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Od Rady Naukowej 

Oddajemy do rąk Czytelników trzeci numer „ Acta Scientiar11111 Po/onorum" seria 
„ Oeconomia ". 

Zachęcamy do przysy/ania artykulów o tematyce ekono111 iczno-spolecznej 
będących zarówno raportami z badań, j ak i opracowaniami teoretycznymi z zakresu 
nauk ekonomiczno-rolniczych. Możliwa.fr zamieszczenia artyku/11 w ASP - czasopi.\'111ie, 
które jest jedną z serii wspólnego wydawnictwa uczelni rolniczych - j est szansą na 
lepszą promocję i upowszechnianie dorobku naukowego w szerszy m, 
interdysGJ1plinarny 111 środowisku uczelni rolniczych i wzaj e111nego poznania obszarów 
i dyscyplin badawczych pracowników. 

Wszystkie serie czasopisma ASP są wydawane z tq samą regularnością, 

w ujednoliconej szacie graficznej, podobnych wvmogach redakcyjno-wvdawniczych 
oraz me1y to1ycznych. Dotychczasowe zaangażowanie uczelni rolniczych w wydawanie 
czasopisma w wy miarze kilkunastu serii tematycznych pozwala przypuszczać, że „ Acta 
Scientiarum Polonorum " w tym seria „ Oeconomia ", mają szansę s tać s ię prestiżowym 

pismem naukowym. 

Artykuły do serii mogą być przygotowywane wjęzyku polski111 z tyt11le111, stawami 
kluczowymi i streszczeniem w języku angielskim. Rada Naukowa serii zwraca uwagę na 
ważność tego typu in.formacji, a więc i potrzebę ich starannego opracowania. gdyż 
zawartość każdego numeru w postaci abstraktów w języku angielskim j est 
rozpowszechniana na stronach internetowych. Częfr artykułów autorów z Polski i z 
zagranicy może być publikowana w wersji angielskiej. Planujemy wy dawanie dwu 
numerów serii w ciągu roku. Polqczone nu111e1y 1-2 (2002) oraz obecny nu111er 2 (!) 
(2003) zostały wy dane w Szkole Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na 
koszt tej uczelni, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rektorów i Rady Programowej 
czasopisma. 

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

sawicka@alpha.sggw. waw.p/ 

W przypadku przesyłania wydruku należy dołączyć również dyskietkę. Prze.1ylkę 

z dopiskiem „Acta Scientiarum Polonorum " prosimy kierować na adres: 

Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu 
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
ul. Nowoursy nowska 166 
02-787 Warszawa 

Z poważaniem, 

Dr hab. Jan ina Sawicka, prof Nadzw. SGGW 
Przewodnicząca Rady Naukowej serii Oeconomia 
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ETYKA BIZNESU CZY PRAKSEOLOGIA? 

Krystyna Najder-Stefaniak 

Streszczenie. W opracowaniu pokazano, że etyka biznesu to bardzie.i dz iał prakseo logii 
niż etyki. Etyka biznesu usprawnia działania podejmowane ze względu na cele ekono
miczne, uwiarygodnia ich sens, pomaga porządkować działania ekonomiczne w system 
podporządkowany regułom ładu społecznego. Bardzo potrzebna jest mieszcząca si<; w ob
szarze etyki refleksja. której celem byłoby przyjrzeć się krytycznie aksjologii nowożytnej 
ekonomii. Taka refleksja mogłaby być źródłem inspiracji dla tych teoretyków ekonomii. 
którzy szukąją nowych rozwiązali współczesnych problemów. 

Słowa kluczowe: etyka biznesu, prakseologia. 

WSTĘP 

Postawione w tytule artykułu pytanie wynika z kontekstu, jaki stanowią wątpliwo
ści, które zgłaszane są w związku z treściami proponowanymi pod hasłem etyki bizne
su. Te wątpliwości współbrzmią ze stwierdzeniami o kryzysie etyki i o zmierzchu etyki, 
a także ze spostrzeżeniami na temat merkantylizacji zawodu etyka, która owocuje lek
ceważeniem wielowiekowej tradycji rozważat1, wypieranej obecnie przez doraźne , 

populistyczne diagnozy . W refleksji poświęconej kondycji etyki zauważa s i ę, że etycy, 
jeśli stają się funkcjonariuszami aktualnej rzeczywistości , u sprawiedliwiają ją i uzasad
niają interesy zbiorowe podporządkowując się paradygmatowi myś lenia utylitarnego, 
sami przyczyniają się do współczesnego kryzysu moralnego [por. Jadczak 1999]. 

ETYKA I ZDROWY ROZSĄDEK, CZYLI ETYKA POZBAWIONA OPARCIA 
W TRANSCENDENCJI 

Dla współczesnej etyki charakterystyczne jest, że prowadzone w jej obszarze roz
ważania koncentrują się głównie na etykach szczegółowych. Etyka biznesu j est j edną 
z nich. Zauważmy, iż wspólne dla etyk szczegółowych jest przekonani e ich auto rów, że 
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uży teczność norm moralnych ma swoje źródło w roztrnpności i nie wymaga głębszych 
wyjaśnień i uzasadniei'I ze strony antropologii filozoficznej i metafizyki. Roztropność 
j est pojmowana jako miara zdrowego rozsądku , która w pełni podlega doświadczeniu 
i znajduje w nim petne uzasadnienie dla swych sądów. Autorzy tego typu etyk zakłada
ją, że normy i wartości porządkujące ludzkie czyny wynikają z doświadczenia społecz
nego, powinny więc być uzasadniane przez odwołanie się do tego doświadczenia i przez 
nie weryfikowane. W konsekwencji pojawia się wniosek, że należy zrezygnować 

z myś l e nia teoretycznego, na wzór sokratejskiej refleksji , ponieważ nie służy ono sku
tecznośc i d z i a łania i ograniczyć s ię do racjonalnego, zgodnego z praxis opisu, jak czło
wiek powinien działać w określonych warunkach, zachowując wolność, racjonalność 
wyboru i nie krzywdząc innych ani siebie. Wolność sprowadza się do możliwości wy
boru, racjonalność - do przestrzegania ustalonych norm interpretacji i wyciągania wnio
sków, a niekrzywdzenie innych - do przestrzegania praw człowieka. 

Etyka zostaje przeniesiona z metapoziomu teorii do poziomu bezp.ośredniości wyni
kających z praktyki doświadczeń i traci charakter ponadczasowości. Staje się zbiorem 
praktycznych wskazówek postępowania pozbawionych oparcia w transcendencji (sa
crum, metadyskursie) . Staje się kolejną nauką z rzędu prakseologicznych i nie jest 
w stanie wyprowadzić nas poza uwarunkowania profanum. Nie otwiera nowych per
spektyw dla myś lenia o możliwościach i odpowiedzialności człowieka, lecz podpowia
da postępowanie utrwalające aktualny ład w rozpatrywanym obszarze aktywności. 

Co znajdujemy w etyce biznesu, gdy jej twórcy stawiają sobie zadania pragmatycz
nej natury? 

I. Przede wszystkim sygnały , że potrzebne są poszukiwania postawy etycznej ade
kwatnej do nowych problemów związanych z sytuacjami będącymi rezultatem rozwoju 
rozmaitych fonn działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc, sygnalizuje się potrzebę 
zaproponowania takich norm zachowa11, by te nowe problemy nie zachwiały aktualnym 
ł adem gospodarczym. 

2. Teoretycy etyki biznesu zwracają też uwagę na to, że finna może ponosić straty 
nie tylko z powodu błędów związanych z zasadami precyzowanymi w ramach ekono
mii , ale także w rezultacie konfliktów powodowanych brakiem akceptacji moralnej 
d z i a łań podejmowanych przez jej pracowników, czyli wtedy, gdy nie przestrzegają oni 
obow iązujących w s połeczeństwie zasad moralności. Zauważmy, że już samo istnienie 
poj ęc ia „etyka biznesu'' j est pożyteczne , gdy chcemy uzyskać akceptację dla rozrastają
cej s i ę sfe ry biznesu i działa11 biznesowych. Sugeruje ono bowiem, że biznes może być 
etyczny. 

J. W refl eksji podej mowanej przez etyków biznesu podkreśla się , że zarówno po
myś lność w biznes ie, j ak i możliwość przetrwania zależy od tego, czy przedsiębiorstwo 
j est mocno związane nie ty lko ze swo imi klientami , ale także z całą społecznością. 
Zauważa s i ę, że przeds i ębiorstwa nie powinny pozostawać w izolacji od otoczenia, 
w jakim d ziałają, poni eważ im wyraźniej społeczei'lstwo dostrzega związek własnych 
interesów z interesami s fe1y biznesu , tym więcej szans na rozwój i sukces ma biznes 
[ armichacl, Drummond 1989) 

4. Etycy biznesu formułują swoiste kodeksy reguł etycznego działania, które ma 
wpływać na zwi ększanie efektywności firm y. 

Acta Sci. Pol. 
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Czy takie propozycje refleksji pozbawionej filozoficznej głębi , podporządkowanej 

celom ekonomicznym mamy prawo nazywać jeszcze etyką? Czy możliwa jest jakaś 

inna, bardziej uprawomocniona do używania w nazwie pojęcia etyki , etyka biznesu? 
Albert Z. Cart podkreśla kontrowersyjność pomysłu „etyki biznesu", porównując ją z 
etyką gry w pokera [Albert 1968]. Cart twierdzi, że nie jest uczciwe podtrzymywanie 
złudzenia, że biznes może pozwolić sobie, by kierowały nim zasady etyk i w tradycyj
nym rozumieniu. Nie usprawiedliwia podtrzymywania tego złudzenia fak t, że jest ono 
potrzebne, by działania biznesowe były akceptowane w spolecze11stwie. Ni e na leży 

nazywać „etycznymi" postaw, które argumentów szukają w opłacalności i bazują na 
stwierdzeniach: „opłaca się być uczciwym", „solidna etyka to dobry interes". Cart za
uważa, że etyka biznesu nie zajmuje się w ogóle postawą etyczną, a jedynie zamasko
waną kalkulacją własnych korzyści. Jego zdaniem, decyzje podejmowane na podstawie 
stwierdzeil dotyczących opłacalności są decyzjami strategicznymi, nie zaś etycznymi. 

W rozważaniach dotyczących etyki dzialai1 gospodarczych pojawia s i ę rozróżnienie 

na moralność względem osoby i moralność względem spolecze11stwa oraz stanowisko, 
że etyka biznesu powinna formułować dyrektywy postępowania odwołując s i ę wylącz

nie do zasad zachowania ładu społeczno-gospodarczego i koncentrować j edynie na 
cnotach społecznych, gdyż one dają wpisać się w ustawodawstwo i kody fikować 
w postaci zbiorów nakazów i zakazów, do których można stosować a rgument:icj ę 

pragmatyczną typu: to jest wskazane ze względu na konieczność zachowania prawidło
wych (ustalonych) zasad działania , których naruszenie powoduje destrukcj ę życia spo
łecznego i gospodarczego. Takie oparte na pragmatycznej argumentacji rozważania nie 
inspirują do wychodzenia poza codzienność profanum. A czemu s łu żą? Co chcą os i ą

gnąć teoretycy proponujący różne etyki biznesu? Czasem chodzi im o usprawnienie 
działania podejmowanego ze względu na cele ekonomiczne, czasem o uwiarygodnienie 
sensu tych działail z perspektywy wartości akceptowanych przez spoleczeilstwo, a cza
sem o uporządkowanie działai1 ekonomicznych w system podporządkowany regułom 

ładu społecznego. Za każdym razem u podstaw jest pytanie: czy i w jaki sposób możn a 

wykorzystać etyczny aspekt dziala11 dla zwiększenia efektywności i szans przetrwania 
finny? Etyka jest tu podporządkowana celom ekonomicznym i staje s ię rodzajem prak
seologii. 

CZYM JEST PRAKSEOLOGIA? 

L. Bourdeau jako pierwszy użył terminu prakseologia w 1882 roku. Nazwa ł tak na
ukę o funkcjach , czyli czynnościach. Wyróżnił prakseologi ę ana lityczną i prak seo l og i ę 

syntetyczną. Pierwszą podzielił dalej na prakseo l og i ę an a lityczną e l ementarną (soma
tologię) oraz prakseo logi ę analityczną ogó ln ą (psychologię). Prakseologia syntetyczna, 
w propozycji L. Bourdeau, jest n auką o zw i ązk ach mi ędzy funk cjami i dzie li s ię na 
porównawczą i ogólną. Wcześ ni ej, bo w 1863 ro ku, pierwszy wyk lad ys temu prak se
ologii , ale poci inną nazwą, zaproponowa art in. ż wal on terminu pono log ia (gr. 
ponos - praca). 

Prekursorem nurtu prakscologicz1rgo re 1rezentowanego przez po s ich tc n; tyków 
czynu był A.U. Espinos, który zapropon owa ł w 1897 rok u, by prakseo log i ą n azywać 

Oeconomia 2 (/) 2003 
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naukę o najbardziej ogólnych formach i zasadach działania w świecie istot żywych, 

zdolnych s ię poruszać. Espinos zanalizował reguły praktyczne występujące w obrębie 
kunsztów i technik i podzielił je na: morfologię technik rozważaną statycznie, fizjologię 
technik ś ledzącą powstawanie i warunki skuteczności reguł oraz genetykę technik, czyli 
rozwój od narodzin, przez apogeum, do upadku, zwyrodnienia lub zaniku. Rezultaty 
rozważań Espinosa można nazwać historią technologii i filozofii działań [zob. J. 
Ostrowski 1967) 

E. Słucki, radziecki ekonomista i matematyk polskiego pochodzenia zajął się prak
seologią ekonomiczną. Uważał, że jest to dziedzina wiedzy pozostającej w takim sto
sunku do ekonomii , jak fo1malnie pojmowana logika matematyczna do logiki tradycyj
nej . Zaproponował trójpiętrowy system teoretyczny, gdzie najwyżej stała ontologia 
formalna, potem prakseologia formalna i na najniższym piętrze ekonomia fonnalna, 
czyli prakseo logia ekonomiczna, której pojęcia stanowią uszczegółowienie pojęć prak
seologii . 

W Polsce zagadnieniami z obszaru prakseologii zajmowali się: S. Kozakiewicz, któ
ry w 1823 roku podj ął próbę opracowania elementów teorii działania skutecznego, 
W. J astrzębski w rozprawie Rys nauki o tyciu czynnym, czyli praktycznym (1854 r.), 
a nawet B. Prus, który odwołując s ię do analogii między poprawnym mówieniem 
i poprawnym działaniem proponował gramatykę czynu ( 1901 r.). Najpowszechniej 
prakseo logia kojarzona jest jednak z nazwiskiem Tadeusza Kotarbińskiego. Używał on 
tego terminu zamiennie z określeniami: gramatyka czynu, logika czynu, teoria prak
tycznośc i dz iałai1 , ogólna technologia działania, ogólna teoria czynu, metodologia ogól
na. W ujęc iu Kotarbiilskiego prakseologia jest nauką o sprawnym działaniu , która po
szukuje uogólnień odnoszących się do wszelkich fonn działania rozpatrywanego ze 
wzg lęd u na sprawność. Jej zadaniem jest konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw prak
tycznyc h dotyczących usprawniania działail . Wypracowuje ona system pojęć niezbęd
nych do formułowania twi erdzeń i teorii na temat sprawnego działania. 

Trudny do przecenienia jest wkład w rozwój prakseologii, jaki wniósł twórca au
striack iej szko ły prakseo log icznej Ludwig von Mises. Urodził się on w 1881 roku we 
Lwowie. Znaczenie prac Misesa jest bardzo duże nie tylko dla prakseologii, także dla 
ekonom ii i nauk spo łecznych w ogóle. Hayek zwraca uwagę na to, że w pracach tych 
znajdujemy inspiracje do rozwiązania problemu subiektywizmu w danych z nauk spo
ł ecznych [Hayek 1979). Twierdzi , że termin nauki prakseologiczne, pochodzący od 
A. Espin osa i zaadaptowany przez T. Kotarbiilskiego i E. Słuckiego, jasno zdefiniowa
ny i szeroko wykorzystany w Nationaoeko110111ie [Genewa 1940) przez Misesa, wydaje 
s i ę najlepiej wyrażać s pecy fikę takic h nauk, jak ekonomia i inne teoretyczne nauki 
o po leczeilstwie [Hayek 1979). 

ETYKA CZY PRAKSEOLOGIA'? 

Prakseologia interesuj e s i ę ocenami sprawnościowymi , czy li należącymi do grupy 
ocen uty litarnych. które nazywa s i ę też teleologicznymi (celowościowymi), gdyż są one 
zre latyw izowane do ce lu dz i a ła ni a. Re l atywnośc i ą różni ą s ię oceny utylitarne od ocen, 
do których zaliczamy etyczne . Oba rodzaj e ocen są potrzebne, by skutecznie i z sensem 
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projektować ludzkie działania. Prakseologia i etyka nie powinny ze sobą konkurować . 

Należy jednak dostrzegać specyfikę tych dwóch różnych dziedzin wiedzy i nie zastę
pować etyki prakseologią. I etyka, i prakseologia związane są z waitościowaniem ludz
kiego działania, ale wartościowanie to dokonuje się w innej perspektywie w etyce i w 
innej w prakseologii. 

Etyka powstała jako dziedzina gromadząca rezultaty poszukiwań sensu czlowiecze
go bycia, dziedzina, w której rozstrzyga się o wartościach i wpisuje cele dzialaó 
w strukturę aksjologiczną. Prakseologię interesuje zagadnienie ekonomicznej skutecz
ności. Nie poszukuje ona głębokiego, filozoficznego sensu dzialań , lecz metod uspraw
niających osiągnięcie określonych celów. Te właśnie cele powinny stać się przedmio
tem refleksji etycznej . Taka refleksja jest niezbędna, by podmiotowość podejmującego 

działania nie zagubiła się w gmatwaninie doraźnych celów, by efektem biznesowych 
działań nie były szkody społeczne i środowiskowe . 

Ocena etyczna zaktualizowanego ładu gospodarczego może dokonywać si ę 

w dwóch perspektywach. Jedna dotyczy sprawdzenia, czy jest on wlaściwy , by reali zo
wać w nim wartości przyjęte przez klasyków nowożytnej ekonomii i do dziś w teoriach 
ekonomicznych obowiązujące. Aktywność wyznaczona w tej perspektywie to ocenia
nie. Druga perspektywa inspiruje do refleksji na temat tych przyj ętych wartości. Do 
stawiania pytań , czy rozwój gospodarczy ma prawo dokonywać s i ę kosztem degradacji 
środowiska, kultury, człowieka, kosztem jakości życia, kosztem rezygnacji z jakości 

człowieczeństwa? Tutaj mamy do czynienia z wartościowaniem. 
Terminem wartościowanie operuje się w dwóch różnych znaczeniach: mówi s i ę 

o wartościowaniu w sensie wyboru wartości (np. chcemy być wolni , chcemy poznawać 
prawdę o świecie i ludziach, chcemy otaczać się pięknem , chcemy je tworzyć itp.) lub 
w sensie przypisywania czemuś określonych cech (np. dochodzimy do wniosku , że dana 
teoria jest prawdziwa, krajobraz piękny, człowiek wolny itp.) . W drugim znaczeniu 
lepiej jest zastąpić termin wartościowanie przez termin ocenianie [Matusewicz 1975] 
i odróżnić wybór wartości od wyboru obiektów wartościowych. Wartość decyduje 
o tym, że takich a nie innych cech szukamy w ocenianym przedmiocie i dokonujemy 
takiego a nie innego wyboru obiektu wartościowego . Specyfiką etyki j est to, że chce 
ona odkryć wai1ości ważne dla realizacji naszego człowieczego bycia na ziemi . 

Tymczasem, gdy podstawowym kryterium oceny działań uczynimy skuteczność 

i uznaniem będziemy darzyć takich fachowców technokratów, którzy postrzegają mo
ralność jako coś ograniczającego skuteczność działania mened żera , ok aże s i ę, że stara 
dyscyplina filozoficzna - etyka - stała s ię zbyteczna. Cechą ch arakterys tyczn ą pseudo
profesjonalności , pozbawionej korzeni i szerokiego kontekstu pozwa l aj ącego zrozumieć 

sens działań, jest ograniczenie perspektywy myś lenia i ignorowanie długodys ta n sowych 

następstw podejmowanych działar1 [por. Wiśniewski I 995]. 
Gdy znika świadomość odpowiedzialności związana z poczuciem sprawstwa, gdy 

podmiotowość podejmującego działani a gubi s i ę w gmatwaninie d oraźnych ce lów, to 
sygnał , że nie ma miejsca i czasu na refleksj ę etyczną. W rezultacie tak iej sytuacji ob
serwujemy, że efektem biznesowych działań są często ogromne szkody spo łeczne 

i środowiskowe. Działalność gospodarcza, która nie s łu ży dobru człow iek a powinna 
budzić wątpliwości . I budzi. Stąd pewnie z jednej strony coraz wi ęk sze za interesowanie 
etyką biznesu, z drugiej coraz mocniej akcentowane wątpli wośc i dotyczące tego, co 
proponuje się w ramach „prakseologicznej" etyki biznesu. 
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Etyka, która mogłaby pomagać rozwiązywać problemy zw i ązan e z działalnością go
spodarczą, gdy narusza ona dobro człow i eka, nie może być podporządkowana waiio
śc iom ekonomicznym. Nie może być zbiorem norm usprawni ających funkcjonowanie 
syste mu gospodarczego lub broniących przed naruszeniem jego stabilnoś ci . Taka pscu
doetyka dostarcza norm pos tępowania będących regułami regulatywnymi, czyli nakła
dający mi pewne warunki na praktyk ę, która może i stnieć i bez nich . (Przykładem reguły 
regulatywnej może być estetyczny wymóg używania noża i widelca.) Istotnie inne zna
czenie mają reguły konstytutywne. Usta laj ą one praktyki dz i ałani a, które istnieją jedy
nie dz i ęk i tym regułom, stwarzają pewne formy zachowania tworzące społeczną insty
tucj ę, która istnieje dopóty, dopóki reguty te są przestrzegane. Pod tym względem po
dobne są cło reguł gry. Reguły moralne są regułami konstytuwnymi praktyki społecznej. 
J eś li etyka biznesu ma pozostać etyką, to powinna proponować reguły konstytutywne. 
Jej propozycje muszą być ugruntowane w wiedzy z zakresu fil ozofii : w jakiejś ontolo
gii , aksjolog ii , antropologii filozoficznej. 

W zw i ązk u z poj ęc i em etyk i biznesu staw iane jest prowokujące pytanie : czy biz
nesmen może postępować etycznie nie s przeniewierzaj ąc się ekonomii? Pytanie to zmu
sza do reflek sji nad regułami opracowanymi przez twórców ekonomii nowożytnej. Czy 
wbrew za leceni om Kanta nie czyni ona człowieka środki em j edynie do celu? Jakie są 
nadrzęd n e wartośc i w systemie proponowanym przez ekonomi ę, której początek dali A. 
Sm ith ( ł 723- 1 790) i D. Ricardo ( 1772- 1823)? Czy nie da s i ę uniknąć pasożytniczego 

charakteru rea li zowanej przez człowieka dzi ałalnośc i gospodarczej, która powoduje 
spustoszenia w środowisk u przyrodniczym i kulturowym? Z całą pewnością etyka biz
nesu, która pozwoliłaby znaleźć odpow i edź na te pytania, jest dziś bardzo potrzebna. 

Uśw i adomienie specyfiki etyki pozwala dostrzec sprzeczność, jaka tkwi między za
ł ożeni a mi metodami i celami etyki a za ł ożeniami metodami i celami nowożytnej eko
nomii . Sprzeczność tę zauważamy ju ż u Adama Smitha, gdy porównujemy to, co pisał 
w ks i ążce Teoria ucz uć moralnych, z n apisaną s iedemnaśc i e lat później jego pracą pt. 
Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, gdzie homo economicus prze
staje być i s totą mora ln ą, gdzie n ajważniejsza staje s i ę umiejętność wymiany i maksy
mali zacja ko nsumpcj i. Ten rozdźw ięk sprzyjał tem u, by myś l eć o ekonomii jako 
o dziedzinie ni eza l eżnej od etycznego wa11ościowania . Jeszcze niedawno Ludwig von 
M ises przekonywał, że „Na l eży badać prawa rząd zące ludzk im dzi ał aniem i kooperacją 
społeczną, tak jak fi zyk bada prawa natury. Ludzk ie dz i ałani e i współdziałanie społecz
ne potraktowane jako ob iekt bacia r'! nauki zajmującej s i ę zastanymi relacjami, a nie 
dyscypliny normatywnej badającej rzeczy, jakimi powinny być, oto rewolucja o ol 
brzy mi ch konsekwencjach dla wiedzy i filozo fii, a także dla samego działania społecz
nego" [M ises ł 995). 

M ises by ł przekonany, że ekonomia przez niego proponowana, wyrastająca z eko
no rn i i po litycz11 ej w uj ęc iu szko ły klasycznej a będąca częśc i ą ogólnej teorii ludzkich 
d ziałari , u11ika wartośc i uj ących za ł ożeri. Zauważał , że ekonomia klasyczna doprowa
d ziła do rewo lucj i id eo ł og i cznej , 11i zcząc stare za łożenia , że „nieuczc iwie i niesprawie
dliwie jest u s un ąć konkuren ta z rynku , że z ł e jest odstępstwo od tradycyjnych metod 
produkcji , że 111 '1szy11 y ą z ł em , gdyż przynoszą bezrobocie, że zadaniem rząd u jest 
powstT?ymywanie efekt ywnych przedsiębiorców przed bogacen iem s i ę i ochrona mniej 
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sprawnych przed konkurencją bardziej efektywnych, że ograniczenie wolności gospo
darczej przez nakazy rządowe i naciski sił społecznyc h to właściwy środek powiększa
nia dobrobytu narodowego" [Mises 1995) . Nie zauważył nowych za łożeń aksjologicz
nych i etycznych, które ukierunkowały dociekania ekonomistów klasycznyc h, i sądzi ł , 

że ekonomia, rezygnując z przestrzegania obowiązujących wcześniej za ł ożet't, stała się 

neutralna aksjologicznie. Fritjow Capra nie ma już najmniejszych wątp li wośc i , że 

„ Wszelka, pozornie wolna od waitości, analiza zjawisk społecznyc h opiera s i ę na cichej 
akceptacji aktual ni e obowiązującego systemu wartości , stanowiącego automatycznie 
podstawę doboru i interpretacji danych" [Capra 1987). A zatem „ Pomijaj ąc temat war
tośc i , przedstawiciele nauk społecznych nie są więc wcale bardziej naukowi, lecz prze
ciwnie są mniej naukowi, nie chcą bowiem otwarcie uznać założe11 l eżących u podstaw 
swoich teorii" [Capra 1987) . Ekonomia jest związana z wartościami w dwojaki sposób: 
zajm uje się względną wartością wymienną dóbr i usług, a ponadto modele i teorie , j a
kimi się posługuje, opierają się na określonym systemie wartości, który wchodzi 
w skład zbioru założeń nazwanego przez E.F. Schumachera „metaekonomią". 

Sięgnięcie do założeń aksjo logicznych l eżących u podstaw nowożytnej ekonom ii 
i krytyczne przyjrzenie się im może zainspirować tych , którzy zechcą szukać teoretycz
nych propozycji, pozwalających uporać się z wielkimi problemami współczesności i w 
pełn i wykorzystać szanse, jakie daje człowiekowi poziom współczesnej techniki. 
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BUSINESS ETHICS OR PRAXIOLOGY? 

Abstract. In the paper has bcen prcsented that th e eth ics of busi ness is ra thcr 1hc branch 
of praxiology than ethics. Ethics of business is nccded, for it help to conduct the under-
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tak ings tcnded to cconomic objectivcs, highlight their sense in perspective of the values 
acccpted in soc icty, help to marshal cconomic undertakings in system of values sub
sumend to necessities of soc ial ender. Actually is needed the ethics of business comprised 
in territory of cthics. In perspective of ethics of business independent from economic va
lues transpire the doubts conceming the axiology of modem economy. 

Key words: business ethics, praxiology. 
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FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE 
W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ I POLSKIEJ 

Jakub Kraciuk 

Streszczenie. Artykuł przedstawia jeden z wymiarów globalizacji. a mianowicie procesy 
koncentracji kapitałowej w świecie i w Polsce. Scharakteryzowano trzy różne rodzaje 
koncentracji: fuzje. przejęcia i alianse strategiczne, a także omówiono sposoby konsolida
cji przedsiębiorstw w naszym kraju. 

Słowa kluczowe: globalizacja, koncentracja kapitałowa, konsolidacja. 

WSTĘP 

Koncentracja kapitału jest niewątpliwie zjawiskiem charakterystycznym dla końca XX 
i początku XXI wieku. Wynika ona, po pierwsze, z samej natury kapitalizmu: wypraco
wywane przez przedsiębiorstwa zyski zużywane są bowiem na zakup innych, słabszych 
podmiotów gospodarczych w nadziei na zwielokrotnienie tych zysków. Po dmgie, czyn
nikiem ogromnie przyśpieszającym koncentrację kapitału jest powszechnie obserwowana 
globalizacja rynków zbytu, np. Coca-colę sprzedaje s ię we wszystkich miej scach kuli 
ziemskiej bez wyjątku, od Nowego Jorku aż po Pekin, podobnie jest z Kodakiem czy 
McDonalds'em. I wreszcie dla zjawiska koncentracji kapitału nie bez znaczenia wydaje 
się być upowszechnienie i masowa dostępność nowoczesnych środków telekomunikacji, 
która pomaga w istotny sposób w zakładaniu i rozwijaniu finn transnarodowych. Proce
sowi globalizacji, a także powstawaniu korporacji transnarodowych sprzyja także pewien, 
obserwowany aktualnie, fenomen socjologiczny, na który zwrócili uwagę autorzy książki 
„The winner take oll society" - R. Frank i Ph. Cooka [Dembiński , Globalizacja„. Inter
net] . Według nich marny obecnie do czynienia ze społeczeństwem, w którym wygrywają
cy ,.zbiera wszystko". Opierając się na obserwacji świata sportu i show-biznesu, wymie
nieni autorzy stwierdzają, że zarobki najlepszych są nieproporcjonalnie wysokie w sto
sunku do różnicy jakościowej dzielącej ich od tych, którzy mają trochę gorsze wyniki . 
Wygrywają więc tylko pierwsi, powstaje natomiast ogromna dysproporcja miedzy wysił
kiem pozostałych a tym, co w zamian otrzymują. Takim swojego rodzaju wyścigiem do 
bycia pierwszym i zgarnięcia premii w formie dominacji rynku jest seria przejęć, fuzji 
i aliansów, które są istotnym zjawiskiem na rynku św iatowym . 
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FUZ.JE I PRZE.JĘCIA W GOSPODARCE ŚWIATOWE.J 

W gospodarce globalnej coraz ważniejszym motywem działalności korporacji jest 
poszukiwanie aktywów strategicznych. Oznacza to dążenie do przejęcia innej finny lub 
połączenia z nią i wej ście w posiadanie jej aktywów strategicznych, co pozwala na 
zachowanie lub zwiększenie udziału na rynku globalnym. Fuzje i przejęcia są też jedną 
z najszybszych form wejścia na rynek innego kraju. 

Fuzja polega na łączeniu się niezależnych przedsiębiorstw, które dzielą się swoimi 
zasobami dla os iągnięcia wspólnych celów. W wyniku połączenia obie jednostki tracą 
osobowość prawną, a zamiast nich, z połączonych majątków i kapitałów, powstaje 
nowe przedsiębiorstwo, czyli nowy podmiot prawa. W literaturze wyróżnia się fuzję 
poziomą (łączenie się spółek podobnego rodzaju), fuzję pionową (łączenie się spółek 
pozostających w relacji producent-dostawca), fuzję tworzącą konglomerat (połączenie 
przeds iębiorstw z różnych branż). Zwykłe fuzje prowadzą firmy o zbliżonej wielkości. 

Przez przejęcie rozumiemy natomiast nabycie takiej liczby akcji jednego przedsię
biorstwa przez drugie, która daje możliwość jego kontrolowania [www.fuzja.pl]. 
W wyniku przejęcia wykupione przedsiębiorstwo zostaje w pewien sposób włączone 
w strukturę firmy przejmującej. Cechą odróżniającą przejęcia od fuzji jest to, że przej
mowane przeds iębiorstwo nie traci podmiotowości prawnej. W sytuacji, gdy firma 
dokonująca przejęcia jest znacznie większa od firmy przejmowanej, transakcja taka jest 
okreś lana mianem wykupu. 

Fuzja dwóch przedsiębiorstw łub przejęcie jednego przedsiębiorstwa przez inne jest 
punktem zwrotnym w ich historii. Proces ten wywołuje zmiany we wszystkich obsza
rach funkcjonowania obu jednostek, od struktury własnościowej i prawnej przez ryn
kowo-produktową, produkcyjno-technologiczną, kadrowo-organizacyjną do finansowej . 
Zmiany te mają charakter długookresowy , dlatego też należy rozpatrywać je w kontek
ś ci e szeroko rozumianej strategii przedsiębiorstwa. Proces przejęcia może mieć charak
ter przyjazny łub wrogi. Przejęcie przyjazne dokonuje się w wyniku negocjacji organów 
obu przeds i ębiorstw (zarządów, rad nadzorczych). Zadaniem tych negocjacji jest usta
lenie warunków przej ęc i a , które muszą być następnie akceptowane przez właścicieli 
tych przeds i ębiorstw w formie uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgroma
dze1i . Przyjazne przej ęci e charakteryzuje współpraca zarządu przedsiębiorstwa przej
mowanego z przejmującym. Z wrogim przejęciem mamy do czynieni a, gdy organa 
przeds i ę bi o rstwa przejmowanego podejmują działania mające na celu obronę przed 
przej ęc i e m. W rezultaci e próby wrogiego przej ęcia , oprócz problemów czysto technicz
nyc h, mamy najczęśc i ej do czynienia z oporem, zwłaszcza ze strony naczelnej kadry 
ki erowniczej przeds i ę biorstwa przejmowanego. Dodatkowo, w wyniku przejęcia o 
wrogim charakterze, także negocjacje przebi egają w innej atmosferze, a przedsiębior-
two przejmujące nie ma zbyt dużych możliwości zapoznania si ę z sytuacją finansową 
przeds i ę bi o rstwa przejmowanego. W przypadku wrogiego przej ęcia czynności prawne 
po l egaj ą na tym, że za rząd przeds i ębiorstwa przejmującego zgłasza ofertę nabycia 
przeds i ę bi o rs t wa bezpośredni o jego właścic i e lom (akcjonariuszom lub wspólnikom) 
z pominięc i em organów tego przeds i ę bi o rstwa . Wskutek uzyskania pakietu kontrolnego 
przcL przeds i ę bi o rs t wo przejmuj ące zazwyczaj też wkrótce dochodzi do zm iany orga
n w przed i ę bi o rstwa przej mowanego. Anali za fu zji i przejęć wykazuje, że motywów 
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ich realizacji jest prawie tyle samo co transakcji. W tabeli 1 przedstaw ione są główne 

motywy, dla których firmy decydują s i ę na fu zje oraz przej ęcia. Na przy kład , du że 

przedsiębiorstwo z branży spożywczej, pos i adające rozbudowaną s i eć dystrybucji , mo
że przejąć małą, mniej znan ą firmę z tej samej branży w ce lu os i ągni ęc i a synergii 
w sferze marketingu i dystrybucji. Inne rodzaje przejęć mogą wynikać , mi ędzy innymi , 
z dążenia do zwiększenia s iły rynkowej , zdobyc ia kontroli nad strategicznym dos t awcą 

bądź konsolidacji nadmiernych zdolnośc i produkcyjnych. 

Tabela I. Motywy fu z,ji i przejęć 
Table I . Reasons bchind the mergers and take over 

Grupy motywów 

Motywy techniczne i operacyj ne 

Motywy 1ynkowe i marketingowe 

Motywy finansowe 

Motywy menadżerskie 

Motywy specy fi czne 

• zwi ększenie c lektywnośc i zarządzani a 

• pozyskanie bardziej efektywnego kierow nictwa 

•usunięc i e nieefektywnego kierownictwa 

• synergia operacyj na 

• korzyśc i skal i 

• komplementarność zasobów i umiej ętności 

• ograniczen ie kosztów transakcyjnych 

• korzyśc i integracji technicznej 

•zw iększe nie udz i ału w rynku 

e zwiększe nie wart ośc i dodanej 

•wyeliminowanie ko nkurencj i 

• komplementarn ość produktów (rynku) 

• dewersy fik acja ryzyka dz iałalności 

• wejśc ie w nowe obszary d z i a ł a lnośc i 

• wykorzystanie nadwyżek linansowych 

• przej ęcie gotówk i 

• synergia linansowa 

•niedowartościowan ie spó ł ki 

• wzrost wynagrodze1·1 k ierownicrwa 

• wzrost pres ti żu i władzy 

• zmniejszenie ryzyka zarząd zania 

• zw iększenie swobody d z i a łani a 

Żródło: www.furja.pl, cyt. za Fuzje i przejęcia przcds i(:biorstw, praca zb iorowa pod redakcją W. F rącko
wiaka, PWE, Warszawa I 998 . 

Współcześnie fuzje i przejęcia są stałym elementem gospodarek ni e ty lko krajów 
rozwiniętych , ale takich jak np. Tajwan czy Hongkong. Przeobrażeni a zac h odzące 

w krajach Europy Środkowej i Wschodniej , a zw i ąza n e z przechodzen iem do go ·podar
ki rynkowej , rodzą nowe możli wości zarówno dla loka lnego ś wia t a biznesu, j ak i d la 
ekspansywnych gospodarek krajów zachodnich, za interesowanych pozyskan iem no
wych rynków zbytu oraz ta1i szej bazy surowcowej. Coraz częśc i ej fu zje i przej ęc i a 

przybierają kształt wielkich, między n a rodowych transakcj i, g ł ówni e z powodu integra
cj i gospodarczej św i ata , demontując przy tym różn ego rodzaju bariery hand lowe i in we
stycyjne. W konsekwencji konkurencja nab iera wymi aru międzyn arodowego , a przed-
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siębiorstwa zmuszone są konkurować ze sobą równolegle na międzynarodowych i na 
swoich macierzystych rynkach . 

W ostatni ej dekadzie wzrost międzynarodowej produkcji odbywał się głównie przez 
fuzje i przejęcia a nie przez inwestycje typu greenfield (od podstaw). Liczba fuzji oraz 
przejęć systematycznie rosła od polowy lat 90. Wartość transakcji w tej dziedzinie na 
całym św i ecie przekroczyła w 1996 r. po raz pierwszy bilion dolarów. W 1998 r. wy
niosla ponad 2 biliony, a w 2000 r. doszła do rekordowego poziomu 3,5 biliona dolarów 
[Kolejny rekord ... Internet] . W następnych latach nastąpiło jednak odwrócenie tego 
trendu. Analitycy Pricewaterhouse Coopers oszacowali, że w 2002 roku liczba fuzji 
i przejęć zmniejszyła się o 1/3 w stosunku do roku poprzedniego [Kuchciak 2003]. 

Operacja lączenia się lub nabycia innego przedsiębiorstwa stwarza potencjalne szan
se ni e tylko na rozszerzenie udziałów rynkowych, lecz również obniżkę kosztów i po
prawę rentowności. Oznacza więc próbę zdobycia stosunkowo szybko nowej pozycji 
wśród konkurencji. Badania prowadzone przez firmy konsultingowe przyniosły wyn iki, 
że tylko w co trzec im przypadku spełniają się oczekiwania związane z fuzjami i przeję
ciami. 

Tabel a 2. Najwi i;:kszc fu zje korporacj i transnarodowych w latach 1997-2000. według branż 
Table 2. The biggest mergers of transnat ional corporations in the years 1997- 2000, by sectors 

Nabywca Kupowana łinna lu b pattner fu zj i 
Data ogłoszenia Wartość transakcji 
transakcj i w mld USD 

Telekomunikacja 

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

SBC(USA) Ame1itech (USA) 5/1999 72 

Beli At lantic (USA) GTE(USA) 7/1999 7 1 

Vodafonc (WB) Airtouch (USA) 111998 70 

lnfonnatyka/lntcrnet/Media 

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

General Ek ctric (USA) Honcywcl l (USA) 10/2000 45 

Terra (Hiszpania) Lycos (USA) 512000 12,5 

Deutsche Telekom (Niemcy) Debis ((Niemcy) 312000 5,4 

Przemys ł farmace utyczny 

Pli w·(USA) Wa111er-Lambe11 (USA) 212000 116 

Glax0Wellco1m: (WB) SmithKline B. (WB) 1/2000 75,9 

Phannacia & Upjohn (USA) Monsanlo (USA) 121 1999 40 

Ho~-c hsl (N iemcy) Rhone- Poulcnc ( F1~111cja) 12/ 1999 26 

Banki 

T1:1vcler.; Group (USA) Citico rporation (USA) 6/ 1998 72,6 

Nations Bank (U A) Bank Amc1ica (USA) 4/ 1998 61,6 
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cd. tabeli 2 

Fuj i Bank (Japonia) 

Chase Manhattan (USA) 

Daimler-Benz (Niemcy) 

Ford (USA) 

Renault (Francja) 

General Motors (USA) 

CmTefour (Francja) 

Wał-Ma1t (USA) 

Ahold (Holandia) 

Metro (Niemcy) 

Banki 

Dai-lchi Kangyo Bank (Japonia) 

JP Morgan (USA) 

Przemys ł samochodowy 

Ch1ys lcr (USA) 

Volvo (Szwecja) 

Nissan (Japonia) 

Fiat (Włochy) 

Promodes (Francja) 

Asda (WB) 

Handel 

US Foodsendce (USA) 

Makro (Holandia) 

Ź ródło : http://www.oditk .com.pl/index .php 

812000 

9/2000 

I 1/ 1998 

3/1999 

6/ 1999 

3/2000 

8/1 999 

6/1999 

3/2000 

I 011997 

40, 1 

33,6 

38 

6,5 

5.5 

2.4 

I 7. 1 

10,7 

3,6 

2,7 

17 

Następstwa fuzji i przejęć są mocno zrozn1cowane w poszczegó lnych bran żach. 

Prowadzą one przeważnie do poprawy wyników w bran ży handlowej. Za interesowanie 
tymi operacjami będzie nadal silne również w branży farmaceutycznej , poni eważ prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi lekarstwami są bardzo kosztowne i przeważni e mo
gą być finansowane tylko przez duże koncerny. Niektóre korporacje (np. Toyota, Hon
da, Porsche, BASF lub Bayer) przejawiają wysoce sceptyczne nastawienie do fu zji oraz 
przejęć. Inne natomiast (General Electric, Unilever, Cisco lub Tyca) systematycznie 
powiększają swoje udzialy rynkowe przez kupowanie innych firm , podnosząc równo
cześnie swoją rentowność i kursy akcji. Osiągnęly też one duże umiej ętn ośc i w wyszu
kiwaniu odpowiednich okazji oraz integrowaniu przej ętych firm . Koncerny znane 
z udanych przejęć pozostawi ają z reguly dużą swobodę dz i a łani a kupionym firmom . 
Stawiają im oczywi ście jasne cele finan sowe, ale niewiele in geruj ą w sposoby ich os i ą

gania. Jednak zanim dojdzie do transakcji , zdobywaj ą bard zo dok ł adn e rozeznanie 
w sytuacji firmy oraz panującym w niej stylu zarząd zani a. J eś li firm a zdobywa jedno
znacznie pozytywną opini ę, to drugorzędne j est pytanie, czy trzeba za nią za pł ac i ć cenQ, 
która wydaje się wygórowana. 

ALIANSE STRATEGICZNE 

Poza fu:1'jami i przejęciami , jednym z najbardziej znanych zjawisk, z jakim mamy do 
czynienia w gospodarce światowej w ciągu ostatnich pi ętnastu lat, jest szybkie rozpo
wszechnianie się aliansów strategicznych . Praktycznie k ażdego dnia doch odzą do nas 
infonnacje o zawieranych porozumieniach kooperacyjnych między dwiema lub wielo-
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ma firmami. W aliansach bierze udział szeroki wachlarz bardzo różnych przedsię
biorstw i przybierają one niezwykle zróżnicowane formy. Stronami są zarówno wielkie 
grupy przeds iębiorstw, przedsiębiorstwa międzynarodowe, jak i całkiem małe finny. 
Prawie wszystkie dziedziny działalności w przemyś le, a także i usługi są obszarem dość 
szybkiego rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami. Wzrastająca liczba poro
zumie1i między przed s iębiorstwami dawno już przekroczyła granice państw, kontynen
tów i zaczyna przybierać światowy zasięg. Porozumienia - zarówno te o charakterze 
programów międzynarodowych (takie np. jak Concorde-Airbus, Rover-Honda, Ford
-Mazda, General Motors-Toyota, Chrysler-Mitsubishi itd.), jak i te o charakterze umów 
komercjalizacyjnych (np. Matra, Automobile-Renault), wspólnych filii , wspólnych 
programów badawczych, programów rozwojowych, przekazywania licencji - na ogół 
zaw ierane są pod ogólną nazwą „aliansu" [Kaczmarek 2000}. 

Ta ogromna różnorodność współpracy i współdziałania między przedsiębiorstwami 
kryjąca s i ę pod pojęciem aliansu stanowi o jego wielkiej popularności . Terminologia 
ali ansu jest z metodycznego punktu widzenia płynna i znajduje się obecnie raczej na 
etapie definiowania, a nie precyzyjnej i ścisłej definicji. Alians bowiem często jest defi
niowany zamiennie jako: koalicja, sojusz, porozumienie, związek partnerski , sieć , kon
stelacja firm , wspólne przeds i ęwzi ęcie itp. Ogólnie pojęcie aliansu można zdefiniować 
jako porozumienie między dwoma lub wieloma niezależnymi przedsiębiorstwami , które 
pos tanaw i ają wspólnie prowadzić określoną działalność gospodarczą lub wspólnie re
a li zować określony projekt, przeds ięwzięcie itd. , koordynując w tym celu między sobą 
kluczowe kompetencje i niezbędne zasoby, aby zrealizować określony wspólny cel. 
Tym, co jest istotne w pojęciu aliansu, jest utrzymanie niezależności (tzw. nienaruszal
nej autonomii ) każdej z firm partnerskich, mimo umowy wiążącej jednych i drugich. 
Inaczej mówiąc, w aliansach przeds i ębiorstwa pa11nerskie łączą się dla realizacji wspól
nych celów, ale utrzymują swoją autonomię i chronią własne interesy. Z definicji wyni
kaj ą podstawowe oraz specyficzne cechy aliansów strategicznych. Bardziej szczegóło
wa anali za pozwala nam jednak na wyróżnienie następujących , charakterystycznych 
cech aliansów strategicznych: 
• ali ans wymaga koniecznie zgody mi ędzy firmami na współdziałanie i w konsekwencji 
zaw ierana j est umowa między nimi. Każdy zatem alians z prawnego punktu widzenia 
jest umową lub zespołem umów dotyczących określonego działania, zadania, projektu, 
wspó łpracy, pomocy, technolog ii kompetencji , doświadczenia itd .; 
• ali anse ł ączą dwa lub wiele przedsiębiorstw w dokładnie określonych dziedzinie, 
zakres ie, projekcie itd. Przed s i ęb i o rstwa pozostają nadal niezależne , mimo nawiązanego 
porozumienia. ale powstaje wtedy konieczn ość utworzenia i funkcjonowania określo

nych „centrów decyzyj nych'', które inte rweniuj ą w wyborach dotyczących wspólnej 
d z i a l a ln ośc i lub wspólnych projektów. Ta w i e lość centrów decyzyjnych sprawia, że 
zarząd zani e ali ansami staje s i ę bardziej z lożone ni ż zarząd zani e organizacjami o jedno
lit ej struktu rze; 
• przeds i ębior.· twa an gażujące s i ę w ali anse robią to po to, aby osiągnąć określone cele 
lub dlatego, że dzialm1i a takie uważaj ą za lepiej n adaj ące s i ę do rea li zacj i przyjętych 
1a111iem:: i"1 11i ż inne fo rmy rea lizacj i strateg ii firm y. J ed nocześnie jednak należy zauwa
iyć, że alianse ą sojuszami stosunkowo latwo odwracalnymi i umożliwi aj ą wycofanie 
si.;: p:irt11 er w z ca lo ci dzialani a czy projektu bądź jego częśc i , a n as tępni e powrotu do 
ali ansu: 
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• współdziałanie partnerów w aliansie wiąże się z potencjalnie konfliktowym charakte
rem interesów i celów, których to współdziałanie dotyczy. Przedsiębiorstwa partnerskie, 
pozostając niezależnymi , pilnują w rzeczywistości własnych celów i interesów. Mimo 
to dochodzą one do uzgodnienia wspólnych celów, bardziej lub mniej precyzyjnych, 
które właśnie stają się celami, dla realizacji których alians zostal stworzony. Te wspólne 
cele są jednak tylko celami częściowymi dla każdego z partnerów i czasami mogą 
wchodzić w konflikt z podstawowymi celami tego lub innego alianta . Przykladern są 

dwie firmy brytyjskie (British Aerospace i DASA) w zakresie produkcji samolotu Air
bus A-319. Finny te nie dlatego odstąpiły od produkcji tego samolotu w wersji A-3 l 9, 
że nie wierzyły w jego sukces handlowy, lecz dlatego, że konkurował on z pewnymi ich 
własnymi modelami samolotów. 

Nie wszystkie porozumienia w formie aliansów strategicznych spełniają pokladane 
w nich nadzieje . Z rapo1iu przedstawionego trzy lata temu przez firmę Andersen Con
sulting wynikało, że tylko 39% aliansów dokonanych w ciągu czterech lat spełnilo 
oczekiwania fom [Bialik 2000]. Większość przyniosła straty akcjonariuszom, a zarzą
dom firm kłopoty z określeniem strategii działania po podpisaniu porozumienia. 
O powodzeniu aliansu decyduje przede wszystkim siła przetargowa. Każdy alians jest 
specyficzny, a o jego powodzeniu często decyduje elastyczność managerów i zaanga
żowanie pracowników. Bardziej przydaje się sprawna komunikacja niż doświadczenie 

wyniesione z przeprowadzenia podobnych operacji w innych fimrnch . 

PROCESY KONSOLIDACJI PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKCH 
POLSKIEJ GOSPODARKI 

Obserwując rozwój polskiej gospodarki w latach dziewięćdziesiątych nasuwa si ę re
fleksja, że zbyt wcześnie jest mówić u nas o wielkich aliansach strategicznych, podob
nych do tych, jakie zachodzą między wielkimi korporacjami na świecie w ramach po
wszechnie postępującej globalizacji. Duża fragmentacja polskich przeds i ębiorstw j est 
jedną z przyczyn ich słabości operacyjnej wobec rosnącej konkurencji ze strony wcho
dzących na nasz rynek firm zachodnich . Stąd, w pierwszej kolejności , wobec przybli
żającej się perspektywy członkostwa Polski w Unii Europej skiej , priorytetem wydaje 
się być konsolidacja przedsiębiorstw , zmierzająca do koncentracji kapita łu i podnies ie
nia pozycji konkurencyjnej. Konsolidacja ta odbywa s ię zarówno na drodze fu zji , prze
jęć , jak i szeroko rozumianej współpracy strategicznej z partnerami kraj owymi lub 
zagranicznymi. 

W Polsce liczba ujawnionych fuzji i przejęć wzrosła z 207 w 200 I roku do 259 
w 2002 roku . Zwiększyła się także łączna wartość transakcji z 2, 8 mld USD do 3, I mld 
USD. W 42% wszystkich transakcji został przejęty większośc iowy pak iet akcji . Wzro
stowi zarówno liczby, jak i wartoś ci transakcji w Pol sce, podobnie j ak w ca lym naszym 
regionie, sprzyjały procesy restrukturyzacji i konsolidacji . Ś rednia wartość transakcji 
wyniosła u nas 13 ,7 mln USD, podczas gdy dla regionu był o to 2 1,7 mln US D. Ś redni a 
wartość fuzji i przej ęć w Polsce jest znacząco mniej sza ni ż w reg ionie, po nieważ domi 
nuj ą tu transakcje ma łe i średnie , a ni e występuj ą j eszcze megatra nsakcj e powyżej 
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I mld USD. Udział podmiotów krajowych w fuzjach i przejęciach wzrósł z 53% w 200 I 
roku do 65% w 2002 roku. Największą transakcją zawartą w 2002 roku, która zdomi
nowała rynek , było przejęcie przez Tesco sieci hipennarketów Hit za 652 mln USD. 
Kwota ta s tanowiła 21 proc. wartości rynku. W sumie dzięki tej transakcji i jeszcze 
kilku innym inwestorzy z Wielkiej Brytanii uplasowali się na pierwszym miejscu. 
Lącznie w 2002 roku wydali oni na fuzje i przejęcia w Polsce 792,4 mln USD. Na dru
gim miejscu byli Belgowie ( 164, 7 mln USD), a na trzecim Szwedzi ( 136,5 mln USD). 
W 2002 roku najwięcej transakcji (61) ujawniono w sektorze wytwórczym. Drugi pod 
wzg l ędem atrakcyjności był sektor usług finansowych (39 transakcji). Pod względem 
wartości transakcji liderem był sektor handlu detalicznego i hurtowego (ponad 670 mln 
USD). W sektorze usług finansowych - drugim pod względem wartości - było to ponad 
600 mln USD. Z badania PricewaterhouseCoopers (PwC) wynika także, że w 2002 roku 
polskie firmy dokonały czterech transakcji na rynkach zagranicznych (w tym trzech na 
Ukrainie), podczas gdy rok wcześniej była to tylko jedna transakcja [Kuchciak 2003]. 

