych wy cznie nocleg

Source: Own research.

ród o: Badania w asne.

Carried out survey confirmed the thesis that guests during their stay on agritourist farms take advantage of

the food available on the farm. Almost all the farms, as many as 97.3% declared that only healthy, ecological

food was used for preparing meals for guests. The group of fresh products coming from the farm included

mainly vegetables. Actually all the surveyed farms declared using vegetables for feeding guests. Also eggs and

fruits were very commonly used for boarding purposes – about 90.0%, as well as poultry – 89.2%, whereas milk

from the farm was offered by 70.3% of respondents. Less than a half of the surveyed population declared that

they used meat (beef and pork) for boarding of guests, which has been presented in fig.3. Some farms offered

tourists also honey coming from their own apiaries. In the board offer apart from the above listed ‘own products’

there were also ‘other’ products including fresh fish coming from their own ponds, goat milk, organic

mushrooms, and even venison.

Respondents additionally declared baking their own cakes, bread and rolls as well as making their own

cottage cheese and pasta, nearly half of them produced butter and 1/3 fats. Undoubtedly the value of the prepared

food was its being enriched by forest fruits, mushrooms, herbs and home made vegetable products such as:

compotes, juice, jams, marmalade and candied fruits. Not many farms were equipped with rooms designed for

smoking meat thanks to which farmers could offer fresh smoked sausages or fish, though only few farms had

such a facility (fig.4).
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Fig. 3. Selected products coming from the farm, used for preparing meals for guests.

Rys. 3. Wybrane produkty pochodz ce z w asnego gospodarstwa rolnego wykorzystywane do przygotowywania posi ków

dla go ci

Source: Own research.

ród o: Badania w asne.

100.0%

89.2% 89.2%

51.4%

43.2%

32.4%
29.7%

24.3% 24.3%

5.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

cakes
(ciasta)

food
products

(przetwory
owocowe)

vegetables
preserves
(przetwory
warzywne)

macaroni
(makaron)

butter
(mas o)

cheese
(ser)

fat
(smalec)

pork-meat
articles

(w dliny)

bread
(chleb)

cured fish
(w dzone

ryby)

Fig. 4. Home made products used for preparing meals for guests.

Rys. 4. Produkty wytwarzane przez gospodynie wykorzystywane podczas przyrz dzania posi ków dla go ci

Source: Own research.

ród o: Badania w asne.

More than a half of agritourist farm owners (59.4%) admitted being self sufficient in respect of making use of

their own products for boarding of their guests. However, products coming from outside sources were used as

well. In all the farms cereals had to be bought, as well as sugar, rice, cakes and sweets. Frequently bread and



butter, margarines and oil had to be bought, as well – 81.1%, fish and fish products (75.7%) and meat and its

products (67.6%). Respondents purchased: milk and milk products (29.7%), potatoes and vegetables (21.6%)

and eggs (10.8%) more rarely.

CONCLUSIONS

In the Kujawsko-Pomorskie Province most of the surveyed agritourist farms offered their guests different

forms of boarding in the place of accommodation. Tourists usually accepted the full board offer, that is, they

chose three daily meals. More than 2/3 of farm owners provided the guests with a fully equipped kitchen or a

kitchen-like place for cooking which allowed them for self catering.

In boarding of tourists most of the surveyed persons made use of fresh agricultural products coming from

their own farms. This proves that in agritourism instead of highly processed, artificially enriched, containing

preservatives, foods, home made, fresh products are used. Self supply is of great significance: first – it reduces

the costs, second – increases profit, third – makes it possible to sell the products on the spot which reduces

shopping time and costs, and fourth – it makes a good contribution to the food quality and its nutritive value.

It is essential to use one’s own products for preparing meals because they add special flavor and make the

meals original and unique as they are important elements of the regional tradition and culture. Many of the

examined farms diversified their offers by offering a possibility of buying bread, cheese, butter, jam, candied

fruits and some of them even sausages or fish from owned by them rooms designed for smoking meat.
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ORGANIZACJA PROCESU YWIENIA TURYSTÓW W GOSPODARSTWACH
AGROTURYSTYCZNYCH (NA PRZYK ADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -
POMORSKIEGO)

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki bada  dotycz cych procesu ywienia w gospodarstwach
agroturystycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Pomiaru dokonano za pomoc  bada  sonda owych w
sierpniu i wrze niu 2004 roku w ród 60 respondentów. Z bada  wynika, e wi kszo  w cicieli gospodarstw
agroturystycznych oferowa a przygotowywane posi ki dla turystów. Wi kszo  z nich decydowa a si  na pe  ofert
w postaci 3 posi ków dziennie. Go ciom udost pniano tak e odpowiednio wyposa one pomieszczenia do
samodzielnego przygotowywania posi ków. Wykorzystywane by y do tego najcz ciej produkty ywno ciowe
wytwarzane i sprzedawane w gospodarstwach agroturystycznych przyjmuj cych go ci. Cz  produktów tak e
kupowano, zw aszcza: pieczywo oraz mi so, ryby i ich przetwory. Turystom oferowano ró nego rodzaju w asne
wyroby wykonywane wed ug oryginalnych receptur (ciasto, w dliny, powid a, sery, pieczywo, mas o, konfitury) oraz
grzyby, zio a i miód z w asnych okolic.
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