Co ciekawe, dekoniunktura gospodarcza nie zmniejsza zainteresowania fuzjami 
i przejęciami. Liczba transakcji w przedziale I 0-50 mln dolarów jest od kilku lat mniej 
więcej stała . Recesja zmienia motywy, odwraca kierunek poszukiwań, zmienia się stro
na inicjująca negocjacje. Latwiej kupić, bo pogrążone w kłopotach firmy garną się do 
s przedaży; je że li jest hossa, przeważają oferty kupna ze strony dużych firm. Jeżeli nie 
n as tąp i szybka konsolidacja, to już wkrótce mogą być wykupione kolejne sektory: dys
trybucja i logistyka (nie ma tu jeszcze wielkich firm z Europy, choć są już wszyscy 
wielcy detaliści) czy handel detaliczny (kto dziś nie ma I OO sklepów, raczej nie pozo
stan ie niezależny). Klasycznym przykładem branży, która w Polsce jest jeszcze bardzo 
rozdrobniona, są masowe usługi turystyczne. Polskie firmy albo się zgrupują Uako ani
mato rów konsolidacji naj częśc iej wymienia się Triadę i Sigmę), albo Ving bądź Nec
kermann za kilka lat będą określały reguły gry na rynku. 

Oczyw i śc i e, są przypadki wyłamujące się z trendu „przyjdzie duży i zrobi porzą
dek" , jak Agora konso lidująca rynek mediów, rosnący organicznie Atlas (zaprawy kle
jowe), Kamis (lider rynku przypraw) czy fenomen podpoznańskiej firmy Solaris (auto
busy). N ie można wykluczyć, że za kilka lat wykupione zostaną też i te firmy, ale wtedy 
w grę będą wchodziły znacznie większe pieniądze. 

W przeciwieiistwie do fuzji i przejęć , alianse kapitałowe w Polsce nie są upo
wszechnion ą formą porozumieii strategicznych z paitnerami zachodnimi. Inwestorzy 
zagraniczni zamiast wykupywania mniej szośc iowych udziałów w polskich firmach , 
wobec dużej atrakcyjnośc i inwestycyjnej polskiej gospodarki i malejącego ryzyka inwe
stycyjnego, wolą przejmować pakiety kontrolne. Alianse z firmami zagranicznymi są 
etapem przej śc i owym (dostosowawczym) przed zakupem kontrolnych pakietów akcji. 
Motywy tworzenia s i ę aliansów na św iecie są odmienne od tych, jakimi kierują się 
firm y d z i a ł aj ące w Pol sce. O aliansach w ska li globalnej decyduje często czynnik tech
nologiczny. Alianse taki e motywowane są koniecznością połączenia kompetencji tech
nologicznych, obni żenia kosztów badań i rozwoju, produkcji oraz dystrybucji. W Polsce 
natomiast podstawowym celem jest sprowadzenie do kraju nowej technologii i kapitału 
w celu podniesienia pozycji konkurencyjnej wobec rodzimych i zachodnich konkuren
tów. Ze strony zagran icznych inwestorów motywem aliansów jest wejście z ogranicza-
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nym ryzykiem na polski rynek, z ewentualną możl iwością zwiększenia udz i a łu w rynku, 
i poznanie lokalnych warunków przed podjęciem decyzji o wykupie strategicznego 
pakietu. Niekorzystny dla polsk iej strony jest fakt, że w wielu przypadkach porozumie
nia z partnerami zagranicznymi przybierają formy aliansu niesymet1ycznego (zawiera
jące go przedsiębiorstwa mają nierówne potencjały ekonomiczne, techniczne i organi
zacyjne) i często kończy się to przejęciem większościowych udziałów przez zagranicz
nego partnera. Niekiedy dochodzi nawet do zerwania współpracy przez zagraniczne 
przedsiębiorstwo po osiągni ęc iu przez nie określonych celów. Taka sytuacja mia ła 

miejsce w przypadku grupy Sobiesława Zasady, którą łączy ł a współpraca z Daimlerem 
w dziedzinie samochodów użytkowych. Zasada liczył na trwa łość zw i ązk u z ni emiecką 
firmą, która jednak dążyła wyłącznie do poznania polskiego rynku, aby późn iej samo
dzielnie wejść na nasz rynek i konkurować z dotychczasowym partnerem. Wycofanie 
s ię strony niemieckiej ze wspMpracy postawiło polską firmę w trudnej sytuacj i finan
sowej. Należy pamiętać, że alianse niesymetryczne, jeśli są ni eumi ejętnie zawierane, 
mogą być na dłuższą metę niekorzystne dla słabszych partnerów i doprowadz i ć do ich 
eliminacji z 1ynku. 

W Polsce daje się odczuć brak systematycznych bada!l w zakresie aliansów strnte
gicznych. Jednak już z samej obserwacji bieżącego życ i a gospodarczego można wy
wnioskować, że znaczenie strategicznej współpracy między przeds i ęb iorstwami jest 
relatywnie mniejsze niż w krajach najbardziej rozwiniętych. Biorąc jednak pod uwagę 
trendy makroekonomiczne w światowej gospodarce, a zwłaszcza wzrost znaczenia 
globalizacji i gwałtowność postępu naukowo-technicznego, nal eży s i ę s pod ziewać 

w dłuższej perspektywie zwiększenia dynamiki tworzenia aliansów strategicznych 
w kilku ważnych sektorach polskiej gospodarki . Wśród tych sektorów możemy wyróż

nić : przemysł zbrojeniowy, przemysł lotniczy, transport lotniczy, telekomunikację czy 
przemysł farmaceutyczny. Należy jednak zawsze zdawać sobie sprawę ze specy fiki 
polskich warunków gospodarczych, wynikającej ze s ł abej pozycji konkurencyjnej ro
dzimych przedsiębiorstw wobec potencjalnych pai1nerów łub konkurentów zagranicz
nych. Alianse strategiczne mogą okazać s ię wówczas złudną formą współpracy, prowa
dzącą de facto do przejęć polskich przedsięb iorstw przez inwestorów zagranicznych. 
Z drugiej strony, forma aliansów, przy umiejętnym zarządzaniu, może być korzystnym 
etapem przejściowym pomiędzy fragmentacją polskich przedsiębiorstw a ich konsolida
cją kapitałową. W dalszej perspektywie alianse strateg iczne mogą dać szan sę rozwoju 
przez współpracę na polu technologicznym partnerów o podobnych potencj a łach kapi
tałowych [Gawinecki, Grudzewski, Rogowski, Alianse strategiczne„ . Internet]. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Fuzje, przejęc i a i alianse są konsekwencją globalizacji i rozwoju nowych technolo
gii , ułatwiających zarządzani e dużym organizmem. Konsolidacja nie jest kwesti ą mody, 
lecz nieuniknionym procesem. Trend konsolidacyjny obejmie przede wszystkim te 
sektory, które - z uwagi na efekt ska li - są szczególnie na1i podatne. Dotyczy więc 
przede wszystkim branż oferujących globa lne produkty, operujących na globalnych 
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rynkach zbytu i zaopatrzenia oraz sektorów kapitałochłonnych , wykorzystujących 

skomplikowany know-how : motoryzacji, bankowości , farmacji. 
Nie zmieni się istotnie układ sił - potęgi USA nie stanowią General Motors czy Ci

tibank , lecz miliony małych i średnich firm , które wytwarzają 70% PKB (w Polsce -
60%). Zawsze będzie miejsce na lokalne przedsiębiorstwa, choćby małą piekarnię 

o stabilnej klienteli; także dlatego, że wraz ze wzrostem skali działalności rośnie ryzy
ko, a ni e każdy przedsiębiorca jest gotów je ponieść. Gospodarka przypomina piramidę 
usypaną z węgla: wśród wielkich brył zawsze znajdzie się miejsce na drobny żwir, 

który samoistnie wypełni wolne przestrzenie [Frąckowiak, Duże jest piękne - Internet]. 
Warto przy tym zauważyć, że im większe pojedyncze bryły, tym te szczeliny są większe 
- im większa firma, tym więcej potrzebuje poddostawców wspierających podstawową 
działalność koncernu. Paradoksalnie więc proces konsolidacji sprzyja również małym 
i ś rednim przedsiębiorstwom, gdyż stwarza im lepsze warunki do funkcjonowania 
w „szczelinach" pomiędzy gigantami. Ważne jednak jest, by te małe i średnie przedsię
biorstwa miały korzystne warunki do swojego rozwoju i by stawały się dzięki temu 
istotnymi partnerami dla wielkich korporacji . Jedynie wtedy korporacje działające na 
naszym rynku mogą zrezygnować z poszukiwań poddostawców spoza Polski, a proces 
globali zacji nie będzie traktowany wyłącznie jako zagrożenie, ale również jako szansa 
rozwoju naszego kraju . 

PIŚMIENNICTWO 

Bialik E.. Nie zawsze udane związki . Rzeczpospolita z dn. 05 .04.2000. 
Cyglcr J. , Alianse strategiczne, Ditin, Warszawa 2002. 
Dembiński P.1-1.. Globalizacja - wyzwanie i szansa, http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/tekst/gl/ 

dembinski.html 
Frąckowiak W. (red.). Fu zje i przejęcia przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1998. www.fuzja.pl 
Frąckowi ak W.. Duże jest pi i;:knc. http://businessman .onet.pl/artykul.html'? MP=3&ITEM= 

= 1080586 
Gawinecki M. , Grudzewski W. , Rogowski W„ Alianse strategiczne przedsiębiorstw w warunkach 

polskich, http: //bi z.rcportcr.pl/txt/index.php'7 nr= I &txt=2000/060&typ= 
Kaczmarek 8. , Strategiczne motywy aliansu. [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi 

w warunkach globali zacji. Elipsa. Lód ź 2000. 
Kolej ny rekord w kupowaniu finn w 2000 roku , http://www.oditk.com.pl/index.php 
Kuchciak M.T .. Dekoniunktura wymusza konso lid acj ę . PARKI ET 29 maja 2003 , http: // 

ww\v. pwcg I oba I. com/p l/pol/abou t/press-rm/ ex perts/03 may29 _park i et. htm 1 
Libcrsb B. (red. ). Globali zacja. Mechani zmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002. 
Szczepanowski P . .J .• Fuzje i przcj i;:c ia. PWN. Warszawa 2000. 

l\ IERGE RS, T AKE OVER AND STRATEGIC ALLIANCES IN THE WORLD 
AN O POLI Sll ECONOMY 

Abstract. The arti clc prcscnts one aspcct of globali sati on, namely capital concentrati on 
processes in the world and in Poland. Thrce different ways of the concentration are chara-
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OCENA METOD WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW 
ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU 

Michał Sznajder, Grażyna Adamczyk 

Streszczenie. Nini ejszy artykuł przedstawia różne metody szacowania współczynn ików 

elastyczności dochodowej popytu, a t akże weryfik acje,: tych metod . Stwkrd zono. ii. naj
lepsze dopasowanie statystyczne do badani a wp ływu dochodu na popyt mierzony wielko
ścią wydatków mają funkcje osiągające asymptoti;. Kolejna wcrylikacja merytoryczna 
dowiodła, iż nąjłepsze odwzorowanie dotyczące ewolucj i wydatków na produkty żywno

ściowe uzyskano w przypadku zastosowania modelu Workinga (hiperbol iczno
-łogarytmiczny) . 

Słowa kluczowe: popyt, dochód, elastyczność dochodowa popytu . 

WSTĘP 

Dochód - ze względu na swoje wie lokierunkowe oddziaływanie na wielkość 

i strukturę popytu konsumpcyjnego - j est istotnym wyróżn i k i em. Szczególnie ważny 

i znaczący ładunek informacji nies ie reakcja popytowa konsum entów na zmiany po
z i01nu dochodu. Miernikiem służącym do okreś l ania wpływu dochodu na zmi a n ę po
pytu jest wskaźnik e lastyczności dochodowej popytu. Obrazuje on zw i ązek między 

re latywną zmianą dochodów a relatywną zmi aną wydatków na dany towar bądź zmi aną 

jego spożycia. Jego wartość jest zwykle większa od zera, gdyż z reguły wzrostowi do
chodów towarzyszy wzrost wydatków. Nierzadko j ednak występ uj e zupełni e odwrotna 
sytu acja. Reakcje dodatnie na wzrost dochodu są ni ej edn akowe dl a dóbr o różn ym stop
niu pilnoś ci i zaspokajania potrzeb. Dobra podstawowe m ają z reguły e l astyczn ość 

mniejszą od jedności i większą od zera. Jest ona tym ni ższa, im dobro j es t bardziej nie
zbędne. 

Współczynnik e lastyczności może j ednak przyjmować także wa rtośc i ujemne, co 
wskazuje na spadek popytu - a więc i wydatków - na okreś l on e dobro w mia rę wzrostu 
dochodu konsumenta. Dotyczy to w szczególności dóbr ni ższego rzędu. Wreszc ie, 
w miarę wzrostu dochodów popyt może nie wykazywać żadn ej reakcj i, być sztywny, co 
ma miejsce w przypadku dóbr najbardziej podstawowych i ni ezbęd nyc h w codz iennym 
życi u (np. sól , mąka). 
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych metod szacowania 
współczynników elastyczności, weryfikacja tych metod oraz zasady interpretacji uzy
skanych wyników. 

MATERIAŁ I METODA 

Materiałem w niniejszym opracowaniu byly dane statystyki publicznej , pochodzące 
z badania budżetów gospodarstw domowych. Wykorzystano dane dotyczące dochodów, 
wydatków i s pożycia dla grupy społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych pra
cowników. Zależności między dochodem a wydatkami i spożyciem zanalizowano dla 
okresu 1993- 2000. 

W celu analizy danych zastosowano metodę opartą na elastyczności popytu, zali
czaną do grupy metod analizujących uwarunkowania i współzależności występowania 

różnych zjawisk rynkowych [Kramer 1994, Mynarski 1987]. Wykorzystano tu elastycz
ność dochodową popytu, a miernikiem określającym zależność między popytem a do
chodem był współczynnik elastyczności dochodowej wydatków na żywność. Współ
czynniki e l as tycznośc i dochodowej wydatków oszacowano stosując różne rodzaje funk
cj i. tj. liniową, logarytmiczną, paraboliczną, hiperboliczną, wykładniczą, logarytmicz
no-a1ytmetyczno-odwrotną, podwójnie logarytmiczną, hiperboliczną Tomquista, loga
rytm iczno-h iperbol iczną Workinga. 

Znaczenie współczynników elastyczności dochodowej popytu 

Wysokość uzyskiwanego przez konsumenta dochodu wpływa bezpośrednio 

na wielkość calkowitych wydatków konsumpcyjnych oraz wyznacza ogólne proporcje, 
w j ak ich zostaje on przeznaczony na konsumpcję i oszczędności. Wraz ze wzrostem 
dochodu konsumentów rosną ich wydatki konsumpcyjne, jednak nie wprost proporcjo
nalnie do ich dochodu , co j est zgodne z podstawowym prawem psychologicznym spo
ł eczeń stwa, które sformułowa ł J.M. Keynes [Rudnicki 2000]. 

Podstawowa za leżność mi ędzy dochodem a popytem stwierdza, że im wyższe do
chody ludnośc i , tym wyższy popyt - i odwrotnie. Ma ona potwierdzenie raczej w odnie
s ieniu do g loba lnego popytu Uako ca łośc i) , natomiast niekoniecznie do popytu na po
szczegó lne dobra . Nie zawsze bowiem wzrost dochodu powoduje wzrost popytu na 
ok reś l on e dobro - jak to ma miej sce w przypadku dóbr niskiej wartości. Ponadto, 
wzrost dochodu nie powoduje jednakowych zmian w popyc ie na poszczególne dobra. 

Poza at1ybutami produktów i ich mi ejscem w hierarchii zaspokajania potrzeb kon
sumentów, reakcje kol'1cowych odbiorców na wzrost dochodu bywają niejednakowe. 
Inaczej na ten fakt reaguj ą konsumenci biedni , a inaczej bogaci . Wzrost dochodów 
konsumentów gorzej uposażonych powoduje zwiększenie wydatków na zakup dóbr 
za spokajających najbardz iej pilne, podstawowe potrzeby. Z kolei wzrost dochodów 
konsum entów bogatszyc h, mających już zaspokojone potrzeby podstawowe, pociąga za 
obą przyro t wydatków na dobra trwa lego u żytk u , kulturę , kształcenie. 

Każdy wzrost doc hodu nie powoduje jednak natychmiastowych zmian w wielkości 
i strukturze wydatków, konsumenci bowiem przy okreś lonym poziomie dochodu mają 
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pewien ustalony schemat wydatków, żywienia i wlasny styl życia. Dopiero po pewnym 
czasie konsumenci zmieniają swój dotychczasowy styl życia na „sty l życia konsumenta 
zamożniejszego" [Mynarski 1967]. 

Jeszcze dłużej trwa zmiana stylu życia konsumenta przy spadku j ego dochodu. Dąży 
on wówczas do zachowania, często przez długi czas, osiągniętego poziomu życ ia , 

struktury wydatków, przyzwyczaje11 konsumpcyjnych czy modelu żywienia przez zu

żywanie oszczędności, zaciąganie pożyczek itp. Taka zachowawcza postawa daje kon
sumentowi nadzieję , iż jego sytuacja w przyszłości ulegnie poprawie. Zjawisko to okre

śla się efektem rygla, co oznacza iż osiągnięcie wyższego poziomu konsumpcji jest 

w pewnej mierze procesem nieodwracalnym, gdyż raz nabyte nawyki konsumpcyjne 
działają przy zniżce dochodów jak rygiel hamujący obniżanie się poziomu konsumpcji 

[Kramer 1994, Rudnicki 2000]. 
Popyt konsumpcyjny warunkowany jest zmianami zachodzącymi nie tylko 

w poziomie dochodu, ale także i w jego strukturze. Chociaż różne są teorie i opinie na 

temat składników dochodu, większość badaczy tych zależności zgodnie twierd zi, i ż 

obok części dochodu przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb podstawowych , istnieje 
pewna jego część, w ramach której wybory konsumenta są bardziej swobodne. Tę część 

dochodów Engel określił mianem nadwyżki dochodów, a :z:jawisko to określane j est 
mianem tzw. drugiego prawa Engla, zgodnie z którym wydatki luksusowe lub oszczęd

ności występują tylko przy wysokim dochodzie, przekraczającym zaspokojenie potrzeb 
podstawowych, natomiast Katona - fimduszem swobodnej decyzji [Sojkin 1994, Rud

nicki 2000] . Istnieje zatem pewna strategia wyboru konsumentów w tej części wydat

ków konsumpcyjnych, które pokrywane są z dochodu pozostającego do dyspozycji , po 
zaspokojeniu potrzeb podstawowych. Dysponowanie tym funduszem z reguły nie ma 

charakteru nawykowego. Konsument bowiem przy podejmowaniu decyzji ma alterna
tywę wyboru innych produktów, alternatywę wydatkowania lub oszczęd zania. 

Zatem znajomość dochodowej elastyczności popytu ma bardzo istotne znaczeni e 

w prognozowaniu zmian wielkości i struktury popytu konsumpcyj nego, zachodzących 
pod wpływem makroekonomicznego rozwoju kraju , wzrostu gospodarczego i zmiany 

poziomu zamożności społeczeństwa. 
Obserwacje i badania dotyczące reakcji popytu na zmiany dochodów, wydatków, 

a także analizy budżetów gospodarstw domowych pozwalają na określenie wielkośc i 

wydatków na poszczególne dobra i usługi , a także na ustaleni e hi erarchii tych wydat
ków. Dzięki temu istnieje możliwość wskazania, które z wydatków zaspokajaj ą potrze

by najbardziej podstawowe, a które potrzeby wyższego rzędu. 
Ponadto, badanie zmian popytu pod wpływem zmian doch odów jest przydatne do 

określania wskaźnika kosztów utrzy mania w różnych grupach spo łeczno-ekono

micznych ludnoś ci. Wskaźnik ów, zwany dokładni ej indeksem wzrostu kosztów utrzy
mania, odgrywa kluczową rolę np. w negocjowaniu podwyżek pł ac czy rewa loryzacj i 
świadczeń emerytalno-rentowych. Znajomość wysokośc i współczyn nik ów i ich 
względnych zmian pod wplywem różnych czynników ma istotne znaczeni e tak że przy 
prowadzeniu odpowiedniej polityki socja lnej pań stwa [Marciniak 1999]. 
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Metody szacowania współczynników elastycznośc i dochodowej popytu 

Istnieje wie le metod, według których można oszacować współczynniki elastyczno
śc i dochodowej popytu . Najwięcej studiów empirycznych nad wpływem dochodu na 
wydatki konsumentów przeprowadził E. Engel. Sformułował on wie le praw rządzących 
wydatkami wraz ze zmianą czynników ekonomicznych, zwłaszcza dochodu. 

Jako miernik , okreś lający wpływ dochodu na wydatki w gospodarstwach domo
wych, wprowadzono w ówczesnym czasie wskaźnik dochodowej elastyczności popytu. 
W formie przy rostowej można go okreś li ć według wzoru [Mynarski I 987, Kamerschen 
i in. 199 1]: 

f':.. q f':.. d f':.. q d e" = -:- = -· 
q tl f':.. d q 

(!) 

gdzie: q - wielkość wydatków, d - wielkość dochodów, 6.q , 6.d - zmiana wydatków, 
dochodów. 

Po okres ie szczytowego rozwoju teorii równowagi konsumenta i popytu oraz po do
konaniach E. Engla, wedle których popyt uzależniano głównie od cen i dochodów, 
w latach trzydziestych . XX wieku nadszedł czas, kiedy to „krzywe Engla" doczekały się 
oprawy matematycznej i statystycznej. W badaniach tych zależności można wyróżnić 
dwie grupy modeli ekonometrycznych, w zależności od tego, jaką fazę rozwoju spoży
cia czy wydatków obrazuj ą. Pierwsza grupa tych modeli służy do opisu rozwoju spoży
cia czy wydatków na te dobra, które są w fazie szybkiego wzrostu. Można w tym wy
padku zas tosować funkcj e rosnące lub malejące nieograniczenie, np. liniową, parabo
li czn ą. wykł adn i czą i l ogarytmiczno-liniową. Druga grupa modeli ekonomettycznych 
jest bli ższa rzeczywi stości , gdyż odzwierciedla sytuację nasycenia spożycia określo

nych dóbr czy wydatków na nie, przy czym tempo wzrostu jest coraz wolniejsze. 
W odnies ieniu do tych zal eżnośc i można wyznaczyć poziom nasycenia spożycia bądź 
wydatków na dane dobro. W tym przypadku znajdują zastosowanie funkcje mające 
asymptotę , przede wszystkim funkcj a hiperboliczna i logarytmiczno-hiperboliczna. 
Poni żej scharakte1yzowano kilka funkcji nąjczęściej wykorzystywanych do określania 
współczynników e lastyczn ości popytu . 

W 1935 roku Allen i Bowley [Mynarski 1987, Kos 1991] postawi li tezę, iż za l eżno

ś c i englowskie w niewielkim przedziale zmi enności dochodu mogą być aproksymowa
ne za pom ocą linii prostych opisanych przez równanie: 

F = a bx (2) 

gdzie: y - wi e lk ość wydatków lub spożycia ; x - wie lkość dochodów; a. b - parametry 
fun kcji . 

Fun kcja ta znajduje dość powszechne zastosowanie w badaniu zależności mi ędzy 

popytem a dochodem, c h oć nie jest pozbawiona mankamentów. Zakłada bowiem linio
wość s pożyc i a czy wydatków wraz ze wzrostem dochodów, a w ięc te same przyrosty 
bądź spadki . W rzeczyw i s toś ci rzadko tak s i ę zdarza, ch oć jest to prawdopodobne. 
Fun kcj ~ stosuje s i ~ częs t o. z zas trzeżeniem jednak do malych przedz iałów zmiennośc i 

dochodów. 
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Istotną wartość dla opisu zależności mają parametry funkcji. Parametr a wskazuje 
na „pilność" wydatków bądź potrzeby spożycia produktu , przy czym im wyższa war
tość parametru a funkcji , tym pilniejsza potrzeba. Przez poj ęcie .. pilność' ' rozumieć 

należy nadrzędność potrzeby w hierarchii wydatków lub spożyci a . Na przykł ad w obrę 

bie potrzeb żywnościowych najpierw zaspokajane są potrzeby podstawo we, dotyczące 
wydatków na mąkę, sól, pieczywo itp. Są to zatem najbardziej „pilne" wydatki. Z kol e i 
parametr b tej funkcji informuje o przeciętnym przyrości e bądź spadku wydatków czy 
spożycia w miarę wzrostu dochodów. 

Otrzymane parametry funkcji pozwalają na oszacowanie współczynnika elastyczno
ś ci dochodowej wydatków bądź spożycia według wzoru: 

bx 
e=---- (3) 

(a + bx) 

Współczynnik ów jest zmienny w zależności od poziomu dochodów i u zal eżniony 
od znaku parametru a. Dodatni parametr a powoduje, iż współczynniki przyjmują war
tości mniejsze od jedności, ujemna wartość parametru a powoduje, że wartość współ

czynnika elastyczności przekracza jeden. 
Inną funkcją, godną uwagi, jest funkcja hiperboliczna, zwana też funkcją Tćirnquis ta 

[Mynarski 1987, Kos 1991, Guzik 1999]. Ma ona znacznie szersze zastosowanie 
w badaniu zależności englowskich. Została zastosowana w latach czterd ziestych XX 
wieku , oparto się na stosunkach funkcji liniowych. Sformułowano wtedy cztery postaci 
zależności dla różnych grup wydatków. Funkcja ta ma inną postać dla artykułów pierw
szej potrzeby, niższego rzędu, wyższego rzędu oraz luksusowych. Wiąże s i ę to z prawi
dłościami rozwoju wydatków przy zmianie dochodu i z ich substytucją . Każda z wy
mienionych funkcji osiąga inny punkt nasycenia i ma odmienny przebieg. Po os iągnię

ciu stanu nasycenia wydatków na dobra niższego rzędu i podstawowe przy rost dochodu 
powoduje wzrost wydatków na dobra wyższego rzędu , gdzie z kol ei po przekroczeniu 
punktu nasycenia pojawiają się wydatki na dobra luksusowe, które wzras t aj ą nieograni 
czenie [Mynarski 1987]. Za cytowanym autorem równania tych funkcji przeds tawi ają 

się następująco : 

I) dla artykułów pierwszej potrzeby 

ax 
v =--
, X + b 

(a. b > O) 

2) dla artykułów wyższego rzędu 

a(x-c) 
y = 

x +b 
(a, c > O; b > -c) 

3) dla artykułów luksusowych 

ax (x -c ) 
y = 

x +b 
(a , c > O); b > -c) 

4) dl a a rty kułów niższego rzędu 
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a(x-c) 
y = 

x-b 

M. Sznajder, G. Adamczyk 

(a > O; x > b > c) (7) 

gdzie: y - wielkość wydatków lub spożycia; x - wielkość dochodów; a, b, c - parame
try funkcji. 

Cechą tego modelu jest istnienie asymptoty, czyli tzw. punktu nasycenia, do którego 
rosną spożycie lub wydatki w sytuacji , gdy dochód osiąga wysoki poziom. Poziom 
nasycenia jest wyznaczony przez parametr a funkcji i jest asymptotą poziomą wyzna
czającą maksymalny poziom wydatków. Z kolei parametr b jest asymptotą pionową 
(dochodu) i przyjmuje wartości z reguły większe od zera. W odniesieniu do produktów 
ni ższego rzędu zastosowanie tej postaci funkcji daje parametr b mniejszy od zera, 
a przebieg tej funkcji będzie malejący. W tym przypadku parametr a wyznacza nie 
poziom nasycenia, lecz minimalny poziom konsumpcji czy wydatków. Parametr c 
funkcji opisuje z kolei pilność określonej potrzeby spożycia czy wydatków. W ujęciu 
graficznym jest przesunięciem wykresu funkcji na osi X Oszacowane parametry po
zwalają na wyznaczenie współczynnika elastyczności dochodowej według wzorów, 
odpowiednio: 

I) dla artykułów pierwszej potrzeby 

b 
e =-- (8) 

x+b 

2) dla artykułów wyższego rzędu 

X X 
e =----- (9) 

x - c x+b 

3) dla artykułów luksusowych 

e = l+-x ___ x_. _ (I O) 
x - c x +b 

4) dla artykułów ni ższego rzędu 

X X 
e=----- (11) 

x-c x -b 

Wspó łczy nniki te są zmienne i maleją do zera w sytuacji przechodzenia od niższych 
do wyższyc h dochodów, zbli żaj ąc s ię asymptotycznie do zera przy bardzo wysokim ich 
poz1om1 e. 

E l as tyczność dochodowa wydatków na dobra pierwszej potrzeby jest większa od ze
ra i mniejsza od j edn ości i maleje w miarę wzrostu dochodu. Elastyczność dochodowa 
wydatków na dobra wyższego rzędu j est wię k sza od zera i maleje do zera w miarę 
wzrostu dochodu, c h oc i aż tempo spadku jest znacznie powolniejsze. Z kolei elastycz-
11 0 ć dochodowa wydatk ów na dobra luksusowe jest dodatnia i większa od jedności 
i rośni e w mi arę wzrostu dochodu. E l as tyczność dochodowa wydatków na dobra niż-
zcgo w;:du jest odwróceniem za l eżn ośc i dl a dóbr wyższego rzędu. Ma znak ujemny 

i zmierza do zera w mi a rę wzrostu dochodów. 
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Modele Tornquista charakteryzują się dużą elastycznością, a więc zdolnośc ią opi
sywania zależności englowskich w szerokich przedzialach dochodowych. Mają też 
pewne mankamenty, które opisuje m.in. Mynarski [ 1987]. Polegają one na trudności 
estymacji, ze względu na to, iż występują w postaci tych funk ej i trzy parametry zw i ąza

ne zależnościami nieliniowymi. Jednakże możn a tę ni edoskon ałość zniwelować, doko
nując odpowiednich transformacji równań tych funkcji , co szczególowo przedstawia 
Mynarski [1987]. 

Poszukując coraz to lepszych rozwiązai1 w celu opisywania za leżności między do
chodami i wydatkami, H . Working [Mynarsk i 1987] użył funkcji Jogaiytmicznej wyra
żonej wzorem : 

y 
-=a-blnx (a , b > O) 
X 

( 12) 

Funkcja ta maleje i odzwierciedla spadek udziału wydatków na dane dobro w miarę 

wzrostu dochodów. Wyznaczenie parametrów funkcji pozwala na określenie elastycz
ności dochodowej wydatków, która ma wartości mniejsze od j ednośc i i ma leje w miarę 
wzrostu dochodów. Elastyczność tę można wyliczyć , korzystając ze wzoru: 

b 
e=l-----

a-blnx 
( 13) 

Inną odmianą tzw. modelu Workinga jest funk cja Jogarytmiczno-hiperboliczna 
[Kos 1991]. Ma także sporo zalet z punktu widzenia ekonometrycznych badar1 za l eżno

ści między dochodem a wydatkami czy spożyciem. Ma asymptotę wyznaczającą po
ziom nasycenia, opisuje ewolucję wydatków czy spożyc i a w bardzo dużych przedzia
łach zmienności dochodów. Pozwala także na oszacowanie zmi ennych współczynników 
elastyczności. Przebieg tej funkcji pozwala na opis przebiegu spożyc i a czy wydatków 
od fazy szybkiego wzrostu, przez fazę wolniejszego wzrostu do asymptotycznego zmie
rzania do poziomu nasycenia. Wyrażona jest ona wzorem: 

a b 
y = e +-

X 

gdzie: a, b, e to parametry funkcji. 

( 14) 

Poziom nasycenia spożycia bądź wydatków określony jest jako y 111 0,= e", z kolei 
współczynnik elastyczności na podstawie oszacowanych parametrów możn a obi i c zyć 
według wzoru: 

b 
e =

x 
( 15) 

Inny badacz - J.L. Nicholson - użył do okreś l e ni a omawianych zal eżności i wyzna
czenia krzywej Engla funkcji drugiego stopnia, czyli paraboli o równan iu [Mynarski 
1987]: 

y = ax 2 +bx + c (a < O) (I 6) 
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Za letą zastosowanej funkcji jest to, i ż pozwala ona na ustalenie poziomu dochodów, 
przy których wydatki na dany artykuł osiągają punkt maksymalny. Odpowiada on 
wierzcholkowi paraboli. E lastyczność dochodową wydatków wyznaczoną na podstawie 
paraboli możn a przedstaw i ć wzorem: 

(2ax + b)x 
e=---- ( 17) 

y 

E l astyczność przyjmuje wartości dodatnie i maleje do zera, kiedy funkcja podąża 
w kierunku maksimum, a następnie przyjmuje wartości ujemne. 

W latach pięćdzies iątych S.J. Prais zaproponował kilka innych postaci funkcji do 
przedstawiania za l eżnośc i englowskich . Jedną z nich była funkcja podwójnie logaryt
miczna (logarytm iczno-1 in i owa), którą przedstaw il wzorem [Mynarski 1987] : 

ln y= a+blnx (18) 

Odzw iercied la ona coraz wolniejszy wzrost wydatków w miarę stałego wzrostu do
chodów. Ma ona stały współczynnik elastyczności wyrażony parametrem b funkcji. 

e =a ln y= b 
CJ łn x 

(19) 

Gdy parametr b jest większy od zera i mniejszy od jedności, poziom wydatków ro
ś ni e coraz wolniej w miarę wzrostu dochodów. Jest to sytuacja typowa dla produktów 
podstawowych. Z kolei , j eże li parametr b funkcji jest większy od jedności , co wiąże się 
z wysoką e l astycznością, wydatki rosną szybciej ni ż dochód. Funkcję tę można stoso
wać także do opisu np. ewolucji spożyc i a czy wydatków produktów niższego rzędu , na 
które popyt maleje, w mi arę jak rośnie dochód. W tej sytuacji e l astyczność jest ujemna. 
Podobnie jak inne omów ione funkcje, również i ta ma kilka mankamentów, przede 
wszystkim sta ł y, nieza l eżny od poziomu dochodów współczynnik e lastyczności , a także 
brak możli wości okreś l e nia poziomu nasycenia. Inną funkcją proponowaną do okreś la

nia za l eżnośc i englowskich jest funkcja logaiytmiczno-mytmetyczno-odwrotna wyra
żona wzorem [Mynarski 1987]: 

b 
lnF =a-- (20) 

x 

Jest to runkcja ros n ąca, która zmierza do asymptoty poziomej lnv = a. W przebiegu 
a1y tmetycznym tej funkcji najp ierw mamy wzrost w tempie coraz szybszym do tzw. 
punktu krytycznego, a n ast ę 1 nie tempo wzrostu s ł abni e , w miarę jak funkcja zdąża do 

. . . . a 
poziom u nasycenia wyznaczonego przez asymptotę poziomą y = e . 

· l as t yczność dla tej funkcji możn a wyznaczyć wzorem: 

b 
e=- (2 1) 

x 

E la s tyczn ość ta ma wartośc i dodatn ie i maleje do zera, w miarę jak funkcja zmierza 
do poziomu nasycenia. 
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Prais zaproponował także inn ą postać funkcji logarytmicznej , tylko z osią poziomą 
logarytmiczną, wyrażoną wzorem [Mynarski 1987] : 

y = a+blnx (22) 

Jest ona prostą o współczynniku ki erunkowym równym parametrowi b. Rośni e ona 
w tempie coraz wolniejszym, w miarę wzrostu dochodów. Elastyczność dochodowa j est 
także malejąca i wyraża się wzorem: 

b 
e=- (23) 

Y 

Z kolei zaproponowana przez wspomnianego autora funkcj a hiperbo li czna rośnie, 
zdążając do poziomu nasycenia równego parametrowi a funkcj i. Wyrażona zosta ł a 

wzorem: 

b 
y=a-

x 
(24) 

Oszacowane parametry funkcji pozwa l aj ą na wyznaczenie e lastycznośc i , która j est 
dodatnia i rosnąca do poziomu nasycenia, a wyrażona j est wzorem: 

b 
e=

xy 
(25) 

W latach 60. XX wieku LM. Goreux zaproponował w szczególn ośc i dwa modele 
funkcji do badania zależności englowskich. Pierwsza z nich to funkcja podwójnie loga
rytmiczna odwrotna, wyrażona wzorem: 

b 
lny = a---clnx 

X 
(26) 

W charakterystyce tej funk cj i istotne jest to. i ż ma ona dwa punkty przeg i ęcia, mi ę

dzy któ1ymi osiąga maksimum . 
E l astyczność dochodowa dla t~j funkcji ma przebieg ma l ejący i wyraża s i ę wzorem: 

b-cx 
e=--

X 
(27) 

Druga z tych funkcji zwana j est parabol ą logarytmiczn ą i op isana j est równani em: 

y = a+b lnx- c ln 2 x (28) 

Ma ona j eden punkt przeg ięcia i jedno maks imum. E l astyczność dochodowa d la tej 
funkcji przyjmuje postać : 

b-2c ln x 
e=---- (29) 

y 
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Analiza wspólczynników elastyczności dochodowej popytu 

W niniejszym opracowaniu w celu zilustrowania dochodowej e lastyczności popytu 
przedstawiono analizy współczynników dla tzw. średniej grupy dochodowej gospo
darstw domowych . W tym celu posłużono się danymi statystyki publicznej, pochodzą

cymi z badania budżetów gospodarstw domowych. Wykorzystano dane dotyczące do
chodów, wydatków i spożycia dla grupy społeczno-ekonomicznej gospodarstw domo
wych pracowników. Zależności między dochodem a wydatkami i spożyciem analizo
wano w przekroju czasowym dla okresu 1993- 2000. Zastosowano następujące rodzaje 
funkcji i ich odmiany: liniową (wzór 2.), logarytmiczną (wzór 22 .), paraboliczną (wzór 
16.), hiperboliczną (wzór 24 .), wykładniczą [Guzik 1999], logarytmiczno-aiytmetyczno
-odwrotną (wzór 20 .), podwójnie logarytmiczną (wzór 18.), hiperboliczną Tornquista 
(wzór 4.), logarytmiczno-hiperboliczną Workinga (wzór 14.). Następnie określono 

stosowne współczynniki i parametry zastosowanych funkcji. Poniżej przedstawiono 
anali zę współczynników elastyczności popytu, obliczonych z wykorzystaniem wymie
nionych funkcji ekonometrycznych, dla grupy gospodarstw domowych o przeciętnych 
dochodach, dl a roku 2000. 

Popyt konsumpcyjny reprezentowany przez gospodarstwa domowe można mierzyć 
wielkością wydatków na poszczególne dobra lub poziomem ich spożycia. 

Analiza współczynników elastyczności popytu wskazała na niższą elastyczność do
chodową spożyc ia ni ż wydatków. Zasadniczo w elastyczności wydatków zawarte są 
także elementy jakośc iowe . W miarę wzrostu dochodów wzrasta nie tylko ilościowe 
spożyc i e produktów żywnościowych, ale również i ich jakość. Stąd mamy do czynienia 
ze wzrostem kosztu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wyższych współczynnikach 
e l as tycznośc i wydatków. Otrzymano też stosunkowo niewielkie różnice między dwoma 
rodzajami współczynników , porównując je dla analogicznych grup produktów. W ni
niejszym opracowaniu przedstawiono zatem tylko parę konkluzji związanych z reakcją 
wydatków żywnośc iowyc h na zmianę poziomu dochodu w gospodarstwach domowych. 
Współczynniki e lastycznośc i dochodowej wydatków obliczono, wykorzystując różne 
metody i modele ekonometryczne, co ilustrnje tabela 1. 

W niniejszej anali zie, po we1yfikacji statystycznej modeli, najlepsze dopasowanie 
uzyskano w przypadku ti.mkcji Tornquista (zastosowano tylko pierwszą postać tej funkcji 
dla dóbr i us ług podstawowych), modelu Workinga (funkcja hiperboliczno
-logaiytmiczna) , a także fu nkcj i logarytmicznej. Zastosowanie dwóch pierwszych modeli 
pozwo liło na okreś len i e poziomu nasycenia wydatków na żywność i wybrane produkty 
konsumpcyj ne (paramet-r a funkcji) . Z kolei wykorzystanie funkcji logmytmicznej do 
okreś l en i a zależności między dochodami i wydatkami z ilu strowało prawidłowość spadku 
ud z i a łu wydatków na wi ększość dóbr konsumpcyjnych, zw·łaszcza podstawowych, 
w miarę wzrostu dochodów. Elastyczno 'ć dochodowa popytu w tym wypadku maleje, 
a więc przy wyższym poziomie dochodów reakcja popytowa jest coraz mniejsza. 

Wszy tkic przeds taw ione wspó ł czynniki mieszczą s i ę w przedziale od zera cło jed
nośc i , a wod nic ieniu cło ni ektó1ych produktów w przedziale od O cł o 0,5. E lastyczność 

dochodowa popytu na tłu szcze jadalne, pieczywo, warzywa i cukier j est zatem niska 
i w kazujc n ~1 dosyć wysoki poziom nasycenia popytu mierzonego poziomem wydatków. 
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Tabela I. Wartośc i współczynników e l astyczności dochodowej popytu oszacowanych wed ług różnych funkcj i matematycznych 
Table I. Yalues of income dem and elasticity evaluated related to different mathematic functions 

Współczynniki e lastycznośc i obliczone według funkcji: 

Elasticity coeffic ients calculated related to func tion: 

log;uytmiczno- log;11ytmicz110-

Grupy produk- -ruytrnetyczno- podwójnie hiperboliczntj -hiperbolicznej 

tów Jiniowtj log;uytmiczntj r-arabołiczntj hiperboliczntj wykładniczej -odwrotntj logarytmicmej Tiimqill,ia Wmkinga 

Product groups linear log;uythmic r-arabolic hyperbolic eksponential (wzór21.) double hyperbolic of logruythmic-
(wzór3.) (wzór23.) (wzór 17.) (wzór25.) logarythmic- log;uytbmic Tiimquist -hypetbplic of 

(fonnula 3). (fonnula23.) (fonnula 17.) (fonnula25.) -arthme.ic - (wzórl9.) (wzór8.) Worl<ing 

-inverttrl (fonnula 19.) ( fonnula 8.) (wzór 15.) 

(fon nula 2 l.) (fonnula 15.) 

Żywność 
0.83 0,35 0,49 0,23 0,24 0,37 0,75 0,6 1 0,37 

Food 

Przetwory 
zbożowe 

Cereal products 0,99 0,55 0,8 0,26 0,44 0,47 0,98 0,90 0,47 

Pi eczywo 
0,98 0,50 0,70 0,24 0,47 0,39 0,81 0,66 0,39 Bread 

Tłuszcze jadalne 
0.74 0,47 0,59 0,23 0,46 0,33 0,64 0,54 0,33 

Edible fats 

Nab iał i jaja 

Dairy products 0,86 0,50 0,7 1 0,24 0,41 0,39 0,78 0,66 0,39 
and eggs 

Cukier i wyroby 
cukiernicze 

Sugar and con-
0,75 0,47 0,68 0,23 0,49 0,35 0,70 0,57 0,35 

fcctionery 



cd. tabeli I 

Współczynniki elastyczności obliczone według funkcj i: 

Elasticity coefficients calculated related to function: 

logprytmiczno- logaiytmiczno-

Grupy produk- -aryttnetyczno- podv.ójnie hiperbolicznej -hipeibolicznej 

tów liniowej logar)Unicznej µuabolicmej hiperllolicznej W) kJadniCll!j -och"10II1ej logpry1micznej Ti.imquista Wo1~ 

Product groups linear logpiyihrnic µuabolic hypetbolic ekspon01tial (wzór2 1.) double hypetbolic of lo~uytl 1mic-

(wz.ór3.) ( v<l.Ór 23 .) (wziir l7.) (wl.Ór25.) log;uythmic- log;uythrnic Ti.imquist -hyperbplic of 

(formula 3). (fonnula 23.) (fonnula 17.) (formula 25.) -anhma:ic- (wzór 19.) (wzór8.) Working 

-inverttrl (fonnula 19.) (fo1mula 8.) (wziir 15.) 

(fonnula21.) (fom1ul1 ł 5.) 

Warqwa 
i przetwory 

0,84 0,48 0,94 0,22 0,46 0,35 
V cgetables and 

0,72 0,55 0,35 

products 

Owoce i prie-
twory 

0,89 0,56 0,54 0,04 
Frnits and pro-

0,56 0,41 0,84 0,77 0,4 ł 

ducts 

M i~so i przct-
wo ry 

0,75 0,44 0,61 0,2 1 
Mcat and pro-

0,28 0,32 0,64 0,50 0,32 

ducts 

Ryby i przetwory 

Fish and pro- 0,93 0,54 0,55 0,25 0,92 0,42 0,87 0,73 0,42 
ducts 

Żródło : Obl iczenia własne na podstaw ie danych GUS 2000. 
Source: Own calculation on the base on Central Statistical Office 2000. 
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Im wyższe współczynniki, tym bardziej poziom wydatków na określone dobra j est 
odległy od poziomu nasycenia. Relatywnie ni skie reakcje popytowe mierzone pozio
mem wydatków na zmiany dochodów (ich wzrost, lecz o coraz mniejszej dynamice) 
obse1wowano w odniesieniu do produktów zajmujących pokaźne miejsce w rozchodach 
konsumentów, a więc mięsa i przetworów oraz nabiału. 

Zgodnie z uzyskanymi współczynnikami elastyczności popytu, przy każdorazowym 
wzroście dochodu o I 0% wydatki na żywność wzrastają w przedziale od około 3,5% 
(elastyczność według funkcji logarytmicznej), przez niecałe 4,0% (ela styczn ość wed łu g 

modelu Workinga) aż do 6,0% (elastyczność według modelu Tćirnquista). 
Spośród trzech wspomnianych modeli funkcji najl epiej dopasowanyc h statystyczni e 

wydaje się, iż najbardziej zgodne z merytorycznym i intuicyjnym odczuciem dotyczą
cym zachowania konsumenta wobec zmiany dochodu są e lastyczności opi sane mode
lem hiperboliczno-loga1ytmicznym Workinga. Funkcja ta doskonale op isuj e ewolucję 

spożycia czy wydatków bardzo wielu analizowanych produktów żywnościowych. Mia
nowicie, po fazie szybkiego wzrostu następuje faza coraz wolniejszej jego dynamiki , po 
czym przebieg krzywej obrazującej udział wydatków zmierza asymptotycznie do po
ziomu nasycenia . Przy rosnących dochodach każde I 0% j ego przyrostu powoduje oko ł o 

3,5-procentowy przyrost wydatków na takie produkty, jak: mięso, tłu szcze j ada lne, 
cukier i wyroby cukiernicze, warzywa i przetwory. Należy przy tym zauważyć, i ż 

w porównaniu do innych artykułów przyrost ten jest rel atywnie niewielki. Biorąc pod 
uwagę długą perspektywę czasową, zastosowany model ekonometryczny doskonale 
obrazuje ewolucję spożycia i wydatków na np. masło. W krótszej perspektywie czaso
wej można by odwołać się do ewolucji popytu nam.in. tłuszcze roślinne . 

Ocena metod określania elastyczności dochodowej popytu i weryfikacja 
wskaźników 

Przy omawianiu przydatności współczynników dochodowej e l astycznośc i 

do prognozowania popytu żywnościowego należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, 
które istotnie ważą na jakości i wartości uzyskanych na ich podstawie in fo rm acji . Poni
żej opisano kilka z nich . 

Po pierwsze - dane źródłowe . Dane źródłowe powinny mieć charakter pierwotny 
i być reprezentowane przez dużą liczbę jednostek próby. Taki mater i ał badawczy daje 
możliwość podziału badanej populacji na grupy (kwartyle, kw intyle itp. ), co odzwier
ciedla różne przedziały zamożności konsumentów, mierzone albo poziomem dochodu , 
albo też poziomem wydatków. W takich sytuacjach możn a dokonać porównań np. w tej 
samej grupie społeczno-ekonomicznej gospodarstw, ale w różnych przedz i ałach uposa
żen ia , co pozwoli na właściwą interpretacj ę reakcji popytowej na różn e poziomy do
chodów. 

Ponadto, w odniesieniu do danych źródłowych istotnym e lementem jest uwzg lęd 

nieni e tzw. bezpośrednich mierników popytu (konsumpcji lu b wydatk ów), co przejawia 
się w odniesieniu poziomu wydatków czy spożycia na osobę w gospodarstw ie domo
wy m. Takie bowiem uj ęc i e uwzg l ędnia w syntetyczni e uj ętym popycie żywnośc i owym 

równ ież czynnik demograficzny, obok ekonom icznego. 
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W nmieJszym przykładzie posłużono się danymi statystyki publicznej, a więc 
uwzg l ędniono tylko jeden - przeciętny - poziom dochodów i wydatków dla grupy spo
łeczno-ekonomicznej pracowników. Uwzględniono tylko czynnik czasowy, brakuje 
natomiast informacji na temat wewnętrznej (w obrębie grupy społeczno-ekonomicznej) 
zmienności zamożności konsumentów. 

Po drug ie - horyzont czasowy. W niniejszych rozważaniach dla oszacowania zależ
nośc i mi ędzy dochodami i wydatkami przyjęto okres 1993-2000. Istotne jest, aby 
w każdej analizie i interpretacji elastyczności dochodowej popytu rozważyć wpływ 
innych czynników, zwłaszcza zewnętrznych, które mogły wptywać na poszczególne 
reakcje konsumentów. Z reguty dłuższy okres przyjmowany do analizy powoduje re
dukcję zniekształcającego wpływu uwarunkowań zewnętrznych, jednak go nie elimi
nuje. Dlatego np. w sytuacjach kryzysowych dla gospodarki czy niepomyślnego prze
biegu podstawowych czynników makroekonomicznych należy współczynniki elastycz
nośc i interpretować bardzo ostrożnie i uwzględnić ten fakt w ostatecznych konkluzjach. 

Po trzecie - jakość uwzględnianych czynników ekonomicznych. W analizach reak
cji popytu żywnościowego na zmiany dochodu konsumentów właściwym miernikiem 
będzie uwzględnianie poziomu dochodów i wydatków w ujęciu realnym, czyli skory
gowanym analizązmiany cen. Nie zawsze bowiem wzrost dochodów nominalnych 
pociąga za sobą wzrost dochodów realnych. Dzieje się tak, kiedy koszty utrzymania 
spowodowane ogólnym wzrostem cen rosną szybciej niż dochody. W takich sytuacjach 
trudno zaobserwować typowe prawidłowości kształtowania się wydatków. W odniesie
niu do żywności przestaje wtedy funkcjonować prawo Engla, a spadek realnych docho
dów wywołuje wzrost udziału wydatków na żywność w wydatkach ogółem. 

Po czwarte - liczba czynników determinujących popyt. Wszystkie opisane 
w niniejszym opracowaniu modele ekonometryczne uwzględniają reakcje popytowe 
na zmi an ę jednego tylko czynnika ekonomicznego - dochodów. Oczywiście istnieje 
duże prawdopodobie11stwo, i ż dochód determinuje wszelkie zachowania i reakcje po
pytowe, zwłaszcza wśród konsumentów gorzej uposażonych. W ogólności jednak jest 
to pewne uproszczenie rzeczywistośc i . To, ile konsumenci wydają oraz jak zmieniają 
sii;: ich wydatki w mi arę zmian dochodu, jest uzależnione od splotu wielu czynników 
o charakterze społecznym , demografi cznym, psychograficznym i ekonomicznym. Nie
mniej j ednak wiele bada11 i anali z, również i tych zawartych w opracowaniu, uwzględ
nia dochód jako czynnik wptywaj ący na kształtowanie s ię popytu konsumpcyjnego, na 
praw idłowośc i zachowań konsumentów bądź anomalie i paradoksy tych zachowań , co 
pozwala podnieść czynnik ,.dochody" do roli detem1inant. 

Po p iąt e - metoda szacowania współczynników elastyczności dochodowej popytu. 
Istotne jest, czy do obliczenia tych współczynników zastosowano metodę przyrostową, 
czy modele ekonometryczne. W dalszej kolejności - czy wyznaczono i zweryfikowano 
model liniowy, czy też nieliniowy. W badaniach za leżnośc i englowskich, jak już 
wspomniano, stosuje s i ę dwie klasy modeli ekonometrycznych, w zależności od tego, 
jaką fa zi;: rozwoju spożyc i a czy wydatków obrazują. Jeże li opisuje s ię spożycie czy 
wyda tki na te dobra , które są w fa zie szybkiego wzrostu , prawidłowe będzie zastosowa
nie funk cj i rosn ących lu b ma lejących nieograniczenie. Z kolei druga grupa modeli eko
nometrycznych, b li ższa rzeczyw i s tośc i . odzwierciedla syt uację nasyce nia spożycia lub 
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wydatków określonych dóbr, przy czym tempo wzrostu jest coraz wolniejsze. W tym 
przypadku najlepsze efekty daje zastosowanie funkcji mających asymptotę. Szczegóło
we właściwości tych funkcji opisano powyżej. Różne typy funkcji lepiej lub gorzej 
odzwierciedlają kształt tendencji popytu na określone dobra. W różnych sytuacjach, np. 
zakłóce1'l równowagi rynkowej , nadmiernej inflacji , destabilizacji procesów konsump
cji, istnieje wiele ogranicze1'l w stosowaniu modeli ekonometrycznych z j edną zmienną 

objaśniającą. Dlatego też należy bardzo ostrożnie fonnułować wnioski dotyczące ela
styczności dochodowej popytu, a także spostrzeżenia dotyczące wpływu czynników 
ograniczających . 

Należy nadmienić, iż postać zastosowanej funkcji ma ogromny wpływ na wartość 

uzyskanych współczynników, a zatem i na wnioskowanie o zależnościach mi ęd zy do
chodem a popytem. Czasami zastosowanie różnych funkcji do tego samego produktu 
daje ponad SO-procentowe różnice w wartości współczynników. 

Po szóste - weryfikacja parametrów modelu ekonometrycznego. Dla prawidłowego 
wnioskowania należy brać pod uwagę własności funkcji , j ej przebieg oraz właściwości 

uzyskanych współczynników. Przy ostatecznym wyborze postaci funkcji do badania 
zależności englowskich należy także przeanali zować statystyczne dopasowanie funkcji , 
wykorzystując wartości parametrów, miary i testy statystyczne, m.in. : wspó łczynniki 

detem1inacji , współczynniki korelacji , średni błąd resztowy, średni e b!Qdy ocen, warto
ści statystyk t-Studenta, wartości statystyki F. Zazwyczaj dokonuje s i ę weryfik acji me
rytorycznej i statystycznej. Podczas weryfikacji merytorycznej bada s i ę m.in„ czy sen
sowne są znaki parametrów, czy skala parametrów jest do przyjęcia , czy dany model 
ekonometryczny jest zgodny z wiedzą ekonomiczną na temat badanego zjawiska czy 
teorią ekonomii. Weryfikacja ekonometryczna z kolei polega na ocenie dopasowania 
modelu na podstawie różnych parametrów. Podstawowym z nich jest wspólczynnik 
determinacji, który polega na mierzeniu zgodności między zaobserwowanymi warto
ściami zmiennej objaśnianej (dochody) i wartościami odpowiadającej j ej zmiennej obja
śniającej (np. wydatki). Współczynnik ów wskazuje, j aka część zaobserwowanej 
zmienności zmiennej obj aśnianej została wyjaśniona przez model ekonometryczny. 
Z kolei rozbieżności miedzy zmiennymi okreś lone są mianem współczynnik a rozbi eż

ności (indeterminacji). Im współczynnik determinacji j est wyższy , tym lepsze dopaso
wanie modelu. W sytuacji wysokiego współczynnika regresji , czy li ś ci s l ej relacji mi ę

dzy zmiennymi, można okreś lić , czy owe zależności nie wystąpiły przypadk owo, przez 
określenie statystyki F. Zależność między zmiennymi istnieje, j eże li statysty ka F jest 
większa niż wartość krytyczna F odczytana z tablic, przy poziomie i s to tn ośc i 0,05 dla 
stopni swobody [Vl = k; V2 = n - (k + /)] , gdzie k jest liczbą zmiennych, a n - li czbą 

obserwacji. 
Istotność badanych zmiennych można tak że zwery fikować stos uj ąc test /-Studenta. 

Jeżeli wartość statystyki I (empiryczna) j est więk sza od wa11ośc i krytycznej odczytanej 
z tablic, to zmienną objaśni ającą uznaje s i ę za i s to tn ą. Ponadto, do oceny modelu i po
prawności zastosowanej postaci funkcji możn a wykorzystać także wart ość szacu nko
wego błędu średniego. Im bł ąd ów jest mni ejszy, tym lepiej , gdyż przypuszcza ln a pre
cyzja estymacji parametrów jest wi ększa. 
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WNIOSKI 

Przeprowadzone porównanie i ocena metod szacowania współczynników elastycz
ności, a także anali za tych wspó lczynników pozwalają na wysunięcie następujących 
konkluzj i: 
I. W św i et l e badań, dochód konsumenta pozostaje ważnym czynnikiem kształtuj ącym 

wie l kość i strukturę popytu mierzonego poziomem wydatków. Klasyczne zależno
ści englowsk ie coraz częściej jednak ulegają zał amaniu , główni e wskutek silniej
szego odclzialywania innych, pozadochodowych czynników. 

2. Istnieje wiele różnych metod określania współczynników e lastycznośc i dochodo-
wej popytu, a ich przydatność u za l eżniona jest przede wszystk im od: 

fazy rozwoju spożycia czy wydatków wyrażających popyt na określone pro
dukty, zmiennośc i dochodów, ewo lucji spożyc ia czy wydatków dla poszczegól
nych dóbr; 
doboru właściwego modelu ekonometrycznego, oceny jego dopasowania, a tak
że roclz<u u i jakości danych źród lowych , które wykorzystano w analizie. 

3. Jak wykazano w opracowan iu, różnice w wartościach uzyskanych współczynników 
z zastosowaniem różnych metod mogą s i ęgać 50%. 

4. Wykazano, i ż najlepiej dopasowanymi statystycznie i merytorycznie modelami 
op i sującymi za leżnośc i englowskie są funkcje: hiperboliczna Ti:irnąuista, hiperbo
liczno-logarytmiczna Workinga i logarytmiczna. Pierwsze dwie pozwalają na wy
znaczenie poziomu nasycenia spożycia czy wydatków, trzecia z kolei odzwiercie
dla praw i d łowość spadku udziału wydatków na w i ększość produktów żywnościo

wych w mi arę wzrostu dochodów. 
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EV ALUATION METHODS OF IDENTIFICA TION IN COME DEMAND 
ELASTICITY COEFFlCIENTS 

Abstrnct. Thi paper prcscnts diffcrent methods of income dcmand elasticity coefficicnt 
cvaluati on and also vcrificati on of thcsc mcthods. lt was showcd, th at the best statist ical 
odaprn ti on for rcscarch of incomc influence fo r demand measurc by expendi ture have 
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the function with asymptotc. The next substantial veritication, and a lso intuitivc feeling 
related to consumcr behaviours showed, that the best imitatc of food expcnditurcs cvolu

tion got in the case of Working model (hyperbol ie and logarithmic). 

Key words: demand, income, income dcmand clasticity coefficicnt. 
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WYKORZYSTANIE METODY WSKAŹNIKÓW I ANALIZY 
FOURIERA DO PROGNOZO W ANIA INFLACJI 
REJESTROWANEJ W POLSCE 

Joanna Kisielińska 

Streszczenie. W artykule przedstawiono modele inflacji mierzonej wskai.nikiern cen to
warów i usług konsumpcyjnych. zbudowane na podstawie metody wskaźnikowej oraz 
analizy Fouriera. pozwalające na zobrazowanie okresowośc i tego zjawiska. Dla każdej 
z metod skonstruowano model addytywny i multiplikatywny oraz dokonano porównania 
modeli . Do porównań wykorzystano pierwiastek średniego błędu kwadratowego ex post 
prognoz wygasłych z lat 1991- 2002 oraz średni błąd prognozy dla stycznia i lutego 2003. 
Obliczenia wykazały wyraźną przewagę modeli multiplikatywnych nad addytywnymi. 
Błąd z lat 1991-2002 był mniejszy dla metody wskaźnikowej. natomiast dokładniej szą 
prognozę na styczeń i luty 2003 uzyskano analizą Fouriera. W artykule przedstawiono 
ponadto różne definicje inflacji i sposoby jej określania. 

Słowa kluczowe: inflacja, analiza Fouriera, metoda wskaźnikowa. 

WSTĘP 

Jak podkreślają Bauc, Belka, Czyżewska i Wojtyna [ 1996], zmiany wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych 111ają charakter sezonowy. Autorzy dopatrują s i ę 

przyczyn tego w sezonowy111 charakterze zmian cen żywności oraz „sezonowości " 

podwyżek cen urzędowych . O ile pierwszy czynnik z pewnością w dalszy111 ci ągu ma 
istotne znaczenie, o tyle drugi 111a raczej znaczenie hi storyczne. Ze wzg lędu 

na sezonowość wahań indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych budowane model e 
111uszą uwzględniać okresowy charakter jego z111 ian. 

Celem niniejszego artykułu jest opracowanie modelu inflacji 111i es i ęczn ej w Pol sce 
w okresie po transfonnacji ustrojowej . Do jego utworzenia wykorzystane zos t a n ą dwie 
metody - wskaźników oraz analizy harmonicznej , zwanej tak że metodą Fouriera . Oby
dwa modele utworzono korzystając z danych z lat 1991 - 2002. W pierwszych latach 
transformacji sytuacja gospodarcza i polityczna by ła jeszcze bardzo nieustabili zowana , 
co odbijało się także na poziomie i wahaniach inflacji w tym czasie. J e ś li celem jest 
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utworzeni e modelu pokazuj ącego tendencje i charakter zmian inflacj i w ostatnich la
tach, to zdecydowane lepsze wyniki uzysk uje s i ę pomij aj ąc okres początkowy. 

Uzyskane modele zostaną wykorzystane do zbudowania prognozy inflacji miesięcz

nej w 2003 roku . Porównanie modeli zostanie dokonane na podstawie faktycznej infla
cji w styczniu i lutym 2003 r. oraz na podstawie błędu ex post prognoz wygas łych z lat 
199 1- 2002 . 

W obliczeniach wykorzystano przede wszystkim arkusz kalkulacyjny Excel oraz 
program Statistica do przeprowadzenia analizy Fouriera. 

POJĘCIE INFLACJI 

Poj ęc i e inflacji jest n ajc zęściej utożsami ane z wybranymi indeksami cen . Takie ro
zumienie jednak jest sprzeczne z klasyczną j ej definicj ą: „inflacja jest procesem ciągłe
go wzrostu cen lub - ujmując inaczej - ciągłego spadku wartości pieniądza" [Laidler, 
Parkin 1975]. Inflacja jest więc pewnym stałym procesem, a nie np. jednorazowym 
skok iem cen. Aby uni k nąć niej ednozn aczności , wprowadzono pojęcia inflacji bazowej 
i infl acji rejestrowanej . Inflacj ą bazową okreś la si ę „długookresowe tempo wzrostu cen 

w warunkach normalnego popytu i przy braków szoków podażowych" [Woźniak 200 I]. 
Inflacja rejestrowana natomiast to stopa wzrostu wskaźnik a cen i usług konsumpcyj
nyc h. Wyznaczenie inflacji bazowej prowadzi s ię na podstawie wybranych indeksów 
cen. W pracach Woźn iaka [200 I i 2002] przedstawiono wiele metod wykorzystywa
nych w tym celu. 

W dalszej częśc i a1tykulu przez infl acj ę rozumiana będ zie inflacja rejestrowana, 
czy li indeks cen towarów i us ług konsumpcyjnych . 

Do obliczania inflacji GUS wykorzystuje agregowany indeks cen typu Laspeyresa, 
okreś l ony wzorem [Woźn i ak 2002]: 

N 

"pi q j L... ,. 1-1 

j = I 
11 =-N-----

LP~- 1 · ą;_ I 
j = I 

(I) 

gdzie: i 1 - indeks cen towarów i us ług konsumpcyjnych w okresie t, N - liczba towa

rów ks zt a łtującyc h dany inde ks, Pi - cena j-tego towaru w okresie t, q ~-I - ilość 
sprzeda nego j-tego towaru w okres ie t. 

Z powyższego wzoru wynika, że na infl ację wpływ będą mia ły nie tylko zmieniaj ą

ce s i ę ceny, ale równi eż zmien i aj ące s i ę spożyc i e . W okres ie t + l wskaźn i k cen obli
czony bowiem zostanie na podstawie wi elkośc i spożyc i a w okres ie t. 
Wskaźni k cen towarów i us ług konsum pcyjnych publikowany jest co mies i ąc 

w komunikatach prezesa G łównego Urzęd u Statystycznego w Dziennikach Ustaw. 
W tabe li I przedstaw iono jego wa11ości w latach 1989- 2002 . Indeks odnies iony jest do 
poprzedniego mies i ąca, dla którego zak ł ada s i ę wai1ość równą I OO. 
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Na podstawie danych przedstawionych w tabe li I można sporządzić wykres, który 
wyraźnie wskazuje na okresowy charakter inflacji w Polsce w badanym okresie. Do 
analizy takiego typu szeregów czasowych wykorzystuje się dwie podstawowe metody 
analizy: 

metodę wskaźników, 

analizę h armon iczną. 

Opis tych metod przedstawiony jest w pozycjach literatury dotyczących zagadnie r1 
prognozowania. Jako przykład można podać prace pod redakcj ą Cieślak 1997, Star1ko 
1999, Z i e l aś 1997 oraz dokumentacja programu Statistica 1997. Poniżej przedstawione 
zostanie jedynie krótkie przedstawienie wykorzystanych metod. 

Tabela I. Wartości indeksu cen towarów i u s ług konsumpcyjnych w łatach 1989- 2002 
Table I. Price index from 1989 to 2002 

Rok li Ili IV V VI VII VIII IX X XI Xll 

1989 111,0 107,9 108, 1 109,8 107,2 106, 1 109,5 139,5 134,.J 15-1,8 122,4 117,7 

1990 179,6 123,8 104,3 107,5 104,6 103.4 103,6 101,8 104,6 105,7 104,9 105,9 

199 1 112,7 106,7 104,5 102.7 102,7 104,9 100, I 100,6 104.3 103,2 103,2 103, I 

1992 107,5 101,8 102,0 103,7 104.0 101,6 10 1.4 102,7 105,3 103,0 I 02,3 102,2 

1993 104, 1 103,4 102,1 102,3 101,8 101,4 101, I 102,3 I 02,5 101,9 104.0 105.6 

1994 101,8 101,1 102,0 102,9 101 ,7 102,3 101,5 101,7 104.5 102.9 101.8 101,9 

1995 104, I 102, 1 101,7 102,3 101,8 101,0 99,1 100,4 103,0 101,8 I 01.3 101 ,5 

1996 103,4 101,5 101,5 102,2 101 ,4 101,0 99,9 100,5 101.9 I 01.4 I 01.3 10 1,3 

1997 102,9 101, 1 100,8 101 ,0 100,6 10 1,5 99,8 100, I 101 ,4 10 1, 1 101,2 101,0 

1998 103, I 101,7 100,6 I 00,7 100,4 100,4 99,6 99,4 100,8 100,6 100.5 100,4 

1999 101,5 100,6 101,0 100,8 100,7 100,2 99,7 100,6 101,4 10 1. I 100,9 100,9 

2000 101,8 100,9 100,9 100,4 100,7 100,8 100,7 99,7 101,0 100.8 100,4 100,2 

200 1 100,8 100, 1 100,5 100.8 101 , I 99,9 99,7 99.7 100.3 100,4 100, 1 100,2 

2002 100,8 100, 1 100,2 100,5 99,8 99,6 99,5 99,6 100,3 100,3 99,9 100, I 

Żródło: Dane GUS. 

METODA WSKAŹNIKÓW I ANALIZA HARMONICZNA 

Szereg czasowy tworzą wartośc i zmiennej w wie lu chwilach czasu t. Zakłada s ię , 

że w szeregu tym wyróżnić można dwa elementy: pewną funkcj ę czasu, zwaną trendem 
lub tendencją rozwojową, oraz okresowe wahania obejmujące k chwil. 

W metodzie wskaźnikowej występują dwa typy mode li addytywny 
i mu ltiplikatywny. 

Model addytywny jest następujący : 

y(t,j)= y(t)+cU)+l; 1 (2) 
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natomiast model multiplikatywny: 

y(t, j ) = y(t) · cU) · Ś 1 (3) 

gdzie: t = I, 2, „., n - czas, j = 1, 2,„., k jest fazą cyklu, którą można wyznaczyć, dzieląc 
m modulo k U = n mod k), y(t, j) - wartość rzeczywista zmiennej w chwili t i w j-tej 
fazie cyklu , y(t) - wartość funkcji trendu w chwili t i w j-tej fazie cyklu, cU) - czysty 

wskaźn ik sezonowośc i w j-tym cyklu, s t - element losowy. 

Pierwszym krokiem analizy jest wyodrębnienie tendencji rozwojowej w postaci 
funkcji czasu. Wykorzystuje się w tym celu metodę najmniejszych kwadratów, nato
miast jakość dopasowania pozwala ocenić współczynnik determinacji R2

• Tendencję 
rozwojową następni e eliminuje się z szeregu , aby pozostawić jedynie część zmian wy
nikającą z okresowości. Sposób eliminacji zależy od typu modelu. W modelu addytyw
nym jest ona odejmowana od rzeczywistych wartości zmiennej , w multiplikatywnym 
natomiast wartości rzeczywiste są dzielone przez trend. Uzyskana zmienna oznaczona 
zostanie przez z(t, j) i zawiera w sobie element okresowy i losowy. Oblicza się ją 
w modelu addytywnym jako: 

z(t, j) = y(t, j)- y(t) 

a w modelu multiplikatywnym: 

z(t ')= y(t,j) 
, .l y(t) 

(4) 

(5) 

Wskaźniki z(t, j) pozwa l ają obliczyć tzw. surowe wskaźniki sezonowości z(j) jako 
ś redn i e arytmetyczne przy ustalonych wartościach j - czyli numeru cyklu, według za
l eżnośc i : 

k 

z(j) = ~ L z(j+I · k, j) dlaj = I, .„ , k 
n l= I 

(6) 

Z surowych wskaźn ików sezonowości wyeliminowano wahania przypadkowe, 
a wszelka ich zmienność wynika z fazy okresu. Ostatecznie czyste wskaźniki sezono
wośc i ob licza s i ę dla modelu addytywnego jako: 

c(j) = z(j) - z dla j = I, „ ., k 

natomias t dla multiplikatywnego: 

') z(j) dl . - I k c(j = --::- a J - , „. , 
z 

k 

d . - I' . gzie: z=- .L., z(1) . 
k j = l 

(7) 

(8) 

Model addytywny uzyskany metodą wskaźnikową ma wobec tego postać: 

y( l. j ) = y(t, j ) + c(j) (9) 
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natomiast multiplikatywny jest następujący : 

y(t, j) = y(t, j) · c(j) 
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( 10) 

Modele multiplikatywne właściwe są w przypadku, gdy wielkości wahai'l okreso
wych zależą od czasu . Jeśli wahania są na stałym, niewiele zmieniającym s ię poziomie, 
lepiej stosować model addytywny. 

W metodzie wskaźnikowej otrzymywany jest szereg liczb (surowych wskaźników 

sezonowości), które pozwalają uwzględnić zmienność o charakterze okresowym. Nie 
można jednak przy jej wykorzystaniu wyznaczyć długośc i okresu, konieczne jest 
wstępne założenie jego wielkości. 

Konkurencyjną i bardziej dokładną metodą badania szeregów czasowych, które ce
chuje okresowość, jest analiza hannoniczna, zwana także metodą Fouriera. W metodzie 
tej model jest sumą szeregu funkcji cosinus i sinus. Funkcje te reprezentują kolejne 
możliwe częstotliwości, począwszy od częstotliwości podstawowe.i równej I IT, aż do 
częstotliwości Nyquista równej n/(2T), gdzie T jest czasem obejmującym caly szereg n 
wartości. 

Model składowej periodycznej przedstawia wzór: 

2 

y(t) = a0 + I, [aj· cos(2n · fj · t )+b rsin (2n · fj · t )] 
j =I 

gdzie j jest numerem składowej periodycznej , t natomiast chwilą czasu. 

Współczynniki aj oraz bj wyznaczane są z formuł: 

I n 

a0 =-LY(t) 
n t= l 

aj =3_ f,y 1 ·cos(
2

rr j·tJ, dlaj = I, 2, „„ n/2 - 1 
n t= I n 

bj=3..f.y1 ·sin(
2

7I j·tJ , dtaj = 1,2,„„n/2 - l 
n t= I n 

( 11) 

( 12) 

(13) 

( 14) 

Ponieważ jednak przedstawiony model jest zwykle bard zo złożony , wprowadza s i ę 

pewne ograniczenia. Z wyznaczonych składowych harmonicznych wybierane są te, 
które mają największy wpływ na prognozowaną zm i enną. Oceny dokonuje s i ę na pod
stawie tzw. periodogramu okreś l ającego udzia l harmonicznej w badanym przebiegu. 
Dla s kładowej j periodogram jest równy: 

( 15) 

Do modelu wejdą harm oniki o najwię kszych wartośc i ach pJ' 
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Model skladowej okresowej określony wzorem ( 11) nie obejmuje trendu. 
W literaturze przedmiotu proponowane są modele uwzględniające tendencję rozwojo
wą, tak jak jest to w modelu addytywnym, czyli: 

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

gdzie f(t) jest funkcją trendu (tendencją rozwojową). 

Należy jednak zwrócić uwagę, że model addytywny nie pozwala na uwzględnienie 
zmian amplitudy wahań. Jest to jednak możliwe w modelu multiplikatywnym. Można 
wi~c dokonać próby zastosowania takiego modelu, że składowa okresowa jest wyzna
czona metodą Fouriera, jako: 

y(t) = y(t). f(t) (17) 

Po zbudowaniu modeli konieczne jest dokonanie oceny ich poprawnosct. W tym 
ce lu obliczane są błędy ex post tzw. prognoz wygasłych. Najczęściej wykorzystywany 
jest pierwiastek średniego błędu kwadratowego prognoz ex post, określony wzorem: 

I " 
E = - I (y(t)- y(t)J 

n 1= 1 

(18) 

MODELE INFLACJI W POLSCE 

Do modelowania inflacji w Polsce wykorzystano obydwie przedstawione metody. 
Pierwszy etap, wspólny dla obydwu metod , polegał na wyznaczeniu funkcji trendu. 
W tabeli 2 przedstaw iono otrzymane zależności oraz współczynniki determinacji odpo
w i adaj ące założon ej postaci funkcji. Z przedstawionych danych wynika, że najlepiej 
odzwierciedla trend inflacji funkcja potęgowa. 

Tabe la 2. Funkcja trendu oraz odpowiadający .ie.i współczynnik determ inacji dla inflacji 
Table 2. Function of rrcnd and dctcnnination coefficient for intlation 

Funkcja tr~ nd u Współczynnik determinac:i i R2 

y = 0.0278· t + I 03.58 0,4478 

y = l.37 12· 1n (t) + 107 .04 0,5561 

y = 0.0002 t' 0.0582·t + I 04.32 0,4830 

y = 107.07· 111
•
11 1

" 0,5581 

0,4572 

Ż. ród l o : 811danin wlasn~ . 

Tendencja rozwojowa zost a ła n astępnie wyeliminowana w sposób odpowiedni dla 
modelu addytywnego (przez odjęc i e od inflacj i) i multiplikatywnego (przez podzielenie 
inflacji przez trend) . Anali za przebiegu wykazała , że lepszy będzie prawdopodobnie 
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modeł mult iplikatywny, ponieważ amplituda wahań wokół trendu zmienia s i ę w czasie. 
Obliczenia wykonano jednak dla obydwu wariantów. 

W przypadku metody wskaźnikowej konieczne jest założenie liczby faz okresu . 
W przypadku inflacj i miesięcznej należy założyć długość cyklu w mies i ącach. Dobranie 
odpowiedniej wartości na podstawie wykresu jest dosyć trudne. Wady tej j est pozba
wiona metoda Fouriera, pon ieważ długość cyk lu jest w tej metodzie wyznaczana auto
matycznie . Właściwą metodą postępowania jest więc w takim przypadku zastosowanie 
metody Fouriera w celu wyznaczenia długości cyklu , a następni e zastosowanie metody 
wskaźnikowej . Analiza Fouriera (zostanie przedstawiona dalej) wykazała , że najwięk

szy wpływ ma składowa harmoniczna o okresie równym 12 mies i ęcy. Taką też li czbę 

cykli założono w modelu wskaźnikowym. 
W tabeli 3 przedstawiono czyste wskaźniki sezonowości cU), dla j = I, 2, ... , 12. Pro

gnozę dla chwili t należy wyznaczyć z następującej fonnuły dla modelu addytywnego: 

i(t, j) =I 07 ,07 · c 0
·
0 133 + c(j) 

Model mu ltiplikatywny natomiast określa wzór: 

i(t, j) = 107,07 · Co,orn · c(j) 

gdzie: t = I , 2, .. . , n, natomiast j = t mod 12. 

Tabela 3. Czyste wskaźniki sezonowośc i dla wskaź.nikowych mode li in nacj i 
Table 3. Pure season coefficients for coefticients model of inflati on 

Czyste wskażniki sezonowośc i 
Numer fazy cyklu - j 

Model addytywny Model multiplikatywny 

1,8 19 1,0 18 

2 - 0,022 1,000 

3 - 0,224 0,998 

4 0,043 1,000 

5 - 0,207 0,998 

6 - 0,338 0,997 

7 - 1,339 0,987 

8 - 0,868 0,99 1 

9 0,784 1,008 

10 0, 134 1,00 1 

li 0,032 1,000 

12 0. 187 1,002 

Ż ródl o: Badania własne. 

( 19) 

(20) 

Budując mode le inflacji na podstawie analizy Fouri era n a l eży na wstę pi e wybrać te 
harmoniki , które mają największy udz i a ł okreś lony wartośc iam i periodogramu Pj· 
W tabe li 4 przedstawiono wyniki analizy dla 5 harm onik o n ajw i ęk szym wp ływ i e . 

Wartości p; wskazują, że zarów no w modelu addytywnym, j ak i multiplikatyw nym 
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do modelu wejdą składowe odpowiadające okresom równym 12 miesięcy i 4 miesiące 
(kwartał). 

Model addytywny uzyskany metodą analizy harmonicznej określa następujący wzór: 

i(t) = 107,07 . c 0
·
0

LB + 0,0222 + 

+ 0,659 · cos(2rr · 0,083 · t )- O, 17 ·sin (2rr · 0,083 · t )+ 
+ 0,654 · cos(2rr · 0,25 · t )+ 0,068 ·sin (2rr · 0,25 · t) 

a model multiplikatywny: 

i(t) = l 07,07. t-O,O l3J . (1,0002 + 

+ 0,006 · cos(2rr · 0,083 · t )- 0,002 ·s in (2rr · 0,083 · t )+ 
+ 0,006 · cos(2rr · 0,25 · t )+ 0,00 I· sin (2rr · 0,25 · t)) 

Tabela 4. Wyniki analizy harmonicznej dla modelu addytywnego i multiplikatywnego 
Table 4. Rcsult ofharmonic analysis for additive and multiplicative models 

Model addytywny Model multiplikatywny 

Wyraz wolny au = 0,0222 Wyraz wolny au= 1,0002 

Okres ( 
I '1j b; Pi Okres f,11 

.1 a.1 b; 

12.00 0,083 0,659 - 0, 170 33,388 12,00 0,083 0,006 - 0,002 

4,00 0,250 0,654 0,068 31 ,127 4,00 0,250 0,006 0,001 

2.40 0.417 0,264 0,191 7,657 2,40 0,4 17 0,003 0,002 

4,97 0,201 0,289 - 0,018 6,029 2,00 0,500 0,003 o.ooo 
2,00 0,500 0,288 o.ooo 5,962 4,97 0,201 0,003 0,000 

Żródlo : Badania własne. •1; - częstotliwość 

(21) 

(22) 

Pi 
0,0032 

0,0030 

0,0007 

0,0006 

0,0006 

Porównanie przedstawionych wyżej modeli inflacji zostanie dokonane na podstawie 
wartości pierwiastka średniego błędu kwadratowego ex post określonego wzorem ( 18). 
Obliczone w ten sposób błędy zostały przedstawione w tabeli 5. Wyniki pokazują, że 
lepsze są mode le multiplikatywnc. Najlepszy okazal się model multiplikatywny wskaź

nikowy, należy jednak zwrócić uwagę, że jakość modeli jest dosyć zbliżona. 

Wprawdzie mniejszy bląd ex post otrzymano wykorzystując model wskaźnikowy, 
jednak model składowych harmonicznych może zostać poprawiony. Jest to możliwe przez 
uwzg l ędnienie większej liczby częstotliwości. Wadami takiego rozwiązania są jednak 
złożoność formuły obliczeniowej i trudności w interpretacji kolejnych składowych. 

Tabe la 5. Pierwiastek średniego bł ędu kwadratowego ex post dla wyznaczonych modeli inflacji 
Table 5. Root average squarcd en or ex post for intlation models 

Model 

Wska7.nikowy addytywny 0,873 

Wskainikowy multiplikatywny 0,867 

Fou1i cra ad lytywny 1,170 

Fouritorn rnultiplik:ttywny 1,167 

Żródlo : Badaniu wlas ne . 
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PORÓW NANIE PROGNOZ INFLACJI MIES I ĘCZNEJ NA 2003 ROK 

Modele utworzone powyżej pozwoliły na sporządzen ie prognozy inflacji miesięcz
nej mierzonej indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2003 rok. Prognozy te 
przedstawiono w tabe li 6 oraz na rysunku I. W tabe li 6 zawaito również błąd wyzna
czony dla stycznia i lutego 2003 r. Najlepszą prognozę pozwo l ił stworzyć mu ltiplika
tywny model Fouriera. Modele wskaźnikowe dały prognozy gorsze . 

102,00 

101 ,50 

101 ,00 

100,00 

99,50 

99,00 -··--·--····-----„---. ----„-·-·-----·--

98,50 
łi' '~ ~-l ,płi' ~ .<fi' -/l łi' \„~ ~'ł- '>/ j;ł; ,,J;.-,; ..,,./' ~"'~ ..,,ł? il 

" "' c, 

~ " ~ 

: - model wskażn . addytywny i multiplikatywny --model Fouriera addytywny i multiplikatywny 

, -inf lacja rejestrowana 

Rys. I . Inflacja prognozowana w 2003 roku oraz rej estrowana w styczniu i lutym 
Uwaga: Prognozowana infl acja dla modeli addytywnych jest prawie taka sama jak dla multipli
katywnych . Skutkiem tego na wykresie prognozy te pokrywaj ą s i ę ze sobą. 

Fig. I. Forecasting intlation in 2003 year and reg istered in January and February 

Tabela 6. Prognoza inflacji mies i ę cznej dla 2003 roku 
Table 6. Month in fl ation forecasting fo r 2003 year 

Mies iąc Inflacja Model Model Model Fouriera Model Fouriera 
rejestrowana wskażnikowy wskażnikowy addytywny multipli katywny 

addytywny multiplikatywny 

2 3 4 5 6 

Styczeń 100,4 102,03 10 1,98 I 00,79 100.77 

Luty 100, 1 100, 18 100,18 99,75 99,76 

Marzec 99,97 99,98 99,98 99.98 

Kwiecień 100,23 100,23 100,38 100,38 

Maj 99,97 99,98 99,6 1 99,62 
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cd. tabeli 6 

2 3 4 5 6 

Cz<.:rwi~c 99,83 99,83 98,88 98,90 

Lipiec 98,82 98,85 99,63 99,64 

Sicrpicri 99,28 99,JO 100,64 100,63 

Wrz~s icri 100,92 100,91 I 00,40 I 00,39 

Październik 100,27 100,27 99,98 99,98 

Listopad 100,16 100,15 100,73 100,72 

G rudzień I 00,JO 100,30 101 ,45 101 ,42 

r. - blqcl 1,119 1,155 0,368 0,356 

Żrocllo : Badania wlasnc. 

WNIOSKI 

Modele inflacji miesięcznej mierzonej indeksem cen i towarów usług konsumpcyj 
nych przedstawione w opracowaniu potwierdzają sezonowy charakter jej zmian. Anali
za Fouriera wykazała, że najważniejsza jest składowa o okresie równym 12 miesięcy, 

odpowiadająca zmianom w cyklu rocznym. Model wskaźnikowy zbudowano dla okresu 
zaw i erającego 12 cykli miesięcznych. 

W przypadku oceny modeli pierwiastkiem średniego błędu kwadratowego ex post 
prognoz wygasłych z lat 1991 - 2002 lepsze wyniki dała metoda wskaźnikowa. Z ko lei 
błędy prognozy dla stycznia i lutego 2003 były mniejsze dla model u uzyskanego anali
zą harmoniczną. 

Modele multip likatywne dały lepsze wyniki ł ącznie w okresie 1991 -2002, natomiast 
różnice prognoz dla 2003 roku między modelami multiplikatywnymi i addytywnymi 
były bardzo małe. 

Porównując obydwie zaprezentowane metody można stwierdzić, że podstawową 
za l etą metody wskaźników jest prostota obliczeń i modelu. Analiza Fouriera pozwala 
natomiast na budowę modelu, którego jakość może być poprawiana (przez uwzględnia

nie większej liczby składowych harmonicznych). Wiąże się to jednak z istotnym zwięk
szaniem jego z łożonośc i. Złożona formuła obliczeniowa modelu harmonicznego jest 
jego i stotn ą wadą. Uwzględn i enie dużej liczby składowych harmonicznych powoduje 
ponadto trudności w ich interpretacji. 
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thod two types models were made - additivc and multiplicative. The compari son bascd 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET I JEJ ZNACZENIE 
W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Marzena Długokęcka, Iwona M. Kurek, Janina Sawicka 

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono warunki funkcjonowania i rozwoju małych 

fim1, prowadzonych przez kobiety na obszarach wiejskich. Badania ankietowe, przepro
wadzone w 2003 r. na populacji kobiet, które prowadziły działalność gospodarczą w 1997 r„ 
\Vynika, iż obecnie niew icie zmieniło się na lepsze w warunkach prowadzenia działalno
ści. Szczególnie pogorszy ły s ię warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w gminach wiej
skich. Bariery działalnośc i gospodarczej. które wynikały ze zbyt wysokich podatków 
i składek na ubezpieczenia społeczne (wysokie koszty pracy), a także trudno ści z uzyska
niem kredytów bankowych, były wymieniane przez kobiety już pięć lat temu . 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, rozwój wsi , kobiety wiejskie. 

WSTĘP 

Pojęcie przedsiębiorczości ma dwa podstawowe znaczenia. Terminem tym określa 
się proces gospodarczy, polegający na tworzeniu nowych , najczęściej małych i średnich 
przedsiębiorstw . Jest to także cecha osobowości, charakteryzująca postawy i zachowa
nia ludzkie, polegająca na zdolności i chęci ponoszenia ryzyka, skłonności do zachowa11 
innowacyjnych oraz podejmowania działań w celu wykorzystania nadarzających s i ę 

szans i okazji . 
O istnieniu przedsiębiorstwa decyduje wiele czynników. Mogą mieć one charakter 

zewnętrzny, niezależny od przedsiębiorcy, lub też wewnętrzny, związany z jego pre
dyspozycjami do prowadzenia działalności. Do czynników zewnętrznyc h n ajczęśc i ej 

zalicza się sytuację rynkową, jak również tradycje rodzinne oraz układy towarzyskie. 
Często też przedsiębiorca jest po prostu zmuszony do podjęcia działalności gospodar
czej . W takich przypadkach zagrożenie bezrobociem i brak innych możliwości uzyska
nia dochodu są czynnikami nie tyle motywującymi do rozpoczęcia wlasnej działalnośc i 

gospodarczej, co determinującymi jej podjęcie . Istotne znaczenie mają również czynniki 
o charakterze subiektywnym, a więc wewnętrzne predyspozycje przeds iębiorców. Są to 
m.in . wiara w siebie, kreatywność i otwartość na ryzyko. Inne ważne elementy moty-
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wujące do d z i ałania to potrzeba godziwych zarobków, potrzeba działania, dążenie do 
samodzielnośc i i nieza leżnośc i oraz chęć udowodnienia własnej wartości i sprawdzenia 
możliwośc i [D z ierżanowsk i , Tokaj-Krzewska 2002]. 

Celem badań zaprezentowanych w tym artykule jest określenie, na ile wymienione 
uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczośc i na obszarach wiejskich odnoszą się do 
kobiet. W literaturze spotykamy, niezbyt co prawda liczne, opracowania odnoszące się 
do specyfiki aktywności zawodowej kobiet (Tryfan, Lisiecka, Sawicka), ich trudniejszej 
sytuacj i na rynku pracy, większego bezrobocia. Te negatywne zjawiska nasiliły się 

w okresie transformacji gospodarczej i zmian zachodzących w sektorze rolnym. 
Tradycyjnie rozwój wsi utożsamiany był z rozwojem rolnictwa, które dawało za

trudnienie przeważaj ącej liczbie jej mieszkańców. Gdy wzrastała produktywność rol
nictwa i wydaj ność zatrudnionych w nim osób, zmniejszał się odsetek ludności pracują
cej tylko w tym sektorze. 

Przyszłość wiejsk ich spolecznośc i w coraz mniejszym stopniu będzie zależeć od 
ro lnictwa, potrzebne jest w ięc nowe spojrzenie na możliwości pracy i zatrndnienia 
w wiejskim środow isk u , w tym także pracy kobiet. Znamienną cechą naszych czasów 
jest wzrost wielozawodowości ludnośc i wiejskiej i niepełnego zatrudnienia w rolnic
twie. 

Tak więc kobiety wiejskie, pracuj ące dotychczas w gospodarstwach rolnych, stanęły 
przed wyzwaniem i koniecznością poszuk iwania dodatkowych sposobów ekonomicznej 
aktywizacji . Rozwój przedsiębiorczości następuje przez poszukiwanie nowych kierun
ków wykorzystania produkcyjnych zasobów gospodarstw rolnych i domowych, wytwa
rzan ie nowych produktów, św i adczeni e usług, zdobywanie nowych rynków zbytu. 

J e ś li chodzi o motywy podejmowania inicjatyw gospodarczych przez kobiety na ob
szarach wiejskich, to znacząco przeważa tu chęć uzyskania dodatkowego dochodu. 
Rzadziej kobiety przyznaj ą s i ę do chęci ksztalcenia i podwyższania kwalifikacji, zaspo
kojenia ambicj i i robienia kariery. 

Aktywność zawodowa kobiet związana jest z funkcj ami, które wykonują. Tradycyj
na kobieta wiejska ma trzy obszary aktywnośc i: rodzinę , gospodarstwo rolne i domowe. 
W rodzinie kobieta sprawuje funkcje opieku ń cze i wychowawcze. Wykonująt: funkt:j ę 
producent ki , kobieta na ogól jest partnerem mężczyzny w pracy w gospodarstwie rol
nym lub w prowadzeniu dz i a ł a lności gospodarczej (rodzinnego biznesu). Respektowany 
jest tradycyjny podział pracy i obow iązków wykonywanych przez członków rodziny. 
W pewnych, n ajczęściej przym usowych sytuacjach kobieta bywa samodzielnym kie
rownik iem gospodarstwa rolnego. Zarządzani e gospodarstwem domowym zwykle po
zos taje jej domen ą. 

W warunkach ro sn ącego bezrobocia oraz ma l ejącej opłacalności produkcji rolnej 
niektóre kobiety postanawiają za ł ożyć własne małe przedsiębiorstwo. Główną „szkołą 

bizne ·u·· dla kob iet wiejskich jest poprzednie miejsce pracy bądź własne gospodarstwo 
ro lne. Korzys t aj ą równ i eż z doświadcze11 rodziców, jeśli prowadzili oni podobne przed
si ęwz i ~c i e . 

S ą ró żn e p rzykłady przedsiębiorczośc i kobiet: działalność rzemi eś lnicza, agrotury
styka, przetwarzanie i sprzedaż produktów rolniczych. Taki charakter pracy jest atrak
cyjny, szczególnie dla młodych kobiet. pozwala bowiem ł ączyć obowiązki zawodowe 
z pracą w domu i wychowaniem dzieci. Lączen i e pracy w rolnictwie z pracą pozarolni-
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czą umożliwia prowadzenie mniej dochodowych gospodarstw i zapob iega wy ludnianiu 
się niektórych reg ionów, a tym samym ekonomicznej i spo lecznej ich degradacj i. 

Udz iał kobiet pracuj ących w poszczególnych sekcjach po lski ej gospodarki w 111 
kwartale 2002 r. przedstawia tabela I. 

Tabela I . Udzi a ł p racujących kobi et według wybranyc h sekcj i Polskiej Klasy fi kacji Dzia l a l nośc i 

w III kwartale 2002 r. 
Table I . Structurc of employcd women due to Poł i sh Classification of Acti vities in th e th ird 
quarter of 2002 

Sekcje PKD 

Rolnictwo. łow iec two i l eśni ctwo 

Górnictwo i kopalnictwo 

Prze twórstwo przemys łowe 

Wytwarzanie i zaopal!ywanie 
w e ne rg i ę e l ektryczną, gaz i wod~ 

Budownictwo 

Handel i naprawy 

Hotele i res tauracje 

Transpo11, gospodarka magazy
nowa i I ączność 

Poś redni ctwo finansowe 

Obsługa nieruchomośc i i firm : 
nauka 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa: obow i ązk owe ubezp ie
czeni a spo ł eczne i zdrowotne 

Edukacja 

Ochrona zdrowia i opieka spo
ł eczna 

Pozos ta ł a dz i a ł alność us ługowa . 

s po ł eczna i indy widualna 

Ogół em 

Pract!i ący Udz i a ł kob iet Pracuj ący 

w ogólnej liczbie 
ogó łem kobiety p racuj ących ogó ł em 

w każ.d ej sekcji 

w tys. w % W Ofo 

2 8 10 I 233 43,9 20,2 

277 3 1 11 ,2 2 

2 50 1 875 35 18 

269 54 20, 1 1.9 

876 70 8 6,3 

I 97 1 I 040 52,8 14.2 

286 189 70,5 1.9 

826 209 25,3 5,9 

311 2 13 68,6 2,2 

678 286 42.2 4,9 

759 352 46,4 5,5 

928 7 10 76.5 6,7 

936 77 1 82,4 6,7 

452 218 48,2 3,3 

13 888 6 269 45, I 100 

m~żczy

żni 

20.7 

3.2 

2 1,3 

2,8 

10,6 

12,2 

8.1 

1,3 

5,1 

5,3 

2,9 

2,2 

3, 1 

100 

kobiety 

19.7 

0.5 

14 

0,9 

I . I 

16,6 

3 

3,3 

3,4 

4,6 

5,6 

11 .3 

12,3 

3,5 

100 

Ż ródl o : Opracowanie wł as ne na podstawie .. Aktywność Ekonomiczna Ludnośc i Polski". ł nf'orrn acj c i Opra
cowania Statystyczne - Il i k wart a ł 2002, GUS , Warszawa. 

Najbard ziej s fem i ni zowaną sekcj ą gospodarki by ła ochron a zdrow ia i opieka spo
ł eczna , gdzie udział kob iet w ogó lnej li czbie pracujących wynos i ł 88% . Wi«ccj kob icl 
ni ż mężczyzn pracowało w sekcjach: edukacja (77%), hotele i restauracj e (7 1 %) oraz 
pośredni ctwo fin ansowe (68 ,5%). Są to wi ęc - z uwag i na swoj ą specy fi k ę i tradycj ę -
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zawody najbardziej sfeminizowane w Polsce. Handlem i naprawami oraz pozostałą 
działalnością usługową zajmowało się prawie tyle samo kobiet co mężczyzn. W takich 
sekcjach gospodarki, jak obsługa nieruchomości i firm, nauka, administracja oraz rol
nictwo, łowiectwo i leśnictwo, przedsiębiorstwa zatrudniały 42-46% kobiet. W pozo
stałych sekcjach przeważali mężczyźni (najmniejszy udział pracujących kobiet zanoto
wano w budownictwie - jedynie 8%), gdyż w tego typu zawodach kobietom jest trud
niej awansować lub też, sprostać warunkom pracy. Duże znaczenie mają w wyborze 
zawodu oraz miejsca zatrudnienia wciąż istniejące stereotypy, zgodnie z którymi ko
bieta jako osoba słabsza fizycznie, a także psychicznie, nie powinna wykonywać niektó
rych zawodów. Około 20% wszystkich pracujących w Polsce kobiet znalazło zatrudnie
nie w rolnictwie. 

Warto zaznaczyć , iż w III kwartale 2001 r. kobiety stanowiły blisko 38% wszystkich 
pracodawców i pracujących na własny rachunek oraz blisko 53% pomagających człon
ków rodzin [Dzierżanowski , Tokaj-Krzewska 2002]. 

Według danych GUS z grudnia 2000 r. , kobiety kierujące własnymi przedsiębior
stwami stanowiły 20% wśród kierujących firmami mikro (zatrudniającymi poniżej I O 
osób). Wśród firm małych (zatrudniających od IO do 49 pracowników) firmy prowa
dzone przez kobiety były jeszcze mniej liczne i stanowiły 6%. W grupie firm średnich 
i dużych (zatrudniających powyżej 49 pracowników) kobiety były prawie nieobecne 
(odsetek jest nieznac znie większy od zera) [GUS 2000]. 

METODA BADAŃ 

W ramach projektu badawczego KBN pt. Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyj
nym rozwoju obszarów wiejskich przeprowadzono studia nad przedsiębiorczością ko
biet, w tym badania empiryczne populacji kobiet prowadzących małe przedsiębiorstwa 
na obszarach wiejskich . Było to powtórzenie badar1 ankietowych w tej samej zbiorowo
śc i kobiet, prowadzących firmy na obszarach wiejskich w 1997 r. 

Ce lem bada11 w 2003 r. było przedstawienie przyczyn i uwarunkowar1 zmian, jakie 
zasz ły w tyc h samyc h przedsiębiorstwach prowadzonych przez kobiety po pięciu łatach 
ich funkcjonowania. 

Dane empiryczne zostały zgromadzone metodą kwestionariuszy ankiet. Ankiety wy
s iano do blisko 600 kobiet-przedsiębiorczyr1. Były to te same osoby, które prowadziły 
przeds i ęb i o rstwa w 1997 roku - pierwszym etapie badai'i, których wyniki opublikowano 
w wydaniu książkowym [Saw icka 1998]. Wybrano wówczas 60 gmin, o różnym cha
rak terze rozwoju, w reg ionach kontrastuj ących pod względem warunków spoleczno
-ekonom icznych, z terenu całej Polsk i. 

Ca ły obszar bada1'1 podzielono na trzy makroregiony: 
- makroreg ion I - północno-zachodni; 

makroregion 11 - środkowowschodni ; 

- makroreg ion III - poludniowo-wschodni. 
W ramach makroregionów wyod rębni on o dwa typy gmin: 
- gminy typu A - miejsko-wiejskie i podmiejskie; 
- gminy typu B - wiej,kie. 
Podz i a ł badanych gmin według typów gmin oraz makroregionów przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Gminy. w których zlokalizowane są badane firmy. według makroregionów. w 2003 r. 
Table 2. Communities where the finns are localised duc to macroregions in 2003 

Makroregiony 

Typy gmin 

(północno-zachodni) 

li 
(środkowowschodni) 

Bclchatów. Rawa Mazo-

Ili 
(południowo-wschodni) 

wiecka. 13iala Rawska p·. . B k Zd „ 

B .. K . k. W k' mczow, us · o- ~ rDJ , 

59 

A 
(miejsko-wiejskie 
i podmiejskie) 

Gołdap, Olecko. Susz, 
Głogów, Wyrzysk. Żary, 
Suwałki , Elbląg, Malbork
-Kałdowo. 

rzesc UJaws ·1. ysz ow, R . M··" k G 1. 
Z I . G. c1z· k M ymanow, wy a, or 1cc, 

e ow, 10 1s azo- Cl ł M. . p· 

B 
(wiejskie) 

Kostomłoty. Bobrowo, 
Walim, Kruklanki, Lipniki 
Lużyckic . Stare Pole, Kuni
ce, Giby, Domaszowice, 
Jerzmanowa, Legnickie 
Pole, Gronowo Elbląskie 

. k' Ł k. s· d 1c m, 1e1scc iastowc. 
wiec ·1, u ·ow, 1era z. Bochnia · 
Zambrów, Pomiechówek, 
Lesznowola, Belsk Duży 

Ceranów, Oro1isko. Dobrzy
ca, Konstantynów, Cielądz, 
Naruszewo, Zduny, Gowar
czów, Piątek. Klembów, 
Czyżew. Raciąż. Zatory. 
Lipce Reymontowskie, 
Młodzieszyn 

Wojciechów, Skarbicszów. 
Koprzyw nica, Jastków, 
Niemce, Gaszowice, Rani
żów 

Żródlo: Badania wlasne w 1997 roku i w 2003 roku. 

Jak już wspomniano, w 1997 roku badaniami objęto 600 kobiet prowadzących ma łe 

firmy na obszarach wiejskich. W 2003 roku do wszystkich 600 kobiet wysiano kwestio
nariusz ankiety (poprzednie badania przeprowadzone były drogą wywiadu bezpośred

niego, przy wykorzystaniu pytań zawartych w kwestionariuszu). Otrzymano zwrot 205 
wysłanych ankiet, tak więc odpowiedziała jedna trzecia przedsiębiorczyń. Wśród nich 
znalazło się 56 zwrotów z urzędów pocztowych, gdzie jako powody zwrotów podawano 
najczęściej zmianę adresu, w kilku zaś sytuacjach adresatki już nie żyły. Wypełnione 
ankiety nadesłały 143 kobiety, spośród których 33 zaprzestały działalnośc i i nie prowa
dziły już przedsiębiorstwa, kilkanaście zaś zmieniło profil działalności gospodarczej. 

Około 40% badanych firm zlokalizowanych było w gminach podmiejskich i miej
sko-wiejskich (gminy typu A), natomiast 60% firm w gminach wiejskich (gminy typu 
B). Najwięcej kobiet z tych, które odpowiedziały na naszą ankietę (około 45%) prowa
dziło działalność w makroregionie środkowowschodnim, następni e w makroregionie 
północno-zachodnim (29%) i makroregionie południowo-wschodnim - 27% (por. 
tab. 3). Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gmin wiej skich przeważały w makro
regionie północno-zachodnim, gdzie tylko co czwarte przeds i ęb iorstwo znajdowało s i ę 

na obszarze miejsko-wiejskim lub podmiejskim, oraz w makroregionie środkowo
wschodnim, gdzie 56% firm było zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 

Spośród 143 kobiet, które odpowiedziały na pytania zawaite w ankiec ie, ty lko I I O, 
a więc 77%, prowadziło działalność gospodarczą, z tego w gminac h podmiejsk ich 
i miejsko-wiejskich 59 firm ( 41 % finn aktywnych), a w gminach wiejskich - 84 firmy 
(59%). 

Wśród kobiet, które po pięciu latach nada l prowadzą działalność gospodarczą, 

przeważają przedsiębiorstwa z branży handlowej - około 60%. Jest to najbardzi ej trwała 

branża działalności kobiet, bowiem w populacji badanej pięć lat temu działa lność handlową 
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Tabe la 3 . Badane przcdsi9biors twa wedlug ty pów gm in i makroregionów w 2003 r. 
Table 3 . The tinn s clue to the types of communities and maeroregions in 2003 

Pr,rcds i ębiorstwa ogółem Przedsiębiorstwa aktywne 

Wystczcgółnicnic typ gminy 
Razem 

typ gminy 
Razem 

A B A B 

Liczba ft11n 59 84 143 42 68 110 

Udz i a ł w badanych lir-
41,3 58.7 łOO,O 29,4 47,6 76,9 

mach ogółem (w %) 

Makroregion I 

Liczba ftr111 Ił 30 4 1 5 23 28 

U dz iał w badanych ftr-
7,7 2ł,O 28,7 3,5 ł6, ł 19,6 

111 ach ogółem (w %) 

Makroregion li 

Liczba ftnn 28 36 64 23 32 55 

U dz i a ł w badanyc h ft r-
19,6 25,2 44,8 ł 6,ł 22,4 38,5 

111ach ogó łem (w %) 

Makroregion Ili 

Liczba tinn 20 ł 8 38 14 13 27 

Udzia ł w badanych ftr-
ł4 ,0 ł 2,6 26,6 9,8 9,1 ł 8,9 

mach ogó łc111 (w %) 

Ż ródło : 13adania własne w ł 997 roku i w 2003 roku. 

prowadz i ł o 51 % badanych. Połowa kobiet zajm ujących się handlem prowadzi ła sk lepy 
spożywczo-przemysłowe, a co szósta sklep przemysłowy. Niecałe 30% przedsiębior

czyr1 zajmował o się działa l nością usługową (w 1997 r. - 39%), w której dominowały: 
gastronomia (8%), fryzjerstwo (6%) oraz agroturystyka (5%). Podobne wskaźn i ki 

udz i a łu były w badaniach z 1997 r. Produkcją (w tym ro l niczą) i przetwórstwem ro lno
spożywczym zajmowała się co dziesiąta kobieta - znaczn ie częściej w gminach wiej
skich niż podmiejskich i miejsko-wiejskich. Szczegóły przedstawia tabe la 4. 

Tabela 4 . Profile dz i a lalności firm wedlug typów gmin w 2003 r. 
Table 4. Protiłcs of firm ac ti v ities clue to types of commun ities in 2003 

Rod1.a j d z i ałalności Licz- U dział w firmach Typ gminy 
ha aktywnyc h A 
finn ogólc111 

Licz- Udział w firmach 
(w% ) 

ba aktywnych 
łinn ogółem 

(w %) 

Handel 64 58.ł8 22 20,00 

Usług i 30 27,27 13 11,82 

Produkcjn 
12 10.9 1 4 3,64 

i p1-Lctwórstwo 

Pozos ralc 4 3.64 3 2.73 

Firmy aktywne ogc\ lcm 11 0 100.00 42 38, 18 

Żródln : Uadanin własne w 1997 rok u i w 2003 rnku. 

B 

Licz- Udział w fi r-
ba mach aktyw-
finn nych ogółem 

(w %) 

42 38,ł8 

17 15,45 

8 7,27 

l 0,91 

68 61 .82 
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W latach 1997-2003 nastąpiły pewne zmiany w badanych przedsiębiorstwach . Spo
śród 143 kobiet, które odpowiedziały na ank ietę, 33 zaprzestaly dzialalności. W tym 
samym czasie 17 firm zmieniło profil działalności. 

Kobiety, które w latach 1997- 2003 zrezygnowały z prowadzenia działalności go
spodarczej, jako przyczynę takiej decyzj i najczęściej wskazywa ly na brak op l acalności 

(22%), wysokie podatki i brak popytu (po około 20%) oraz wysokie składki ZUS 
( 15%). Wysokie podatk i i składki ZUS oraz znaczne koszty produkcji były bardz iej 
odczuwalne w przeds i ębiorstwach zlokalizowanych bliżej miast. Na terenie gmin wiej
skich natomiast największe znaczenie miały: nieopłacalność dzia łalności oraz brak 
popytu na dobra i usługi oferowane przez firmy . 

Inne powody rezygnacji z prowadzenia własnej firmy, wymien iane przez ankieto
wane kob iety, to: zły stan zdrow ia, podeszły wiek, przejście na emeryturę i podjęcie 
pracy najemnej. Wreszcie dla ki lku kobiet powodami rezygnacji były duża konkurencja, 
a także trudności z dostępem do kredytów oraz brak własnych środków finansowych. 
Szczegóły prezentuje tabe la 5. 

Tabela 5 . Przyczyny rezygnacji ankietowanych kobiet z prowadzenia działalności gospodarczej 
w latach 1997-2003 
Table 5 . Womcn ' s reasons of giving up running thcir firnis between 1997-2003 

Wyszczególnienie Firmy ogółem Typ gminy 

A B 

Liczba Udział w Liczba Udział w Liczba Udział w 
odpowiedzi odpowiedziach odpowiedzi odpowiedziach odpowiedzi odpowie-

finn(w%) finn (w%) dziach finn 
(w %) 

brak opł aca l ności ł O 2ł ,7 4 7,6 6 ł ł,3 

wysokie podatki 9 19,6 5 9,4 4 7,6 

brak popytu 9 19,6 3 5,7 6 11,3 

wysok ie składki 
ZUS 7 ł 5,2 4 7,6 3 5,7 

wiek-emerytura 4 8,7 2 3,8 2 3,8 

wysokie koszty 
czynników pro-
dukcji 4 8,7 3 5,7 ł ,9 

zły stan zdrowia 3 6,5 2 3.8 ł ,9 

wysoka konkurcn-
cja na rynku 3 6,5 2 3,8 1,9 

brak własnych 
środków finanso-
wych 3 6,5 2 3,8 ł ,9 

brak dostępu do 
kredytów ł 2.2 o 0,00 I ł,9 

inne 3 6,5 o o.oo 3 5,7 

Razem 46 100.0 23 43,4 23 43,4 

Żródlo: Badania własne w ł 997 roku i w 2003 roku . 
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Wśród ankietowanych przedsiębiorczyń nadal prowadzących działalność gospodar
czą 40% zwiększyło li czbę zatrudn ionych przez nie osób. W nieco mniej licznych przy
padkach, bo w 37% firm, liczba zatrudn ionych pracowników nie ul egła zmianie. 
W przypadku przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety na terenie gmin wiejskich 
tylko 22% zwiększyło l iczbę pracowni ków, a w ponad 26% rozmiary zatrudnienia nie 
zmien iły się . 

W grupie wszystkich aktywnych finn 23% zmniejszyło zatrudnienie w badanym 
okres ie, z czego w prawie 16% przypadków zostali zwolnieni wszyscy pracownicy 
najemni (są to obecn ie fi rmy jednoosobowe). Aż w 14% problem ten dotyczy finn 
dzi a łających na obszarach wiejskich. Zm iany w działalności fi rm w latach 1997-2003 
prezentuje tabela 6. 

T a be la 6. Zm iany w dziala l nośc i fi rm w latach 1997-2003 
T a bl e 6. Changes in the finns acti vi tics between 1997-2003 

Typ gminy 

Udział Udział 
A B 

w badanych w finnach Udzia ł 
Wyszczególnienie Razem finnach aktywnych w finnach 

ogółem ogółem Razem aktywnych Razem 
(w%) (w%) ogółem 

(w%) 

prze ds i~bio rstwa 
143 100,0 X 59 X 84 

ogó łem 

w tym: przeds iębio r-
I IO 76,9 100,0 42 38,2 68 

stwa aktywne 

likwidacja dz ia ła l no -
33 23,1 X I 7 X 16 

śc i 

redukcj a zatrudnienia 25 I 7,5 22,7 IO 9,1 15 

w tym: całkowita 
redukcja zatrudnienia I 8 12,6 16,4 3 2,7 15 
(poza właśc i cielką) 

zwi~ kszcni c I iczby 
44 30,8 40,0 20 18,2 24 

zatrudnionyc h 

brak zmiany w 
4 1 28,7 37,3 12 10,9 29 

zatrudni eniu 

zmiana profi lu 
17 11,9 I 5.5 9 8,2 8 

dz i a ł alnośc i 

Ż ród ł o: 13adania własne w 1997 ro ku i w 2003 roku. 

BARIERY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
PRZEZ KOBIETY 

Udział 

w finnach 
aktyw-
nych 
ogółem 

(w%) 

X 

6 1,8 

X 

13,6 

13,6 

21,8 

26,4 

7,3 

Na warunki , w j aki ch kobiety prowadzą swoje finn y, niekorzystnie wpływa wiele 
bari er. Os łab i aj ą one dy n amikę powstawania nowyc h przedsiębiorstw , zmniejszają 

moż li wośc i rozwoju fi rm j u ż i s tni ejących lub przyspi eszaj ą upadek przedsiębiorstw. 
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Najważniejszą barierą, na którą wskazywały ankietowane właścicielki małych firm, 
były wysokie obciążenia fiskalne, a więc wysokie składki ZUS (80%) i za wysokie 
stawki podatkowe (73%). Na kolejnym miejscu w rankingu barier znalazły się malejący 
popyt i tym samym rosnące trudności ze zbytem towarów i usług (69%). Ponad polowa 
przedsiębiorczyń podała, iż zazdrość środowiska oraz ni eso lidność kontrahentów (barie
ry z obszaru etyki biznesu) mogą poważnie utrudnić prowadzenie d z i ałalności. Panie 
wskazywały także na małą dostępność edukacji, doradztwa i informacji gospodarczych , 
niski poziom infrastruktury oraz przestarzałe sprzęt i uzbrojenie techniczne firmy. Jed
nocześnie właścicie l ek nie stać na dokonywanie większych inwestycji w tym względzie . 

Tabela 7. Nąjważniejsze bariery wskazywane przez ankietowane kobi ety w 2003 r. 
Table 7. The most important barriers in running small firms by the women in 2003 

Udz i a ł w odrowiedziach ankietowanych firm : 

Wyszczególnienie w gminach typu: 

A B 
ogółem 

trudności ze zbytem produktów 68.5 67,8 69,0 

wysokie podatki 72,7 66,I 77.4 

wysokie ubezpieczenia społeczne 79,7 74,6 83,3 

mała dostępność informacji . edukacji i doradztwa 54,5 52,5 56.0 

infrastruktura 50,3 47,5 52,4 

niski s topień nowoczesności wyposażenia lirm 52,4 49,2 54,8 

zazdrość środowiska , niesolidność kontrahentów 66,4 62,7 69,0 

Źródło: Badania własne w 1997 roku i w 2003 roku . 

Na wymienione bariery działalności częściej wskazywały kobiety, które prowadziły 

działalność gospodarczą w gminach wiejskich. Na wykresie 1 przedstawiono najważ

niejsze bariery wskazane przez kobiety ankietowane w 2003 roku . 
Porównując charakter ograniczeń rozwoju przedsiębiorczości występujących pi ęć lat 

temu [por. str. 2 1 O, Sawicka I 998, tom II] należy zaznaczyć , że obecnie, niewie le zmie
niło się na lepsze w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej . Szczegó lnie 
pogorszyły się warunki dla rozwoj u przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Bariery 
działalności gospodarczej , które wyni kały ze zbyt wysokich podatków i s k ładek na 
ubezpieczenia społeczne (wysokie koszty pracy), a także trudności z uzyskaniem kre
dytów bankowych były wymien iane przez kobiety już pi ęć łat temu. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Współczesna kobieta wiejska, aby mogła wykonywać wie loraki e funk cje, zarówno te 
tradycyjne, jak rola matki , żony , gospodyni domowej , producentki ro lnej , j ak 
i współczesne , np. organizatork i biznesu, powinna mi eć odpowiednie kwa lifikacje za
równo zawodowe, zdobyte w drodze ksztalcen ia, jak i praktyczne, nabyte przez do
świadczenie . Wiedza ta j est niezbędn a , aby kobiety mogły przyjmować postawy aktyw
ne i w pełni uczestniczyć w podejmowaniu decyzj i na wszystk ich szczeblach w ład zy 
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prowadzące badane lirmy w 2003 r. 
Graph I. Main barri crs in running small firm by the women in 2003 

i admini stracji , a tak że dotyczących spraw rodziny, rolnictwa, gospodarstwa i wiejskie
go środow i s ka . 

Z badati ankietowych przeprowadzonych w 2003 r. na populacji kobiet, które pro
wadziły dz i a ł a lność gospoda rczą w 1997 r. wynika, że obecnie niewiele zmieniło się na 
lepsze w warunkach prowadzenia dz i ał alnoś ci . Szczególnie pogorszyły s i ę warunki dla 
rozwoju przed s i ę bi orczośc i na obszarach wiejskich. Bariery d ziałalności gospodarczej , 
które wyni ka ły ze zbyt wysok ich podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (wy
sokie koszty pracy), a także trudnośc i z uzyskaniem kredytów bankowych, były wymie
niane przez kobiety już pięć lat temu. 
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CONDITIONS OF RUNNING SMALL-SCALE ENTERPRISE 
IN RURAL AREAS 

Abstract. The aim of the paper is to prcsent functioning and dcvclopmcnt conditionals of 
small enterprises, run by women in rural areas. Research donc in 2003 shows that thcre 
have become hardly any changcs into bcttcr situation sincc 1997. Conditions for rund en
terprise development have got worse cspecially. The main problcms havc sti li bccn hi gh 
ratcs of taxes and social insurancc. There have bcen also difficulties with gett ing bank 

credits. 

Key words: enterprenuership, rural dcvclopmcnt, rural womcn. 
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ZMIANY W REJESTROWANEJ DZIAŁALNOŚCI 
POZAROLNICZEJ ROLNIKÓW W REGIONIE 
PODKARPACKIM 

Dariusz Zając 

Streszczenie. Celem pracy jest ustalenie. j akie zmiany nastąpily w rej estrowanej dzialal
ności pozarolniczej rolników po jej uruchomieniu oraz jakie są zamierzenia rolników od
nośnie tej dzialalności na przyszłość. przy uwzględnieniu typu i polożenia geograli czncgo 
gminy w regionie podkarpackim. Przeprowadzone badania wykazaly. że po uruchomieniu 
dzi a ła lności pozarolniczej rolnicy wprowadzali w niej różnorodne zmiany. które w więk
szości przypadków oznaczały w praktyce rozwój tej dz i a ł a lności . W śród zamierzeń rolni
ków przeważają natomiast postawy bi erne. nastawione na utrzymanie tego. co już osi<1-
gnęli. a w niewielu przypadkach można zauważyć postawy ekspansywne. nas tawione 
zdecydowanie na dalszy rozwój prowadzonej dz iał a lnośc i pozarolniczej . przy czym doty
czy to zwł aszcza gmin wiejskich i podmiejskich. 

Słowa kluczowe: pozarolnicza dz i a łalność gospodarcza. rolnicy, region podkarpacki. 

WSTĘP 

Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiej ski ch zako11czył etap 
szybkiego zwiększania liczby podmiotów gospodarczych i wchodzi w etap podmioto
wych i organizacyjnych zmian strukturalnych , a wi ęc wiąże s i ę z zagos podarowywa
niem dotychczas pomijanych ni sz rynkowych oraz z koncentracją organi zacyjn ą firm , 
co wymaga przyjęcia przez drobnych wiej skich przeds i ębiorców odpowi edniej strateg ii 
działania [Niedzielski 1998] . 

Przedsiębiorcy stosują bardzo różne strategie pos tępowani a j ako reakcj ę na nac iski 
zewnętrzne i wewnętrzne. Można wyróżnić cztery podstawowe sposoby reakcji , a mia
nowicie: 
I) bierność , czyli brak reakcji , co w jednostkowych sytuacjach może być s i uszne (np . 
gdy ni e wiemy, jak reagować i możemy podjąć decyzje pogarszające sytu acj ę) , w dłu ż

szej perspektywie bierność może być j ednak przyczyną upadku przeds i ęb i o rs t wa; 
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2) adaptacja (przystosowanie się) , tj. zmiany w zasobach (np. inwestycje, zmiany 
w zatrudnieniu itp.), zmiany w strukturze działalności gospodarczej i sprzedaży, dosto
sowujące ją do aktualnego popytu na rynku, obniżenie kosztów jednostkowych celem 
zwiększenia konkurencyjności cenowej i zwiększenia zysku, odkrycie zewnętrznych 
szans rozwojowych (np. programy pomocowe ze środków UE itp.); 
3) oddzialywanie na otoczenie, tj. aktywność polityczna (np. w formie tworzenia orga
nizacji związkowych , czlonkostwo we władzach partii politycznych reprezentujących 
interesy okreś lonych grup społecznych itp.), tworzenie nowych przedsiębiorstw przez 
lączenie s ię w większe jednostki zdolne do finansowania badai'l rynkowych i wchłania
nia postępu techniczno-organizacyjnego, działalność zespołowa, kontrakty, współpraca 
międzynarodowa itp.; 
4) zmiana pola działania, tj. całkowita, związana z zaniechaniem dotychczasowej dzia
łalnoś ci i wejściem do innej , potencjalnie bardziej zyskownej branży, dywersyfikacja na 
obszary pokrewne lub nowe [Klepacki 1999]. 

Poza tym podstawowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw są szeroko rozumiane 
innowacje. Innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości, czyli działa
niem, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa. Innowacja tworzy 
nowe zasoby zarówno materialne, jak i niematerialne (intelektualne) i jest ona zarówno 
procesem, jak i produktem. Przedsiębiorcy , w odróżnieniu od osób prowadzących dzia
łalność gospodarczą na zasadzie rutyny, bezpośrednio uczestniczą w kreowaniu zdolno
ści rozwojowej i innowacyjnej firmy, ponosząc odpowiedzialność za swoje decyzje, a 
z kolei skala działalności innowacyjnej wpływa na zdolność konkurencyjną firmy oraz 
wyznacza jej miejsce na rynku, zwłaszcza w długim okresie [Białoń 1995, Grzybowski 
1995]. Stąd też dalszy rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich 
wymaga działań o charakterze innowacyjnym (tj . rozumianych jako ogół inicjatyw 
oznaczających jakąś zmianę, wprowadzenie czegoś nowego, wzbogacenie istniejącej 

rzec zywi stości o nowe elementy i spełniających takie warunki, jak: użyteczność, dodat
nia ocena w świetle określonych kryteriów, zmiana jakościowo różna od już istnieją
cych), które mają większe szanse na bycie nowymi nie tylko dla firmy, ale także dla 
ca łej lokalnej gospodarki. Należy więc pobudzać zdolności innowacyjne przedsiębior
ców wiejskich, co może, przy ograniczonym tempie napływu na obszary wiejskie kapi
tału z zewnątrz, wywołać korzystne zjawisko endogenicznego rozwoju drobnych przed
s i ębiorstw tam działających [Sikorska-Wolak 1995, Brodzi1'1ski 1999, Sawicka 2000]. 

Celem opracowania jest ustalenie, jakie zmiany nastąpiły w rejestrowanej działalno
ści pozarolniczej rolników po jej uruchomieniu oraz jakie są zamierzenia rolników 
odnośni e tej d ziałalności na najbliższą przyszłość, przy uwzględnieniu typu i położenia 
geograficznego gminy w regionie podkarpackim (obejmującym trzy byłe województwa, 
tj. kroś niei'1 s kie , przemyskie i rzeszowskie). 

Materia! empiryczny pracy stanowią dane uzyskane w drodze wywiadu z kwestiona
riuszem przeprowadzonego wśród rolników prowadzących rejestrowaną działalność 
pozarolni czą na terenie sześciu losowo wybranych gmin regionu podkarpackiego (tj. 
G łogów Małopolski , Kańczuga , Strzyżów, Domaradz, Krasne i Stary Dzikowiec), róż
niących s i ę ty pem (tj. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie) i położeniem geograficznym 
(tj. gminy sąs iaduj ące z miastem Rzeszów, przez których teren przebiega droga krajo
wa. czyli podmiejskie gminy oddalone od Rzeszowa, przez któ1ych teren przebiega 
droga krajowa. gminy oddalone od Rzeszowa i od drogi krajowej) . 
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CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ BADANYCH ROLNIKÓW 

Badani rolnicy najczęśc i ej uruchamiali rejestrowaną działalność pozaro lni czą w la
tach 1990- 1995 . Niewielu z nich rozpoczęło ją po 1995 roku, a znikoma część przed 
1990 rokiem. Nie ma przy tym większych różnic w tym zakresie pomiędzy poszczegól
nymi grupami gmin (tab. I) . 

T abela I. Pozarolnicza działalność gospodarcza n:spondcntów 
Table I . Nonagricultural commercial activity ofrespondents 

Badane gospodarstwa rolne 

Wyszczególnienie ogółem 
w poszczególnych grupach gmin 

I Ił Ili IV V 

% 
Okres rozpoczęcia działalności : 

przed 1990 r. 3,8 2,9 4,7 7,1 2,9 I ,4 

w łatach I 990-1995 82,9 8 1,9 83,9 8 1,5 82,9 84,3 

po l995 r. 13,3 15,2 I 1,4 Ił ,4 14,3 14,3 

Forma organizacyjno-prawna działalności : 

osoba fizyczna 97,1 98, 1 96,2 94,3 98,6 98,6 

spółka 2,9 1,9 3,8 5,7 1,4 I ,4 

Działalność prowadzona: 

na sta łe 79,5 75,2 83,8 85,7 78,5 74,2 

dorywczo 12,4 14,3 10,5 I 1,4 12,9 12,9 

sezonowo 8,1 10,5 5,7 2,9 8,6 12,9 

Ogółem podmioty gospodarcze 
prowadzone p1zez respondentów 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

w tym (rodząj działalności): 

Produkcja 25,3 21 ,9 28,6 35,7 27, 1 I 2,9 

w tym: 

stolarstwo i tapicerstwo 16,2 11 ,4 2 1,0 24,3 I 5,7 8,6 

pozostała 9,1 10,5 7,6 Ił ,4 Ił ,4 4,J 

Handel 40,0 45,7 34,3 24,3 40,0 55,7 

w tym: 

wielobranżowy 28, 1 30,5 25,7 I 5,7 27, I 38,6 

pozostał y I 1,9 15,2 8,6 8,6 12,9 I 7, 1 

Usług i 29,5 26,7 32,3 32,9 28,6 27, 1 

w tym: 

związane z rolnictwem 8,1 10,5 5,7 2,9 8.6 12,9 

transpottowc 10,5 7,6 13,3 14,3 I O.O 7.1 

budowlane 7,6 5,7 9,5 11 ,4 7,1 4,3 

pozostałe 3,3 2,9 3,8 4.3 2,9 2,9 

Gastronomia 1,9 2,9 1,0 1,4 1,4 2,9 

Dzi a ł alność mieszana 3.3 2,9 3,8 5,7 2,9 1,4 

Źródło: opracowanie wła~nc na podstawie pr1.cprowadzonych badań (kwest ionariusz wywiadu) . 
Objaśni enia do tabel i: I - gminy miejsko-wiejskie, Ił - gminy wiejskie , Ili - gminy s ąs iaduj <1cc z miastem 
Rzeszów, przez których teren przebiega droga krajowa, IV - gminy oddalone od Rzeszowa, pr1.cz których 
teren przebiega droga krajowa, V - gminy odda lone od Rzeszowa i od drogi krajowej . 
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Pozarolnicza działalność gospodarcza badanych rolników prowadzona jest głównie 
w formie podmiotów gospodarczych osób fizycznych, a udział podmiotów gospodar
czych prowadzonych w formie spółek jest znikomy. Nie ma przy tym większych różnic 
w tym zakresie między poszczególnymi grupami gmin. Wśród badanych rolników zde
cydowanie przeważają osoby, które prowadzą rejestrowaną działalność pozarolniczą 
w pełnym wymiarze (na stałe), a niewielki jest odsetek osób, które zajmują się nią do
rywczo bądź sezonowo. Jednak w gminach wiejskich oraz podmiejskich więcej rolni
ków, w porównaniu z pozostałymi grupami gmin, prowadzi ją na stałe, a mniej - do
rywczo lub sezonowo (tab. I) . 

W strukturze rodzajowej działalności pozarolniczej badanych rolników przeważa 
działalność handlowa, a następną pozycję zajmuje działalność usługowa . Nieco mniej
szy udział ma natomiast pozarolnicza działalność produkcyjna, a najmniejszy działal
ność gastronomiczna oraz mieszana. Jednak w gminach podmiejskich występuje nieco 
odmienna struktura rodzajowa pozarolniczej działalności gospodarczej badanych rolni
ków. Mianowicie największy udział ma w niej pozarolnicza działalność produkcyjna, 
n as tępną lokatę zajmuje działalność usługowa, kolejną działalność handlowa, a naj
mniej szy udział ma, podobnie jak w pozostałych grupach gmin, działalność gastrono
miczna oraz mieszana. Ponadto, w gminach wiejskich oraz podmiejskich większy udział 
w tej strukturze ma działalność usługowa i produkcyjna, a mniejszy działalność han
dlowa, w porównaniu z gminami miejsko-wiejskimi oraz oddalonymi od Rzeszowa. We 
wszystkich anali zowanych grupach gmin w pozarolniczej działalności produkcyjnej 
badanych rolników przeważa stolarstwo i tapicerstwo. W działalności handlowej domi
nuj e z kolei handel wielobranżowy . W działalności usługowej widać pewne różnice 
w jej strukturze mi ędzy poszczególnymi grupami gmin. Mianowicie w gminach miej
sko-wiejskich oraz oddalonych od Rzeszowa większy udział w tej działalności mają 

us łu g i zw i ązane bezpośrednio z rolnictwem (np. usługi mechanizacyjne, chemizacyjne 
itp. ), a mniej szy us ługi transportowe i budowlane, w porównaniu z gminami wiejskimi 
oraz podmiejskimi (tab. I). 

ZM I ANY DOKONANE PRZEZ BADANYCH ROLNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI 
POZAROLNICZE.J 

Po uruchomieniu rejestrowanej dz i a łalnoś ci pozarolniczej przez badanych rolników 
zach odziły istotne zmiany w zatrudnieniu. Niemal wszyscy rolnicy zwiększali przy tym 
zarrudni eni e w tej d z i a l a lnośc i , przyjmując do pracy nowych pracowników, a jedynie co 
p i ąty by ł zmuszony do redukcji zatrudnienia. Jednak w gminach wiejskich oraz pod
mi ej skich w ię kszy jest, w porównaniu z pozostałymi grupami gmin, odsetek rolników, 
któ rzy zwi ęk szy li zatrudnieni e w d z i a łaln ośc i pozarolniczej , a mniejszy takich , którzy 
dokonali j ego redukcji. Wśród rolników, którzy zwiększa li zatrudnienie w działalności 
poznro łni czej, przeważaj ą tacy, którzy przyjmowali pracowników na stałe oraz człon
ków rodziny. Z kole i wś ród ro lników, którzy zmniejszali zatrudnienie w działalności 
pozaro lniczej , więcej jest takich , którzy zwa lnia li pracowników zatrudnionych doryw
czo oraz pracowników ni e będących członkami rodziny, w tym z terenu własnej gminy, 
a ni ew ic iu ro lników zwo lniło z pracy w dz i a ł a lności pozarolniczej osoby zatrudnione na 
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stałe oraz członków rodziny. Ponadto, w gminach wiejskich oraz podmiejskich w iększy 

j est udzi ał rolników, którzy zatrudn ia li pracowników na stał e oraz pracowników nie 
będących członkami rodziny, w tym częściej spoza terenu własnej gmi ny, a mn iejszy 
j est udział rolników zatrudniających pracowników dorywczo oraz członków rodziny. 
Dodatkowo w gminach tych nieco więcej rolni ków niż w pozostałych zwoln iło pracow
ników zatrudn ionych dorywczo oraz członków rodzi ny, a mniej zwoln i ł o pracown ików 
zatrudnionych na stał e oraz pracowników nie będących członkami rodziny, w tym czę
śc i ej z terenu własnej gminy (tab. 2). 

Tabe la 2. Zmiany dotyczące zatrudnienia w pozarolniczej dzia ła l nośc i gospodarczej responden
tów po jej uruchom ien iu (w latach 90.) 
Table 2. Changes in employment in nonagricu ltural commercial activity of respondents aftcr 
starting business (i n nineties) 

Badane gospodarstwa ro lne 

w poszczególnyc h grupach gmirr" Wyszczególnienie 
ogó lern 

li Ili IV V 

Odsetek rolników. którzy zwiększyli zatrudnienie w dziala l nośc i pozaro lniczej 

Ogólem 92,4 88,6 96,2 95,7 91.4 90,0 

w tym zatrudnili pracowników: 

na s ta ł e 83,3 80,0 86,7 90,0 82,9 77, 1 

dorywczo 43,8 46,7 4 1,0 37, I 44 ,3 50,0 

członków rodziny 7 1,0 75,2 66,7 65,7 70,0 77, 1 

pozosta łych pracown ików 56,2 5 1,4 6 1,0 6 1,4 57, I 50,0 

w tym pozostał ych pracowników 
z terenu gminy 4 1,4 42,9 40,0 40,0 47 , I 37.1 

Odsetek rolników. którzy zm niejszy li zatrudnien ie w dział a l ności pozarolniczej 

Ogółem 22,4 24,8 20,0 20,0 22,9 24,3 

w tym zwolni li z pracy: 

zatrudn ionych na s t ałe 9,5 12,4 6,7 7,1 10,0 11 ,4 

zatmdnionych dorywczo 16,2 14,3 I 8, I 20,0 I 5,7 I 2,9 

członków rodzi ny 7,6 6,7 8,6 11 ,4 7, 1 4,3 

pozostał ych pracowników 18, I 20,0 16,2 15,7 18,6 20,0 

w tym pozostalych pracowników 
z terenu gminy I 2,9 12,4 13,3 14,3 I 2,9 11.4 

Źród ł o: jak w tab. I . 
Objaśn ien ia do tabel i: * jak w tab. I. 

Prawie połowa badanych rolników po uruchomieniu dzialałnośc i pozaro lniczej do
konywała w niej różnorodnych inwestycji , co może św iadczyć o znacznym zaa ngażo
wani u rol ni ków w tę dzia łalność oraz o chęci jej sukcesywnego rozwoju. Jednak 
w gminach wiejskich oraz podmiejskich zdecydowan ie więcej rolników, w porównaniu 
z pozostałym i grupam i gmin, rea l i zował o omawiane inwestycj e. Wś ród rolników, któ
rzy inwestowali w pozaro l n iczą działa l ność gospodarczą prowadzoną na wł a sn y rachu
nek, dominują tacy, którzy dokonywali na jej potrzeby zak upu ś rodków tra nsporiu oraz 
innych środków trwałych (w tym maszyn, urząd zeń itd .). W mniejszym stop niu zaś 

inwestycje dotyczyły remontów (adaptacji) budynk ów oraz ich budowy lu b rozbudowy. 

Oeconomia 2 ( I) 2003 



72 D. Zając 

Znikomy odsetek badanych stanowią rolnicy, którzy dokonywa li modyfikacji w proce
sach techno log icznych bądź zakupu nowych technologii, co może być powiązane 
z wysokimi kosztami tego rodzaj u inwestycji (na ponoszenie których wielu z nich po 
prostu nie stać) oraz z fakte m, że niewielu spośród nich zajmuje się pozarolniczą dzia
ł a l nością produkcyjn ą. Zwracają j ednak uwagę pewne różnice w tym zakresie pomiędzy 
poszczególnymi gmpami gmin. Mianowicie w gminach wiejskich oraz podmiejskich 
więcej ro lników inwestowało w zakup środków trwałych (w tym środków transportu) 
oraz więcej dokonywało remontów (adaptacji) budynków, a także modyfikacji w proce
sach technologicznych i zakupu nowych technologii. Mniej natomiast rolników w tych 
gminach rea li zowało budowę nowych lub rozbudowę istniejących budynków. Może to 
być powiązane ze strukturą rodzajową pozaro lniczej działalności gospodarczej prowa
dzonej przez badanych rolników, w której w gminach wiejskich oraz podmiejskich 
większy ud ział ma pozarolnicza działalność produkcyjna oraz usługowa, w tym usługi 
transportowe (tab. I i 3). Wszyscy rolnicy realizowali inwestycje na potrzeby działalno
ś ci pozaro lniczej korzys tając ze środków własnych, połowa z nich korzystała w tym 
celu dodatkowo z kredytów, a co trzeci badany pozyskiwał na to środki z innych źródeł 
(w tym pożyczka od rodziny, znajomych itd.). Jednak w gminach wiejskich oraz pod
miejsk ich mniej ro lni ków korzys tało przy realizacji omawianych inwestycji z wkładów 
obcych, w tym zw łaszcza innych niż kredyty (tab. 3). 

Tabela 3. In westycje zrea li zowane przez respondentów na potrzeby pozarolniczej działalności 
gospodarczej po jej uruchomieniu (w latach 90.) oraz źródła ich finan sowania 
Table 3. ln vcstmen ts t of respondents fo r nonagricultural commercial activity atter starting busi
ness (in nineties) as well as sources oftheirs fundin g 

Badane gospodarstwa rolne 

ogó ł em 
w poszczególnych grupach gmin 

I li Ili IV V 
Wyszczególnienie 

% 

Zrea lizowane inwestycje: 

ogó ł em 41 ,0 33,3 48,6 51,4 37,l 34,3 

w tym: 

bud0wa lu b rozbudowa budynków 12,9 17, I 8,6 4,3 14,3 20,0 

remonty (adaptacja) budynków 17. 1 15,2 19,1 2 1,4 14,3 15,7 

zakup ś rodków transport u 37, I 32,4 41 ,9 44,3 34,3 32,9 

zakup innych środków trwał ych 29, I 25 ,7 32,4 35,7 27,1 24,3 

w tyrn przez ro ln ików prowadzących rejestrowaną pozarolniczq dzialalnosc usługową związaną z rolnictwem 

X 8. 1 10,5 5,7 2,9 8,6 12.9 

111odyllkacjc w procesach technologicznych 8,6 5.7 11.4 15,7 7, 1 2,9 

zakup nowych technologii 2.4 1.9 2,9 4,3 1,4 1,4 

111111.:: 3,3 3,8 2,9 4,3 2,9 2.9 

In wes tycje zrealizowano za pomocą: 

wkładów wł asnych 100 100 100 100 100 100 

kredytów 50,0 5 1.4 49,0 47,2 53.9 50,0 

inne ( pożyczka od rodzin y. znajomych itd .) 30.2 42,9 2 1,6 16,7 34,6 45,8 

Ź, ród l o: jak w tab. I. 
Obj nśni c ni n do tabeli : jak w tab. I . 
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Ponad połowa badanych rolników dokonała po uruchomieniu dzi a ła lnośc i pozarol
niczej zmian dotyczących jej zakresu (profilu) oraz skali (obrotów), co w dużej mierze 
skutkowało również zmianami dotyczącymi rejonu działani a firmy. Znacznie więcej 
rolników dokonało przy tym rozszerzenia profilu oraz zw iększeni a ska li działa lnośc i 

pozarolniczej, a także zwiększenia rejonu dzi a łania firmy, z tym że zwł aszcza dotyczy 
to gmin wiejskich oraz podmiejskich. Znacznie mniej rolników zosta ło zmuszonych do 
zawężenia profilu oraz do zmniejszenia skali rejestrowanej dz iałalności pozarolniczej , 
doprowadzając w rezultacie do zmniej szenia rejonu dział a ni a firm y, przy czym zw łasz

cza dotyczy to gmin miejsko-wiejskich oraz oddalonych od Rzeszowa. Niewielu rolni
ków dokonało zaś całkowitej zmiany profilu działa lnośc i pozaro lniczej , poszukuj ąc 
niejako nowych , innych możliwośc i w tym zakresie, przy czym w w i ększym stopniu 
dotyczy to gmin miejsko-wiejskich oraz oddalonych od Rzeszowa. Ponadto, n a l eży 

zauważyć, że badani rolnicy nie zmieniali fonny organizacyjno-prawnej prowadzonej 
przez nich rejestrowanej pozarolniczej działalnośc i gospodarczej (tab. 4). 

Tabela 4. Zmiany dotyczące zakresu, skali. rejonu działania oraz fo rmy organi zacyjno-prawnej , 
dokonane przez respondentów po uruchomieniu działalności pozaro lni czej (w latach 90.) 
Table 4. Change of range, scale, region of business activity as well as lega! form, accompli shcd 
by respondents after starting nonagricultural commercial activi ty ( in ninctics) 

Badane gospodarstwa ro lne 

Wyszczególnienie ogólcm 
w poszczególnych grnpach gmin 

li Ili IV V 

% 

Zakres i skala dzia lalnośc i : 

rozszerzenie protilu 32,4 29,S 35,J 40,0 31 ,4 25,7 

zawc;żen ie pro Iii u 12,4 I 3,3 11 ,4 7.1 12,9 17, I 

zmiana profilu IO.O 12.4 7,6 5,7 11 .4 12,9 

protil bez zmian 45,2 44,8 45 ,7 47,2 44,3 44,J 

zwiększe nie skali (obrotów) 43.J 39,0 47,6 50.0 4 1.4 38,6 

zmniejszenie ska li (obrotów) 15,J 18.1 12,4 IO.O 15,7 20.0 

skala (obroty) bez zmian 4 1,4 42,9 40.0 40,0 42,9 41 ,4 

Rejon dzialania: 

zwiększono 43.3 39.0 47 ,6 50,0 4 1,4 38,6 

zmni c;:jszono 15,3 18, I 12,4 IO.O 15,7 20,0 

bez z111ian 41 ,4 42,9 40.0 40,0 4 2,9 4 1.4 

For111a organizacyjno-prawna dzialalnoś c i pozarolniczej: 

bez z111ian 100 100 100 100 100 100 

uległa zmianie 

Żródlo: jak w tab. I. 
Objaśnien ia do tabeli : j ak w tab . I. 
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ZAMIERZENIA BADANYCH ROLNIKÓW ODNOŚNIE DZIAŁALNOŚCI 
POZAROLNICZEJ 

Prawie połowa badanych rolników zamierza w n ajb l iższej przyszłośc i dokonać 

zmian w zatrudn ieni u w pozarolniczej działal ności gospodarczej prowadzonej na wła

sny rachunek . Najczęściej zmiany te mają polegać na zw iększeniu zatrudnien ia w dzia
ła ln ośc i pozarolniczej , przy czym głównie dotyczy to osób, które będą pracować do
ry wczo oraz członków rod ziny . Co szósty badany planuje zmniejszyć zatrudnienie 
w dz i a ła lności pozarolniczej , z ty m że częściej dotyczyłoby to pracowników zatrudnio
nyc h dorywczo oraz pracowników nie będących członkami rodziny. Z kolei można 

przypuszczać, że rolnicy, którzy zamierzają zwolnić z pracy w działa lności pozarolni
czej pracowników zatrudnionych na s tałe oraz członków rodziny, to w większości przy
padków ci sami, którzy będą prawdopodobnie w najb l i ższej przyszłości l i kwidować 

firm ę (tab. 5 i 7). W gminach wiejskich oraz podm iejsk ich nieco więcej rolników pla
nuj e zwi ększyć zatrudnienie w działa l ności pozaro ln iczej , a mniej jest takich, którzy 
p l anują j e zmn i ej szyć. Ponadto, w gminach tych w ięcej ro lników zamierza zatrudn ić 

dodatkowo pracowników na s tałe oraz członków rodziny (tab. 5). 

Tabe la 5. Zam ierzenia respondentów na przysz l ość (do 2005 r.) dotyczące zatrudnienia w poza
ro lniczej clz i a l a ln ości gospodarczej 
Table 5 . ln tcntion o f respondents onto future (to 2005) connected with employment in nonagri
cu ltu ra l commercia l ac ti vity 

Badane gospodarstwa rolne 
Wyszczególnienie 

ogółem 
w poszczególnych grupach gmin* 
I li Ili IV V 

Odsetek ro lników. którzy zami erzają zwiększyć zatrudnienie w dz i a łalnośc i pozaro lniczej 
Ogólcm 24,8 22,9 26,7 27. 1 22,9 24,3 
w tym zamie rza j ą zatrudni ć pracowników: 
na stale 9, 1 3,8 14,3 17, I 5.8 4.3 
do1ywczo 15.7 19. 1 12.4 IO.O 17,1 20,0 
czlonków rodziny 2 1,9 19, 1 24.8 25,7 20,0 20,0 
pozos talvch pracowników 2,9 3,8 1.9 1,4 2,9 4.3 
w tym pozosta ł ych pracowników z terenu 
gminy 2.4 3.8 1,0 1.4 2.9 2,9 

Odsetek ro lników. którzy zamie rzają zmnie j szyć zatrudnienie w dz iałalnośc i pozarolniczej 
0°ółcm 16, 7 19, I 14,3 11.4 18,6 20.0 
w tym o pr;icowni ków: 
za trudnionych 1rn stale 5.7 6.7 4 ,8 4,3 5,7 7,1 
zatru ln ionych do1ywczo 11 ,0 12,4 9,5 7,1 12,9 12,9 
czlonków rodziny 2,9 3,8 1,9 1,4 2,9 4,3 
pozos talvch pracowników 13.8 15,2 12.4 10,0 15.7 15,7 
w tym pozosta lyd1 pracowników z terenu 
gminy IO.O 12.4 7,6 5.7 11 ,4 12,9 

Żródlo : jak w lab . I. 
bjaśnic n ia do tabe li: jak w tab. I. 

Acta Sci. Pol. 



Zmiany w rejes/rowanej dzialalnofri pozarolniczej rolników w regionie podkmpackim 75 

Jedynie co trzeci respondent zamierza w najbliższej przyszłości dokonać inwestycji 
na potrzeby rejestrowanej działa l ności pozaroln iczej. Najczęściej inwestycje te mają 
dotyczyć zakupu środków transportu oraz innych środków trwałych (w tym zwykle 
przez rolników, którzy prowadzą rejestrowaną pozaro ln i czą działalność usługową zwią

zaną z rolnictwem), a w mniejszym stopniu remontów budynków, budowy nowych lub 
rozbudowy istn iejących budynków oraz modyfikacji w procesach techno logicznych. 
Inwestycje dotyczące budynków gospodarczych i zakupu środków transportu częściej 
mają być przy tym realizowane przez rolników z gmin miejsko-wiejskich oraz odda lo
nych od Rzeszowa. W przypadku wszystkich ro ln ików źródłem reali zacji planowanych 
inwestycji na rzecz dzi ała l ności pozaro lniczej mają być środki własne, j edynie co trzec i 
zamierza przy tym korzystać z kredytu, a co piąty z innych obcych źróde ł, w tym 
z pożyczki od rodzi ny, znajomych itd . Jednak w gminach miejsko-wiej ski ch oraz od
dalonych od Rzeszowa więcej roln ików zamierza reali zować planowane inwestycj e 
korzystając z obcych źródeł finansowania, tj. kredytów oraz pożyczek od rodziny, zna
jomych itd. (tab. 6) . 

Tabela 6. Zamierzenia respondentów na przysz ł ość (do 2005 r.) dotyczące inwestycji na potrzeby 
pozarolniczej dz i ał a lności gospodarczej oraz źródł a ich fin ansowania 
Table 6. Intent ion of respondents onto future (to 2005) connected with investments in nonagri
cultural commercial activities as well as fin ancial sources of the investm ents 

Badane gospodarstwa ro lne 

Wyszczególnienie ogó l em 
w poszczególnyc h grupach gmin 

li Ili IV V 

% 

Zamierzenia dotyczące inwestycji : 

ogó łem 33,8 34,3 33,3 3 1,4 34,3 35 ,7 

w tym: 

budowa lub rozbudowa budynków 4,3 5.7 2,9 2,9 4 ,3 5,7 

remonty (adaptacja) budynków 7,1 9,5 4,8 2.9 8.6 IO.O 

zakup środków transportu 24.3 29.5 19,0 18,6 25 ,7 28,6 

zakup innych ś rodków trwa łych I 1.4 12,4 10,5 11 ,4 10,0 12.9 

w tym przez rolników prowadzących rejestrowam1 pozarolniczą dzialaln ość us lugową zw i ąz.am1 z rolnictwem 

X 8,1 10,5 5,7 2,9 8,6 12.9 

modyfikacje w procesach technologicz-
nyc h 1,4 1,9 1,0 1,4 1.4 1,4 

zakup nowych technologii 

Inne 

Inwestycje zostan ą zrealizowane za pomocą: 

wkl adów własnych 100 100 100 100 100 100 

kredytów 32,4 35,7 27.6 22.2 32.0 39,3 

inne ( pożyczk a od rodziny. znajomych 
itd .) 19,7 23,8 13,8 11,1 20,0 25,0 

Ż ród lo: j ak w tab. I. 
Obj aśni e n ia do tabeli: jak w tab. I. 
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Wśród badanych rolników, którzy zamierzają dokonywać zmian dotyczących zakre
su (profilu), skali (obrotów) oraz rejonu działania rejestrowanej pozarolniczej działalno
ś ci gospodarczej , przeważają tacy, którzy planują rozwój tej działalności, poprzez 
zwiększenie jej skali (obrotów), między innymi wskutek zwiększenia zatrudnienia, a 
także przez rozszerzenie profilu i zwiększenie rejonu działania firmy. Mniejszy jest 
natomiast odsetek rolników, których zdaniem będą oni zmuszeni do ograniczenia dzia
ła lności pozarolniczej przez zmniej szenie skali (obrotów) tej działalności , między in
nymi wskutek zmniejszenia zatrudnienia, a także przez zawężenie profilu i rejonu dzia
łani a firm y. Znikomy odsetek badanych stanowią zaś rolnicy zamierzający dokonać 
ca łkowitej zmiany profilu działania firmy , poszukując niejako nowych, innych możli
wości w tym zakresie. Niewielu spośród badanych zamierza również zlikwidować fir
mę, co może świadczyć o tym, że zdecydowana większość respondentów widzi per
spektywy zw i ązane z prowadzeniem działalności pozarolniczej na własny rachunek. 
Ponadto, zamierzenia rolników-przedsiębiorców odnośnie rozwoju działalności poza
rolniczej w większym stopniu dotyczą gospodarzy z gm in wiejskich oraz podmiejskich, 
a zamierzenia dotyczące ograniczenia tej działalności bądź całkowitej zmiany jej profilu 
c zęściej są zgłaszane przez rolników z gmin miejsko-wiejskich oraz oddalonych od 
Rzeszowa. Zdecydowana większość rolników nie zamierza w najbliższej przyszłości 

zmieni ać formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez nich rejestrowanej pozarol
niczej działa lności gospodarczej . Znikomy odsetek badanych twierdzi natomiast, że 
ulegnie ona zmianie z podmiotu gospodarczego prowadzonego przez osobę fizyczną na 
podmiot gospodarczy prowadzony w formie spółki, przy czym dotyczy to zwłaszcza 
rolników z gmin wiejskich i podmiejskich (tab. 5 i 7) . 

Tabela 7. Zamierzenia respondentów na przy szłość (do 2005 r.) dotyczące zakresu, skali i rejonu 
d ziałania pozarolniczej cl z iala lności gospodarczej oraz jej formy organizacyjno-prawnej 
Table 7. lntention of respondents on to future (to 2005) connected with range, scale and region of 
nonngri cultural commercial activity ns well as her lega I form 

Badane gospodarstwa rolne 

Wys1.czcgólnicnic ngólcm 
w poszczególnych grupach gmin 

li Ili IV V 

% 

Zakres i skala dzialalnosci : 

ro7.s1.c17.cnic profilu 18.1 11.4 24,8 22,9 17,1 14.3 

taw,t.cnic pro filu 5,7 6,7 4.8 4,3 5,7 7,1 

z111iana pro filu 2,9 3,8 1,9 1.4 2,9 4,3 

pro fil bez zmian 68.1 73.3 62,8 65,7 70,0 68,6 

likwidacja !inny 5.2 4,8 5,7 5,7 4,3 5.7 

1w i ~ k s1c ni c skali (obrotów) 2 1.9 17. 1 26.7 27, I 20.0 18.6 

Lmnicjszcnic skali (obrotów) 13.8 15.2 12.4 IO.O 15.7 15,7 

~b l a (obroty) bez zmian 59.1 62.9 55,2 57,2 60,0 60.0 

I i kw id a ej a li 1111y 5.2 4.8 5,7 5.7 4.3 5,7 

Rejon d?ialanin: 

Zwi , kszrn ic 2 1.9 17.1 26.7 27. 1 20,0 18,6 

Zmni :js1.cnic 13.8 15,2 12.4 10,0 15.7 15.7 
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cd. tabeli 7 

bez zmian 59, I 62,9 55,2 57,2 60,0 60,0 

likwidacja finny 5,2 4,8 5,7 5,7 4,3 5,7 

Forma organizacyjno-prawna działalności pozarolniczej: 

zmiana z podmiotu gospodarczego prowadzonego pi-zez osoby fi zyczne na podmiot gospodarczy prowa
dzony w formie spółki 

X 8,1 2,9 13,3 17, I 4,3 2,9 

bez zmian 86,7 92,3 81,0 77,2 9 1,4 91,4 

likwidacja finny 5,2 4,8 5,7 5.7 4,3 5.7 

Żródlo: jak w tab. I. 
Objaśnienia do tabeli: jak w tab. I. 

WNIOSKI 

I. Rolnicy szybko zaczęli reagować na pojawiające się nowe możliwości w zakresie 
gospodarowania, w wyniku urynkowienia polskiej gospodarki, rozpoczynając pozarol
niczą działalność gospodarczą na własny rachunek. 

2. Rolnicy prowadzą najczęściej działalność pozarolniczą w formie podmiotów go
spodarczych osób fizycznych i w pełnym wymiarze (na stałe) , przy czym jej kierunki są 
nieco zróżnicowane w zależności od typu i położenia geograficznego gminy. 

3. Po uruchomieniu działalności pozarolniczej rolnicy wprowadza li w niej różno
rodne zmiany, które należy ocenić pozytywnie i traktować jako pożądane, gdyż w więk
szości przypadków oznaczały w praktyce rozwój tej działalności , przy czym dotyczy to 
zwłaszcza gmin wiejskich oraz podmiejskich. 

4. Znikoma część respondentów przymierza się do zlikwidowania firmy , co może 

świadczyć o tym, iż w większości przypadków rolnicy osiągnęli sukces w działalności 
pozarolniczej i widzą dalsze perspektywy związane z jej prowadzeniem. 

5. Wśród zamierzeń rolników dotyczących działalności pozarolniczej przeważają 
postawy raczej bierne, nastawione na utrzymanie tego, co już osiągnęli (tj. potencjał 
gospodarczy, pozycja rynkowa itp.), a w niewielu przypadkach możn a natomiast za
uważyć postawy twórcze, dynamiczne, ekspansywne, nastawione zdecydowanie na 
dalszy rozwój prowadzonej działalności pozarolniczej , zdobywanie nowych rynków 
zbytu oraz na wzrost konkurencyjności (wprowadzanie innowacj i, zmniejszenie kosz
tów jednostkowych itp.), przy czym dotyczy to zwłaszcza gmin wiejskich i podmiej
skich. 

6. Rolnicy zwykle prowadzą więc działalność pozarolniczą w sposób rutynowy, po
wielając techniki wytwarzania i metody zarządzania powszechnie znane, czyli ni e wno
szą do rodzimej gospodarki wysokiej zdolnośc i innowacyjnej, wn oszą j ednak pewne 
nowe sposoby myślenia i działania (np. łącząc prowadze nie gospodarstwa rolnego 
z działalnością pozarolniczą). 
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THE CHANGE IN THE REGISTERED NONAGICULTURAL COMMERCIAL 
ACTIVITY OF FARMERS IN PODKARPACIE REGION 

Abstract. The aim of this a rticłe is to detennine changes in registered non-agricułture 
com mercia l activity of fanners in Podkarpacie region. There were also described fanners 
intcntions regarding future non-agricułtural business. Conducted reasearches proved that 

some ehanges appłied by the farmers after starting non-agrieułtural activities resulted in 
dcvelopmcnt of the business. Most of the fanners had a pass ive attitude regarding future 

business, a iming onły to maitain the achived łevel of business development. 

Key words: non-agricułtural commerci a l activity, farmers , Podkarpacie region. 

Dari11 s::: Zając . UnilVersytet R:::es:::mvski. Wydział Ekonomii, Zakład Polityki Gospodarczej i Agro
biz11es11. 11ł. M. Ćwikłi1'1skiej 2. 35-6()/ R:::eszÓlV 

Acta Sci. Pol. 



Oeconomia 2 (1) 2003, 79-86 

WPŁYW POZIOMU INFRASTRUKTURY NA DOCHODY GMIN 
ORAZ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
NA OBSZARACH WIEJSKICH DOLNEGO ŚLĄSKA 

Irena Kropsz 

Streszczenie. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wiąże siie z pclnicnicm więk
szej li czby funkcji pozarolniczych, gdzie dużą rolę odgrywa poziom wyposażenia infra
strukturalnego. Niedorozwój infrastruktury jest jedną z barier rozwoju tych obszarów. 
dlatego w artykule przedstawiono jej wpływ na rozwój przedsic;biorczości na obszarach. 

Słowa kluczowe: wieś, infrastruktura. przedsiębiorczość, dochody gmin. Dolny Śląsk . 

WPROWADZENIE 

Rozwój infrastruktury wiejskiej jest czynnikiem ułatwiającym powstawanie poza
rolniczych zakładów pracy. Promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na 
terenach wiejskich musi być poprzedzone lub co najmniej zsynchronizowane z istnie
niem odpowiedniego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego mogącego świadczyć 
niezbędne usługi [Wilczyńska 1997] . 

Pomimo że infrastruktura stanowi złożoną całość , to wpływ poszczególnych j ej 
elementów na rozwój przedsiębiorczości na wsi i ich gospodarcze ożywienie jest zróż
nicowany [Pięcek I 996, 1997]. W kontekście wielofunkcyjnego rozwoju wsi istotnego 
znaczenia nabrały te instytucje infrastruktury, które finansowo wspierają rozwój przed
siębiorczości wiejskiej, zajmują się kształceniem, podwyższeniem kwa lifikacji 
i dokształcaniem ludzi zatrudnionych w systemie przedsiębiorczośc i oraz promują re
gion, gminę, wieś jako miej sce lokalizacji gospodarczej. Instytucje tego typu nazywane 
są infrastrukturą instytucjonalną. Zalicza się do niej banki , rejonowe biura pracy, biura 
notarialne, instytucje prowadzące porady prawne i ekonomiczne, wyspecjalizowane 
instytucje obsługujące producentów, banki informacji o regionie, rynk u itp ., a także 
działające w tej sferze fundacje [Pięcek I 997]. 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejsk ich , obejmujący między innym i powstawa
nie drobnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych , napotyka na trzy główne 

bariery: 
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• brak wiedzy i często odwagi podjęcia ryzyka w zakresie pozarolniczej działalności 
gospodarczej; 

• niedostateczne na ogól zasoby kapitałowe ludności przy dotychczas mało atrakcyj
nych warunkach korzystania z kredytów bankowych; 

• przeszkodę aktualnie na większości obszaru kraju najważniejszą - niedostateczny, 
w licznych przypadkach, stan ilościowy i jakościowy urządze11 infrastruktury tech
nicznej. 

W tej sytuacji większe możliwości rozwijania wielofunkcyjności mają rejony wyżej 
stojące gospodarczo, co może pogłębić zróżnicowanie poziomu przestrzennego zago
spodarowania kraju na niekorzyść terenów mniej zaawansowanych [Zawadzki 1994]. 

Za szczególnie skuteczny sposób przełamywania barier rozwoju przedsiębiorczości 
należy uznać poprawę stanu lokalnej infrastruktury technicznej . Strategia rozwoju gmi
ny powinna nam wskazać na priorytetowe przedsięwzięcia w tym właśnie zakresie 
[Kłodziński, Siekierski 1997]. 

CEL, ZAKRES I METODYKA PRACY 

W artykule podjęto próbę wykrycia zależności pomiędzy wybranymi elementami in
frastruktury technicznej , społecznej i ekonomicznej a dochodami gmin przypadającymi 
na I mieszkańca oraz dodatkowo wybrane elementy infrastruktury korelowano 
z przedsiębiorstwami zarejestrowanymi w systemie REGON ogółem i z podziałem na 
rodzaje działalności: działalność produkcyjna, budownictwo, handel i naprawy oraz 
transport, składowanie i łączność . 

Uwzględniając znaczenie infrastruktury w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów 
wiejskich s formułowano następujące cele: 
• okreś lenie wpływu wybranych elementów infrastruktury technicznej, społecznej 

i ekonom icznej na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Ślą
ska, 

• określenie wpływu wybranych elementów infrastruktury technicznej, społecznej 

i ekonomicznej na dochody własne gmin w przeliczen iu na I mieszkańca na obsza
rach wiejskich Dolnego Śląska. 

Badania zrealizowano na terenie wszystkich byłych województw Dolnego Śląska. 
Do ich przeprowadzenia obiekty badawcze (gminy, wsie) wybrano w sposób losowy 
i celowy [Kopeć 1983; Stachak, Woźniak 1981]. W 1996 roku do przeprowadzenia 
badań szczegó lowych wybrano wszystk ie gminy wchodzące w skład województwa 
dolnoś l ąsk i ego, tak więc badania dotyczy ły 126 gmin. Szczegółowa analiza stanu infra
struktury obszarów wiejskich wszystkich gmin rejonu badawczego przeprowadzona 
w 1996 roku umożliwiła wytypowanie do dalszych badai1 gmin o najlepszym, średnim 
i najgorszym poziomie wyposaże nia w wybrane elementy infrastruktury. Z każdego z 4 
byłych województw, metodą doboru celowego, wybrano po 3 gminy wg powyższego 
podzi a łu. Ogó łem wybrano 36 gmin, na terenie któ1ych w sposób losowy dobrano po 
3 wsie zakwalifikowane do szczegółowej ankietyzacji w 1999 roku. Spośród wszystkich 
wsi położonych na terenie zakwalifikowanych 36 gmin wylosowano po 3 wsie. Bada
niom poddano więc I 08 wsi. 
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Szczegółowe infonnacje dotyczące poszczególnych elementów infrastruktury wy
branych wsi zebrano wykorzystując metodę ankietową [Kopeć 1983]. Narzędziem ba
dawczym była ankieta opracowana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Do zbierania materiałów pierwotnych wykorzysta
no również informacje publikowane w statystyce powszechnej . Zakres bada11 obejmo
wał analizę wybranych elementów infrastruktury technicznej , spolecznej i ekonomicz
nej. Do opracowań wybrano po pięć elementów z każdego rodzaju infrastruktury. Łącz
nie analizie szczegółowej poddano 15 elementów infrastruktury. W obrębie infrastruk
tury technicznej analizie poddano: sieć wodociągową i kanalizacyjn ą, gaz przewodowy, 
gęstość dróg o nawierzchni twardej oraz liczbę abonentów telefonicznych. Infrastruktu
rę społeczną analizowano na podstawie: liczby szkół podstawowych i ponadpodstawo
wych, bibliotek, przychodni i ośrodków zdrowia oraz aptek i punktów aptecznych. 
Spośród elementów infrastruktury ekonomicznej wybrano: instytucje finan sowe, punkty 
świadczące usługi rolnicze, punkty zaopatrzenia i zbytu oraz zakłady rzemi eś lni cze . 

Dostępność poszczególnych elementów infrastruktury technicznej określano jako 
procent gospodarstw wyposażonych w dany element, długość dróg w km/ I OO km 2 

i liczbę abonentów telefonicznych przypadających na I OOO mieszka11ców. Elementy 
infrastruktury ekonomicznej przeliczano na 100 km2

, natomiast wyposażenie w infra
strukturę społeczną określano dwojako: na I OOO mieszkat1ców oraz, uwzg l ęd niaj ąc 

przestrzenny charakter obszarów wiejskich, również na I OO km2
. Taki sposób uj ęc i a 

umożliwił bardziej wnikliwą analizę dostępności do elementów infrastruktu1y. Do opra
cowywania materiałów źródłowych zastosowano metodę opisową, porównawczą [Ko
peć 1983] oraz metody statystyczne: analizę korelacji prostej i regresji wielokrotnej 
[Zieliński 1999; Stanisz 1998, 2000]. Badania prowadzono w latach 1996- 1999. 

WYNIKI BADAŃ 

Wyznaczenie prostej regresji sprowadza s i ę do okreś l e ni a wartości wspólczynników 
zmiennych niezależnych określających zmi enną za leżn ą i przedstawienie jej w postac i 
równania regresji jednej (lub kilku) zmiennych względem drugiej. Prosta regresji po
zwala oceniać wartość zmiennej za l eżn ej na podstawie zmiennej (zmiennych) ni eza l eż

nych . Takie określenie wartości jest obarczone pewnym blędem , ale ryzyko zw i ązan e 

z popełnieniem takiego błędu może być mniejsze ni ż ryzyko właśc i wego badania - lub 
też jego brak - gdy takie badanie jest niemożliwe [Zieli11ski 1999]. 

Przeprowadzana wcześniej analiza korelacji prostych nie wykazala istotnych zw i ąz

ków między wybranymi elementami infrastruktury a przeds i ębiorczośc i ą oraz docho
dami gmin w prze liczeniu na I mieszkańca . W zw iązk u z tym, po stwierdzeni u wystę

pujących przypadkowo istotnych za l eżnośc i , nie mających rzeczyw istego uzasadn ieni a, 
przeprowadzono analizę regresji wielokrotnej , wychodząc z zalożen i a, że jej wy ni ki 
pozwolą na uzyskanie znacznie doklad niej szej in formacj i o za l eżnośc i cech. Do badania 
regresji wielokrotnej wybrano po 5 elementów infrastruktury technicznej , społeczn ej 
i ekonomicznej , n azywając je cechami ni eza l eżnym i . Jako cechy za l eżn e wytypowano 
liczbę jednostek przeds i ębiorczości REGON ogó łem na wsi oraz dochody własn e gmin 
w przeliczeniu na I mieszkańca . 
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Przeprowadzając analizę regresji uzyskano informację dotyczącą udziału każdej 

z cech niezależnych w określeniu zmienności cechy zależnej oraz określono współ
czynniki regresji wielokrotnej cechy zależnej względem układu cech niezależnych. 

Oprócz tego, na podstawie współczynnika regresji wielokrotnej (R) można określić, czy 
dane cechy niezależne (w sposób istotny bądź też nieistotny), jako komplementarne w 
odniesieniu do siebie elementy infrastruktury, mają wpływ na zmienną zależną. 

Infrastruktura techniczna 

Analizując oddziaływanie infrastrnktury technicznej na przedsiębiorczość wiejską 
i poziom dochodów, do analizy regresji wybrano: dostępność do wodociągu zbiorowego 
(x 1), dostęp do sieci kanalizacyjnej (x2) , podłączenie do gazu przewodowego (x3), gę

stość dróg (x4) i liczbę abonentów telefonicznych (x5) jako zmienne niezależne oraz 
liczbę jednostek REGON ogółem i dochody własne gmin na I mieszkańca (y) jako 
zmienne zależne. 

W tabeli I przedstawiono wyniki analizy regresji między liczbą jednostek REGON 
oraz dochodami własnymi gmin na I mieszkańca a infrastrukturą techniczną. W 1996 
roku poz iom wyposażenia w wybrane elementy tej infrastruktury wpływał istotnie na 
rozwój przeds iębiorczości na wsi , natomiast w 1999 roku wpływ ten był nieistotny. 

Wprawdzie istotność wpływu wszystkich elementów infrastruktury technicznej na 
li czbę jednostek REGON, wyrażona współczynnikiem regresji wielokrotnej, jest niska, 
okazuje s ię jednak, że lepsze wyposażenie terenów wiejskich w te elementy infrastruk
tury może mieć wpływ na wzrost liczby jednostek związanych z działalnością gospo
darczą na tym obszarze. Stan infrastruktury technicznej tylko nieco w ponad 20% wyja
ś ni a ł zmienność cechy zależnej będącej przedmiotem tej analizy. Pozostałą część 

zmiennośc i tej cechy determinowały czynniki nie będące przedmiotem tego badania. 
Jak przedstawiają dane w tabeli I, zarówno w 1996, jak i w 1999 roku elementy in

frastruktury technicznej wykaza ły istotną zależność z dochodami własnymi gmin. 
Współczynnik determinacji wskazuje, że infrastruktura techniczna w około 50% wyja
ś ni a ł a zmienność cechy zależnej. Wpływ wszystkich elementów infrastruktury tech
ni cznej na dochody własne gmin był dość wysoki , można więc wnioskować, że popra
wa wyposażenia terenów wiejskich w te elementy infrastruktury może korzystnie wpły
n ąć na wzrost dochodów własnych gmin poprzez zwiększenie atrakcyjności tego rejonu 
dla przyszłych inwestorów. 

Infrastruktura społeczna 

W przypadku infrastruktury społecznej do analizy regresji wybrano: szkoły podsta
wowe (x 1), szko ły ponadpodstawowe (x2) , biblioteki (x3) , przychodnie i ośrodki zdrowia 
(x4) oraz aptek i i punkty apteczne (x5) jako zmienne nieza leżne oraz liczbę jednostek 
zarejestrowanych w systemie REGON ogó łem i dochód własny gminy na ł mieszkańca 

(y) jako zmienne za l eżne . Anal iza regresj i zosta ła wykonana dl a lat 1996 i 1999. 
Zamieszczone w tabeli ?. wyniki anali zy regresji w badanych populacjach wskazują 

nn to. że elementy infrastrukt ury spo ł ecznej mają istotny wpływ na liczbę jednostek 
za rejestrowanych w sys temie REGON. zarówno w 1996 roku , j ak i w 1999 roku. 
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Tabela I . Wyniki regresji zmiennych zależnych i elementów infrastruktury technicznej 
Table 1. Results of regressions of altemates dependent and elements of technical infrastructure 

Wyszczególnienie 
Specitication 

N - I iczcbność próby 

R,-wspólczynnik regresji 
teoretyczny 

R - współczynnik regresji 

R2 
- współczynnik detenni-

nacji 

p - poziom istotności 

Żródło: Badania własne. Source: 

Zmienne zależne 
Altematcs dependent 

REGON ogólem 
In generał REGON 

1996 1999 

126 36 

0,27 0,48 

0,51 0,47 

0,26 0,22 

<0,00 < 0,18 

Author's own research. 

Dochody gmin 
na I mieszkań ca 

Revenucs of communities 
on I inhabitant 

1996 1999 

126 36 

0,27 0,48 

0,66 0,76 

0,44 0,58 

< O.OO < 0,00 

Tabela 2. Wyniki regresji zmiennych zależnych i elementów infrastruktury społecznej 
Table 2. Resułts of regressions of altemates dependent and ełernents of social infrastructures 

Wyszczególnienie 
Specification 

N - liczebność próby 

R.- współczynnik regresji 
teoretyczny 

R - wspólczynnik regresji 

R2 
- współczynnik detcnni-

nacji 

p - poziom istotności 

Zmienne zależne 
A łtemates dependent 

REGON ogółem 
In generał REGON 

1996 1999 

126 36 

0,27 0,48 

0,42 0,49 

0,18 0,24 

< 0,00 < 0,12 

Żródlo: Badania własne . Source: Author ' s own rescarch. 

Dochody gmin 
na I micszkruica 
Revcnucs of communities 
on I inhabitant 

1996 1999 

126 36 

0.27 0,48 

0,29 0,43 

0,08 0,19 

< 0,06 < 0,26 

83 

Poziom infrastruktury w około 20% wyjaśniała zmienność cechy zal eżnej . Wpływ 

wszystkich elementów infrastruktury społecznej, działających łącznie na liczbę j edno
stek REGON, wyrażony współczynnikiem regresji wielokrotnej był istotny w 1996 i 
1999 roku i w rzeczywistości lepsze wyposażenie terenów wi ejskich w te e lementy 
infrastruktury powinno mieć wpływ na rozwój przeds iębiorczości na tym obszarze. 

W 1996 roku elementy infrastruktury społecznej wpływały w sposób istotny, ale na 
słabym poziomie na dochody własne gmin, natomiast w 1999 roku współczynnik regre
sji wielokrotnej był nieistotny. 
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Infrastruktura ekonomiczna 

W przypadku infrastrnktury ekonomicznej do analizy regresji wybrano: instytucje 
finansowe (x 1), punkty usługowe (x2), punkty skupu (x3), punkty zaopatrzenia (x4) oraz 
zakłady rzemieślnicze (x5) jako zmienne niezależne oraz liczbę jednostek zarejestrowa
nych w systemie REGON ogółem i dochód własny gminy na I mieszkańca (y) jako 
zmienne za leżne. Analiza regresji została wykonana dla lat I 996 i 1999. 

Z zamieszczonych w tabeli 3 wyników analizy regresji można wywnioskować , że 

w badanej populacji tylko w 1996 roku elementy infrastruktury ekonomicznej wykazały 
istotny wpływ na wzrost liczby jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie 
REGON. W I 999 roku wybrane cechy nie miały istotnego wpływu na ich liczbę, czyli 
na poziom przedsiębiorczości na wsi . 

Tabela 3. Wyniki rcgn:sji zmiennych zależnych i elementów infrastruktury ekonomicznej 
Table 3. Rcsults of regrcssions of alternates dependent and elements of economic infrastructure 

Wyszczególnienie 
Spcc ilicalion 

N - I i czcbność próby 

R, - współczynnik regresj i teoretyczny 

R - wspó ł czynn ik regresji 

R2 
- współczynnik determinacji 

p - poziom i s totnośc i 

Zmienne za l eżne 

A ltcmales dependent 

REGON ogółem 
In generał REGON 

1996 1999 

I 14 36 

0,30 0,48 

0,60 0,44 

0,36 0,19 

<0,00 < 0,24 

Żródlo : Badania własne . Sourcc: Author's own rcsearch. 

Dochody gmin 
na I m ieszkaiica 
Rcvenucs of communities 
on I inhabitant 
1996 1999 

I 14 36 

0,30 0,48 

0,24 0,36 

0,06 0,13 

< 0,27 < 0,91 

Elementy infrastrnktury ekonomicznej w 1996 roku w 36% wyjaśniały zmienność 
cechy reprezentującej aktywność gospodarczą na wsi, natomiast w 1999 roku wpływ ten 
by ł zdecydowanie niższy. Liczba jednostek przedsiębiorczości zarejestrowanych 
w systemie REGON w I 9% zdeterminowana była przez elementy infrastruktury eko
nomicznej . 

W ł a tac h I 996 i I 999 poziom wyposażenia w infrastrukturę ekonomiczną nie wpły
wał istotnie na dochody własne gmin. Należy przypuszczać, że stan infrastruktury eko
nomicznej na wsi dolnoś l ąs kiej pozostawia jeszcze wiele do życzenia i nie aktywizuje 
działalności gospodarczej miejscowej ludności . 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przyszłość rolnictwa za l eży od ożywienia nierolniczych sfer gospodarki narodowej. 
Powodzenie polityki państwa wobec wsi i rolnictwa będzie ściśle związane z przemia
nami w ca ł ej gospodarce. z tempem przekształce11 własnościowych , restrukturyzacją 
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banków, prywatyzacją przedsiębiorstw , które będą zdolne skupować i przetwarzać pło
dy rolne oraz tworzyć nowe miejsca pracy, także dla członków rodzin rolniczych. Waż

na jest odpowiednia polityka fiskalna tworząca zachęty do inwestowania oraz właściwa 
polityka regionalna. Wiele będzie również zależeć od samych rolników i ich inicjatyw. 
Warunkiem niezbędnym do dalszego rozwoju terenów wiejskich jest poprawa stanu 
wyposażenia infrastrukturalnego wsi i gospodarstw, zwłaszcza w te elementy, które 
decydują o stanie środowiska naturalnego oraz umożliwiają dzieciom i młodzieży wiej
skiej edukację na poziomie pozwalającym w przyszłości na identyfikowanie obszarów 
wiejskich jako swojego miejsca pracy i zamieszkania [Nietupski, Kutkowska, Kropsz 
1999]. 

W wyniku przeprowadzonych badai1 oraz uzyskanych wyników sformułowano na
stępujące wnioski: 

I. Badania korelacyjne (korelacje proste) między wybranymi elementami infra
struktury technicznej, społecznej i ekonomicznej wykazały brak istotnych związków 
między nimi. Zaobserwowano słabą i średnią zależność między poziomem infrastruktu
ry technicznej a przedsiębiorczością i dochodami własnymi gmin na I mieszkańca. 
Infrastruktura ekonomiczna nie wykazała istotnego wpływu na dochodowość gmin 
i aktywność gospodarczą miejscowej ludności. Zapewne przyczyna tkwi w zbyt niskim 
poziomie wyposażenia obszarów wiejskich Dolnego Śląska w ten rodzaj infrastruktury 
i fakcie, że elementy infrastruktury działają łącznie zarówno na dochodowość gmin, jak 
i na przedsiębiorczość mieszkańców. 

2. Analiza regresji wielokrotnej ukazała wpływ wyposażenia w infrastrukturę tech
niczną na wzrost rozwoju przedsiębiorczości i dochodów własnych gmin na I miesz
kańca. Wpływ ten jednak był zróżnicowany w zależności od rodzaju infrastruktury 
i okresu badań. Najistotniejszy był wpływ infrastruktury technicznej na dochody własne 
gmin w przeliczeniu na I mieszkar1ca. Oznacza to, że poprawa stanu infrastruktury 
technicznej wpływa korzystnie na dochody własne gmin przez zwiększenie atrakcyjno
ści tego rejonu dla przyszłych inwestorów. 

3. W przypadku infrastruktury społecznej analiza regresji wykazała istotny wpływ 
jej elementów na liczbę jednostek zarejestrowanych w systemie REGON, jak również 
na dochód własny gminy w 1996 roku, natomiast brak było tego wpływu w 1999 roku. 

4. Pomimo tego, że wyposażenie niektórych elementów infrastruktury ekonomicznej 
wzrosło w badanym okresie, zmiany te nie wpłynęły w sposób istotny na wzrost liczby 
jednostek zarejestrowanych w systemie REGON i na dochody własne gmin. 
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INFLUENCE OF LEVEL OF INFRASTRUCTURE ON REVENUES 
OF COMMUNITIES AND ON DEVELOPMENT OF ENTREPRISES 
ON RURAL AREAS OF THE LOWER SILESIA 

Abstract. The mułtifunctional devełopment of the rura! areas is connected with the in
creasecl number of the functions outside agricułture, where the essentiał role belongs to in
frastructural outtit. Unclercleveloped infrastructure is one of the rai ling in the development 
of thosc areas, therefore the article present clevelopment of enterprises on the rura! areas. 
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PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ POD WPŁYWEM 
AGENCJI WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTW A 
(NA PRZYKŁADZIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO) 

Bogdan M. Wawrzyniak 

Streszczenie. Celem opracowania było wykazanie na przykladzie woj. kujawsko
-pomorskiego. jak transl'cr ziemi z sektora publicznego do sektora prywatnego wplynąl na 
poprawę struktury agrarnej. Z bada1i wynika, że transformacja rolnictwa paiistwowcgo 
poprzez A WRSP przyczyni la sic,: do wzrostu własności prywatnej w rolnictwie. Wzrost 
ten dotyczył gospodarstw indywidualnych, które kupily ziemię z Zasobu Skarbu Państwa. 

Na tej drodze I 0% rolników indywidualnych powiększy lo swoje gospodarstwa. Ponadto, 
wiele gospodarstw wielkoobszarowych znalazło się w rękach osób prywatnych, które 
wzmocniły swoją pozycję na rynku. 

Słowa kluczowe: struktura agrarna, sektor publiczny, sektor prywatny, rcstrnktwyzacja. 

WSTĘP 

Z chwilą powstania Agencji Własności Rolnej Skarbu Pa11stwa (A WRSP) pojawiły 
się nowe możliwości przepływu ziemi, tj. z sektora publicznego do sektora prywatnego, 
a nie jak uprzednio bywało (do 1989 r.), z gospodarstw indywidualnych do PGR. Po
wstanie Agencji oznaczało jednocześnie pojawienie się dużego rezerwuaru ziemi , któ1y 
mógł być rozdysponowany przynajmniej w dwóch kierunkach: 
I) na cele poprawy struktmy agrarnej gospodarstw rolnych, 
2) bądź pozostawienie w niezmienionym kształcie jako gospodarstwa wielkoobszaro

wego. 
W rzeczywistości ustawa o powołaniu Agencji z I 99 I r. przew idywała co najmniej 

5 możliwości rozdysponowania gruntów z Zasobu Skarbu Państwa (porów naj Ustawa 
z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomośc iami rolnymi Skarbu Pań
stwa - DzU z 1995 r. nr 57, poz. 299, tekst ujednolicony z uwzg l ędni e niem wprowa
dzonych zmian), w tym: 

sprzedaż gruntów Zasobu A WRSP, 
dzierżawa gruntów Zasobu A WRSP, 
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administrowanie, 
tymczasowy zarząd, 
nieodpłatne przekazanie. 

B.M. Wawrzyniak 

Wprowadzając ustawę o Zasobie Skarbu Państwa spodziewano się, że proces re
strukturyzacji byłych państwowych gospodarstw rolnych pozwoli na bardziej efektywne 
wykorzystanie czynników produkcji i ich rozwój w warunkach rynkowych. Ustawa 
z 1991 r. odegrała istotną rolę w procesie transformacji sektora publicznego, zwłaszcza 
w regionach o dużym nasileniu występowania PGR. W ustawie tej przyjęto zupełnie 
odmienną filozofię przekształce11 własnościowych, w porównaniu na przykład do gałęzi 
i działów pozarolniczych. Przede wszystkim przyjęto uproszczoną procedurę, która 
polegała na tym, że decyzję o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego podejmował 
organ założycielski z własnej inicjatywy lub na wspólny wniosek dyrektora i rady pra
cowniczej, lub na wniosek Agencji. 

W okresie przekształcania dużą rolę odegrała pierwsza faza restrukturyzacji, pole
gająca na wyodrębnieniu składników z majątku przedsiębiorstwa i identyfikacji grun
tów leżących w dużym rozproszeniu (księgi wieczyste) . Faza ta wykazała, jaki jest 
rzeczywisty stan prawny przejętych PGR, jakie są możliwości zaspokojenia roszczeń 
prawowitych właścicieli , a zwłaszcza ustalenia liczby działek i enklaw oddalonych od 
centrów przedsiębiorstw , które powinny być zbyte na rzecz rolników indywidualnych. 
Można nawet zaryzykować twierdzenie, że pierwsza faza była decydująca dla procesu 
transformacji, gdyż ustalone wówczas relacje między różnymi sposobami rozdyspono
wania gruntów utrzymują się z małymi modyfikacjami do dnia dzisiejszego. 

MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY I METODY 

Proces transformacji rolnictwa przebiegający w byłych państwowych gospodar
stwach rolnych oznacza! również istotne zmiany w strukturze agrarnej gospodarstw 
indyw idualnych. Pojawił s i ę bowiem nowy czynnik w postaci ziemi, który mógł wpły
n ąć na poprawę relacji między podstawowymi czynnikami produkcji , a mianowicie 
z i e mi ą, pracą i kapitałem. 

Badania skoncentrowano na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, który do 1999 r. 
obejmowa l trzy od rębne województwa, tj. woj. bydgoskie, toruńskie i włocławskie . Jest 
to j ednocześni e ciekawy reg ion bada11 , ponieważ już w okresie międzywojennym wiel
ka wlasność roln a (w ramach ówczesnego woj. pomorskiego) obejmowała w 1933 r. 
I 077 majątków prywatnych , przy czym 871 (52,9%) należało do Polaków oraz 506 
(47 , I%) do N iemców [Wawrzy niak 2002]. 

Reform a roln a PKWN z 1944 r. obeszła s i ę dość „łagodnie" z tutejszymi majątkami 
z iemskimi i domenami pań stwowymi. W 1949 r. notowano jeszcze 507 takich jedno
stek, w tym 367 (72,4%) gospodarstw powyżej I OO ha. Dawniejsze państwowe gospo
darstwa rolne przechodz ily du żo zmian i reorgani zacji. Występowały pod nazwą zjed
noczei'1, in spektoratów, zespołów , kombinatów i przedsiębiorstw wielozakładowych. 
Z c hwil ą fiaska spóldzie lczej drogi socjali zacji wsi ( 1956 r.) przyjęto koncepcję „pań-
twowyc h'' przekszta lce1i w rolnictwie. Od tego momentu wszystkie grunty wypadające 
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z produkcji, a także ziemie przejmowane za renty i emerytury (ekonomicznie podupa
dłe) trafiały do PGR. Stąd ich liczba, i obszar ciągle wzrastały. W 1973 r. było 405 
państwowych gospodarstw rolnych, zgrupowanych w 66 przedsiębiorstwach wieloza
kładowych i gospodarujących na około 160 tys. ha użytków rolnych. 

Celem badań było ustalenie, w jakim zakresie ziemie chłopskie wypadające 

z produkcji a przejmowane przez PGR powróciły do sektora prywatnego i zasiliły 

chłopskie gospodarstwa indywidualne. W momencie powstania A WRSP zaistniała 

historyczna szansa odzyskania ziem, które nie tworzyły zwartych przestrzeni produk
cyjnych, lecz jako enklawy i obszary oddalone od macierzystych jednostek nadawały 
się idealnie do sprzedaży rolnikom . 

Materiał źródłowy został oparty na oficjalnych danych Powszechnego Spisu Rolne
go z 1996 r., danych statystycznych GUS oraz na sprawozdaniach Oddziału Terenowe
go A WRSP w Bydgoszczy. Wyniki badań za okres 1992- 1998 przedstawiono odrębnie 
dla występujących wówczas trzech województw, a po 1999 r. dla całego woj. kujawsko
pomorskiego. 

Metodą analizy było prowadzenie porównań między sektorem prywatnym 
a sektorem publicznym na przestrzeni dziesięciu ostatnich lat. 

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ STATYSTYCZNYCH 

Struktura agrarna obrazuje pewien układ gospodarstw rolnych według ich obszaru. 
Podstawowym czynnikiem produkcji jest z kolei ziemia, a wszystkie pozostałe czynniki 
są z nią liniowo skorelowane. Tak prezentowana struktura agrarna obarczona jest okre
śloną wadą, ponieważ pokazuje tylko grupowanie gospodarstw według ich potencjału 
fizycznego (w ha), bez uwzględnienia jakości gleb (klasy bonitacyjne) i wyposażenia 
w inne czynniki produkcji, jak czynnik ludzki (praca) czy kapitał (wyposażenie w bu
dynki i środki techniczne) [Szemberg 1998]. 

Przez dłuższy czas przemiany obszarowe w ramach sektora prywatnego, dokony
wały się bez możliwości zasilania zewnętrznego . Przemiany te polegały z jednej strony 
na podziale już istniejących gospodarstw (działy rodzinne), z drug iej zaś na kupnie 
ziemi od sąsiada. Z uwagi na fakt małej podaży gruntów w niektó1ych reg ionach wystę

powało zjawisko stagnacji. 
Tak więc występowanie przewagi popytu nad podażą przyczyniało s i ę do stałego po

gorszenia struktury agrarnej. Część gospodarstw z przyczyn ekonomicznych (podupadłe 

i zaniedbane) wypadła na trwale z produkcji i przeszła do innego sektora (tab. I). 
Te negatywne zjawiska zostały odwrócone po 1991 r., czyli po ukazaniu s i ę ustawy 

o A WRSP. Agencja została wyposażona w delegację sprzedaży ziemi rolnikom indywi
dualnym w takim zakresie, w jakim dysponowała wolnymi gruntami , czy li bez sztucz
nej parcelacji wielkoobszarowych gospodarstw rolnych , które stanow iły j ednolity orga
nizm gospodarczy. Zainteresowanie rolników było duże z uwagi na swo isty „g łód zie
mi", który występował we wszystkich regionach , lecz mógł być zaspokojony w pobli żu 

byłych PGR, gdzie faktycznie takie ziemie występowały [Spychalski 1999]. 
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Tabela I. Struktura agrarna indywidualnych gospodarstw rolnych w regionie kujawsko
-pomorskim (1996) 
Table I. Agrarian structurc of p1ivate farms in kujawsko-pomorski region ( 1996) 

Wiclkosć gospo- Woj. bydgoskie Woj . toruńskie Woj. wloclawskie 
dars lwa w ha Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 
f'ann area in Number Perccntage Number Percenlage Number Percenlage 
hec lan: 

Do 2 6 555 17,4 4 169 14,4 3 637 11,4 

2 - 5 6 909 18,3 5 319 18,4 6 104 19,2 

5 - IO 7 656 20,3 8 051 27,8 11 269 35,5 

10 - 15 7 100 18,8 5 753 19,9 6 101 19,2 

Ponad 15 9 533 25,2 5 635 19,5 4 656 14,7 

Razem 37 753 100,0 28 927 100,0 31 767 100,0 

Total 

Żródlo: Struktura agrarna. Powszechny Spis Rolny 1996. GUS. Warszawa 1997. 

Nabywcami gruntów rolnych byli głównie rolnicy indywidualni. Grunty zbywano na 
drodze przetargów. Większość wyłonionych w ten sposób kandydatów występowała do 
Agencji z wnioskami , zaopiniowanymi przez gminy, o rozłożenie na raty ceny nabywa
nych gruntów. Przeciętnie cena rozkładana była na 4-6 rat. Średnia cena sprzedaży I ha 
gruntów w 1995 r. wynosiła I 090 zł, przy czym w woj. bydgoskim odnotowano cenę 
I 130 zł (maksymalną w wysokośc i 4000 zł), w woj. toruńskim 1150 zł (maksymalną 
5600 zł) , a w woj . włocławskim 71 O zł (maksymalna 5389 zł). 

Akceptacja przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nowych za
sad s przedaży nieruchomości rolnych przez Agencję na warunkach preferencyjnych 
s t anowiła dla rolników dodatkową zachętę do nabywania gruntów. Warunki preferen
cyjne stwarzały w tym przypadku możliwość skorzystania z dopłat do oprocentowania 
kredytu bankowego ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 
zakup gruntów rolnych i inne cele z tym związane. Dopłaty te pozwalały także rozłożyć 
s pł a ty n a l eżności na raty. 

Przy preferencyjnym zakupie istniały jednakże dwa zastrzeżenia: 
pierwsze dotyczyło maksyma lnej powierzchni gruntów, jaką jeden podmiot może 
nabyć, przy czym dla woj . bydgoskiego za liczonego do III regionu był to obszar do 
500 ha prze liczeniowych . Woj . toruńskie i włoc ławskie zaliczono do Il regionu, a 
wi ęc maksymalna powierzchnia gruntów wynosi ła 300 ha przeliczeniowych; 
drugie zastrzeżeni e dotyczy ło wysokości pierwszych wpłat oraz maksymalnego 
okresu s pła ty, zal eżni e od zastosowanego miernika - pieniężnego czy naturalnego. 
W latach 1992- 1995 sprzedano ro ln ikom 9391 ha użytków rolnych , w tym najwię-

cej w woj . bydgoskim - 4999 ha (53 ,2%), w woj . toruńskim - 3600 ha (38 ,3%), a na 
drugim kra1icu pozos t awa ł o woj. włocławskie ze swoimi 792 ha użytków rolnych 
(8 ,5%). Takie dysproporcje w s przedaży wynika ły z rozmieszczenia byłych PGR na 
terenie poszczegó lnych regionów i fa ktycznych możliwoś ci dostępu do tych gruntów. 
Inaczej mówi ąc, ro lni cy włocławscy ni e wykazywali mniejszego zainteresowania kup
nem ziemi . ale po prostu nie mieli taki ej możliwości zakupu . 
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Sprzedawane grunty były o różnej powierzchni, najwięcej (38,3%) pozostało 

w grupie obszarowej do I ha, a 25,0% w grupie 1-5 ha . Średni areał sprzedawanych 
gruntów przypadających na I umowę wynosił 3,77 ha (w grupie do 20 ha). W ten spo
sób dla ponad 7,2 tys . gospodarstw indywidualnych w regionie kujawsko-pomorskim 
stworzono możliwości dodatkowego nabycia ziemi z Zasobu Skarbu Państwa. Stano
wiło to istotny czynnik dla powiększenia wyposażenia tej grupy gospodarstw w ziemię, 
a pośrednio także poprawy ich efektywności . Można przyjąć, że przez działania Agencji 
7,3% rolników indywidualnych powiększyło swoje gospodarstwa. Zmiany zachodzące 
w strukturze obszarowej, również na skutek działalności Agencji , wykazały wzrost 
powierzchni l gospodarstwa, z tego: 

w woj. bydgoskim o 1,9 ha, 
w woj. toruńskim o 1,2 ha, 
w woj . włocławskim o 0,8 ha. 

Nie ulega wątpliwości, że proces restrukturyzacji sektora publicznego w rolnictwie 
uruchomił transfer ziemi do gospodarstw indywidualnych. Nie był to bynajmniej ruch 
jednokierunkowy. Wewnątrz własności prywatnej trwały przepływy ziemi o charakterze 
dodatnim, w kierunku powiększania gospodarstwa, który dokonywał się dzi ęki możli
wości zakupu ziemi od sąsiada lub z Zasobu WRSP, bądź o charakterze ujemnym, gdy 
z różnych względów właściciel zbywał część swoich gruntów. 

Dane pochodzące z Oddziału Terenowego A WRSP w Bydgoszczy skonfrontowano 
z oficjalnymi danymi statystycznymi . Wynika z nich , że w latach 1990- 1996 w regionie 
kujawsko-pomorskim 8470 gospodarstw zakupiło ziemię, w tym I 038 (I 2,3%) z zasobu 
Agencji. Ogólna powierzchnia zakupionej ziemi wynosiła 54 I 42 ha, w tym I I 933 ha 
(22,0%) z Agencji . Dodatkowo podobna liczba gospodarstw indywidualnych dzierża
wiła ziemię , przy czym dzierżawa dotyczyła ich w większym stopniu ni ż zakup ziemi 
pochodzącej z Agencji (tab. 2). Wyjaśnić tutaj trzeba, że badania GUS zaczęto prowa
dzić od 1990 r., gdy tymczasem Agencja rozpoczęła swoją działalność w 1992 r. 

W momencie powstania woj . kujawsko-pomorskiego (I 999) zanotowano 90,7 tys. 
gospodarstw indywidualnych, przy czym 30, I tys . (33 ,2%) mieściło się w granicach 1-
-5 ha. Z uwagi na fakt , że nastąpiły pewne przesunięcia granic województwa (wyłącze
nie powiatu chojnickiego), trudno o dokonanie bezpośrednich porównai1 w celu odno
towania zmian w strukturze agrarnej [Wawrzyniak 2002]. 

Tempo sprzedaży ziemi z zasobu Agencji spadło, ponieważ wyczerpały s i ę „proste 
rezerwy" w postaci enklaw, resztówek, osad oddalonych, których w pierwszej fazie 
pozbywano się bez żadnych zahamowań. Nastąpiło pewne za łamanie dynamiki sprze
daży, które miało związek ze spadającą opłacalnością i niższą niż dotychczas rentowno
ścią produkcji rolniczej. Kolejnych nabywców nieruchomośc i rolnych , pomimo ko
rzystnego rozkładania płatności na raty, cechowały często niedostateczna zam ożność 

lub brak zainteresowania inwestowaniem w ziemię. Zn a l azło to również odbic ie 
w znacznie niższej skuteczności przetargów na sprzedaż gru ntów. Dodatkową oko li cz
nością hamującą proces sprzedaży był brak uregulowań w kwesti i reprywatyzacji oraz 
braki w dokumentacji prawno-własnościowej i geodezyjnej. Do Oddz i ału Terenowego 
A WRSP złożono bezpośrednio lub poprzez organy administracji pań stwowej 494 wnio
ski reprywatyzacyjne na powierzchni ę 90 tys. ha. Stanowiło to bli sko I /3 powierzchni 
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Tabe la 2. Zakup i dzierżawa ziemi w latach I 99{}-1996 przez użytkowników indywidualnych 
gospodarstw rolnych 
Table 2. Pu rchase and lease of land in the I 99G- I 996 years by private farmers 

Wyszczególnienie Woj . bydgoskie Woj. toruńskie Woj. 
Det a i Is wloclawskie 
Liczba gospodarstw. które zakupi ly ziemię 3 059,0 3 048,0 2 363,0 
Number or cnlarged fanns 
W tym z zasobu WRSP 540,0 344,0 154,0 
From A PA sourccs 
Procent 17,6 11,3 6,5 
Perccntagc 
Pow ierzc hnia ziemi zakupionej w ha 22 405,0 19 649,0 12 088,0 
A rea of the land bought (in hectarc) 
W tym z zasobu WRSP 6 765 ,0 4 043,0 1 125,0 
From APA sourccs 
Procent 30,2 20,6 9,3 
Pcrccntagc 
Ś rednia pow. zakupiona na 1 gosp. w ha 7,3 6,4 5,1 
Avcrage arca bought by I fann (in hec tarc) 
W tym z zasobu WRSP 12,5 11 ,8 7,3 
From APA sourees 
Liczba gospodarstw dzierżawiących ziem ię 3 563,0 2 148,0 2 122,0 
Number or fanns renting land 
W tym z zasobu WRSP I 259,0 413,0 532,0 
From A PA sourccs 
Procent 35,3 19,2 25,1 
Pcrccntagc 
Powierzchnia ziemi dzierżawionej w ha 50 692,0 23 646,0 14 770,0 
Area or land rent cd in hec ta re 
W tym z zasobu WRSP 3 476,0 13 915 ,0 6 802,0 
From APA sourccs 
Procent 68,2 58,8 46,0 
Pcrccntagc 
Średni a pow. dzie rżawiona na I gosp. w ha 14,2 11,0 7,0 
A vc1<1gc or land lcased on 1 fann in hectarc 
W tym z zasobu WRSP 27,5 33,7 10,9 
From APA sourccs 

Żród l o: Przemiany agrarne. GUS. Warszawa 1997. 

przejętej do Zasobu Nieruchomości , co do których toczy się postępowan ie w związku 
z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na rzecz Skarbu Państwa - nie mogły być 
sprzedane przed zako1'1czeniem postępowania. Przepis ten nie wyklucza możl iwośc i zago
spodarowania nieruchomości w innych fomiach, np. dzierżawy lub adm inistrowania. 

W latach 1999- 200 I sprzedaż spadła do poziomu 4,6-6,4 tys. ha rocznie, by osią
gnąć ponad 12,5 tys. ha. Procesom sprzedaży towarzyszyła dzierżawa, jako fonna kon
traktu zapewni ającego perspektywę gospodarowania w ro lnictwie w warunkach ograni
czonego kapitału. 

Lączni e ponad 8,8 tys. rolników indywidualnych stworzono możliwość powiększe

nia gospodarstwa rolnego. Można przyjąć , że przez dzi ałania Agencji blisko 10% rolni
ków powiększy ło swoje gospodarstwa. Zmiany zachodzące w strukturze obszarowej 
gospodarstw, które uwidoczni ły także dane GUS, wykazały, że średn i wzrost po-
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wierzchni jednego gospodarstwa wyniósł 1,5 ha. Analizując grupy obszarowe gospo
darstw najbardziej znaczący wzrost odnotowano w gospodarstwach powyżej 15 ha, nie
znaczny wzrost w przedziale 1-5 ha oraz pewien spadek w gmpach 5- 1 O ha i I 0- 15 ha. 

W wyniku procesu restrukturyzacji zaczęła się kurczyć własność publiczna, repre
zentowana w przeszłości przez państwowe gospodarstwa rolne. Pozostało 120 gospo
darstw wielkoobszarowych, przy czym średnia wielkość jednego gospodarstwa była 
największa na terenie byłego woj. toruńskiego (688 ha), najmniejsza zaś na terenie 
byłego woj. włocławskiego (252 ha). Sektor publiczny obejmuje obecnie 4,7% użytków 
rolnych, co oznacza spadek o I O punktów procentowych. 

Tabela 3. Sprzedaż gruntów z Zasobu Skarbu Państwa przez OT A WRSP w Bydgoszczy 
Table 3. Sale ofland from Resource ofTreasury State by Bydgoszcz Division Agricultural Prop
erty Agency of the State Treasury in Bydgoszcz 

Lata SprLedaż w ha Wzrost w% 

Years Sale in hectares lncrease percent 

1992 195 

1993 1587 100,0 

1994 5348 337,0 

1995 4670 294,3 

1996 9675 609,6 

1997 11011 694,0 

1998 6453 407,0 

1999 4615 291,0 

2000 7340 463,0 

2001 7021 442,4 

2002 7214 455,0 

Żródlo: Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. Source: The Data of Bydgoszcz. Di vision Ag1icultural Property 
Agency of the State Trcasury in Bydgoszcz. 

Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
z 1991 r. istniało kilka kierunków zagospodarowania gruntów państwowych, w tym 
sprzedaż rolnikom indywidualnym w celu poprawienia istniejącej struktury agrarnej. 
Nie była to bynajmniej priorytetowa działalność Agencji, gdyż w gruncie rzeczy ozna
czałoby to parcelację majątków. Taka działalność byłaby sprzeczna z zasadami ekono
micznymi i gospodarczymi, gdyż byłe PGR były obiektami ukształtowanymi w rozwoju 
historycznym, początkowo jako majątki folwarczne, a potem kapitalistyczne, by z cza
sem stać się socjalistycznymi przedsiębiorstwami rolnymi. 

Proces restrukturyzacji sektora państwowego oznaczał szansę poprawienia struktury 
agrarnej przez część rolników mających swoje gospodarstwa najbliżej gruntów byłych 
PGR. Z takiej szansy skorzystano najwięcej w I fazie przekształceń własnościowych, 
ponieważ koniunktura w rolnictwie była stosunkowo dobra i inwestowanie w ziemię 
okazało się przedsięwzięciem opłacalnym . W tym też okresie postawiono do dyspozycji 
rolników ziemie co prawda rozdrobnione i rozproszone, ale o ile graniczyły z gruntami 
chłopskimi, skłaniało to rolników do stawania do przetargów i podbijania ceny. 
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W II fazie (od 1998 r.), gdy koniunktura w rolnictwie wyraźnie osłabła, a także spa
dła liczba atrakcyjnych działek, możliwości poprawy struktury agrarnej na tej drodze 
uległy ograniczeniu. Rolnicy co prawda żądali przeznaczenia więcej ziemi na ich cele, 
ale nie było woli politycznej dalszej parcelacji majątków. 

Już na początku przekształceń własnościowych w rolnictwie ( 1993 r.) W. Poczta 
stwierdził, że „inkorporacja rolnictwa uspołecznionego w system gospodarki rynkowej 
może istotnie poprawić położenie ekonomiczne i strukturę rolnictwa. Nie powinna za
tem mieć miejsca przeprowadzona na szeroką skalę ani parcelacja, ani rozsprzedaż 

ziemi rolnictwa państwowego na tzw. upełnorolnienie" [Poczta 1993]. 
Część dawnych PGR przeszła określoną drogę przekształcel't własnościowych wio

dącą poprzez spółki pracownicze lub dzierżawę, by z kolei trafić w ręce prywatne. Dal
sza grupa dzierżawców w ramach pierwokupu chce nabyć gospodarstwa wielkoobsza
rowe, jeszcze nawet przed naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej . W ten sposób 
w pejzażu wsi pojawiła się nowa kategoria właścicieli ziemskich , którzy zarządzają 

w sposób nowoczesny majątkami ziemskimi o areale w przedziale 500- 1000 ha. Dys
ponując takim areałem i nowoczesnym sprzętem, mogą konkurować na rynkach euro
pejskich. 

WNIOSKI 

I . Powstanie Zasobu Skarbu Państwa na ziemiach byłych PGR przyczyniło s ię do 
pewnej poprawy struktury agrarnej (o około I 0%) gospodarstw indywidualnych, ale 
tylko w regionach, gdzie ten sektor państwowy występował. 

2. W ramach gospodarki chłopskiej obserwowano zarówno proces koncentracji , jak 
i dekoncentracji ziemi . Część gospodarstw silnych ekonomicznie wzmocniła swój po
tencjał ziemski, stając się w pełni gospodarstwami towarowymi (20- 30 ha). Proces 
dekoncentracji zaistniał w wyniku powrotu na wieś byłych tzw. chłoporobotników, 

którzy upomnieli się o część dziedzicznej ziemi. 
3. Powstałe gospodarstwa wielkoobszarowe charakteryzują s i ę różnymi obszarami 

mieszczącymi się w przedziale od I OO do 1 OOO ha . Tak duże majątki ziemskie mogą 
okazać się trudne przy dalszym funkcjonowaniu , gdyby okazała s i ę prawdziwa wiado
mość, że takie gospodarstwa nie mogą być większe niż 300 ha, która to wiadomość 
pojawiła się w projekcie ustawy o agencji nieruchomości rolnych . Sztuczne dzielenie 
jednolitych organizmów gospodarczych mogłoby okazać s i ę ciosem dl a ich dalszej 
egzystencji . 
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CHANGES OF AGRARIAN STRUCTURE UND ER THE INFLUENCE OF THE 
AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY OF THE STATE TREASURY 
(ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKI REGION) 

Abstract. The aim of the paper was to show, on the example of kujawsko-pomorski re
g ion , the influence of the land transfer on improvement of the agrarian strueture. The re
search shows that transfonnation of state owned farms by The Agrieultural Property 
Ageney of the State Treasury (APA) contributed to increase of the private ownership. The 
increase concerned family farms. Thei r owners bought land from APA and on this way 
thcy cnlargcd their own farms. Moreovcr, a big number of large area farms strengthen 
thcir position on the free market. 

Key words: agrarian structure, public scctor, private sector, restructuring. 
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PERSPEKTYWY KREDYTOWANIA GOSPODARSTW 
ROLNICZYCH PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE W OBSZARZE 
ROLNICTW A ROZDROBNIONEGO 

Ryszard Kata 

Streszczenie. Celem opracowania jest przedstawienie opinii prc.:zesów banków spółdziel

czych na temat uwarunkowar\ kredytowania gospodarstw rolniczych w obszarze rolnictwa 
rozdrobnionego (na przykładzie regionu podkarpackiego). Na bazie ich wypowiedzi podjęto 
próbę określenia czynników stymulujących i ogranicz<\iących rozwój dz i a ła lnośc i linanso
wej banków w tej sterze. a także formułowania typów strategii , jak ie BS zam ierzaj ą przyj
mować w zakresie kredytowania gospodarstw rolniczych. Ponadto, podjęto prób<r okreś l en ia 

działań. jakie banki są gotowe podjąć dla umocnienia swojej pozyC<ii w tym segmencie ryn
ku oraz pozyskania nowych klientów. Charakter i skala planowanych dzi ałar\ wskazują na 
ile banki są skłonne reagować na płynące z otoczenia szanse i zagrożenia. 

Słowa kluczowe: banki spółdzielcze , kredytowanie gospodarstw rolniczych, kredyt ro lny, 
rolnictwo rozdrobnione. 

WSTĘP 

Usytuowanie banków spółdzielczych w środowisku wiejskim predysponuje je do 
szczególnej roli w finansowaniu rolnictwa. Decydują o tym ich dobry spo łeczn y wize
runek, doświadczenie i tradycje działalnośc i w sferze rolnictwa oraz asymil acja z lokal
nym środowiskiem. Banki spółdzielcze (BS) powinny być za interesowane kredytowa
niem rolnictwa zarówno z uwagi na bieżące motywacje finan sowe, jak i możliwość 

umacniania pozycji banku na lokalnym rynku fin ansowym, czyniąc go w oczach lokal 
nej społeczności „swoim bankiem". Taki wizerunek jest niezwyk le istotnym elementem 
przewagi, jaką banki spółdzielcze posiadają konkuruj ąc na lokalnyc h rynkach fin anso
wych z pośrednikami komercyjnymi . Bardzo dobre (lepsze od przeciętnych dla całego 
sektora bankowego) wyniki ekonomiczno-finansowe banków s półd zi e l czyc h notowane 
w ostatnich latach [Sytuacja ... 2001] są zapewne jednym z efektów tej przewag i. 

Działalność kredytowa stanowi podstawową formę zarobkowania banku i ma decy
dujący wpływ na jego wynik finan sowy i kondycj ę ekonom i czn ą. Zasadniczym zagad-
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nieniem dla każdego banku jest więc określenie strategii działalności kredytowej [Kata, 
Rogowski 1999] . W zakresie finansowania rolnictwa strategię banku spółdzielczego 
n a l eży postrzegać nie ty lko przez pryzmat wagi , jaką zajmuje rolnictwo w jego działal
ności kredytowej, a le także szerzej , w kontekście jego misji jako lokalnej instytucji 
fin ansowej [Szwejkowski 2001]. Planowanie strategiczne w tym zakresie powinno 
dos tarczyć odpowiedz i na następujące kwestie: 
- co bank powinien robić, aby działać efektywniej i coraz lepiej realizować swą misję, 
- j akie są wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania osiągnięcia pożądanego stanu 

w przyszłoś ci , tj . wzrostu skali i efektywności finansowania gospodarstw rolni
czych. 
Rolnictwo ni e jest łatwym segmentem dzi ałalności finansowej banków. Wynika to 

ze specy fiki produkcji rolnej , na którą, zdaniem H. Seustera, składają się : 

- wysoki stopień uzal eżnienia produkcji rolniczej od warunków przyrodniczych 
(wp ływ środowis ka naturalnego, zależność od biologicznych właściwości organi
zmów żywych), 

- dominujący udz i a ł ziemi w zasobie czynników produkcji , 
- przec i ę tni e mała skala dz iałalności w większości gospodarstw rolniczych i ich roz-

proszenie terytorialne, 
- osobowość kredytobiorców [Seuster 1981]. 
Wpływ czynnika przyrodniczego przejawia się przez występowanie z reguły długich 

cyk li produkcyjnych oraz ni emożność elastycznego regulowania procesów produkcji. 
Dl a kredytodawcy oznacza to konieczność zaakceptowania dłuższych okresów zaanga
żowani a kapitału oraz podwyższonego ryzyka, będącego pochodną zarówno obiektyw
nyc h czynników przyrodniczych (wpływaj ących na sezonowość, cykliczność , ale 
i ko1i cowy efekt produkcji rolnej ), jak i specyfiki rynku rolnego, wrażliwego na zmiany 
w podaży produktów rolnych oraz wpływ czynników makroekonomicznych . Dominują
cy udz i a ł ziemi w strukturze aktywów gospodarstw rolnych i zasobach czynników pro
dukcji , a t a kże duży udz i ał trwałego majątku rzeczowego (budynki , budowle, maszyny) 
wpływa na duże zapotrzebowanie na k apita ł długoterminowy, tworzący fundusz inwe
stycyjny. Taka struktura aktywów decyduje o ich niskiej elastyczności , prowadzi do 
wzros tu kosztów s t a łych , a te z kolei podwyższają ryzyko działalności związane 

z wah aniami koniU11ktury na rynku ro lnym [Podstawka, Nawrocki 200 I]. Niska mobil
n ość ziemi i innyc h aktywów trwałyc h zaangażowanych w rolni ctwie ogranicza możli

wośc i ich wyko rzystani a na zabezpi eczeni e kredytów, zwłaszcza przy słabo rozwinię
tym rynku ziemi i ni eruc h om ośc i ro lnych [Kulavvik 1995). 

Zapotrzebowanie na kredyty w rolni ctwie za l eży od j ego fazy rozwoju, charaktery
styk i stru ktu ra lnej oraz jakośc i infras tru ktury ekonomicznej otaczającej ten sektor. Je
że I i za oby ziemi uży tkowan e przez gospodarstwa rolni cze są niskie, ich kontakty 
z rynkie m l u źne, wyposażenie w kap ital trwa ły s łabe, a infrastruktura ekonomiczna 
labo rozw ini ę t a , to zapotrzebowanie na kap itał p racujący i inwestycyjny j est bardzo 
ma ł e. Wtedy w ic ie gospodarstw w ogó le nie potrzebuje kredytu z form alnego (zinstytu
cjonalizowanego) rynku kredytowego [Kulawik 2000]. Sytuacja taka j est charaktery
tyczna d la ro ln ictwa ro zdrobnionego. Kredytowanie tego typ u ro lnictwa w i ąże s i ę 

z ni skim i rozproszonym popytem kredytowym rolników, co podnos i koszty transakcji 
udzi ' leni a i monitorowania kredytów, a silna koncentracj a fu nkcji ekonomicznych 

Acta Sci. Pol. 



Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych pr::e:: banki spóld::ielc::e ... 99 

i pozaekonomicznych w rolniczym gospodarstwie rodzinnym wiąże się z potencjalnym 
zagrożeniem wykorzystania kredytu rolnego na cele konsumpcyjne [Józwiak 1999]. 
Skoncentrowanie w gospodarstwach rodzinnych w rękach kierownika funkcji właści
ciela, zarządzającego i wykonawcy wplywa z kolei na ukształtowanie się w tym sekto
rze określonego typu kredytobiorcy, często skoncentrowanego na aspektach produkcyj
nych. Odbija się to niekorzystnie na zdolnościach menedżerskich i umiejętnościach 
posługiwania się kategoriami finansowymi, co dodatkowo utrudnia finansowanie tego 
sektora. 

CEL I METODYKA BADAŃ 

Przedmiotem opracowania jest analiza opinii kierownictwa banków spółdzielczych 
na temat perspektyw finansowania gospodarstw rolniczych w obszarze rolnictwa roz
drobnionego. Materiał empiryczny do analizy uzyskano w drodze ankietyzacji BS re
gionu podkarpackiego, którą przeprowadzono na przełomie 2000 i 200 I roku. Ankieta 
była elementem szerszych badań w ramach grantu KBN 2 H02C 004 22 pt. „Rola ban
ków spółdzielczych w finansowaniu gospodarstw rolniczych (na przykladzie regionu 
podkarpackiego)", realizowanego po kierunkiem dr. hab. Adama Czudeca, prof. UR. 

Na badania o charakterze całościowym pozytywnie odpowiedziało 35 prezesów 
banków spółdzielczych, reprezentujących 55% populacji podkarpackich BS (58% sumy 
ich kapitałów własnych) . W badaniach zastosowano metodę analizy strategicznej 
SWOT. 

Celem badań było określenie stymulantów i ograniczeń, które wp~ywają lub mogą 
wpływać na różnicowanie skali i dynamiki działalności finansowej banków w sferze 
rolnictwa. Podjęto także próbę fonnułowania typów strategii, jakie BS zamierzają reali
zować w tym segmencie rynku. Celem badań było również okreś l enie pożądanych 

działań banków, które sprzyjałyby podniesieniu poziomu i efektywności ich relacji 
finansowych z gospodarstwami rolniczymi. 

WYNIKI BADAŃ 

Niestabilność otoczenia stawia przed bankami wyzwania, na które mogą one reago
wać w dwojaki sposób - wychodzić naprzeciw zmianom w otoczeniu i poszuki wać 
w nich nowych szans bądź biernie dostosowywać s ię do zachodzących zmian , odwle
kając decyzje o charakterze strategicznym [Harasim 2000] . 

Obok wewnętrznych możliwości i preferencji banków spółdz i e lczych perspekty wy 
finansowania rolnictwa determinują czynniki otoczenia zewnętrznego , które możn a 

postrzegać w wymiarze mikrootoczenia i makrootoczenia banków. W aspekc ie odd zia
ływań na działalność fin ansową BS w sferze rolnictwa, do pierwszej grupy n a l eży za li 
czyć czynniki o charakterze regionalnym, kształtuj ące loka lny rynek fin ansowy, stano
wiące o potencjale lokalnej gospodarki i strukturze ro lnictwa reg ionu . Czynni ki makro-
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otoczenia mają charakter pozaregionalny i wynikają z sytuacji ogólnoekonomicznej 
i polityki rolnej. 

Wśród czynników regionalnych, mogących sprzyjać działalności finansowej BS 
w sferze rolnictwa, prezesi banków stawiali na czele możliwość rozwoju przetwórstwa 
rolno-spożywczego, które w regionie ma duże tradycje i spory potencjał bazy surowco
wej (tab. I) . Do czynników sprzyjających zaliczano również przedsiębiorczość społecz
ności lokalnej oraz aktywność gospodarczą i zaradność samorządów. Szansą dla roz
woju aktywności ekonomicznej ludności są z kolei atrakcyjne walory ekologiczne re
gionu (np. w aspekcie rozwoju agroturystyki), a także jego położenie w sąsiedztwie 
Ukrainy i Słowacji. Szansę na wzrost finansowania gospodarstw rolniczych bankowcy 
postrzegali także w możliwości pozyskania środków pomocowych UE na rozwój wsi 
i rolnictwa regionu oraz aktywizacji rolników w tym aspekcie. Prezesi banków uważali, 
że jeśli nawet BS będą wyłączone z bezpośredniego udziału w dystrybucji środków 
unijnych, to i tak w wielu projektach będzie możliwy ich udział w montażu finansowym 
potrzebnym do prefinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez 
rolników, wiejskich przedsiębiorców lub samorządy lokalne (np. zgodnie z regułami 
programu SAPARD, beneficjent otrzyma zwrot części poniesionych nakładów dopiero 
po zakończeniu realizacji inwestycji , którą najpierw sam musi sfinansować). Poza tym 
ś rodki kierowane w ramach programów przedakcesyjnych na wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych , a także na rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego czy też 
poprawę infrastruktury wiejskiej będą aktywizować cały teren i w tym sensie poprawiać 
koniunkturę również dla BS. Szansa pozyskania funduszy przedakcesyjnych, a dalej 
doplat bezpośrednich i funduszy strukturalnych UE znalazła się również w grupie sty
mulatorów pozaregionalnych (tab. 1 ). Wynikało to stąd, iż niektórzy respondenci trak
towali ją w kategoriach makrootoczenia, inni zaś umieszczając ją wśród szans regional
nych podkreś lali jej współzależność (m.in. możliwą wysokość pozyskania środków) od 
cech strukturalnych rolnictwa regionu. 

Mierząc szanse i zagrożenia liczebnością wskazań należy zaznaczyć, iż prezesi BS 
przypisywali zagrożeniom znacznie większą wagę . Wśród nich na czoło czynników 
regionalnych wysuwali dysfunkcje strukturalne rolnictwa podkarpackiego (m.in. roz
drobnieni e gospodarstw, ich niską towarowość i słabe związki z rynkiem, przestarzałe 
technolog ie, s łabe wykształcenie rolników). Ich konsekwencją jest słaba kondycja eko
nomiczna większości gospodarstw, co skutkuje zaniechaniem procesów inwestycyj
nyc h, ni skim popytem na kredyty i nadmiernym jego zdetalizowaniem. Powszechny jest 
problem braku zdolności kredytowej rolników i dobrych form zabezpieczeń kredytów. 
Zagroże ni a tkwią także w bezpośrednim otoczeniu rolnictwa i słabości całej lokalnej 
gospodarki. Bankowcy wskazywali również na brak wsparcia dla rolnictwa na obsza
rach górskich i podgórskich , takiego, jakim objęte jest ono w krajach UE. 

Bankowcy u za l eżni a li perspektywy finansowania rolnictwa od koniunktury w tym 
sekt orze . nie wykluczając ani pozytywnego, ani też negatywnego scenariusza zmian. 
Podobnie brak spójnej , sys temowej polityki rolnej i programu rozwoju obszarów wiej
ski ch by l traktowany jako istotne zagrożenie . Z drugiej zaś strony ewentualna zmiana 
tej sytuacji (korzystna dl a rozdrobnionego rolnictwa) stanowiłaby szansę dla rozwoju 
dz i a l a ln ośc i fin ansowej BS w tym segmencie rynku . Po stronie zagrożeń bankowcy 
p su-zegali także ma l ej ące wsparcie budżetowe dla restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 
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Tabela l . Szanse i zagrożenia rozwoju działalnośc i kredytowej banków spółdzielczych w sferze 
rolnictwa - w opinii kierownictwa podkarpackich BS (kolejność wg lic::by wska::a1i) 
Table l. Odds and threats of development of bank credit activities in spherc of agriculture - in 
opinion of management cooperative ban ks (order according to 1111111bers of i11dicatio11s) 

Regionalne 

I. 

2. 

J . 

4. 

5. 

6. 

7. 

SZANSE 

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Przedsiębiorczość społeczności lokalnej. 

Możliwe przyśpieszenie przeksztalccń stmktu
ralnych w rolnictwie regionu. 

Walory środowiska naturalnego regionu. 

Rozwój wspólpracy przygranicznej z Ukrainą 
i Słowacją (handel żywnością). 

Pozyskanie środków pomocowych z UE na 
rozwój wsi i rolnictwa regionu oraz aktywiza
cja rolników w tym aspekcie. 

Przywiązanie rolników do ziemi i chęć roz
woju gospodarstw. 

I. 

2. 

J. 

4. 

5. 

Pozaregionalnc 

Możliwa poprawa koniunktu ry na wsi. 

Pozyskanie funduszy przedakcesyjnych UE na 
restrukturyzacji; rolnictwa. zaś po integracji 
korzystanie przez rolników z dobrodziejstw 
WPR. 

Ustabilizowanie pozycji banków spóldziel
czych przez nową ustawę . 

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

Stworzenie prawnych możliwośc i tworzenia i 
rozwoju g111p producenckich. 

ZAGROŻENIA 

I. 

2. 

J . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Strukturalne rozdrobnienie rolnictwa i będąca 
tego skutkiem słabość ekonomiczna gospo
darstw. 

Trudności w zbycie produktów rolnych (upa
dek jednostek skupu i przetwórstwa). 

Niski popyt na kredyty rolne i nadmierne jego 
zdetalizowanic. 

Niska zdolność kredytowa gospodarstw oraz 
trudności w zabezpieczeniu kredytów. 

Slaby rozwój gospodarczy regionu i będące 
tego skutkiem ograniczenia rynku pracy. 

Ubożenie społeczeństwa na wsi. 

Postępująca likwidacja wiciu gospodarstw 
rolnych, ograniczanie produkcji rolnej . 

Słabe kontakty rolników z otoczeniem rynko
wym i ich słaba pozycja przetargowa. 

Wysokie koszty produkcji i jej nit.sza wydaj
ność na obszarach górskich. 

I. 

2. 

J . 

4. 

5. 

6. 

Spadek oplacalności produkcji rolniczej. 

Brak spójnej polityki rolnej i rozwoju obsza
rów wiejskich (polityka niekorLystna dla ma
łych gospodarstw). 

Malejąca pomoc budżetowa dla procesów 
rozwojowych w rolnictwie . 

Destabilizacja interwencjonizmu kredytowego; 

brak stabilnych przepisów, 

rozbudowana sprawozdawczość. 

ciągle zapowiedzi redukcji dopłat , 

zbyt sztywne zasady udzielania kredytów 
z poszczególnych linii , 

uzależnienie od czynników politycznych. 

Brak ochrony rynku wewnętrznego przed 
dotowaną żywnością 7. UE. 

Wysokie stopy procentowe (drogi kredyt). 

Żródlo : Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 

oraz destabilizację interwencjonizmu kredytowego, przejawtaJącą s i ę w narastającej 
biurokracji, niestabilnych regułach i nieterminowości dopłat agencyjnych oraz nadmi er
nym upolitycznieniu systemu. Odwrócenie tych trendów w polityce kredytowej wobec 
rolnictwa traktowane było przez respondentów, jako warunek wzrostu zaangażowania 

finansowego banków w tej sferze. 
Podsumowaniem diagnozy strategicznej SWOT było fonnułowanie typu strategi i, 

j aką w zakresie finansowania gospodarstw rolniczych powinny - w opinii ich kierow
nictwa - realizować banki spółdzielcze (tab. 2). Rozk ład wari antów strateg ii deklaro
wanych przez prezesów BS wskazuje na ich dużą ostrożność w aktywnym podej ściu do 
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tej sfery rynku kredytowego. Analiza wypowiedzi respondentów pokazuje, iż przesłan
ką do wyboru neutralnego i pasywnego typu strategii było przekonanie o ograniczonych 
możliwośc iach popytowych gospodarstw rolniczych w zakresie kredytów oraz trudno
śc iach, jakie napotykają procesy przemian strukturalnych w rolnictwie regionu. To 
skła niało większość prezesów BS do przyjmowania postawy silnego uzależniania zaan
gażowania banku w finansowanie rolnictwa od poziomu środków kierowanych do tego 
sektora z źródeł budżetowych i pozabudżetowych (w tym środków unijnych). 

Tabe la 2. Opinie kierownictwa banków spółdzielczych na temat strategii jaką winien przyjąć 
bank w zakresie finansowania rolnictwa 
Table 2. Opinions of management of cooperative ban ks on theme of strategy which bank intend to 
acccpt in the range of fin ancing agriculture 

Odsetek wskazmi prezesów BS 

Typ strategii 

I . PASYWNA 

- bank winien ograniczać swoje zaangażowanie finansowe 
w tej sferze z uwagi na malejącą rentowność kredytowa
nia rolnictwa i związane z tym wysokie ryzyko. 

2. NEUTRALNA 

- poziom zaangażowani a w finansowanie rolnictwa bank 

Ogółem 

2,9 

powinien uza l eżniać od poziomu interwencjonizmu 68,6 
budżetowego i ś rodków pomocowych kierowanych 
do tej sfery. 

3. AKTYWNA 

- bank bę dzie za interesowany kreowaniem popytu na 
kredyty poprzez obniżanie swojej marży, przejęcie częśc i 28,5 
ryzyka. uproszczenie procedur. dz i ałania marketingowe 
itp. 

Razem 100,0 

• O · dz i a ł ające na obszarze gmin wiejskich, 
•• OS których centrala łub oddz i a ły są umiejscowione na terenie miasta. 
Żrórllo: Jak 1r tabeli I. 

działających na obszarze 

wiejskim* 

0,0 

58,3 

41,7 

100,0 

miejsko
wiejskim** 

9,1 

90,9 

o.o 

100,0 

Charakterystyczne jest, i ż prezesi banków małych , funkcjonujących wyłącznie na 
obszarze wiejskim wykazywali w i ększą skłonność do przyj mowania strategii aktywnej . 
Wyn ika to zapewne z faktu , i ż banki te są silnie związane z środowiskiem wiejskim, 
a ro lnictwo wciąż bard zo mocno waży w ich działalności finansowej. Z kolei prezesi 
banków dużych , wi e l ooddz iałowych , których obszar dzi ałalności obejmował również 
miasta, wykazywali w i ększy sceptycyzm w tym zakres ie. Zdecydowana większość 
z nich przyjmowa ł a opcję ne utraln ą, co nie może dziwić w świetle danych, które wska
zują, i ż udzi a ł rolnictwa w działalnośc i kredytowej tych banków nie przekraczał na ogół 
"0% i wykazywa ł w badanym okres ie te ndencję malejącą. Mając większą możliwość 

lokowania kapi t a łu w innych sferach, banki te dywersy fikowały portfel kredytowy, 
unik ając t:ik silnego uza l eżni eni a od rol nictwa, jak to mia ło miejsce w przypadku ban
ków ma łych , d z i a ł ających w gminach wiejskich . Niemniej dla wszystkich BS rolnictwo 
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pozostawało wciąż bardzo istotnym segmentem rynku finansowego. W większości 

banków kredyty rolne zajmowały drugą pozycję (po kredytach dla osób fizycznych) 
w strukturze należności kredytowych. Jedynie 2,9% prezesów BS deklarowało strategię 
ograniczania zaangażowania finansowego w rolnictwie. 

Niezależnie od wariantu deklarowanej przez BS strategii finansowania rolnictwa, 
wszystkie banki zainteresowane były umacnianiem swojej pozycji w tym segmencie 
rynku oraz pozyskiwaniem nowych klientów. Pośród działari, jakie BS zamierzały po
dejmować dla realizacji tych celów najwięcej , tj . 60% banków deklarowało przedsię
wzięcia prowadzące do poprawy jakości oraz rozszerzenia oferty usług bankowych dla 
rolników. W tym zakresie banki wyrażały gotowość dostosowania swojej oferty do 
potrzeb rolników, wdrażania nowych wyspecjalizowanych produktów i usług, a także 
wprowadzania kompleksowej obsługi bankowej gospodarstw rolnych (tab. 3). Co trzeci 
bank deklarował wzmocnienie działań marketingowych ukierunkowanych na rolników, 
w tym także budowanie kanałów przepływu informacji pomiędzy bankiem a rolnikami . 
Gotowość obniżenia prowizji i opłat, a także elastycznego ustalania marż w stosunkach 
z rolnikami deklarował z kolei co czwarty BS. 

Wśród działań wymienianych przez kierownictwo BS znalazło się również wiele ta
kich, które można przypisać do zakresu całej działalności operacyjnej banku . Trudno s i ę 

jednak nie zgodzić, iż działania prowadzące do wzmocnienia kapitałowego banku czy 
też doskonalenia kadry i technik obsługi klienta nie wzmocnią również jego pozycji 
w sferze finansowania rolnictwa. W pakiecie działari banki uwzgl ędniały poza tym 
pomoc konsultingową dla rolników (w szczególności w przygotowaniu projektów apli
kacyjnych w ramach wsparcia finansowego z programów unijnych) , zabieganie o wyż

sze limity kredytów preferencyjnych oraz uproszczenie procedur kredytowych. Dekla
rowały również współpracę z podmiotami zaopatrzenia rolnictwa w zakresie kredyto
wania sprzedaży ratalnej oraz podmiotami skupu produktów rolnych. 

Tabela 3. Hierarchia dziala1i zamierzonych przez banki spóldzielcze dla umocnienia pozycji 
w sferze finansowania rolnictwa i pozyskania nowych klientów 
Table 3. Hierarchy of activities intentional by cooperative banks for improvcmcnt of one's posi
tion in the sphere of financing agriculture and gaining of new customers 

Rodzaj działań Odsetek BS 
Rozszerzenie oferty usług bankowych dla rolników; 

wprowadzenie nowych produktów i usług ukierunkowanych na rolników. 60,0 
dywersyfikacja oferty i jej elastyczność (dopasowanie do potrzeb rolnika}, 
wprowadzenie kompleksowej obsługi bankowej caloksztaltu obrotów pie-
niężnych w gospodarstwach (np. rolników VAT-owców). 

Poprawa jakości obsług i poprzez doskonalenie kadry i technik obs ługi klienta. 34,3 
Wzmocnienie działalności promocyjnej banku. d z iał ani a marketingowe ukierun-
kowane na rolników, infonnacja. 3 1,4 
Obniżenie prowizji i opiat oraz ustalenie marży do zaakceptowania pr;:cz obie 
strony transakcji finansowej. 25, 7 
Uproszczenie procedur ubiegania się o kredyt. 20,0 
Zabieganie o wyższe limity kredytów preferen cyjnych. 20,0 
Wzmocnienie kapitałowe banku. 14.3 
Poprawa jakości produktów i usług bankowych. 14,3 
Pomoc rolnikom w przygotowaniu projektów inwestycyjnyc h i wniosków kre-
dytowych. m.in. w zabieganiu o ś rodki unijne z programów przedakcesyjnych. I 1,4 
Współpraca z dostawcami ś rodków cło produkcji rolnej w zakresie kredytowania 
sprzedaży ratalnej oraz podmiotami skupu pł odów ro lnych (fi nansowanie skupu). I 1,4 
Poszerzenie siec i placówek. 8,6 

Ż ródlo : Jak w tabeli I. 
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Reasumując, można założyć, iż wzmocnienie roli i efektywności BS w finansowaniu 
gospodarstw rolniczych będzie uzależnione od aktywnego podejścia banków w zakresie 
oferty kredytowej kierowanej do rolników. Chodzi przede wszystkim o jej lepsze dopa
sowanie do potrzeb rolników - nie tylko w zakresie produkcji rolnej , ale również alter
natywnych form aktywności gospodarczej, a także budowanie trwałych i solidnych 
re lacji z rolnikami - klientami banku. Za niewątpliwy pozytyw należy uznać, iż znaczna 
część kierownictwa BS dostrzega potrzebę takich działań i wyraża gotowość ich reali
zacJt. 

WNIOSKI 

1. Uwarunkowania regionalne, w szczególności wynikające ze strukturalnego roz
drobnienia rolnictwa, są postrzegane przez bankowców spółdzielczych jako bardzo 
istotne bariery we wzroście skali kredytowania gospodarstw rolniczych. Ich rezultatami 
są niski popyt na kredyty rolne, a także nadmierne jego zdetalizowanie oraz wysokie 
jednostkowe koszty udzielania i obsługi kredytu. Wysokie jest również ryzyko kredy
towe wynikające ze słabości ekonomicznej gospodarstw (możliwość zaistnienia pro
blemu zmienności kredytu , brak dobrych zabezpieczeń wierzytelności, brak twardych 
danych fin ansowych umożliwiających precyzyjne określenie zdolności kredytowej 
rolnika i ekonomicznej racjonalności finansowanego przedsięwzięcia, przewaga orien
tacji produkcyjnej nad rynkową wśród użytkowników gospodarstw). 

2. Banki spółdz i e l cze nie zamierzaj ąc zmniejszać swojej roli w finansowaniu go
spodarstw rolniczych, j ednocześnie wykazują dużą ostrożność w aktywnym podejściu 
do tej sfety rynku kredytowego. Wynika to z przekonania bankowców o ograniczonych 
możliwośc i ach rozdrobnionego rolnictwa w zakresie popytu na kredyty oraz o trudno
ś ci ach , j ak ie n apotykaj ą procesy rozwojowe w tym sektorze. Skłania to banki do silnego 
u za l eżni ania perspektywy rozwoju ich dz i ałalności w tej sferze od poziomu i jakości 
inte rwencjoni zmu kredytowego w rolnictwie oraz od poprawy koniunktury i przyśpie
szenia przekszt a łceń strukturalnych w sektorze . 

J. Wzrostu poziomu kredytowania gospodarstw rolniczych (zwłaszcza inwestycyj
nego) bankowcy oczekuj ą w wyniku ni ezbędn ej dynamizacji przekształceń struktural
nych w rolnictwie oraz poprawy koniunktury w tym sektorze. W opini i kierownictwa 
BS szansą na to może być n apływ środków przedakcesyjnych UE przeznaczonych na 
rozwój ws i i ro lnictwa, a następnie obj ęc i e rolni ctwa po lityką strukturalną i dopłatami 
bezpośrednimi w ramac h Wspólnej Poli tyki Rolnej. Bankowcy zwracaj ą uwagę nie 
ty lko na sam fak t otwarcia możli wośc i pozyskania środków unijnych, ale także na ak
tyw i zację ro lni ków w ty m aspekc ie. 

4. Wśród stymulantów rozwoju dz iał a lnośc i kredytowej w rolnictwie bankowcy 
przyp i s ują i s t otną wagę czynnikom psych ospo ł ecznym , takim jak duży potencjał przed
s i ęb i orczośc i s po łecznośc i loka lnej oraz przyw i ązanie rolników do ziemi i chęć rozwoju 
gospodars tw. 

5. Wśród dz ialai1, jakie BS zamierzaj ą podj ąć dla rozwoju działalności kredytowej 
w sferze ro lnictwa na czoło wysuwają s i ę te, które zmi erzać będą do indywidualizacj i 
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relacji finansowych z rolnikami oraz rozszerzenia i poprawy oferty finansowej banków 
w tym segmencie rynku. 

6. Należy oczekiwać, iż w najbliższych latach redukcja protekcjonizmu budżetowe
go w polityce kredytowej w rolnictwie na rzecz wsparcia z funduszy unijnych (program 
SAPARD, a w dalszej kolejności fundusze strukturalne) wymuszać będą zmiany 
w strategii finansowania rolnictwa przez banki spóldzielcze. 
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PERSPECTIVES OF GIVING CREDIT FOR AGRICUL TURAL F ARMS 
BY COOPERATIVE BANKS IN AREA OF DISPERSION AGRICU LTUR E 

Abstract. The aim ofthis claboration is to prescllt an opinion of coopcrati vc han ks prcsi
dents regarding to conclitions of farm s crcditing in di sperscd agri culturc arcas. According 
to the opinion thcrc wcrc clctcrmined somc faclors, that stimul atc and limit the dcvclop
mcnt of banks tinancial act.i vitics and crcating of crcditing stratcg ics. In th e articlc th crc 
were also detcnnined somc acti vities that bank s arc ready to undcrtakc to strcngth cn th cir 
market position and Io get new clicnts. The sca lc and charactcr of pl an ncd acti viti cs point 
at clcgrcc in which banks arc inclinecl to rcact to opp()liuniti cs and threats. 

Key words: cooperati vc banks, giving credit fo r agricultural fa rm s, agricu ltu ra l credit , 
dispcrsion of agriculture. 
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TWORZENIE STRATEGU RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
HODOWLANO-NASIENNYCH ZIEMNIAKA W POLSCE 

Jacek Chotkowski, Jerzy Rembeza 

Streszczenie. Treść artykułu prezentuje założenia koncepcji strategii rynkowc.:j w tirmach 
przemysłu nasiennego w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych 
ziemniaka. Glównymi elementami strategii tych przed s i ębiorstw powinny być: koncc.:ntra
cja potencjału, odpowiednia polityka nasienna. rozwój kanałów dys trybucji. poszukiwanie 
rynków zbytu. w tym stałych powiązań z odbiorcami. wdrożenie oric.:ntacji markctingowc.:j 
oraz działalność na rynku ziemniaka jadalnego. 
Naszkicowane kierunki działalności biznesowej mogą znaleźć zastosowanie w polskim 
przemyśle nasiennym oraz innych krajów Europy Środkowowschodniej. które stają wo
bec problemów wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. 

Słowa kluczowe: rynek, marketing. strategia, przedsiębiorstwa hodowlano-nasienne. 
ziemniak. 

WSTĘP 

Nasiennictwo rolnicze, w tym ziemniaków, w okresie transfonnacji sys temu gospo
darczego znalazło się w fazie kryzysu. W latach 1994- 1997 nastąpił pewien okresowy 
wzrost produkcji i zużycia w rolnictwie kwalifikowanego materiału nasienn ego [Olek
siak 2002], jednak można uznać, że przedsięwzięcia poprawiające w istotnym stopniu 
konkurencyjność polskich firm hodowlano-nas iennych nie zostały j eszcze zrea li zowa ne. 
Istotna rola sadzeniaków w dostosowaniu się całej sfery produkcji i gospodark i z iem
niakami do wymogów krajowego i międzynarodowego rynku prze maw ia za ni e
zwłoczną odbudową produkcji nasiennej z iemniaka w Pol sce. Tworzeni e nowoczes nego 
rynku nasiennego ziemniaka, w tym z wykorzystaniem wzorów krajów wysoko rozwi
niętego rolnictwa, ma duże znaczenie gospodarcze. Za rozwojem produkcji sadze ni a
ków w kraju przemawiają następujące przesłanki: 

• znacznie większa niż w innych kraj ach rola ziemniaków w gospodarce n<iroclowej , 
wynikająca z jakości gleb i warunków przyrodniczo-ekonomicznych ro lnictwa , 

• perspektywy utrzymania dużego zapotrzebowania rynku krajowego na ziemn iak i 
(spożycie, przerób przemysłowy) , 
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• możliwość konkurowania, z uwagi na niższe koszty produkcji , z ziemniakami pro
dukowanymi w innych krajach europejskich [Rembeza, Chotkowski 1995], 

• wysok i poz iom produkcji ziemniaków można uzyskać jedynie na bazie si lnego kra
jowego nas iennictwa. Doświadczenia krajów, które produkcję ziemniaków oparły 
w znacznym stopniu na imporcie sadzeniaków (Portugalia, Hiszpania, Włochy), 

wskazują, że jest to w sumie rozwiązanie bardzo kosztowne i nie gwarantujące 
wzros tu poziomu produkcj i [Kostiw i in. 1994]. 
Ce lem pracy jest określenie ważniej szych elementów strategii rynkowej przedsię

bio rstw hodowlano-nasiennych ziemniaka. Realizacja zidentyfikowanych kierunków 
d z i a ł ań j est ni ezbęd n a dla wzmocnienia rynkowej pozycji konkurencyjnej tych firm. 

Opracowanie j est wynikiem ana li z studyjnych przeprowadzonych na podstawie ba
dań IH AR , obserwacji rynku oraz literatury przedmiotu . W analizie posłużono się me
todą porównawczo-opi sową. 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA STRATEGII RYNKOWEJ 

Produkcja nas ienna ziemniaka w Polsce, w porównaniu z wiodącymi w produkcji 
ziemniaków krajami zachodnioeuropej skimi , prowadzona jest na znacznie mniejszą 
ska l ę (tab . I). Wynika to z dużego udz i ału produkcji na potrzeby własne gospodarstw. 
Przewidywana intensyfikacja produkcji rynkowej i unowocześnienie technologii wy
maga jednak istotnego zw i ększenia ilości i jakości produkcji sadzeniaków [Beumema, 
van der Zaag 1989]. 

Tabe la I. Wskaźniki produkcji nasienn e.i ziem niaka w Pol sce na tle wybranych krajów - 2001 rok 
Tabl e I. The index es of potato seecl product i on in Poland comparecl to chosen countries - 2001 

Wyszczegó lnieni e Polska Niemcy W. Brytania Holandia 

Powicr1.chnia uprawy ogółem (tys. ha) 930 280 168 169 

Pow icr1.chnia nasienna (ha) 6 974 18 627 15 0 14 37 180 

Pr7eci~ tna roczna produkcja sadzeniaków 
90 400 400, I OOO (ton) 

Produkcja sadzeniaków na I ha powierz-
0,1 1,4 2,3 5,9 

chni zicmniakJ (ton) 

;". rócl lo: GIJS. EUROSTi\ T. szacunek w ł asny. 

Rozwój polski ego przemys łu nas iennego ziemniaków należy oprzeć głównie 

na odmianach kraj owych. Powodem jest lepsze dostosowanie rodzimych odmian 
do w:i runków przyrod niczych i poziomu inte nsywnośc i . Odmi any te byłyby w nie
zbc;d nym zak res ie uzu peł ni on e przez kreacje zagraniczne, w tym głównie w rejonach 
surowcowyc h przetwórstwa spożywczego . Ze względów ekonomicznyc h i fitosanitar
nyc h hodow la zachowawcza odmian zagranicznych powinna być prowadzona w Pol sce 
[Turska. hotkowski 2002]. 

Wzorem krajów zac hodnioeuropej skich domi nuj ącą formą w przemyś l e nas iennym 
P°' inny być przeds i ęb i o rstwa hodow lano-nas ienne [Kostiw i in . 1994, Olejniczak 
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1996]. Firmy te powinny organizować reprodukcję i prowadz i ć całokszta łt polityki 
nasiennej w zakresie odmian, których są właścicielami. Poszczególne czlony systemu, 
tj . hodowla twórcza, hodowla zachowawcza oraz reprodukcja nas ienna mogą być zinte
growane w jednym przedsiębiorstwie lub też mogą być reali zowane przez nieza l eżne 

firmy powiązane umowami [Laverack 1994). Włączanie s i ę Polski do krajów o gospo
darce wolnorynkowej powoduje konieczność otwarc ia na konkurencj ę zagraniczną. 

Firmy przemysłu nasiennego w krajach zachodnioeuropejskich to naj częśc i ej duże, silne 
ekonomicznie, doświadczone w prowadzeniu marketingu i agresywnej wałki konkuren
cyjnej przedsiębiorstwa. Niektóre z nich mają rozbudowane własne zap lecze badawcze, 
s ieć dystrybucji oraz są zintegrowane z przemysłem przetwórczym płodów rolnych lub 
obrotem środkami produkcji. Wskazuje to na potrzebę szybkiego zwiększa ni a poten
cjału ekonomicznego i zdolności konkurencyjnej polskich przeds i ę bio rstw hodowlano
-nasiennych [Duczmal 200 ł). Kolejnym zagrożeniem dla firm hodowli i nas iennictwa 
stanowi zmniejszanie się skali dotacji budżetowyc h do postępu biologicznego oraz 
ogólne osłabienie koniunktury w rolnictwie. Dlatego przeds i ęb iorstwa przemysłu na
siennego ziemniaka powinny niezwłoczni e opracować i zrea li zować strateg i ę rozwoju 
zmierzającą do wzrostu swojej siły ekonomicznej i pozycji rynkowej. Ważniej sze ele
menty takiej strategii rynkowej (marketingowej) wymieniono w tabeli 2 oraz scharakte
ryzowano w skrócie w dalszych częściach a1tykułu. 

Tabela 2. Główne elementy strategii rynkowej przeds iębio rs tw hodowlano-nasiennych ziemniaka 
Table 2. Main elcments of the marketing strategy of potato breeding and seeding companics 

Numer Nazwa elementu 

I. Integracja strategii rynkowej i koncentracja potencjału 

2. Rozwój własnego systemu reprodukcji materi a ł ów elitarn ych do klasy /\ 

3. Tworzenie ogólnokrajowej sieci wyłącznyc h dystrybutorów 

4. Kreowanie marki (znaku handlowego) i wizcrnnku !inny oraz szeroka promocja odmian 

5. Promocja ziemniaka jako dietetycznego produktu żywnościowego 

6. Konfekcjonowanie ziemniaków jadalnych jako metoda kreowania popytu na wł as ne sadzeniaki 

7. Kooperacja z zakładami przetwórczymi 

8. Poszukiwanie rynków zbytu na sadzeniaki i ziemniakij adalnc za gra n icą 

9. Ukierunkowanie polityki nas iennej i działalnośc i marketingowej 

10. Wdroże nie oricntac;ji marketingowej w przcdsii;biorstwie 

11. Opracowanie i wdrożenie programu marketingowego ziemniaka j adalnego 

12. Dywersyfikacja ryzyka ekonomicznego przez podejmowanie innych kierunków dziala lnośc i 

biznesowej, w tym pozarolniczych 

Żródło: Opracowanie własne . 

INTEGRACJA STRATEGII RYNKOWEJ I KONCENTRACJA POTENCJAŁU 

Integracja działających obecnie na pol sk im rynku przeds i ęb i o rstw hodowlano
-nasiennych ziemniaka zmierza do utworzenia dwóch dużych w i e l ooddzia łowych 

przedsiębiors tw : jednego zrzeszającego spółk i pod l egłe Agencj i Własności Rolnej 
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Skarbu Państwa oraz drugiego - grupującego zajmujące się ziemniakiem jednostki 
n a leżące do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin . Przesłanki koncentracji poten
cjału hodowli i nasiennictwa ziemniaka są następujące: 
• poszczególne przedsiębiorstwa reprezentują zbyt mały potencjał rynkowy, 
• niezbędne jest koncentrowanie kapitału w celu inwestowania w reprodukcję, dystry

bucj ę i promocję, 
• zwięk szenie możliwości kreowania marki , budowy ogólnokrajowej sieci dystrybucji 

i innych działań marketingowych, 
• wielooddziałowe przedsiębiorstwa zlokalizowane w wielu regionach kraju będą 

s tanowić czynnik ułatwiający dotarcie do rynków zbytu, 
• konieczność wychodzenia z ofertą poza granice kraju . 

Z integrowane przeds i ębiorstwa hodowlano-nasienne nastawione będą na hodowlę 
twórczą, zachowawczą i szeroką reprodukcję nasienną odmian, których są właściciela
mi . Nas iennictwo ziemniaka będzie uzupełnione nasiennictwem zbóż i innych roślin 
uprawnych. Dla dywersyfikacji ryzyka ekonomicznego przedsiębiorstwa powinny po
dejmować dz iałalność na rynku ziemniaka jadalnego. Celowe byłoby również podej
mowanie wstępnego przetwórstwa i bezpośredniej sprzedaży towarowych produktów 
ro lniczych, j ak też podejmowanie różnych , pozarolniczych kierunków działalności. 

KIERUNKI POLITYKI NASIENNEJ I ROZWÓJ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI 

Głównym kierunkiem dz i ałalności powinna nie być hodowla twórcza, lecz repro
dukcja i dystrybucja wytworzonych materiałów nasiennych. Dotychczas firmy hodow
lano-nas ienne sprzedawały głównie materiały, w tym superelity, wyprodukowane na 
w łasnyc h gruntach. W sytuacji , gdy opiaty hodowlane wnoszone są w niewielkiej ilości, 
zwiększeni e dochodów z nasiennictwa można uzyskać przez utworzenie przez przed
s i ę biorstwa siec i gospodarstw reprodukuj ących w ramach kontraktacji materiały elitarne 
do ni ższych stopni kwalifikacji . Będzie wówczas możliwość przechwytywania przez 
hodowcę marż handlowych z tytułu sprzedaży dużej ilości kwalifikowanego materiału 
(a nie ty lko mate ri a łów elitarnych). 

Wiele wskazuje na to, że obecna ma ła pojemność rynku sadzeniaków ziemniaka 
wynika ze s ł abo rozwini ętyc h kanałów dystrybucji . Wydaje się, że w rejonach towaro
wej produkcji ziemniaków (rejon Sieradza, Kalisza, Wrocławia, Poznania itp.) można 
by ł o by sp rzedawać znacznie w i ęcej kwalifikowanych sadzeniaków. Należy jednak 
dotrzeć do potencja lnych odbiorców z ofertą i z towarem. Tworzenie własnych kanałów 
dys trybucj i sadzeni aków mogłoby po l egać na organizacji na terenie całej Polski (ze 
szczególnym uwzg l ędni e niem zachodni ch częśc i kraju) sieci wyłącznych dystrybutorów 
sadzeni aków, np. po j ednym przedstawicielu w każdej gminie. Wyłącznymi dystrybuto
rami mog ły by być równi eż wybrane przeds i ębiorstwa zaopatrzenia rolnictwa. 

Prowadzeni e odpow iedniej poli tyki nasi ennej w stosunku do własnych odmian po
wi nno po l egać na ko ncentrowaniu s i ę na reprodukcji , a n astępnie promocji kilku wy
branyc h odmian w ram ach poszczegó lnych kierun ków u żytkowania. Te najlepsze od
miany s tan ow iły by ,.lokomotywy" sp rzedaży pozosta łych odmian, które zapełni ałyby 
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tzw. nisze rynkowe. Koncentracja na kilku odmianach, oprócz ułatwienia obrotu, 
umożliwia efektywną promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku odmiany wśród 
potencjalnych odbiorców (trudno bowiem promować dwadzieśc i a odmian - odbiorca 
przekazu nie zapamięta żadnej nazwy) . Propozycję wybranych odmian zawiera tabela 3. 

Hodowla twórcza byłaby ukierunkowana na tworzenie odmian lep iej spełniających 
wymagania rynku w ramach poszczególnych grup użytkowych. 

Tabela 3. Propozycja wiodących odmian ziemniaka w zintegrowanych przedsi\:biorstwach ho
dowlano-nasiennych 
Table 3. The proposition of leading potato varieties in the intcgrated brecding and seeding com
panies 

Grupa użytkowa odmian Spółka A WRSP Spó łka IH AR 

Na bardzo wczesny zbiór Irys Denar. Orlik 

Jadalne Bryza, Zebra Bila, Balbina 

N a przetwory spożywcze Salto, Miła Aster, Kuba 

Na p1zetwory skrobiowe I-linga. Głada Bzura, Cedro n 

Mające biał ą barwę miąższu Irga, Wiking Alicja 

Wysokoplenne Waw1zyn, Syrena Beata, Bai1ck 

Żródło: Opracowanie własne. 

POSZUKIWANIE POWIĄZAŃ Z ODBIORCAMI SADZENIAKÓW W KRA,JU 
I ZA GRANICĄ 

Popyt na sadzeniaki ze strony dominujących w Polsce drobnych producentów wyka
zuje dużą zmienność w poszczególnych latach . Uzasadnione jest zatem poszukiwanie 
trwałych powiązań kooperacyjnych , w tym również powiązań kapitałowych z zakłada
mi przetwórczymi. Celem tej współpracy byłoby zapewnienie sobie pewnych rynków 
zbytu poprzez dostarczenie sadzeniaków plantatorom kontraktującym surow iec dla 
zakładów przetwórczych. W ramach tych powiązań nal eżałoby również uwzg l ęd ni ć 

możliwość prowadzenia hodowli zachowawczej i reprodukcj i odmian obcych (zagra
nicznych) . Należałoby traktować taką działalność nie jako konkurowanie z samym sobą, 
lecz jako zabezpieczenie stałych dochodów, które następni e mogłyby być przeznaczone 
na rozwój reprodukcji odmian własnej hodowli . Dla mniejszych zakładów przetwór
czych przedsiębiorstwa nasienne mogłyby organizować również zap lecze surowcowe, 
zawierając umowy z grupami rolników. 

Krajowy rynek może okazać s i ę, zwłaszcza w niektórych latac h, zbyt m a ły dla 
wchłonięcia rozwiniętej reprodukcj i sadzeni aków. Dlatego wskazane byłoby zorgan i
zowanie działu handlu zagranicznego. Zadani em dz i ału byłoby wyszuki wan ie zagra
nicznych rynków zbytu, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej , krajach 
śródziemnomorsk ich itp . Oprócz eksportu sadzeniaków, firm y nas ienn e powinny po
szukiwać również rynków zbytu ziemniaków jadalnych. Przykładowo mogą być czy
nione próby ewentualnego organ izowan ia dostaw dużych partii zi emniaków dostarcza
nych do Rosji w ramach kontraktów za surowce energetyczne. 
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WDROŻENIE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ 

Istotnym elementem realizowanej strategii powinno być wdrożenie w jednostce 
orientacji marketingowej. Dotychczas firmy hodowlane działały raczej w ramach 
orientacji produkcyjnej lub sprzedażowej, to znaczy produkowały materiały w ilości 

uwarunkowanej możliwościami technicznymi, a później zabiegały o ich sprzedaż. 

Orientacja marketingowa polega na wcześniejszym ukierunkowaniu produkcji pod 
potrzeby i wymagania potencjalnych rynków zbytu oraz aktywnym oddziaływaniu na 
nie za pomocą zintegrowanego zestawu instrumentów marketingowych. Chodzi m.in. 
o dostarczenie markowego produktu wysokiej jakości z towarzyszącymi mu usługami 
(np. transpo11 do odbiorcy, przechowywanie, doradztwo technologiczne), kształtowanie 
ceny i rozwój kredytowania dostaw, rozwój odpowiednich kanałów dystrybucji, od
działywanie odpowiednimi narzędziami promocyjnymi. W jednostce zorientowanej na 
rynek i nabywcę funkcje marketingowe zyskują priorytet nad pozostałymi funkcjami. 
Głównym celem takiej firmy jest dostarczenie zysku przez pozyskiwanie lojalnych grup 
klientów [Kotler 2000]. 

Częścią realizowanego programu operacyjnych działań marketingowych byłoby 

kreowanie marki (znaku handlowego) i szeroka promocja odmian. Pod marką przedsię
biorstwa sprzedawane bylyby zarówno materiały nasienne, jak i jadalne. Dotychczas na 
rynku ziemniaka brak było przejawów promocji . Pierwszą skuteczną, akcją promocyjną 
bylo upowszechnienie odmiany holenderskiej „Sante" przez przedstawiciela firmy 
Agrico. Nowo wprowadzane odmiany ziemniaka, z których będzie składała się oferta 
sprzedaży, na ogól nie są znane ani producentom, ani konsumentom. Dlatego niezbędne 
są naklady na reklamę , inform ację , tworzenie pozytywnego wizerunku firm i odmian. 
Marka przeds i ębiorstwa powinna kojarzyć się z doskonałym smakiem i innymi cechami 
j akościowymi (dla ziemniaków jadalnych) oraz gwarantowaną zdrowotnością, jakością, 
u czc iwością i rzetelno ś ci ą w interesach (dla nasiennych). W celu pobudzenia popytu 
krajowego rynku na ziemniaki jadalne uzasadnione byłoby również prowadzenie pro
mocj i ziemniaków jako dietetycznego produktu żywnościowego. 

DZ I AŁALNOŚĆ NA RYNKU ZIEMNI AKA JADALNEGO 

Drugim obok nasiennictwa kierunkiem ekspansji zintegrowanych przedsiębiorstw 
hoclow lano-n ::is iennych zajmujących s i ę ziemniakiem byłaby działalność na rynku 
ziemniaka jadalnego. Oprócz zmniejszenia ryzyka jednostronnej produkcji nasiennej, 
ce lem byloby kreowanie popytu na własn e materiały nasienne. Polegałoby to na podej
mowaniu n::i d u żą s k a l ę konfe kcjonowa nia ziemniaków jadalnych i dostarczaniu ich do 
siec i superm arketów w g łównych aglomeracjach miejskich kraju. 

Celowe by łoby równi eż opracowanie zasad oraz wdrożenie przez przedsiębiorstwa 
ogólnokrajowych programów marketingowych ziemniaka jadalnego. Programy pole
galyby na sprzedawaniu pod okreś l on ą w ł asną marką kilku wybranych odmian ziem
n i::i ka. uprawianych i p1-Lechowywanych z zachowaniem ści s łych reżimów technolo
gicznych, zabezpi eczających wysokie standardy jakościowe bulw (np. przewyższaj ące 
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wymogi wynikające z Polskiej Normy). Początkowo program obejmowałby ziemniaki 
własne przedsiębiorstw, a później licencja mogłaby być również sprzedawana ze
wnętrznym przedsiębiorstwom lub grupom producentów dostarczaj ącym ziemniaki 
jadalne do detalu lub dla innych odbiorców. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Istotne przesłanki gospodarcze przemawi aj ą za odbudową kraj owego nas iennictwa 
roślin rolniczych, w tym ziemniaka. Rozwój ten n ależy oprzeć na lep iej dostosowanych 
do warunków przyrodniczych i poziomu inten sywności rolni ctwa polskich odmianac h. 
Dominującą formą organizacyjną powinny być przedsi ębiorstwa hodowlano-nas ienne. 
W związku z rosnącą konkurencją zagraniczną istnieje pilna potrzeba wdrożeni a, za
proponowanych w pracy, elementów strategii rynkowej , zwiększających zdo lnośc i 

konkurencyjne krajowych przedsiębiorstw. 

Jednocześnie nal eży dążyć do zmniej szania obiektywnych i subiektywnych bari er 
rozwoju krajowego sektora nasiennictwa ziemniaka. Dotychczas , mimo deklaracj i, 
przedsiębiorstwa znikomą część swojej aktywnośc i kieruj ą na dz ia ł a ln ość związaną 

z rozwojem rynku. Oprócz pokonywania oporów kierownictw przedsiębi orstw, doty
czących rezygnacji z nastawienia na hodowl ę, produkcj ę i sprzed aż, natomiast dz i ał ani a 

zgodnie z zasadami orientacji marketingowej oraz rea li zowania strateg ii ekspansji ryn
kowej , potrzebne jest wsparcie tych procesów ze strony po lityki pań s twa. 
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THE FORMA TION OF MARKET STRA TEGIES FOR THE POT ATO 
BREEDING AND SEEDING COMPANIES 

Abstract. This article presents the potato brecding and seeding companics, what illustra
tes the premises of the market strategy' s conception of sced industry in Poland. The stra
tegy of thosc companies should includc the following major elements: 

concentration of thcir potential, 
adequate sceding policy, 
dcvelopment of distribution network, 
searching for new markets, also for constant ties with purchasers, 
introduction marketing orientation, 
activity on potato market, 

Outlined directions of business activity may prove useful in Polish seeding industry and 
also in other Middle-East European countries, which face problems of strengthening their 
market positions. 

Key words: market, marketing, strategy, breeding and seeding companies, potato. 
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WPŁYW CZYNNIKÓW PRZYRODNICZYCH 
I EKONOMICZNYCH NA NAKŁADY PRACY 
W UPRAWIE OKOPOWYCH 

Tomasz Szuk 

Streszczenie. Artykuł prezentuje wyniki badań , dotyczących wpływu wybranych czynni
ków przyrodniczych i ekonomicznych na nakłady pracy żywej i mechani cznej s iły poc ią

gowej przy uprawie ziemniaków i buraków cukrowych . Badania przeprowadzono w la
tach 1993- 1997 w 120 gospodarstwach chłopskich położonych w nizinnej części Dolnego 
Śląska. Przedstawiono modele regresji wieloczynnikowej opi s ujące zmienność badanych 
nakładów. 

Słowa kluczowe: nakłady pracy, mode le, mechanizacj a, ziemniak, burak cukrowy. 

WSTĘP 

Wielkość nakładów pracy w produkcji roś linnej zależna j est od wielu różnorodnych 
i często trudno wymiernych czynników. Dużą rolę w ich kształtowaniu odgrywa klimat, 
któ1y warunkuje długość okresu wegetacyjnego roś lin. Uważa s i ę, że poziom n a kładów 
pracy w produkcji roślinnej jest odwrotnie proporcjonalny do długośc i okresu robót 
polowych w roku [Adamowski 1977]. 

Niepodważalna jest też rola jakości g leby, zwłaszcza j eże li chodzi o n ak łady s iły 

pociągowej . Przyjmując, że przy większośc i prac polowych zw i ęzłość g leby wpływa na 
zwiększenie oporów, nakłady pracy rosną wraz ze wzroste m j ej zw i ęzło śc i [Adamowski 
1977]. 

W badaniach ekonomicznych często stos uj e s i ę uproszczeni e po l egaj ące na wyraże

niu jakości g leby za pomocą miar przyrodniczo-technicznych, np . wskaźn i k a boni tacj i. 
Kolejnym zn aczącym czynnikiem j est plonowanie roś lin . Wysokość plonu odd zia

łuje przede wszystkim na nakłady pracy podczas zbioru , zwłaszcza w uprawie roś l i n 

okopowych. W miarę wzrostu plonów rosn ą równi eż n akłady. T ł u m aczy s i ę to zwi«k
szonym nawożeniem , s taranniej szą uprawą ro li i roś lin oraz ob fi tszym zbi orem [Go
rzelak 196 I] . 
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Ważnym czyn nikiem wpływającym na kształtowanie się nakładów pracy jest sto
pie1i zmec hani zowania robót. Wiąże s ię on z pojęciem technologii produkcji . Mając na 
uwadze nakłady pracy przy uprawie roś lin , g łównym elementem zróżnicowania tech
nologii, oprócz uproszczeri w uprawie, są typy zastosowanych narzędzi, maszyn i urzą
dzeri, zwlaszcza przy zbiorze ziemiopłodów. Badania wykazują, że w miarę wzrostu 
zmechanizowan ia prac uzyskiwane są oszczędności pracy i bardziej równomierny roz
k ł ad prac w c i ągu roku [Kuczyriska 1998]. 

Na nakłady pracy wpływa również wielkość pola zajętego przez roślinę uprawną. 
W literaturze niewiele mi ejsca poświęca się temu zagadnieniu. Z nielicznych badari 
można jednak wywnioskować, że wraz ze wzrostem skali produkcji, mierzonej po
wierzchnią roślinopo la , spadają nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej , a w naj
w i ę k szym stopniu dotyczy to uprawy roślin okopowych [Gołaś , Wysocki 1993]. 

Ostatnim z przedstawionych czynników, który niewątpliwie ma doniosłe znaczenie 
w zw i ązk u z nakładami pracy ponoszonymi w produkcji roślinnej , jest wielkość całego 
gospodarstwa. W literaturze zgodnie podaje s ię, że zwiększenie powierzchni gospodar
stwa pociąga za so bą znaczny spadek jednostkowych nakładów pracy. Schramm już 
przed Il wojn ą światową pisał , że w gospodarstwach małych nakład pracy na poszcze
gó lne z i em iopłody jest znacznie wyższy, bo około dwukrotnie w porównaniu z gospo
darstwami wi ę kszym i [Schramm 1939]. 

Czynnik wielkości gospodarstwa zosta ł wymieniony na kor1cu, gdyż stanowi on 
pewnego rodzaju „klamrę", spinającą poprzednio przedstawione elementy. Jako że wraz 
ze wzrostem powierzchni gospodarstwa zwiększa się poziom mechanizacji , stosuje się 
bardziej nowoczesne technologie produkcji , pozwalające uzyskać wyższe plony, zwięk
szaj ą s i ę powierzchnie pojedynczych pól , toteż równocześnie spadają nakłady pracy 
w prze liczeniu na jednostkę powierzchni. 

Oprócz wymienionych wyżej czynników istnieje zapewne wiele innych, trudnych do 
uchwycenia elementów, które w większym lub mniejszym stopniu również wpływają na 
pracoch lonność . Powodują one często wiele zakłóceń , zwłaszcza w badaniach opartych 
na metodach statystyki matematycznej , ale za słowami wielkiego autorytetu, prof. 
Moszczeriskiego, który mów ił , że „(„.) przy dostatecznym i w odpowiedni sposób do
branym materiale spostrzeżeniowym prawdopodobnie wpływ przyczyn postronnych, 
odd z i a ł y wającyc h na zmienne, które badamy, zostanie częściowo zniesiony" [Mosz
czc1iski 1934], te pozosta ł e czynniki traktuje się w badaniach ekonomicznych jako con
stans. 

MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

Pomimo dość szczegó lowego opisu w literaturze krajowej czynników oddziałują
cych na n ak ł ady pracy w produkcji roś linnej , zauważa lny jest brak wyliczeń związków 
1 rzyczynowo-skutkowych i za l eżn ośc i kore lacyjnych opisanych metodami matema
tycznymi. 

/\rtyku l awier::i próbę ustalenia s ił y i kierunku oddziaływari wybranych czynn ików 
przyrod niczych i ekonomi cznych na n akł ady pracy oraz n ak ł ady mechanicznej s ił y 
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pociągowej przy uprawie dwóch podstawowych gatunków roś lin z grupy okopowych, 
tj. ziemniaków i buraków cukrowych, w warunkach nizinnych Dolnego Śląska. 

Na wstępie badań postawione zostały następujące hipotezy robocze. 
- poziom nakładów pracy w produkcji okopowych warunkują przede wszystk im, 

wielkość pola i rodzaj zastosowanej technologii produkcji , 
czynnikiem oddziałującym w największym stopniu na n ak łady mechanicznej s iły 

pociągowej jest wielkość pola. 
Wybór wymienionych roślin podyktowany był ich stosunkowo wysok im udziałem 

w całości uprawianych na tym terenie gatunków. 
Materiały źródłowe pochodziły z gospodarstw rodzinnych położonych na terenie 

siedmiu gmin byłego województwa legnickiego. Gminy te dobrze reprezentują byłe 

województwo pod względem większości cech przyrodniczych, ekonomicznych i demo
graficznych. 

Zakres czasowy badań wynosił 5 lat (lata 1993- 1997) i obejmował dane ze 120 go
spodarstw dla każdego roku. Dobór gospodarstw przeprowadzono w sposób losowy. 
Przeciętna wielkość badanych obiektów wynosiła 9,62 ha UR, natomiast śred ni wiek 
posiadanego sprzętu technicznego to 14 lat. Podstawowymi dokumentami pierwotnymi 
były karty technologiczne upraw poszczególnych roślin oraz opisy gospodarstw. 

Zróżnicowanie warunków przyrodniczych dotyczyło jakości gleb na polach pod ba
danymi uprawami . Jakość gleb została wyrażona współczynnikiem bonitacji danej klasy 
gleby wg hektarów przeliczeniowych. 

Zróżnicowanie warunków ekonomicznych objęło: powierzchni ę gospodarstwa wy
rażoną w ha UR, powierzchnię pola w ha, poziom plonów w dt, wyposażenie gospodar
stwa w sprzęt techniczny w ujęciu wartościowym, rodzaj stosowanej technologii pro
dukcji . 

Badania składały się z dwóch etapów. W pierwszym etapie usta lono technologię 
produkcji poszczególnych upraw. Pojęcia technologia produkcji u żyto w pewnym 
uproszczeniu, utożsamiając je z techniką uprawy, co wynika z zakresu materiału ba
dawczego. 

Analizując materiał źródłowy zauważono, że głównym elementem różnicującym 

proces technologiczny produkcji tych roślin była technika zbioru. W zw iązk u z tym 
w produkcji ziemniaków jadalnych wyodrębniono i oznaczono dwa warianty technolo
giczne różniące się techniką zbioru, tj.: 

„O"- technologia ze zbiorem ręcznym (wykopywanie kopaczką e l ewatorową) , 

„ I"- technologia ze zbiorem kombajnowym (kombajn jednorzędowy). 
Przy produkcji buraków cukrowych wyróżniono także dwa warianty technologicz

ne, tj.: 
„O" - technologia ze zbiorem ręcznym, 
„ I" - technologia ze zbiorem kombajnowym (kombajn j ednorzędowy). 

W drugim etapie przeprowadzono anali zę wariancji w klasyfikacji podwójnej. 
Zmiennymi grupującymi były lata badai1 oraz technologia produkcji . Zadaniem anali zy 
wariancji było jednoznaczne stwierdzenie obecności lub braku istotnych statystycznie 
różnic w nakładach pracy i nakładach mechanicznej s i ły pociągowej w pięcioletnim 
okresie badai1. Wynik anal izy wariancji mia ł decydujące znaczenie w zastosowan iu 
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kolejnej analizy statystycznej, tj. regresji wielokrotnej, gdyż w przypadku braku istot
nych różnic między kolejnymi latami uzasadniona była konstrukcja jednego modelu 
regresji dla całego okresu badań. Dodatkowo za takim postępowaniem przemawiała 
względna jednolitość technologii stosowanych w badanym okresie oraz stwierdzony 
brak znaczących zmian w parku maszynowym gospodarstw. Ponadto, w badaniach nie 
przewidziano ujęcia czynników pogodowych, dlatego porównując nakłady w latach, 
trudno byłoby znaleźć zasadniczy punkt odniesienia. W podsumowaniu drugiego etapu 
badań przeprowadzono analizę korelacji prostych, na podstawie której wybrano zmien
ne objaśniające do budowy modeli regresji wielokrotnej. Skonstruowane modele pod
dano weryfikacji statystycznej . Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono wyko
rzystując pakiet programu komputerowego Statistica 5,0 PL [Stanisz 2000] . 

DYSKUSJA 

Poziom nakładów pracy i nakładów mechanicznej siły pociągowej przy uprawie ro
ś lin charakteryzuje się zmiennością w czasie . Uzależnione jest to głównie od warunków 
agrometeorologicznych . Jeżeli różnice są niewielkie i co najważniejsze nieistotne staty
stycznie, dopuszczalne jest potraktowanie badanego okresu w sposób jednorodny. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wariancji nie stwierdzono istotnych różnic 
między badanymi nakładami w poszczególnych latach badań. Wykazano natomiast 
silne uza leżnienie nakładów pracy i mechanicznej siły pociągowej przy uprawie 
wszystkich badanych gatunków roś lin od zastosowanego wariantu technologii. 

W nas tępnym etapie wykorzystano rachunek korelacji prostej Pearsona. Podstawo
wym jego zadaniem było znalezienie istotnych zależności między czynnikami badaw
czymi . Wyniki prezentują tabele I i 2 . 

Anali zuj ąc uzyskane wyniki z punktu widzenia badań należy stwierdzić, że istnieje 
istotna ujemna korelacj a pomiędzy nakładami pracy w ciągu roku a obszarem pola, 
gdzie dla ziemniaków r = - 0,40, a dla buraków cukrowych r = -0,50. Podobnie, lecz 
z mniej szą s il ą, oddzi a łuj e na te n akłady obszar gospodarstwa, odpowiednio r = -0,22 
i r = - 0,2 1. Ponadto, widoczna jest dodatnia zależność między nakładami pracy a na
k ł adami mechanicznej s iły poc i ągowej : w uprawie ziemniaków r = 0,31 , a w uprawie 
buraków r = 0,5 1. 

Wyniki anali zy wspó łczynników korelacji pozwoliły wyznaczyć wstępnie czynniki , 
które w istotny sposób odd z i a łuj ą na badane n akłady. Kolejnym krokiem było podjęcie 
decyzj i o wyborze zmiennych do budowy modelu regresji wielokrotnej . Literatura 
w kazuj e, że autorzy badai1 an a li zuj ą główni e wpływ wielkości całego gospodarstwa na 
n ak ł ady pracy [Kowalewski i in . 199) ; Kowalski 1992], ale np. Gorzelak w monografii 
pt . „N a k łady pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich" stwierdza, że zwró
cenie uwagi na pojedyncze d z i a ł k i wzbogac iloby badania, da łoby możność pogłębi enia 

analizy, pozwo liłoby na szukanie w i ększej ilośc i zw iązków korelacyjnych między po
ziomem n ak ł ad ów a kszta łt uj ącymi ten poziom czynnikami [Gorzelak 196 1 ]. 

I 

W zw iązk u z taką sugesti ą, w badaniach skoncentrowano s i ę g łównie na wielko-
śc i ach badanych pól. a nie ca łych gospodarstw. Za s lusznośc i ą tak iego rozumowania 
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Tabela I. Wspólczynniki korelacji prostej pomiędzy wybranymi cechami - ziemniak 
Table I. Correlation coefficients among selected features - potato 

Wyszczególnienie 

Specification 

Obszar gospodarstwa - Arca farms 

Obszar pola - Area ficlds 

J akość gleby-· Quality of soi I 

Plon - Crop 

NakJ ady rbh/ha w roku ·

lmput o f labour rbh/ha in year 

Nakłady cnhiha w ro ku - . 

lmput of mac hine work cnfirha in year 

Rodzaj technologii -

Kind of technology 

Usług i maszynowe - Machine-services 

Od l egł ość pola od gospodarstwa -
Distance of fi eld from fa rm 

Wartość sprlę tu na I ha UR 

Value o f equip ment pe r I ha 

Prosty wskai.ni k zm~c hanizowani a -

Si mp le cocffic ient of mechanization 

•współczynnik i ko relacji są is totne z p < 0.05 
•com:Jation coefficients arc essential fro m p < 0,05 
Ż ród l o : obliczenia własne . Souree: own calculations. 
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Tabela 2. Wspó łc zy nn i ki korelacj i prostej pomi ędzy wybranymi cechami - burak cukrowy 
Table 2. Corrcl ati on coeffi cients among selected features - sugar beet 

Wyszczegó lnienie 

Spccification 

Obszar gospodarstwa - A rea fanns 

Obsza r pola - Arca fi elds 

Jakoś ć gleby - Quality o( S'o il 

Plon - Crop 

Nakłady rbh/ha w ro ku -
lmpu! of labour rbh/ha in year 

Naklady cn)lLha w roku -
lmput of r; ·achine work cnh/ha in year 

Rodzaj technologii -
K ind of technology 

Usług i maszynowe - Mac hine-services 

Odległość pola od gospodarstwa -
Distance of field from fann 
Wartość s przętu na I ha UR -
Value of equipment per I ha 

Prosty wskażnik z mechanizowania -
Simple cocfficient of mechanization 

*Wspólczynniki korelacji są istotne z p < 0,05. 
*Corrclation coef1icicnts are essential from p < 0,05 . 
Ż ródlo : obliczenia wlasnc . Source: own calculations. 
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przemawia fakt , że w badanej zbiorowości mamy do czynienia z tzw. interkorelacją 

i przy rozpatrywaniu efektu wpływu wielkości całego gospodarstwa istnieje duże nie
bezpieczeństwo, że w rzeczywistości wynikać on będzie z obszaru pola. 

Interpretację tę potwierdza dodatnia, istotna korelacja powierzchni gospodarstwa 
z obszarem pola (r = 0,27 w uprawie ziemniaków i r = 0,30 w uprawie buraków cukro
wych) oraz to, że sila związku między obszarem pola a nakładami pracy w ciągu roku 
jest znacznie większa niż między powierzchnią gospodarstwa a tymi nakładami. Jeszcze 
jeden czynnik przemawia za takim wyborem, a mianowicie ten, że istnieje istotna staty
stycznie ujemna zależność między obszarem pola a nakładami mechanicznej siły pocią
gowej, nie stwierdzono natomiast żadnej istotnej za l eżności między tymi nakładami 
a powierzchnią gospodarstwa. 

Ostatecznie, kierując się wielkością współczynników korelacji i eliminując zj awiska 
interkorelacji, do dalszych badań wybrano następujące zmienne: 

w uprawie ziemniaków: obszar pola, wysokość plonu, odległość pola od gospodar
stwa oraz rodzaj stosowanej technologii; 
w uprawie buraków: obszar pola, wysokość plonu, poziom usług maszynowych oraz 
rodzaj stosowanej technologii. 
W związku z niewątpliwym wspóldziałaniem pracy żywej i uprzedmiotowionej , co 

widoczne jest w wysokości współczynnika korelacji (r = 0,31 przy uprawie ziemniaków 
i r = 0,51 przy uprawie buraków), postanowiono użyć, jako dodatkowej zmiennej obja
śniającej, prostego wskaźnika zmechanizowania prac. Wskaźnik ten uzyskano d zieląc 
jednostkowe nakłady mechanicznej s iły pociągowej przez jednostkowe n akłady pracy. 
Wartość wskaźnika wyrażono w procentach. 

Charakterystykę wybranych zmiennych przedstawiono w tabelach 3 i 4. 

Tabela 3. Charakterystyka zmiennych. wprowadzonych do modeli regresji, wg wyod ri,:b ni onych 
technologii produkcji - ziemniak 
Table 3. Description of the variubles introduced to modcl s of multiple rcgrcssion accorcl ing to 
separatce! procluction technology - potato 

Techno logia O" Technologia „ 1·· 

Technology „O" Tcchnoloµy ,. I" 
Wyszczególnienie - Speciłication li czeb- liczcb-

n oś ć X V n oSć X V 

number number 

Powierzchnia pola (ha) 
Area llelds [haj 172 0,7 1 70,7 62 1.19 60.8 

Plon - Crop 172 198.40 3 1.9 62 193 ,10 JO.O 
Odleg ł ość pola od gospodarstwa 
Distance of fi eld from farm 172 0.88 57.9 62 I.I I 60,2 

Prosty wskażn ik zmechanizowania 
Si mp le coefllcicnt of mechani zation 172 24,64 35,7 62 37,31 30,9 

Nakłady [rbh/ha ) 
lmput oflabour [rbh/ha) 172 183,40 28,9 62 125, 10 30,4 

Nakłady [cnh/ha) 
hnput of mac hinc work [cnh/ha] 172 42,46 3 I, 7 62 44 ,02 24,5 

Ż ródlo: obliczenia włas n e - Sourcc: own cal culations. 
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Tabela 4. Charakterystyka zmiennych, wprowadzonych do modeli regresji , wg wyodrębnionych 
technologii produkcji - burak cukrowy 
Table 4. Dcscription of the variables introduced to models of multiple regression according to 
separated production technology - sugar beet 

Technologia „O" Technologia „ I" 

Technology „O" Technology „!" 
Wyszczególnienie - Spccification liczeb- liczcb-

n ość X V n ość X V 

number number 

Powierzchnia pola [ha] 73 1,22 63,7 61 1,99 74,4 

Arca fi clds [ha] 

Plon - C rop 73 350,86 30,3 61 375,10 21 ,4 

Prosty wskażnik zmechanizowania 73 20,64 36,4 61 38,68 43,1 

S impł e coeffici ent of mechanization 

Usług i maszynowe [cnh/ha] 73 8,3 ł ł53,9 6ł 11,84 ł 18,2 

Machinc-sc rviccs [cnh/ha] 

Nakłady l rbh/ha ] 73 290, ł2 36,5 6ł ł31,26 43,0 

łmput of łabour [rbh/ha] 

Nakl ady [cnh/ha] 73 55,22 36, I 61 44,42 35,0 

lmput o f'machine work [cnh/ ha] 

Ż ródl o: obliczenia wlasnc. - Source: own calculations. 

Technologia produkcji ziemniaków oparta na zbiorze ręcznym była stosowana na 
polach mniejszych obszarowo (średnia powierzchnia 0,71 ha), odznaczała się w porów
naniu z technologią kombajnową wyższymi o ok. 50% nakładami pracy. Technologię ze 
zbiorem kombajnowym stosowano na polach o większej powierzchni (średnia I, 19 ha). 
Nakłady mechanicznej siły pociągowej były nieznacznie wyższe niż przy technologii 
poprzedniej , co było związane z nieco wyższym zapotrzebowaniem na siłę pociągową 
podczas zbioru kombajnowego. 

Ś redni a powierzchnia pól, na których stosowano technologię produkcji buraków cu
krowych ze zbiorem kombajnowym, wynosiła 1,99 ha i była przeciętnie większa 

o ponad połowę od powierzchni pól , na których buraki zbierano ręcznie. Ponadto, tech
nolog ia „ l" odzn aczała się ponaddwukrotnie niższymi nakładami pracy w porównaniu 
z t eclmo log i ą „O" i ni ższymi , choć w mniejszym stopniu, nakładami cnh/ha. 

Zbiór buraków kombajnem wiązał się ze wzrostem poz iomu usług maszynowych. 
Prosty wskaźnik zmechanizowania prac wskazuje na znacznie wyższe zmechanizowa
ni e przy technologii „ l " . Jednak i w tym przypadku nakłady rbh/ha ponadtrzykrotnie 
przewyższaj ą n akłady cnh/ha. co świadczy o potrzebie i dużych możliwościach mecha
ni zacji g łównych zabiegów technologicznych. 

Na podstaw ie anali zy regresji wielokrotnej liniowej uzyskano następujące modele : 
1. Model regresji wielokrotnej - ziemniaki j adalne. 

d la n akładów pracy: 

y = - 23,80x 1 - 9 ,64x 2 + O, l 8x.i - 2,89x4 + 233 ,30 ± 37,44 

(4.56) (6 ,71) (0 ,04) (0,26) ( 10,7 1) R2
= 0,56 
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dla nakładów mechanicznej siły pociągowej: 

y = -6,74x 1 - 2,67x2 + 0,03x3 + 0,06x4 + 25,86 ± 11,01 

(1,34) (l,97) (0,01) (0,07) (3,15) R2
= 0,27 

gdzie: y - badana zmienna zależna, x1 - powierzchnia pola [ha], x2 - technologia [„O", 
„l "], x3 - plon [dt], x4 - prosty wskaźnik zmechanizowania prac [(cnh./ha: rbh/ha) · 100 %], 
R2 

- współczynnik determinacji. 

W modelu nakładów pracy przy uprawie ziemniaka jadalnego przyjęte zmienne nie
zależne wyjaśniły zmienność tych nakładów (rbh/ha) w 56%. W największym stopniu 
wpłynęły prosty wskaźnik zmechanizowania prac i powierzchnia pola. Podniesienie 
poziomu wskaźnika zmechanizowania o I% powoduje spadek wysokości nakładów 
pracy średnio o 2,89 rbh/ha, a zwiększenie powierzchni pola o 1 ha powoduje zmniej
szenie tych nakładów średnio o 23,8 rbh/ha. Również zmiana technologii z „O" (zbiór 
ręczny z wykorzystaniem kopaczki) na „ I" (zbiór kombajnowy) powoduje zmniejszenie 
nakładów przeciętnie o 9,6 rbh/ha. Plon w mniejszym stopniu wpływa na zmienną za
leżną. 

Przewidywane wartości zmiennej „nakłady pracy" różnią się od waitości empirycz
nych średnio biorąc o 37,44 rbh/ha (w nawiasach pod równaniem podano średnie błędy 
szacunku parametrów równania). 

W zdecydowanie niższym procencie została wyjaśniona zmienność nakładów me
chanicznej siły pociągowej . Zestaw zmiennych objaśniających jest identyczny jak 
w modelu poprzednim. Największy wpływ na nakłady mechanicznej siły pociągowej 

wywierają wielkość poła i technologia produkcji. Wzrost każdej z tych wielkości 

o jednostkę, przy założeniu, że reszta zmiennych stanowi constans, powoduje spadek 
nakładów odpowiednio o wyliczone wartości współczynników regresji. Wyjaśnienie 

zmienności na poziomie tylko 27% sugeruje, że na badane nakłady oddziałują inne 
czynniki, nie ujęte w badaniach. 

Weryfikacja testem F stwierdziła bardzo wysoką statystycznie istotność obu mode li 
(p = 0,0000). 
2 . Model regresji wielokrotnej - buraki cukrowe. 
- dla nakładów pracy: 

y = -l0,l 8x 1 - 95,08x2 - 0,67x3 - 2,92x4 + 380,99 ± 74,80 

(6,43) (16,01) (0 ,50) (0,59) (26 ,93) R2
= 0,60 

- dla nakładów mechanicznej siły pociągowej: 

y = - 5,84x 1 - 15,7 lx2 - 0,27x3 + 0,57x4 + 51 ,82 ± 16,38 

(1 ,41) (3 ,51) (0 ,11) (0 , 13) (5 ,90) R2
= 0,27 

gdzie: y - badana zmienna zależna, x 1 - powierzchnia pola [ha] , x2 - technolog ia [„O", 
„l"], x3 - usługi maszynowe [cnh/ha], x4 - prosty wskaźnik zmechani zowania prac 
[(cnh/ha : rbh/ha) · 100%], R2

- współczynnik determinacji. 
W modelu opisującym nakłady pracy zanotowano objaśni eni e na poziomie 60%. 

Wynika z tego, że wybrane zmienne dość dobrze opis uj ą poziom n akładów pracy. 

Oeconomia 2 (/) 2003 
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W największym stopniu na nakłady pracy przy uprawie buraków cukrowych wpływa 
rodzaj zastosowanej technologii. Przejście ze zbioru ręcznego na zbiór kombajnowy 
przynosi obni żenie nakładów o ok . 95 rbh/ha i jest to istotna oszczędność. Drugim waż
nym czynnikiem jest obszar pola. Powiększenie rozmiarów o jednostkę , tj . o I ha, spo
wod uje w badanych warunkach spadek nakładów pracy o I O rbh/ha. Istotny jest rów
ni eż wplyw prostego wskaźnika mechanizacji. Podniesienie poziomu wskaźnika zme
chanizowania o I% powoduje spadek wysokości nakładów pracy średnio o 2,91 rbh/ha. 
Z mniejszą s iłą obserwuje się oddziaływanie usług maszynowych . Wzrost ich poziomu 
o l cnh/ha powoduje spadek badanych nakładów o ok. 0,7 rbh/ha. 

W modelu objaśniającym nakłady mechanicznej siły pociągowej zanotowano wy
raźny wpływ technologii produkcji. Technologia „ l" w porównaniu do „O" charaktery
zowała s i ę ni ższymi o ok. 16 cnh/ha nakładami pracy mechanicznej. Powiększenie 

obszaru pola o ł ha powodowało natomiast spadek tych nakładów o ok. 6 cnh/ha. Wi
doczny jest tak że wpływ prostego wskaźnika mechanizacji, którego podniesienie w tym 
przypadku pociąga za sobą również wzrost nakładów cnh na l ha. Najem usług maszy
nowych okazal się niei stotny z punktu widzenia statystyki. 

Ogólnie należy stwierdzić niski stopień objaśnienia nakładów pracy mechanicznej , 
co wskazuje, że oprócz przyjętych zmiennych istnieją dodatkowe, ważne czynniki 
wpływające na zmienną zależną. 

Oba modele zostały zweryfikowane testem F, który potwierdził ich wysoką staty
stycznie i stotność. 

WNIOSKI 

Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do sformułowania następujących wnio
sków: 

I . W pracy zrezygnowano z podziału zbiorowości wg obszaru gospodarstwa. 
Stw ierdzono, że występujące zjawisko interkorelacji pomiędzy wpływem obszaru pola 
i obszaru gospodarstwa na nakłady pracy w znaczący sposób zakłóci prawidłową inter
pretację uzyskanych wyników. 

2. Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, że nakłady pracy przy uprawie 
badanych gatunków roś lin w największym stopniu uzależnione były od rodzaju zasto
sowanej technologi i produkcji i obszaru poła. 

3. W produkcji buraków cukrowych nie potwierdzono hipotezy, że na poziom na
kładów mechanicznej sily pociągowej w największym stopniu wpływa wielkość poła. 
Prawdopodobnie wynika to ze słabego stanu technicznego sprzętu rolniczego w gospo
dars twac h. 

-ł. Wybrane czynniki natu1y ekonomicznej i przyrodniczej w zadowalającym, jak na 
specy fikę tego rodzaj u badat'1, stopniu obj aśniły zmienność nakładów pracy wybranych 
gatunków roś lin. Zmi enność nak ł adów mechanicznej siły pociągowej została objaśniona 

na znacznie ni ższym poziomie. Przypisywać to na leży prawdopodobnie oddziaływaniu 
dodatkowych. nie ujętych w analizie, czynników, wśród których nie bez znaczenia wydają 

ię być stan techniczny środków mechanizacyj nych i organizacja prac polowych. 
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5. Jako zmienną dodatkową, której zadaniem jest ukazanie poziomu mechanizacyjne
go, a pośrednio również poziomu organizacyjnego wykonywanych prac wykorzystano 
prosty wskaźnik zmechanizowania prac. Wyraża on jedynie ilościowy stosunek nakładów 
mechanicznej siły pociągowej do nakladów pracy. Pomimo tego, w warunkach dużego 
zróżnicowania co do typu i stanu technicznego sprzętu będącego w posiadaniu gospo
darstw indywidualnych, może to być bardzo pomocny wskaźnik porównawczy. 

6. Przedstawione w artykule modele regresji wielokrotnej mogą slużyć jako podsta
wa predykcji nakładów pracy i mechanicznej siły pociągowej przy uprawie ziemniaków 
i buraków cukrowych w warunkach nizinnych Dolnego Śląska. 
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lectcd natura! and economic factors on labour input and machine work at tillagc of potato 
and sugar bcet. The rescarch was cmTicd out betwecn 1993- 1997 on the basis of stati stical 
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method werc introduced models of multiple regression describing variabili ty of inputs. 
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ZA CHOW ANIA MŁODYCH KONSUMENTÓW 
NA RYNKU NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 

Krystyna Żelazna, I wona Kowalczuk 

Streszczenie. Celem artykułu było przedstawienie. na podstawie wyników badaii ankie
towych. zachowa1i młodych konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych. Zapre
zentowane dane dotyczą powszechności. częstotli\vośc i oraz uwarunkowań i okoliczności 

konsumpcji poszczególnych rodząjów napojów bezalkoholowych przez dzieci i odz ież . 

a także preferencji badanych w zakresie smaku, marki i opakowań analizowanych grup 
napojów. 

Słowa kluczowe: młodociani konsumenci , preferencje. napoje bezalkoholowe. 

WSTĘP 

Przemiany gospodarcze minionej dekady zaowocowały istotnymi zmianami w wielu 
branżach przemysłu spożywczego, w tym także w branży napojów. W efekcie rosnącej 
z roku na rok zarówno pod względem ilościowym , jak i asortymentowym oferty oraz 
dużej aktywności promocyjnej wytwórców napojów bezalkoholowych wzrasta w Polsce 
spożycie tych produktów - średni przyrost roczny na przestrzeni ostatnich dzies ięc iu lat 
wynosi od kilkuna~tu do kilkudziesięciu procent, przy czym najwi ększa dynamika 
wzrostu obserwowana jest w wypadku soków owocowych i warzywnych oraz napojów 
orzeźwiających . 

Odbiorcami szczególnie zainteresowanymi ofertą rynku napojów są tzw. konsumen
ci młodociani, czyli dzieci i młodzież (wiek 4- 15 lat). Liczebność tego segmentu rynku 
szacowana jest obecnie na blisko 7 mln osób, co stanowi ponad I /5 ogółu ludności 

naszego kraju . Przez długi czas młodociani konsumenci byli tylko biernymi uczestni
kami procesów rynkowych, obecnie stali się respektowaną przez producen tów grupą 
odbiorców [Olejniczuk-Merta 2000]. 

Konsumpcyjny styl życia dzieci i młodzieży zwrócił uwagę specja li stów od marke
tingu. Zauważono, że ten segment rynku skupia potencjalnych nabywców oferowanych 
przez nich towarów i usług przede wszystkim z trzech powodów: 
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• po pierwsze - z powodu możliwości silnego wpływu na decyzje zakupowe ich 
rodziców, 

• po drugie - z powodu wzrastającego ich znaczenia jako potencjalnych konsumen
tów dysponujących własnymi zasobami finansowymi , 

• po trzec ie - z powodu świadomości, że pozyskanie tego segmentu konsumentów 
w przyszłości zagwarantuje firmie lojalnych klientów na wiele lat. 
Liczne obserwacje i inne badania pozwoliły na scharakte1yzowanie udziału młodych 

ludzi (z różnych grup wiekowych) w procesach rynkowych: 
• dzieci w wieku do 4 lat - wszystkie potrzeby są zaspokajane przez rodziców, zwłasz

cza matki, które są niej ako przedstawicielkami „małego człowieka" na rynku; 
• dzieci w wieku 5- 6 lat - dziecko wraz z opiekunami (matką, ojcem, starszym ro

dzeństwem) rozpoczyna pierwsze kontakty z rynkiem, uczestniczy w zakupach, 
otrzymuje drobiazgi; z reguły ma drobne oszczędności , składane do przysłowiowej 
„świnki" -skarbonki ; 

• dziec i w wieku 7- 8 lat - zdobywają samodzielnie pierwsze własne doświadczenia 
rynkowe jako nabywcy (klient pobliskiego sklepu czy kiosku), równocześnie już na 
tym etapie dziecko, jeś li czegoś pragni e - zabawki, słodyczy, książki - potrafi roz
maitymi sposobami wywrzeć wpływ na rodziców i opiekunów, wielokrotnie mole
s tuj ąc ich prośbami o zakupienie ulubionego przedmiotu; 

• dzieci w wieku 9- 1 I lat - zaczynają pojmować, co to jest budżet, co można kupić za 
własne oszczędności i otrzymane kieszonkowe, a co chciałyby uzyskać wpływając 
na decyzje rodziców i opiekunów; na tym etapie dzieci akcentują swoje osobiste 
preferencje względem różnych dóbr i marek firm, doradzają rodzicom, chcą wypo
wiadać s i ę o każdej spraw ie i każdym zakupie; w każdej sprawie mają swoją własną 
op ini ę; 

• nastolatki 12- 14 lat - n awiązują szerokie kontakty z rynkiem; ma miejsce bezpo
śred ni e, osobiste kupowanie różnych towarów dla zaspokojenia własnych potrzeb; 
występ uj e silne uza l eżnienie od mody i otoczenia rówieśniczego , naśladowanie lide
rów (np. idoli muzyki młodzi eżowej, gwiazd filmowych, znanych sportowców 
i osób przewodzących grupie rówieśniczej ); zarysowuje się w tym czasie specjaliza
cja za interesowaii, z reguły różnych u dz iewcząt i chłopców; wyraźna chęć domi
nowania i oddz i aływania na pozostałych członków rodziny; 

• młodz i eż w wieku I 5 lat i w i ęcej - ich kontakty z rynkiem sąjuż stałe ; proces zaku
pów jest zindyw idualizowany, bez wzg lęd u na to, czy dokonywane są z własnych 
(zaoszczędzonych czy zarobionych) pieni ędzy, czy też ze środków pochodzących od 
rodziców. 
Z powyż ·zych rozważań można wnioskować, i ż dzieci i młodzież pełnią różne role 

1y nkowc w różnych etapach swojego życia . Młodzi konsumenci w procesach rynko
wych wys typuj ą jako: 

• kupujący bezpoś rednio dla siebie, 
• kupujący dla rodziny, 
• proj ektuj ący zakupy, zw łaszcza a rtykułów dla nich przeznaczonych, 
• dor:id zający oraz informatorzy w stosunku do artykułów, które ich nie dotyczą. 
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Z badań zrealizowanych w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW 
w 2002 roku na próbie 120 młodych konsumentów wynika, że blisko 90% dzieci 
w wieku szkolnym dysponuje wlasnymi środkami pieniężnymi , które pochodzą głównie 
z kieszonkowego. Wysokość kieszonkowego waha się od 20 PLN (35% badanych) 
poprzez 50 PLN (45%) do 100 PLN (20%). Dzieci otrzymują również pieniądze 

w fonnie prezentów, a także za pracę własną (np. pomoc w domu). Młodzi konsumenci 
wydatkują swoje pieniążki głównie na modne ubrania i obuwie (70% wskazań) , pły ty 

i kasety (50%), akcesoria komputerowe i sprzęt portowy, a ponad 35% badanych kupuje 
za własne pieniądze produkty żywnościowe [Biega 2002]. Potwierdzeniem procento
wego udziału wydatków na zakup żywności przez dzieci i młodz ież są wyniki bada11 
zrealizowanych przez Ołejniczuk-Mertę, z których wynika, i ż prawie 40% zgromadzo
nych pieniędzy dzieci i młodzież wydają na słodycze i napoje [Olejniczuk-Merta 200 I]. 

Napoje bezalkoholowe, do których zaliczamy wody mineralne, napoje orzeźwiające 
i soki, charakteryzują się różną wartością odżywczą. Niektóre z nich dostarczaj ą cen
nych z żywieniowego punktu widzenia składników, niezbędnych w procesie wzrostu 
i rozwoju, sąjednak i takie, które spożywane w nadmiernych ilościach mogą mieć ne
gatywny wpływ na zdrowie. Z tego względu istotne jest poznanie czynników warunku
jących zachowania dzieci i młodzieży na rynku napojów i ich preferencji w tym zakre
sie, co było celem podjętych badai1 . 

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie października i li stopada 200 ł roku 
przy zastosowaniu metody ankietowej (ankieta audytoryjna). W badaniu uczestni czyło 

140 respondentów - dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej [Wa
chowicz 2002]. 

WYNIKI BADAŃ 

Jednym z podstawowych zagadnień podjętych w ramach badania ankietowego było 

określenie powszechności oraz częstotliwości spożyc ia poszczegó ln ych rodzajów na
pojów bezalkoholowych przez młodocianych konsumentów. 

Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, i ż n ajwiększy odsetek badanych 
spożywa napoje orzeźwiające (97,2% wskazań) oraz soki (97 , I%). Nieco mniej popu
larne są wody mineralne gazowane (89,4%) i wody minera lne niegazowane (88'Yo) . 

Aby określić średnią częstotliwość s pożycia poszczególnych rodzajów napojów, 
podanym w kafeterii przedziałom częstotliwości przyporządkowa no wartośc i li czbowe, 
odpowiednio: 5 - „codziennie lub prawie codziennie'', 4 - „przynajmni ej raz w tygo
dniu", 3 - „kilka razy w miesiącu", 2 - „raz w mies i ąc u '', I - „kilka razy w rok u", 
i wyznaczono średnią arytmetyczną. Na tej podstaw ie stwierd zono, że najwyższa czę
stotliwość konsumpcji charakteryzuje soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, 
dla których średnia częstotliwość spożycia wynosi 4,0, co oznacza, że są one spożywa
ne „przynajmniej raz w tygodniu". Niewiele ni ższą ś red ni ą ch arakteryzują s i ę napoje 
orzeźwiające - wynosi ona 3,8, co oznacza przedział częstotliwośc i pomiędzy „kilk a 
razy w miesiącu" a „przynajmniej raz w tygodniu". Rzadziej pite są wody mineralne 
niegazowane (ś r. 3,4) oraz wody mineralne gazowane (ś r. 3,3). 
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Analizując częstotliwość spożycia poszczególnych rodzajów napojów w zależności 
od płci, stwierdzono, iż zarówno dziewczęta, jak i chłopcy piją soki z taką samą średnią 
częstotliwością (4,0). Jeżeli chodzi o napoje orzeźwiające i wody mineralne gazowane, 
wyższą częstotliwość spożycia odnotowano w przypadku chłopców niż dziewcząt (od
powiednio 3,9 i 3,6 oraz 3,6 i 3,0). Wody mineralne niegazowane pijane są częściej 
przez dziewczęta (śr. 3,5) niż przez chłopców (śr. 3,3). 

Biorąc pod uwagę rodzaj szkoły , do której uczęszczali respondenci, stwierdzono, iż 
wody mineralne niegazowane i napoje orzeźwiające częściej spożywane są przez mło
dzież gimnazjalną (średnie odpowiednio 3,8 i 4,0) niż dzieci ze szkoły podstawowej 
(3,2 i 3,7). W przypadku wód mineralnych gazowanych częstotliwość konsumpcji tych 
produktów przez badanych uczących się w gimnazjum jest niższa w porównaniu z czę
stotliwością spożycia przez dzieci ze szkoły podstawowej (średnie odpowiednio 3, I 
i 3,5). Z kolei analiza zależności częstotliwości spożycia soków od rodzaju szkoły wy
kazafa, i ż napoje te pije s ię nieco częściej przez dzieci ze szkoły podstawowej (śr. 4, I) 
ni ż młodzi eż gimnazjalną (śr. 3,9). 

Kolejnym zagadnieniem, które poruszono analizując wielkość spożycia napojów 
bezalkoholowych, była samoocena zmian w poziomie spożycia na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat. Najwyższy odsetek respondentów deklarujących wzrost spożycia odnotowa
no w przypadku soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych (51,5%) . 
W mniejszym stopniu ten kierunek zmian dotyczył napojów orzeźwiających (44, I%) 
i wód mineralnych niegazowanych (39,0%), a w najmniejszym wód mineralnych gazo
wanych (25 ,6%). Jeżeli chodzi natomiast o spadek spożycia, to w największym stopniu 
dotyczył on wód mineralnych gazowanych (34,4%) i wód mineralnych niegazowanych 
(26,0%). 

Ważnym zagadnieniem poruszanym w ramach badań pierwotnych była ocena wie
dzy żywi eniowej dzieci i młodzieży. Ankietowanych poproszono o określenie, jakie 
rodzaje napojów bezalkoholowych wpływają korzystnie, a jakie wywierają wpływ ne
gatywny na zdrowie człowieka. Jak wynika z analizy odpowiedzi, zdaniem badanych 
korzystny wpływ na zdrowie mają głównie soki i wody mineralne, a negatywny napoje 
orzeźw i ające, w tym głównie typu cola, przy czym świadomość żywieniowa jest więk
sza wśród dziewcząt ni ż chłopców i wzrasta z wiekiem respondentów. Opinia wyraz.ona 
przez badanych jest zgodna z tym, co na temat wpływu napojów bezalkoholowych na 
zdrow ie mów i ą lekarze i s pecjali śc i od żyw ienia. Jednak na podstawie wcześniej zapre
zentowanych danych dotyczących powszechności i częstotliwości spożycia poszczegól
nych rodzajów napojów przez badanych nal eży stwierdzić , że ich wiedza żywieniowa 
nic ma w i ęk szego wpływu na strukturę konsumpcji rea li zowaną w praktyce. 

Ana li za uwarunkowa1i spożyc i a napojów beza lkoholowych przez badaną grupę 
dzieci i młodz i eży wyka za ł a, i ż do najważni ejszych powodów warunkujących ich kon
s umpcję nal eżą: pozy tywny vvpływ na zdrowie, walory smakowe, skuteczność w gasze
niu pragnienia, przyzwyczaj enie, a tak że dostępność i przys tępn a cena. Pierwsze z wy
mienionych uwarun kowati zostało wskazane przez n aj w iększy odsetek badanych 
w odn ies ieniu do soków (84,6%). a najmniejszy w przypadku napojów orzeźwiających 
(_0<%). Z ko lei skuteczn ość w gaszen iu pragnienia wskazywana była głównie w przy
padku wód mineralnych gazowanych (68.8%), a najrzadziej w odniesieniu do soków 
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(30%). Walory smakowe są powodem konsumpcji najczęściej wskazywanym w przy
padku napojów orzeźwiających (91,9%), nieco rzadziej w przypadku soków (85 ,3%), 
zaś najrzadziej w stosunku do wód mineralnych (gazowane 62 ,4%, niegazowane 
61 ,8%). Przyzwyczajenie jako powód konsumpcji soków wskazywane było z podobną 
częstotliwością w przypadku wszystkich rodzajów napojów (odpowiednio: wody mine
ralne gazowane 35,2%, wody mineralne niegazowane 38,2%, napoje orzeźwi ające 36%, 
soki 32,4%). Zbliżony odsetek respondentów w stosunku do wszystkich analizowanych 
rodzajów napojów bezalkoholowych wskazał również dostępność jako czynnik moty
wujący do ich zakupu (odpowiednio: wody mineralne gazowane 36,8%, wody mineral
ne niegazowane 29,3%, napoje orzeźwiające 35,3%, soki 29%), natomiast przystępna 

cena jako powód konsumpcji wskazywana była głównie w przypadku wód mineralnych 
niegazowanych (37,4%) i gazowanych (28%), a znacznie rzadziej w odniesieniu do 
soków (19,1%) i napojów orzeźwiających (16,2%). Za najmniej istotne, w przypadku 
wszystkich rodzajów napojów, badani uznali takie uwarunkowania, jak: zalecenia leka
rza, moda (z wyjątkiem napojów orzeźwiających) , wpływ kolegów, reklama, atrakcyj
ność i funkcjonalność opakowania (rys. I). 

Oprócz określenia powodów konsumpcji napojów bezalkoholowych, interes uj ące 

było również zdefiniowanie, jakie okoliczności sprzyjają spożywaniu tych produktów. 
Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, iż wody mineralne, zarówno gazowane, 
jak i niegazowane, pijane są przez dzieci i młodzież głównie dla zaspokojenia pragnie
nia, tj. w czasie wycieczek i podróży (odpowiednio 26,4% i 31 ,7%) czy podczas wysił

ku fizycznego (odpowiednio 23 ,2% i 28,7%), rzadziej konsumowane są do pos iłku lub 
w szkole na przerwie, a tylko sporadycznie w czasie spotkań towarzyskich. Inna hierar
chia okoliczności towarzyszy spożyciu napojów orzeźwiających, które spożywane są 

głównie w czasie spotkań w barach i kawiarniach (47,8%) oraz w szkole na przerwie 
(45 ,6%). Rzadziej napoje te są pijane w takich sytuacjach, j ak podróże czy wys iłek 

fizyczny . Z kolei soki spożywane są głównie jako uzupełnieni e pos iłku (72 ,8%), rza
dziej w czasie wycieczek i podróży (37,5%) oraz w szkole podczas przerw (26,5%). 

Analiza preferencji badanej grupy dzieci i młodzieży w zakresie smaku napojów 
bezalkoholowych wykazała, iż w przypadku napojów orzeźwiaj ących najbardziej prefe
rowanymi przez młodocianych konsumentów smakami s ą: smak typu co la (77 ,9% 
wskazań), pomarai1czowy (53 ,7%) i egzotyczny (41 ,9%), a w wypadku soków, to naj 
bardziej lubianymi przez młodocianych konsumentów smakami są pomarańczowy 

(52,9% wskazań) i jabłkowy (46,3%), a na kolejnych miej scach upl asowały s i ę taki e 
smaki, jak: marchwiowo-owocowy (22 , l %), cytrynowy i brzoskwiniowy (po 2 1,3%). 

Oprócz upodobań badanych w zakresie smaku, analizie poddano równi eż sponta
niczną znajomość oraz preferencje młodych konsumentów odnośnie marek napojów 
bezalkoholowych. Za najbardziej znane marki wód mineralnych respondenci uznali : 
Nałęczowiankę (46,4% wskazań) , Bonaquę (33,6%), Muszyni ankę (25 ,7%) oraz Ży
wiec Zdrój ( 17, I%). Z kolei wśród marek napoj ów orzeźwi ających n aj w ięk szy odsetek 
badanych wymienił : Coca-colę (70% wsk azań ) , Sprite (36 ,4%), Fantę (28 ,6%) i Pepsi 
(23,6%). Jeś li chodzi o soki, to najczęśc iej spontanicznie wymienianym i przez dziec i 
i młodzież markami były: Karotka (35%), Fortuna (3 1,4%), Kubuś (29,3%) i Hortex 
(27 ,1 %). 
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Rys. I . Uwarunkowania spożyc ia napojów beza lkoholowych przez mlodocianych konsumentów 
Graph I . Condi li ons of 11011-a lkoholic bcvcrages consumption among young consumers 
Źród ło : Wachowicz, 2002. 

Badając preferencje badanych w zakresie opakowań napOJOW stwierdzono, 
i ż najba rdziej preferowaną przez respondentów formą opakowania wód minera lnych są 
bute lki p lastikowe o pojemności powyżej I litra (43,9% wskazari dla wód niegazowa
nych i 42.4% dla wód gazowanych), n astępnie plastikowe butelki, o pojemności 0,2- 0,5 
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litra (odpowiednio 28,5% i 35 ,2% wskazai1). Napoje orzeźwiające n aj chętni ej nabywa
ne są puszkach oraz opakowaniach kartonowych o pojemnośc i powyżej I litra (po 
30,9%), a w przypadku soków młodzi konsumenci za najbardziej preferowaną formę 
opakowania uznali butelki szklane (46,3% - I litr i więcej , 33 , 1%- 0,2- 0,5 litra). 

Ostatnią kwestią poruszoną w badaniu była ocena zaopatrzenia polskiego rynku 
w poszczególne rodzaje napojów. Respondentów uczestniczących w badaniu poproszo
no o wyrażenie opinii na ten temat, dając im do dyspozycji 5 stopniową skalę (5 -
bardzo dobre, I - niedostateczne). Na tej podstawie stwierdzono, iż zdaniem badanych 
polski rynek najlepiej zaopatrzony jest w napoje orzeźwiające (średni a 4,3) oraz soki 
( 4, I), nieco zaś gorzej w wody mineralne (3 ,9). 

WNIOSKI 

Wyniki uzyskane w rezultacie badania pierwotnego są podstawą do sformułowania 
następujących wniosków: 

I. W stosunku do dorosłych konsumentów badana grupa dzieci i młodzieży spożywa 
napoje bezalkoholowe powszechniej, częściej i w większych ilościach , przy czym do 
najpopularniejszych wśród młodocianych konsumentów napojów na leżą soki i napoje 
orzeźwiające. Nie stwierdzono istotnych różnic między spożyciem napojów reali zowa
nym przez dzieci i młodzież z małego miasta oraz dużej aglomeracji . 

2. Głównymi powodami spożycia napojów bezalkoholowych są ich walory smako
we, korzystny wpływ na zdrowie, skuteczność w gaszeniu pragnienia oraz dostępność, 

przy czym hierarchia uwarunkowań zależna jest od rodzaju napoju . Zaobserwowano 
pewnego rodzaju przeznaczenie konsumpcyjne poszczególnych rodzajów napojów -
wody mineralne pijane są głównie dla zaspokojenia pragnienia w czasie wycieczek, 
podróży czy po wysiłku fizycznym, soki wykorzystywane są przede wszystkim jako 
uzupełnienie posiłku, a napoje orzeźwiające spożywane są głównie w czasie spotkań 

towarzyskich oraz w szkole na przerwach. 
3. Do najbardziej preferowanych przez badanych marek napojów n a leżą 

w przypadku wód mineralnych: Nałęczowianka, Muszynianka, Mazowszanka i Żyw i ec 
Zdrój, natomiast w odniesieniu do napojów orzeźwiających: Fanta, Coca-cola, Plusz 
i Sprite, a w przypadku soków: Fortuna, Hortex, Cappy i Tymbark. 

4. Wśród preferowanych smaków napojów badani wskazywali najczęśc i ej 

w przypadku soków smaki: pomarańczowy, jabłkowy i marchwiowo-owocowy, nato
miast w odniesieniu do napojów orzeźwiających smak typu cola, pomarańczowy i eg
zotyczny. Charakterystyczne jest, że dziewczęta nieco częściej jako preferowane wska
zywały smaki słodkie, a chłopcy kwaśne i gorzkie. 

5. Dzieci i młodzież dobrze orientuj ą s i ę w kwestii wpływu na zdrowie poszczegól
nych rodzajów napojów, przy czym świadomość żywien iowa jest w i ększa wśród 

dziewcząt ni ż chłopców i wzrasta z wiekiem respondentów. Jednak posiadana przez 
badanych wiedza żywieniowa nie ma większego wpływu na reali zowany przez nich 
poziom i strukturę spożycia napojów bezalkoholowych. 
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FUNKCJE GRUP PRODUCENCKICH W SYSTEMIE 
MARKETINGOWYM. ANALIZA PRZYPADKU PROFISAD 
SP.Z O.O. 

Aleksandra Strzębicka, Dariusz Strzębicki 

Streszczenie. W opracowaniu omow1ono funkcj e, j akie grupy producenckie pełnią 

w systemie marketingowym. Przeprowad zona na podstawie badań pierwotnych ana li za 
przypadku potwierdza. że zakres funkcji realizowanych przez producentów zrzeszonych 
w grupach jest zdecydowanie szerszy ni ż w przypadku rolników indyw idualnych. Celem 

opracowania było zarazem przedstawienie grup producenckich jako skutecznej a lternaty

wy w dążeniu do poprawy wyników gospodarowania polskich rolników. 

Słowa kluczowe: grupy producenckie, funkcje marketingowe, system marketingowy. 

WSTĘP 

Producenci rolni są najsłabszym ogniwem łańcucha agrobiznesu. Niewielka sila 
przetargowa jest przede wszystkim rezultatem charakteru struktury podmiotowej 1y n
ków rolnych, zbliżonej w większości przypadków do monopsonu, któremu towarzyszy 
niski stopień koncentracji producentów rolnych w relacji do pozostałych podmiotów 
rynku [Karasiewicz 2001]. Duża koncentracja po stronie podmiotów realizujących skup 
produktów rolnych (hurtownie, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, sieci sk le
pów detalicznych) zapewnia im znaczną przewagę nad rolnikami. Poza ni sk im stopniem 
koncentracji na słabą pozycję przetargową rolników wpływa duża jednorodność wytwa
rzanych produktów, będąca w znacznej mierze rezultatem braku stosowania wyróżni 

ków oferty, np. w postaci marek produktowych. Kolejnym czynnikiem jes t wysoki 
stopień uzależnienia producentów od odbiorcy w przypadku , kiedy producent wykorzy
stuje tylko jeden kanał dystrybucji. Poza tym ze zmian ą j ednego roln ika-dostawcy na 
innego wiążą się niskie koszty zamiany dostawcy dla podmiotów real i zuj ących skup. 

Tak uwarunkowana pozycja producenta rolnego nie pozwala mu wpływać na decy
zje odbiorcy produktu. Dysponując małą ska l ą produkcji , działający w poj edynkę rolnik 
ponosi z reguły wysokie koszty produkcji. Małe , niejednorodne parti e towa ru , zazwy
czaj o niskim poziomie j akośc i stanowią trudną do pokonania bari e rę zbytu wytworzo-
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nych produktów. Szans przezwyciężenia zarówno bariery kosztowej, jak i bariery zbytu 
nal eży upatrywać w integracj i poziomej producentów rolnych [Żmija, Kuczek 1999] . 
Integracja pozioma może przybrać dwie fom1y. Po pierwsze, może odbywać się drogą 
kapita łową poprzez powiększanie wie lkości powierzchni użytków rolnych oraz specja
li zacj ę produkcji . Po drugie, może mieć miejsce integracja pozioma funkcjonalna, która 
polega na ł ączeniu s i ę producentów w grupy realizujące wspólną politykę zaopatrzenia, 
produkcji i zbytu produktów wytwarzanych w gospodarstwach członków , czyli grupy 
producenckie. Obydwa rozwiązania mają na celu przede wszystkim wzmocnienie pozy
cji przetargowej producentów oraz wzrost efektywności gospodarowania przez obniżkę 
kosztów. Alternatywę dla polskich rolników stanowi organizowanie się w grupach pro
ducenckich. Integracj a kapitałowa , która wiąże się z koniecznością ponoszenia wyso
kich nak ł adów związanych z nabyciem gruntów i ich zagospodarowaniem, przekracza 
bowiem możliwośc i w iększośc i polskich producentów, znajdujących się na ogół w złej 
sytuacji finansowej. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

W pierwszej częśc i artykułu posłużono s ię metodą opisową. Analiza przypadku do
tycząca funkcji marketingowych reali zowanych przez PROFISAD Sp. z o.o. została 

opracowana na podstaw ie badań przeprowadzonych metodą indywidualnych, pogłębio
nych wyw iadów z cz ło nkami grupy, przeprowadzonych w sposób bezpośredni za po
mocą częśc iowo ustmkturalizowanego kwestionariusza. 

FUNKCJE MARKETINGOWE GRUP PRODUCENCKICH 

Łączenie s i ę producentów w grupy daje możliwość aktywnego uczestnictwa w ryn
ku przez pełniej szy zakres rea lizacji funkcji marketingowych. Marketing rolny w ma
kroska li o kreś l a s i ę jako system dzi a ł ający na linii produkt rolny-konsument żywności. 
W takim uj ęc iu rozpatruj e s i ę prze pływ towarów za poś rednictwem rynku oraz charak
ter i zakres rea li zowania funkcj i marketi ngowych przez ró żn e ogniwa łań cucha marke
tingowego. Rodzaje fu nkcj i systemu marketingowego można podz i e lić na trzy grupy 
[Kolbusz 1994, Hallberg 1988]: 
I . Funkcje wymiany towarowej: 
• kupno - identyfikacja i wybór źróde ł zaopatrzenia, negocjowanie warunków zaku

pu; 
• s przedaż - okreś l e ni e potrzeb potencjalnych nabywców, identyfikacja rynków do

ce lowych. poinformowan ie o ofercie. ustalenie cen, wybór kanałów dystrybucji , 
ok reś len i e parti i sprzedaży co do rodzaj u, ilośc i i j akośc i produktów, negocjowanie 
warunków s przedaży. 

2. Funkcje fi zyczne: 
• przechowywanie - zapewnienie użytecznośc i czasu przez udostępni ani e produktów 

w pożąd~111y111 przez nabywców czasie; 
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• transport - zapewnienie użyteczności miejsca przez udostępnianie produktów 
w miejscu, w którym chcąje nabyć klienci ; 

• przetwórstwo - przetwarzanie produktów rolnych w artykuły spożywcze . 

3. Funkcje ułatwiające : 

• dostosowywanie produktów - standaiyzacja, sortowanie, mycie, pakowanie itp. 
• zbieranie i gromadzenie badar1 o 1ynku - badania marketingowe, monitorowanie 

1ynku; 
• finansowanie - ponoszenie ryzyka związanego z realizacją pozosta łych funkcji , 

polegające na finansowaniu inwestycji w infrastrukturę techniczną, pok1ywaniu 
kosztów badai1 rynkowych , promocji itd . 
Pojedynczy producent o niewielkiej skali działania nie wychodzi zazwyczaj poza re

alizację podstawowych składowych funkcji sprzedaży oraz przechowywania i trans
portu wytworzonych przez siebie produktów. Słaba pozycja negocj acyjna warunkuje 
postawę indywidualnego producenta jako biorcy cen oraz innych warunków sprzedaży . 

W ograniczonym wymiarze dostosowuje on produkt do potrzeb rynkowych, niejedno
krotnie nie jest w stanie zapewnić odpowiednich standardów jakości oraz opakowania 
produktów. Funkcję zbierania informacji realizuje zazwyczaj jedynie w postaci monito
rowania rynkowych cen produktów i kontroli wyników swojej sprzedaży z poprzednich 
okresów. Ze względu na brak potrzebnych środków finansowych nie ma on możliwości 

przetwarzania wytwarzanych przez siebie produktów. 
Grupy producenckie, posiadające at1ybuty wielkości , specjalizacji i umiejętności 

menedżerskich , mogą angażować się w wykonywanie wi ększośc i funkcji mark etin go
wych . Najważniejszą realizowaną przez nie funkcją jest gromadzenie dużej iloś ci pro
duktów w jednym miejscu, czyli koncentracja podaży [Jennolowicz 1999]. Przez łącze

nie efektów produkcji swoich członków grupy stanowią korzystne źródło zaopatrzenia 
w produkty rolne dla kolejnych ogniw systemu marketingowego. Koncentracja podaży 
umożliwia zwiększenie siły przetargowej producentów w relacji do innyc h ogniw agro
biznesu. Takie wydajne źródło zaopatrzenia gwarantują również odpowiednio duże 
jednostkowe partie towarów w określonym czasie, co ma szczególne znaczeni e w przy
padku produktów nietrwa~ch . Wspólne planowanie produkcji pozwa la zapewni ć sta
bilną wielkość podaży , m.in. przez określenie czasu zbiorów i dostaw przez poszcze
gólnych członków grupy. Duże partie towaru umożliwiaj ą dokonywanie transakcji 
z niedostępnymi dla pojedynczego producenta partnerami , np. z superm arketami , i tym 
samym przyczyniają się do zwiększenia liczby możliwych do wykorzystani a ka n ałów 

dyst1ybucji. 
Dzięki wspólnemu planowaniu produkcji , oprócz pożąd an ej struk tury il ośc i owej 

produktów, grupa ma wp~w na poziom ich j akośc i. U s ta l aj ąc j edn olite standardy j ako
ści , producenci są w stanie zagwarantować odbiorcom j edn o lite parti e towaru. Podn o
szeniu jakości produktów sprzyja wdrażani e przez grupy ni eustanni e ul epszanyc h 
i unowocześnianych metod i technologii produkcji. WspMpraca w gru pie umożli w i a 

również realizację pełnego zakres u funkcji związanych z dostosowywa ni em produktu 
do potrzeb rynku. Polega to m.in. na dokonywaniu czynnośc i u sz l achetni aj ącyc h pro
dukt, czyli sortowaniu , myciu , obieraniu , pakowaniu czy wstę pnym przetwarzaniu. 
Gwarancja odpowiedni ej ilości i jakości produktów stanow i n aj w i ększy atu t grup pro-
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ducenckich, dzięki któremu stają się one atrakcyjnym partnerem na rynku, z którym 
odbiorcy chętnie nawiązują trwałą współpracę. 

Dzięki współpracy w grupie następuje znaczne zwiększenie zakresu realizowania 
funkcji związanych z wymianą towarową. Zadaniem grup jest m.in. koncentracja po
pytu na ś rodki produkcji (maszyny, materiał szkółkarski, środki ochrony roślin itp.), 
która umożliwia uzyskanie korzystnych cen zakupu, rabatów, opustów cenowych, do
godnych dla rolników warunków płatności. Grupy mają także większą możliwość wy
boru dostawców ze względu na wolumen zamawianych artykułów. Budują również 
trwate więzi z dostawcami gwarantujące obopólne korzyści. 

Najistotniejszą funkcją grup związaną ze sprzedażą jest możliwość negocjowania 
warunków s przedaży , w tym w szczególności cen dostarczanych produktów. Jest to o 
tyle ważna funkcja , że w USA i w krajach UE powstają stowarzyszenia rolników, któ
rych podstawowym zadaniem jest właśnie negocjowanie korzystnych dla rolników cen 
( n oszą one nazwę bargaining associations). Kolejnym istotnym zadaniem grup jest 
docieranie do nowych , także zagranicznych, rynków zbytu [Figueroa 1992], co umożli
wia wykorzystanie większej liczby kanałów dystrybucji. Nie mniej istotną funkcjąjest 
prowadzenie polityki komunikacji , a w szczególności tworzenie i promowanie własnych 
marek produktowych. 

Podstawą sukcesu rea li zacji strategii marketingowej jest gromadzenie informacji 
o otoczeniu marketingowym, w tym zwłaszcza identyfikacja potrzeb i preferencji kon
sumen tów. W tym celu grnpy producenckie monitorują rynek, a także podejmują próby 
prowadzenia badań marketingowych w szerszym wymiarze. 

Wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji i towarzyszą
cych jej procesach zapewnia obniżkę jednostkowych kosztów stałych w wyniku osią
gni ęc i a efektu skali . Korzyśc i ska li pozwalają zatem efektywniej wykorzystywać urzą
dzeni a, co wpływa na racjonalność podejmowania dużych inwestycji związanych 

z zakupem maszyn czy z rozbudową zaplecza logistycznego. Grupy angażują swoje 
ś rodk i m.in. w specja li styczne środki transportu, platformy logistyczne, sortownice, 
urządzeni a do pakowania, magazyny, chłodnie i przechowalnie, realizując w ten sposób 
w w i ększym zak res ie funkcje fi zycznej dystrybucji. 

Tworzen ie grup producenckich jest niezbędne , aby rolnicy mogli uczestniczyć 

w integracji pionowej na równoprawnych warnnkach. Pozioma kooperacja zapewnia 
producentom os i ągni ęc i e korzyści ekonomicznych , które w następstwie otworzą im 
drogę do integracji pionowej [Malysz 2002]. W ten sposób grupy producentów mogą 
zacząć pe łni ć w kanal e marketingowy m rol ę integratora. W krąjach rozwiniętych 

u c zestnic zą one kapitałowo w tworzeniu nowych instytucji hurtu pierwotnego (np. ryn
ków hurtowyc h i g i e łd towarowych), biorą udział w prywatyzacji zakładów przemysłu 
s pożywczego , in westują w prywatne zakiady przetwórcze w celu przejęcia kontroli nad 
nimi. W zorem zagran icznych koopera tyw, po polskich grupach producenckich należy 
podz i ewać s i ę coraz wi ęk s zego stopnia ich zaa ngażowani a w przetwórstwo. 
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ANALIZA PRZYPADKU - PROFISAD SP. Z O.O. 

Początek formalnej działalności producentów zrzeszonych w grupie PROFlSAD 
z siedzibą w Bikówku k. Grójca (woj . mazowieckie) przypada na wrzesiet12001 r. Gru
pa uzyskała wówczas, wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, status spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosiła 77 
tys. zł, przy czym ustalono, że jednemu udziałowi o wa1tości 700 zł odpowiadają dwa 
hekta1y sadu (liczba obejmowanych udziałów uzależniona była od wielkości uprawia
nego areału). Zalegalizowanie wspólnej działalności było poprzedzone stosunkowo 
długim okresem nieformalnej współpracy . Producenci praktycznie prowadzili wspólną 
sprzedaż od 1996 r. Sformalizowanie działalności nastąpiło przede wszystkim ze 
względu na zwiększającą się skalę działania . Dodatkowym bodźcem było wejście 

w życie Ustawy o grupach producenckich i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 
15 września 2000 r. W kwietniu 2001 r. PRO FI SAD uzyskał wpis do rejestru grup pro
wadzonego przez wojewodę jako pierwsza grupa producencka w branży sadowniczej 
w Polsce. 

Podjęcie współpracy wynikało z głębokiej świadomości producentów o potrzebie 
zmian w dotychczasowym sposobie gospodarowania ze względu na nowe warunki 
rynkowe oraz zbliżającą się integrację z Unią Europejską. Bezpośrednią przyczyną 

powstania grupy była chęć współpracy z sieciami wielkopowierzchniowych sklepów 
detalicznych. Podejmowane wcześniej przez producentów indywidualne próby pozy
skania kontaktów handlowych z hiper- i supennarketami zazwyczaj ko11czyły s i ę nie
powodzeniem, głównie ze względu na niemożność zapewnienia dużych partii towaru 
oraz regularnych dostaw. Współpraca w grupie ma na celu tworzenie dużych i jednoli
tych jakościowo partii dostaw oraz zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych pro
duktów. PROFlSAD jako cel działalności postawił sobie również wyeliminowanie 
z obrotu swoimi produktami pośredników handlowych , nawiązanie trwałych kontaktów 
handlowych z supermarketami, a także wchodzenie na rynki zagraniczne. 

Grupę tworzy szesnastu producentów, którzy gospodarują wspólnie na powierzchni 
240 ha. Areał uprawy zwiększył się w porównaniu ze stanem w momencie założeni a 

grupy o 20 ha i jest wynikiem ciągłego dokupowania ziemi przez sadowników. Średni a 
wielkość gospodarstwa wynosi obecnie 15 ha. Wielkość gospodarstw jest zróżnicowana 
i wynosi od 8 do 33 ha. Wszystkie gospodarstwa położone są w reg ionie grójecka
-wareckim. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie członków w działa ni a na 
rzecz rozwoju PROFISAD, a także ich lojalność wobec grupy. Członkowi e sprzed aj ą 

praktycznie całość (ok. 90% i więcej) wytworzonych przez siebie produktów za pośred

nictwem grupy. Dokładne warunki, na jakich poszczególni członkowi e dostarczaj ą 

swoje produkty oraz sposób rozliczenia dostaw okreś lają umowy cz ł onkows ki e. Do 
listopada każdego roku członkowie zobowiązani są przygotować harmonogram, w któ
rym określaj ą, jakie owoce (określenie rodzaju, odmiany, poziomu j akośc i ) chcą sprze
dać, w jakiej ilości je dostarczą oraz w jakim czas ie będą chcieli j e sprzedawać. 1-larmo
nogramy dostarczone przez wszystkich członków grupy tworzą podstawę zbudowa nia 
planu sprzedaży. 
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Na przestrzeni dwóch lat działalności spółki występował wyraźny, w konfrontacji 
z popytem, brak dostatecznej wielkości podaży wytworzonych przez członków grupy 
produktów. W związku z tym grupa prowadziła skup owoców od producentów spoza 
grupy w celu dalszej sprzedaży. Około polowa sprzedanego przez PROFISAD wolume
nu towarów pochodziła od producentów nie zrzeszonych w grupie. Sytuacja ta wpłynęła 
na podjęcie decyzji o przyjęciu do grupy nowych członków . Postanowiono, że we wrze
śniu 2003 r. do PROFISAD zostanie przyjętych ok. 30 nowych członków, tak aby grupa 
docelowo osiągnęła liczbę ok. 50 członków. 

W gospodarstwach członków produkuje się owoce, w tym przede wszystkim jabłka 
(ok. 90%), a także gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Roczna produkcja grupy wynosi 
ok. 1 O tys . ton . W strukturze asortymentowej zdecydowaną większość stanowią odmia
ny deserowe (ok. 85%). PROFISAD oferuje jabłka w 43 odmianach, gruszki w czterech 
odmianach, trzy odmiany wiśni, sześć odmian czereśni oraz osiem odmian śliw. Duży 
udz iał jablek w strukturze asortymentu świadczy o wysokiej specjalizacji gospodarstw 
członków grupy. Grupa zamierza ograniczyć liczbę oferowanych gatunków owoców 
i skupić się na produkcji kilku odmian jabłek, co umożliwi tworzenie jeszcze więk
szych, jednorodnych partii towaru , które przekraczałyby 2 tys . ton. Stanie się to możli
we w momencie, gdy grnpa rozpocznie wspólnie planowane nasadzenia. Do tej pory 
takich nasadzeń nie prowadzono, co wynika głównie z faktu , że członkowie posiadają 
młode sady, których wiek nie przekracza 15 lat. 

Począwszy od pierwszego roku działalności , grupa produkuje owoce zgodnie z za
sadami Integrowanej Produkcji Owoców (IPO). Wprowadzenie systemu IPO jest ele
mentem realizacji celu grupy o podwyższeniu jakości produktów i jej ujednoliceniu. 
Grupa pracuje obecnie nad spełnianiem wymogów dotyczących wprowadzenia systemu 
HACCAP. W niedalekiej przyszłości PROFISAD planuje wdrożenie systemu ISO 
2000. W zapewnieniu pożądanego poziomu jakości produktów mają pomóc członkom 
grupy zatrudnieni na umowę zlecenia doradcy do spraw produkcji. Podstawowym zada
ni em doradców jest dokonywanie lustracji sadów członków grupy w celu wychwycenia 
nieprawidłowości w prowadzeniu uprawy, a także zagrożeń chorobami roślin , które 
mia łyby wpływ na poziom jakości owoców. Doradcy prowadzą też szkolenia w zakresie 
technolog ii produkcji , m.in . cięcia , przerzedzania, nawożenia czy opryskiwania. Poza 
tym, cz łonkowie mają do dyspozycji uruchomioną przez grupę linię telefoniczną, za 
pomocą kt órej nadawane są komunikaty na temat ochrony roślin przygotowywane przez 
doradców. 

J akość wytwarzanych owoców grupa PROFISAD podnosi również przez ich sorto
wanie i pakowanie. Owoce są dotychczas sortowane pod względem średnicy i wagi . 
Owoce pakowane są w różne opakowania, zgodnie z życzeniem odbiorcy. Stosuje się 
skrzynki plas tikowe, skrzyneczki drewniane, „uniwersalki", kartony, torebki foliowe , 
s iatki raszlowe oraz tacki . Wszystki e opakowania są w wersjach o różnej pojemności. 
Opakowania ą oznaczone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
Czynnośc i sort owani::i i pakowania część członków dokonuje we własnych gospodar-
twach. i. którzy ni e pos i adaj ą odpowiedniego zaplecza technicznego korzystają 

z urząd zci'1 ccntr::i li log istycznej d z i erżawionej przez grupę. Centrala dysponuje linią 

· 0 11uj ącą recfa M E '.WOO o dużej wydajności s łużącą do sortowania jabłek i gruszek 
oraz dw ie nieza l eżn e ma zyny pakuj ące owoce w worki siatkowe i w torby foliowe. 
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Na początku współpracy producentów PROFISAD głównym rynkiem zbytu pozo
stawał rynek krajowy. Od dwóch lat firma przeznacza ok. 50% produktów na eksport. 
Na rynku krajowym głównymi odbiorcami są sieci hiper- i supennarketów (ok. 30% 
produkcji zbywanej w kraju), sieci sklepów dyskontowych, osiedlowych i ogólnospo
żywczych. PROFISAD współpracuje z dwoma sieciami hipennarketów: Auchan oraz 
Carrefour. Współpraca z hipennarketami opiera się na podpisanych rocznych umowach. 
Odbiorcą wszystkich owoców przemysłowych (ok. 15% całej produkcji) są lokalne 
przetwórnie średniej wielkości . Działalność w grupie umożliwiła członkom wyelimi
nowanie szczebla hurtu w krajowym obrocie wytworzonymi przez siebie produktami. 
Przed podjęciem współpracy producenci zbywali swoje produkty głównie na targowi
skach hurtowych oraz w punktach skupu. Obecnie towaiy przeznaczone na rynek kra
jowy nie są w ogóle kierowane na rynki hurtowe, a trafiają bezpośrednio do detalistów 
(w przypadku owoców przeznaczonych bezpośrednio do konsumpcji) łub do zakładów 
przetwórczych (w przypadku owoców przeznaczonych do dalszego przetwórstwa) . 

Głównym rynkiem zagranicznym, najaki PROFISAD dostarcza swe owoce, są kraje 
byłego ZSRR, w tym zwłaszcza Rosja. Na rynek wschodni trafia około 70% całej pro
dukcji przeznaczonej na ekspo1t. Grupa PROFISAD jest największym polskim ekspor
terem owoców na rynek rosyjski . Poza Rosją produkty grupy dostarczane są również na 
rynki Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii. Poza rynkami wschodnimi grupa ekspo1tuje 
swoje produkty do Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Z krajów Unii 
Europejskiej owoce PROFISAD trafiają dotychczas jedynie na rynek niemiecki. Grupa 
jest zainteresowana rynkiem krajów skandynawskich i poszukuje tam kontaktów han
dlowych. 

W zakresie fizycznej dystrybucji grupa dysponuje bazą przechowalniczą o ładowności 

ok. 8 tys. ton, z czego w przechowalniach z KA i z ULO można przechować ok. 6 tys . ton 
owoców, a w pozostałych chłodniach i przechowalniach następne 2 tys. ton. Tak rozbu
dowana baza pozwala na sprzedaż dużej ilości produktów przez cały rok. Firma organi· 
zuje transport własnymi środkami transportu, również na rynki zagraniczne. 

Pomimo tak ścisłej współpracy w grupie, producenci PROFISAD mają znikomy 
wpływ na wysokość ceny, jaką otrzymują od odbiorców. Dzieje się tak szczególnie 
w odniesieniu do krajowych odbiorców. W transakcjach dokonywanych pomiędzy 
grupą a sieciami sklepów detalicznych czy przetwórniami te ostatnie dyktują prawie 
zawsze wysokość cen. Jeżeli grupie uda się wynegocjować korzystniej szą dla siebie 
cenę, to jest to jedynie śladowa poprawa (np. cenę 2 zł za kg udaje s i ę podwyższyć do 
2,05 zł). Większe możliwości negocjacyjne stoją przed grupą w okres ie od marca do 
maja, kiedy na rynku występuje niedobór owoców spowodowany ich sezonowością. 

Grupa sprzedając produkty z przechowalni z KA lub ULO może wynegocj ować wyższe 

ceny. Większe możliwości co do negocjacji cen, a zarazem korzystniejsze warunki 
transakcji firma uzyskuje we współpracy z odbiorcami zagranicznymi. Grupa różnicuj e 
ceny na swoje towaiy ze względu na rodzaj odbiorcy, stos uj e rów nież dyskonto ilo
ściowe nieskumulowane. Ceny otrzymywane za deserowe odmiany owoców pozwa l aj ą 

zrealizować zysk. Inaczej dzieje się w przypadku cen owoców przeznaczo nych do dal
szego przetwórstwa, które np. w 2002 roku n ie pozwo li ły producento m nawet pokryć 
kosztów ich produkcji . 
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Brak problemów ze zbytem PROFISAD zawdzięcza w dużej mierze aktywnemu po
szukiwaniu kontaktów handlowych. Zdecydowanie najefektywniejszą fonną promocji 
firmy i j ej produktów jest promocja osobista. Finna prezentuje swoją ofertę na targach 
i wystawach krajowych i zagranicznych. W 2002 roku jako wystawca brała udział m.in. 
w targach Fruit Logistica w Berlinie, w targach ogrodniczych w Moskwie i w Mińsku. 
Firma bierze również udział w imprezach lokalnych: Owocobranie w Warce i Ogólno
polskie Spotkanie Sadowników w Grójcu. W nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi 
odbiorcami firma od niedawna wykorzystuje elementy marketingu bezpośredniego za 
pomocą Internetu. W tym celu wysyła swoje oferty pocztą elektroniczną do potencjal
nych odbiorców. Duże znaczenie promocyjne ma logo firmy, które umieszczane jest na 
wszystkich opakowaniach, niektórych środkach transportu, papierze finnowym i innych 
materiałach reklamowych. PROFISAD wykorzystuje również podstawowe instrumenty 
reklamy w postaci szyldów, tablic ogłoszeniowych, ogłoszeń w książkach telefonicz
nych i katalogach branżowych. Finna posiada również katalog z ofertą produktową oraz 
stronę internetową o adresie www.profisad.com.pl. Dobrym sposobem kształtowania 
wizerunku firmy jest obecność w mediach prezesa spółki - podczas wywiadów telewi
zyjnych (Agrobiznes, Euroexpress) i prasowych (Rolnik Spółdzielca, Hasło Ogrodni
cze, Sad Nowoczesny). 

Oprócz wspólnej sprzedaży , producenci w grupie dokonują również wspólnych za
kupów. Dokonując większych zakupów mogą liczyć na rabaty i opusty cenowe. 
W przypadku środków ochrony roślin grupa związana jest od początku istnienia zjed
nym dostawcą - firmą Agrosimex. Wynegocjowane przez grupę warunki umowy pod
pisanej z Agrosimexem zapewniają rabaty przy zakupie środków ochrony roślin w wy
sokości od 2 do 4% wartości zakupu oraz 7% rabatu na zakup nawozów. Grupa otrzy
muje te ż rabaty przy zakupach opakowań . Możliwość tańszego zakupu środków pro
dukcji , w porównaniu z innymi efektami wspólnego działania, w największym stopniu 
przyczynia si ę do obniżki jednostkowych kosztów produkcji owoców. 

Grupa, w ramach realizacji strategii rozwoju, zamierza w najbliższym czasie podjąć 
wie le inwestycji. Wiążą się one z unowocześnieniem zaplecza technicznego, np. przez 
zakup linii sortujących nie tylko pod względem wagi i wielkości owoców, jak dotych
czas, al e tak że ich wybarwienia. Grupa zamierza zakupić również specjalistyczne urzą
dzenia s łużące pomiarom j akości wyprodukowanych owoców. Jeszcze w tym roku 
(2003) grupa rozpocznie budowę centrum logistycznego. W celu realizacji tego przed
s i <;:wz i ęci a PROFISAD będzie ubiegać s ię o środki z programu SAPARD. Według oce
ny czł onków grupy, prowadzona działalność pozwoliła spółce osiągnąć satysfakcjonu
j ący wy nik fin ansowy . 

Dotyc hczasowa dział alność grupy producenckiej PROFISAD zasługuje na pozy
tywną ocen ę. Szybki wzrost i osiągani e coraz lepszych wyników grupa zawdzięcza 
z pewnośc i ą aktywnej postawie członków, uwarunkowanej ich młodym wiekiem, 
chlonno c i ą wi edzy oraz otwartością na zmiany. Te cechy producentów współpracują
cych w PRO FI SAD zaowocowały s zczególną dbałością o wysoki poziom jakości wy
twarzanyc h przez nich produktów, a tak że wdrażaniem najnowszych rozwiązań produk
cyjnyc h i technologicznych. 
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WNIOSKI 

Zakres wykonywanych przez rolników funkcji marketingowych zmienia się w dużej 
mierze w zależności od wielkości gospodarstwa, poziomu specjalizacji oraz umiejętno

ści menedżerskich właściciela i pracowników. Grupy producenckie dysponując dużo 
większą siłą ekonomiczną w porównaniu z pojedynczymi producentami, w znacznie 
szerszym zakresie realizują funkcje marketingowe. Tym samym przyczyniają s i ę do 
efektywniejszej alokacji zasobów, a co za tym idzie, osiągania lepszych wyników go
spodarowania. Najważniejsze funkcje marketingowe reali zowane przez grupy produ
cenckie to : planowanie i dostosowywanie produkcji do popytu pod względem ilośc i o

wym i jakościowym , koncentracja podaży produktów rolnych , wprowadzanie standar
dów jakościowych, wzbogacanie produktów, aktywne poszukiwanie nowych rynków 
zbytu, tworzenie i promowanie własnych marek, inwestowanie w zap lecze techniczne 
i produkcyjne. Spełniając istotne zadania w systemie marketingowym produktów rol
nych, sprzyjają one tym samym restrukturyzacji całego rolnictwa. Dz ięk i grupom pro
ducenckim powstają ważne dla sprawnego funkcjonowania rynku powiązania mi ędzy 
producentami, przetwórcami i pośrednikami handlowymi , co sprzyj a planowaniu poda
ży i stabilizacji cen. 

Jak wynika z zaprezentowanego przykładu grupy producenckiej PROFJSAD, zrzesze
ni w niej producenci nie narzekają na brak zainteresowania swoją ofe11ą. Wspólna działa l 

ność umożliwiła im nawiązanie kontaktów handlowych w takiej liczb ie, że własnymi 

siłami nie byliby w stanie sprostać zamówieniom. Możliwość zagwarantowania dużych , 

jednolitych jakościowo pai1ii towarów zaowocowała wejściem na nowe rynki zbytu, po
zyskaniem dużych odbiorców w postaci wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych 
oraz odbiorców zagranicznych. Dotychczasowa działalność oraz planowane przeds i ę

wzięcia członków grupy PROFISAD rokują odniesienie sukcesu w przyszłości . 
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MARKETING SYSTEM FUNCTIONS OF PRODUCERS' GROUPS 
(PROFISAD LTD CASE STUDY) 

Abstract. Farmers arc the weakest element of agribusincss system. This is mostly due to 
the fac t that many agricultural markets are characterized by a large number of small vo
lumc procluccrs sclling to a sma ll number of large buyers. The necessity of overcoming 
costs and marketing barrcars leacls incliviclual proclucers to use integration as a way to in
crcasc thcir bargaining position. The analyze of marketing activities of PROFISAD Ltd 
(fruit produccrs' group) proves th at proclucers ' groups arc able to perfom1 much more 
marketing functions than incliviclual fanners. 

Key worcls: producers ' groups, marketing functions, marketing system. 
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UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN RURAL AREAS 
OF POLAND 

Marek Raczkowski 

Abstract. The article analyses the poverty issue and its influence on uncmployment level 
in Poland after the year 1989 till now. Author describes poverty reasons and its results cs
pecially on the rura] areas. Possibility of the quick transform ation of the Poli sh agricul
ture, which is connected with working force release and liquidation the issue of unem
ployment (both registercd and hidden), is rather improbable. Solving the unemployment 
problem on the rura! areas will depend on govemment policy, efficiency of macrocco
nomic regulations and loca] activities. 

Key words: unemployment, poverty, rura! areas. 

INTRODUCTION 

Transformation of the Polish economy after 1989 has brought a number of signifi
cant chaJ1ges in the labor market. Unemployment appeared, affecting li ving standards o f 
fami lies involved in agriculture. C losure of state-owned fanns caused a ve1y significant 
increase of the unemployment rate, pushing employees unable to find other jobs. 

Private fanning assumed new significance, becoming more detached from the pro
cess of economic transformation. This was due to special characteri sti c of th e Poli sh 
family fanns , where traditionally all family members worked on a fa rm eithcr part„ or 
full-time. Unemployment rate at the countryside is much hi gher th an in urban areas. 
People who Jose jobs return to their fanns, li ving with their fa mili es, creatin g hiddcn 
unemployment. There are two categories of hidden unemployment in agri culture: 

unemployment affecting people who are not professiona ll y active and have no 
chance of findin g a j ob , 
unemployment of people who are not fully employed in agriculture, perfo rm sea
sonal work or assist o thers. 
To a large ex tent, sucha situation reduces the impact of unfavorabl e soc io-economic 

conditions. After losing their jobs or the right to unemployment bencfits, people who 
worked full-time while living on a fann start working there even iftheir serviccs are not 
essential, creating hidden unempl oyment. 
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MATERIAŁ AND METHODS 

Unemployment is the subject of numerous studies, mainly socio-economical projects 
- their results do not answer key questions : 

was the rapid growth of the unemployment rate during the transformation period 
unavoidable? 
was this unemployment caused exclusively by economic factors? 
is structural transformation the main source of unemployment, or perhaps is it the 
result of economic recession? 
The article is based on data provided by publications of Polish Main Statistical Of

fice . There were also used data from publications: Kabaj M„ „Program przeciwdziała
nia ubós twu i bezrobociu", Rajkiewicz A„ „Polityka społeczna". 

RESU LTS 

Costs of uncmployment 

The issue of unemployment is extremely serious because it leads to poverty and so
cial deprivation. It also says something about overall state of the economy, which pro
duces less than it could if everyone was employed. Unemployment creates severa! con
sequences: 

economic - ex pressed by the incomplete utilization of society's productive capacity, 
psychological - the need to adopt to new role, personality changes, 
political - threat of political destabilization by uncontrolled social movements. 
Unemployment brings not only high economic expenses, but also social and psy-

cholog ical costs. There are two types of unemployment-related costs - individual and 
soc ial. lndividual cost of unemployment (more painful for those who are actually out of 
work) , occurs in two situations: 

th e first catego1y affects people who left the labor force on their own, or due to mi
grati on, serving as the natura! unemployment rate, 
the second catego1y includes people who would like to work, but are unable to find 
jobs . 
In the first case personal costs include lack of steady income, while in the other 

catego1y in addition to Jack of fixed income there are additional psychological and 
phys ical costs , creating a fee ling of uselessness, as well as various social problems. 
People refuse to discuss their personal situa ti on. Poor people are not just those sleeping 
in rai ł way s tations, soc ial ass istance centers , hostels and other shelters, they also include 
large fam ilies wi thout fix ed incornes, farnilies of alcoholics and drug-users. 

The second ca tegory is the soc ial cos t of unernployrnent. Society is providing for the 
uncmployed for a certa in peri od o f time, duri ng which these people should find new job 
whil c receiving guaranteed means of persona l support . 
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Magnitude of unemployment 

The following analysis begins with the evaluation of unemployment, its dynamics 
and special characteristics. In generał, in recent years Polish unemployrnent figures 
were always going up. One key feature of the Polish labor market is the very rapid in
crease of the unemployment rate, which grew from 1,5% in the first quarter of 1990 to 
16% at the end of 1994, then declined to 14.3% in mid-1996, climbing to 18% in Janu
ary 2002 . To a large extent falling unemployment rates in mid- l 990's are due to better 
economic situation and more restrictive criteria for the registration of new unemployed 
by the Polish Labor Offices. 

Another indicator illustrating situation on the labor market is the number of unem
ployed per each available job. This ratio reflects chances of finding a new job through 
Labor Offices and on the loca! job market. 

lt is estimated that public job offers account for approx. 33- 35% of all j obs on the 
market (calculated as proportion of job offers available through the Labor Offices vs. 
the total number). In practice, two-thirds of all available jobs are offered through 
sources other than Labor Offices. Both channels provide very limited opportunities for 
the unemployed to find new jobs. On the national level , on average Labor Offices bad 
only one job offer for every 113 unemployed, while on the wider market there were 38 
job seekers for every available job. 

Level of unemployment in Poland has gone far beyond natura! , socially acceptable 
frictional unemployment. Within a short period of time Poland has joined countries with 
the highest unemployment rates. 

The period from 1990 until 1995 saw a very rapid increase of the labor pool (by 
about 800.000 potentia! job seekers), accompanied by rapid decline in the number of 
available jobs (by 2.4 mil lion). This social process has led to a very signifi cant change 
in the proportion between pensioners, recipients of disability benefits and the jobless on 
the one hand and working population on the other - from 39% in 1989 to 77% in 1995. 
Similar situations are rarely found in Europe, only in Hungaiy there arc 90 se111ors, 
recipients of disability benefits and the unemployed for every 1 OO workers. 

Processes of unempłoyment creation 

The process of shifting labor resources from the productive catego1y , contributing to 
GNP increase to the consumption category, has taken two ways. 

Liberalization of early retirement and disability benefi ts programs fo r Poles who 
were still in their productive age has Ied to an explosion of the number of pensioners 
and recipients of disability benefits between 1990 and I 995 , growing al most thrce timcs 
as fast as in the previous period - by 2.257 million compared with 693.000 from I 985 
to 1989 . This increase is more than four limes higher than actua l number of peoplc 
reaching their retirement age. In I 995 the number of senior citi zens and rec ipients of 
disability benefits exceeded retirement-age population by 3.8 million, or 72%. Thesc 
processes are driven by the situation on the labor market (growing unempl oyment) and 
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liberalization of state pension policy in order to hide patt of the unemployment by in
creas ing the number of early retirees. 

Economic transfotmation was accompanied by mass unemployment, as well as an 
increase in hidden unemployment, pa11icularly in agriculture. 

As a result o f these two processes al most five million people moved from the pro
ductive sec tor to consumption within a very short period of time (the number of retirees 
and rec ipients of disability benefits grew by 2.3 million, while the number of job
-seekers increased by 2.6 million). Meanwhile, expenditures for pensions and disability 
payments rose from 6.5% of the Polish GNP to about 15% by 1995. At the same time, 
proportion of social secutity payments made by employers rose to 48% of the actual 
wages. Although wages and productivity in Poland are much !ower than in the Euro
pean Union, in relative terms social security payments imposed on the employers are 
tw ice as high as in the EU. These negative structural shifts have led to a rapid increase 
in taxati on of Polish corporations, from 6.4% of their revenues in 1991 to 14.6% in 
1994, i.e . by 230%. One negative effect was the reduction of the competitiveness of 
Polish firms compared with EU companies. Poland was creating a social welfare state, 
in which fewer people work and produce, white an increasing number is paiticipating in 
the consumption of Gross National Product by receiving pensions, disability benefits, 
unemployment and welfare payments. 

These processes are cushioned by the gray economy, where between 0.8 and 1.2 
mi Ilion unemp loyed find ex tra income and part-time, or seasonal work. 

The young people unemployment 

One of key features of unemployment in Poland is that it affects mainly young peo
ple - 34.6% of the unemployed are under 24. A total of 909.000 young people had no 
jobs at the end of 1995 . Nearly two-thirds of all the unemployed (over 1.6 million 
people) are undcr 34. Unemployment rate among young people has reached 31 %, which 
is twice as high as the average for all age groups. In Europe only Spain has higher un
employment ra te among young people. Average youth unemployment rate in EU coun
Lries is 15.3%, half the Poli sh leve ls. The issue of unemployment among young people 
has severa! important aspects. Many of these job seekers begin their "career" by apply
ing for unemployment benefits. The fact that 1.6 million Poles under 34 are without 
jobs means big losses fo r the economy and the country, because large part of Poland's 
most dynamie economic resources is effec tively wasted. Unemployment among young 
peop le also has its social and morał aspects and could endanger social order. 

Unemployment and cducation 

Uncmployment creates serious economic and social losses. lt must be emphasized 
that these losses grow exponentiall y with increasing levels of education. Over the last 
thrce decadcs the number of uni versity graduates in Poland has increased nearly fi ve
- fo ld. whit e the number of Po les wit h primaiy education fe ll by more than half. For 
example. data from 199-1 , based on all those employed in the national economy illus-
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trates vanat1ons in workforce participation by sex. More women have uni versity and 
high-school education than men. On the other hand, level of education of those working 
in ag1iculture is much !ower, than in other sectors. 

In recent times the number of students at both state-owned and private schools has 
increased considerably. It is widely believed that the future of young people and the 
economy depends to an increasing ex tent on the acquisition and practical use of know
ledge, ability to innovate and creative thinking. Raising competitive ness of the Po lish 
economy will require major improvement of the quality of its labor. 

Long-term unempłoymen t 

It would appear that time is the most important factor differentiating various ca tego
ries of unemployment. In an economy without general shortage of jobs, people usuall y 
find new work within a relatively short time and most unemployment is merely fri c
tional (temporary) . In a count1y with acute shortage of new jobs a very considerable 
percentage of all job seekers is unable to find work for long period of time. 

Excess unemployment levels are permanent in a situation of general economic in
stability. It is estimated that cmrent shortage of jobs in the Polish economy has reached 
2 million. Unless the number of work places increases at some point in the future 
structural unemployment will not be reduced to a meaningful extent. Effectiveness of 
the labor market has little impact on the level of unemployment, although market effe
ctiveness plays an important role for other reasons. 

In order to discuss the structure of unemployment in Poland and the resulting con
clusions for unemployment prevention programs, it will be necessary to utili ze com
parative analysis. Using time as the main criteria, it is safe to assume that fricti onal 
unemployment includes those job seekers, who are out of work for up to six months, 
while the six-month deadline means a pennanent job deficit and leads to structural un
employment. Structural unemployment appears when the unemployed are out of work 
for more than 12 months and in some cases even up to severa! years. 

The length of time in which typical job seekers are out of work continues to ex pand. 
Proportion of long-term unemployment in overall unemployment levels rose from 24% 
in 1991 to nearly 44.2% in December 1994, falling to 37% in December of 1995 . In 
practice , almost half the unemployed are without work fo r 12 months or more, whil e 
a fifth of that number has been looking fo r work fo r more than two years . Le vel of long
-term unemployment depends on a large extent by the character of loca! labor market. 

Collective data from the entire country refers to general leve l of unemployment and 
is not representative of the situation on ]ocal labor markets. In Poland there is no free 
movement of job seekers between the regions (lack of housing), consequently, there is 
no single labor market. Instead, there are many ve1y di ffe ren t loca! labor markets. Chara
cteristically, in recent years there were no signi ficant changes in the unemployment 
levels in reg ions with the highest and lowest unemployment rates. That is desp ite state 
intervention on the labor market (preferences in the allocati on of s tate funds and in
vestment grants in reg ions suffering from mass unemployment). 
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Labor market in Poland is regressive. Historically influx of the job seekers was usu
ally larger than the outflow (with few exceptions) . The difference continued to accu
mulate as long-term unemployment, extending the period of time in which the jobless 
are out of work. These proportions reversed only in 1994-1996. In order to increase 
unemployment reduction rate it will be necessary to speed up creation of new jobs. 
After 1997, situation on the labor market begun repeating itself and the influx of new 
jobless expanded once again, exceeding reduction of the jobless figures . It will also be 
necessary to reduce unemployment growth rate through rational protection of the exist
ing jobs. 

Unemployment and economic growth 

The process of transformation and recession is accompanied by the decline of both 
GNP and employment levels. These processes are not directly proportional. Typically, 
there is a delay where in the initial period of every recession the level of employment is 
falling much slower than the level ofproduction, leading to a temporary decline in labor 
productivity and the rise of excess unemployment (hidden unemployment). In a con
temporary market economy this rule is universal and does not apply exclusively to 
transfonnation from planned to market economy. There are two main causes for the 
delay in reduction of employment levels - first, labor input is by definition less mobile 
lhan production and capital , secondly, at the initial stage of every recession employers 
try to reduce layoffs of experienced employees , since the cost of recruitment and train
ing new employees is much higher than the cost of temporary hidden unemployment. 
However, in a competitive environment it is impossible to maintain excess employment 
fo r ex tended period of time, even when the economy starts coming out of the recession. 
The delay stage tums into the acceleration stage and optimization of employment levels 
to production levels . The second stage means reduction of excess employment. 

Nex t, and this applies specifically to the Polish economy, is the third stage and the 
adaptati on of levels of employment to desired productivity levels , i.e. reduction of hid
den unemployment present before the transfonnation process. 

The first stage has occurred in 1990- 1992 - 18% fali of Poland's GNP was accom
panicd by 12% dec line of the number of employees, similarly in the indust1y production 
was slas hed by 33 .2%, while employment fell by 13.2%. In the first case delay ratio 
(fa lling production vs . !ower employment level) reached 1.8 , in the other the ratio was 
2 .4. H idden unemployment was the highest in 1991 - 1.2 mi Ilion people overall, in
clud ing almos t one million in the indusuy. 

At the second stage, starting from 1992, the gap between production growth and 
levels of employment begun to narrow. lt was eliminated almost completely by 1993. 
Producti vity and excess employment climbed to the levels of 1989. 

The third stage, which begun in 1993- 1994, consisted of reduction of hidden unem
ployment which ex isted in the economy before the transfonnation process . 

Since 1997 unemployment ra te in Poland has been edging up again , reaching 18% 
(3. 15 million unemployed) in Januaiy 2002 . Unemployment was now driven by a new 
fac tor - gradua ł eliminat ion of excess employment levels by Polish corporations. 
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At the current stage of development rise of labor supply will depend increas ingly on 
demographic expansion of the labor pool and reduction of excess employment in the 
national economy. In this context, to maintain cu1Tent unemployment ra tes GNP growth 
has to produce new jobs not only for large numbers of young people entering the labor 
market, but also to people Jaid off by Polish companies as a result of decrease in hidden 
unemployment. In order to achieve this goal, Polish economy must create correspond
ingly larger number of new jobs. 

Unemployment in agriculture 

Experts commonly recognize the need to reduce employment levels in agriculture. 
Usually, the only differences focus on the rate and methods used to reduce agricultural 
labor pool. 

The decisive factor that will detennine the possibility of reducing employment le
vels in ag1iculture is the capacity of the labor market in ot her sectors of the Polish econo
my. This in tum depends on growth rate of employment in other industries and growth 
rate of the labor force. Data from the most recent forecast for the Polish population by 
2020, prepared by the Central Statistical Office (GUS) in mid-1996, as well as own 
estimates and forecasts for production-age population in urban areas and in the rura! 
areas, including farm and non-farm residents of agricultural areas by 20 I O (based on 
a "zero-immigration" scenario) were used to detem1ine growth rates of la.bor resources. 
According to GUS forecasts , the decade from 1996 to 2005 will be a period of very high 
growth of production-age population, totaling nearly 200.000 people per year on ave
rage. This expansion will slow down dramatically only in the next five-year period. 
Growth will peak in the initial years of this century, fa lling systematically to 20 I O, 
when employment growth will actually tum negative. This date will mark the enci of 
expansion of production-age population. In the following decade procluction-age popu
lation will decline by about 1.6 million people. 

Forecasts for the period up to 20 I O indicate that the impact of natura! growth on the 
increase of production-age population will be stronger in rura! areas than in the cities. 
Over the entire 15-year period, the number of production-age res idents of rura! areas 
will rise by about 1.3 million ( 16%), increasing by approx. 0.9 mil lion (7%) in urban 
areas. In the last five years only rura! areas will see any growth at all , with fa lling pro
duction-age population in the cities. It is also worth noting that in the rura! areas growth 
rate of production-age population will be slower among farmers than among non-farm 
population. This is due exc lusively to different initial demographic structure of the two 
populations. 

Reduction of the number of people employed in agricu lture is a positive develop
ment, although it also means correspondingly greater pressure of non-farming popu la
tion on the Ja.bor market. 

In the first few years of economic transfonnation expans ion of the labor pool was 
accompaniecl by a very rap id decline in the number of people employed outside private 
farms. There was a visible improvement in recent years, in line with economic recovery. 
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Increase of employment outside farms by some 21 O.OOO people in the last three years, 
i.e. on average by l.9% per year, brings new hope that economic growth will continue to 
generale more jobs than the numbers lost as a result of liquidation of excess empłoyment 
and corporate restrncturing. However, in order to absorb entire workforce expansion and 
to reduce the leveł of unempłoyment both in the cities and in rura) areas, employment 
growth rate outside agriculture would have to accelerate even more over the next decade. 
This will be a ve1y difficult challenge even in an environment of continuous, high GNP 
growth, given the need to increase significantly labor productivity figures. 

Unemployment and poverty 

Long-tenn unemployment creates poverty and destitution. Poverty has many 
sources , dimensions and aspects. In terms of underlying factors, there are three root 
causes ofpoverty [Kabaj 2000, Golinowska]: 
- Incidental poverty (accidents, ilłnesses , divorces, natura) disasters). 

Subjective poverty, caused by low level of resourcefulness , poor qualifications and 
education, unwilłingness to work, dependence on social assistance and welfare, 
various social problems (alcoholism, drug use, etc.). 
Structural poverty, which just łike structurał unemployment is not caused by acci
dents or subjective reasons, but rather by extemal economic factors: unemployment, 
low eamings, growing gap between the Jowest and highest wages, high prices, 
elimination of subsidies for basie products and services. 
Poverty, just like other terms used in soc ial sciences, does not have a single defini

tion. Poverty is a state in which an individual or social group lacks resources to satisfy 
basie needs, those regarded as essential by the society. Besides food, the te1m basie 
~1eeds also includes other necessities, such as clothing, shelter, health care and educa
tion. Poverty is ve1y difficult to quantify more accurately. 

Poverty in rura! areas is evaluated by accepting specific benchmarks of essential 
consumption. According to the Main Statistical Office (GUS), vaiious levels of con
sumption of essential necess ities creates poverty zones based on five different standards 
[Kabaj 2000]: 

bas ie personal budget leve l, calculated and published on a quaiterly basis by the 
Institute of Labor and Social Issues (IPiSS), divided into single-person and house
holds with large fami li es, 
absolute poverty constitutes about 45% of the basie personal budget level, 
relati ve poverty line, 50% of the average household expenditures, 
subjective poverty line, 
statutory poverty line. 
Tab le I indicates , that those most exposed to the risk of poverty include households 

of farmers and employees managing agricultural fann s, as welł as recipients collecting 
wc l fa re or those receiving other forms of social assistance. 

As mentioned earlier, the main source of poverty is the increase or decrease of the 
uncmploymcnt rate. Unemploymen t grew rapidly in 1990- 1993 and by the end of 1993 
afTe ted nearl y 3 mi Ilion people, or 16% of the workforce. Reduction of poverty rates 
between I 994 and I 997 is due mainly to the decrease of the officia! unemployment rolls 
by over one mi Ilion people. 
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Table I. Percentage of household members in Poland below the poverty line, dividcd inio socio
economic categories (in percentages, data from 1998) 

Household socio-cconomic groups Pcrccnlagc of household mem bers belo w: 

Basic personal Abso lulc povcrty Rdativc povc11y 
budgct kvcl line 

Total 49,8 5,6 15.8 

Employees 48.8 4,1 12.6 

Fanners 64.1 10,4 27.2 

Employecs managing agricul tural frums 60.3 6,6 2 1,5 

Self-employed 36,8 3.1 9,0 

Pensioners 33.8 3, 1 8,X 

Recipients of disability benefits 56.6 8,0 22, 1 

Unemployed, welfare rccipienls and others 78.8 26,2 48.0 

Sources: GUS, IPiSS. 

Reappearance of another, growing wave of poverty is also assoc iated with an in
crease of the unemployment rate, which continues until today and has once aga in 
reached the level of 3 million people. 

High levels of poverty remain for the last severa! yea.rs and to continue to ex pand. 
This brings many other threats, which are particularly visible in agricultu ral communi
ties. Malnutrition of children or rapid increase of illnesses endanger biologica I state of 
the population. 

Worsening economic and social conditions are reflected by: 
increase in the number of people using social assistance, 
inability to continue financing house ownership, 
increase of social illnesses and deviations . 
The relationship between unemployment rate and poverty line is paliicularl y vis ible 

in geographical ten11s (table 2) . Regional variation of the unemployment rate is caused 
by mass lay-offs in heavy industry, as we!! as closure of state-owned coll ective fan11 s. 
Provinces with high levels of unemployment are also suffering from high rates of poverty 
- see for example province of Wan11ia-Mazury and Świętokrzyskie. Poverty rates in 
provinces with the lowesl unemployment rate, e.g. Mazovia and Silesia are low. 

Roots of the poverty 

Social ills such as poverty cannot be reduced without eliminating root causes of that 
problem. Today these root causes are more numerous and more complex, wh ich is why 
evaluation of the current situation is difficult, making it impossible to isolatc a single 
main source of poverty. Govemment economic, employment and social security poli cy 
plays a key role in the prevention of poveliy. Previous !ega l and institutional solutions 
adopted in Poland indicate, that despite vast expenditures on social po li cy, poverty 
remai ns a very serious and growing problem. The variety of root causes of povert y and 
accumulation of these factors effecti vely prevent crcation of cohercnt programs 
to eliminate poverty. There are many people in Poland for whom welfare ra ther than 
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Table 2. Unemploymcnt rate and rate ofpoverty in Poland by province (data from 1998) 

Provincc Unemploymcnt rate Pove1ty line 

Lowcr Silesia 13,3 14,7 

Kujawy-Pomerania 12.2 18,3 

Lublin 8,2 20,8 

Lubuskie 11,8 10,9 

Lód? I 0.7 15,3 

Mal opolska 8,1 13 

Masovia 9,2 11 ,9 

Opolskie 11 ,4 13,9 

Podka rpac kie 11,8 24 

Podlasie 9,8 18,3 

Pomerania 11 ,I 19,1 

Silesia 10,2 10,3 

Św i \: t o krzys kic 13,1 22,9 

Warmia-Mazury 16,8 22,8 

Wielkopo lska 7,5 15,3 

Western Pomcrnn ia 15, I 15 ,7 

Sources: GUS. IPiSS. 

regul ar j ob is the main source of income and some welfare recipients are not even 
look ing for work. Growing unemployment has increased the pressure on social security 
sys tem, leading to an increase of cash payments as a proportion of all social security 
expenditures . Securing even the minimum social safety level for very large numbers of 
the unemployed has exceeded financial capacity of the Polish state. Social policy has 
limited the number of recipients able to rece ive unemployment insurance payments, 
whil e reducing actual amounts. On the one hand, this reduces materia! stah1s of the 
unemployed, on the other it stimulates potentia! recipients to look for work. The issue of 
labor resources in Poland shou ld be treated as an opportunity for the economy. Effective 
prevention of the unemployment must incorporate three main areas - macroeconomic 
policy that would support crea tion of new jobs, active policy on the labor market and 
e ffi cienl management of the unemployment offices. Countering the effects of un
employm ent requires ac tive social policy. Adoption of specific policies also requires 
reso lution of a number of other issues, such as guaranteed minimum wage, basie per
sonal budge t leve l, fa mil y benefi ts, unemployment benefits , disability benefits and pen-
ions, work hours etc. Scope and methods of the soc ial policy and employment policy 

depc nd on various fac tors, includi ng lraditions of each society, development level, GNP 
growth ra tes, st.rength and effec ti veness of trade unions as well as state policy. 

Uncmployment is not a serious soc ial issue when it is temporary (frictional un
empl yment ) and the unemployment ra te does not exceed 3-4% of the workforce. It 
be omcs a majo r problem when it turns into structural unemployment (people who are 
ou t f work fo r more than 12 rnonths). Sha.re of structural unemployment depends on 
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the generał unemployment rate and low flexibility of the labor market. In a situation 
where the unemployment rates are high, after severa! years part of that unemployment 
tums into structural unemployment. The highest proportion of structural unemployment 
(45.2%) was recorded in 1993. Since 1994 this share has been declining slowly (to 
40.4% in 1998), while in 1999 this tendency was reversed and long-tenn unemployment 
begun growing once again. 

Farmers' incomes fell significantly in early 1990's and in general this process 
continues to this day. The decline and in many cases even Jack of actual income is the 
main reason behind poverty in this social group. This state of affairs is due to factors 
such as: 

falling demand for domestic agricultural products, 
increasing export of agricultural products, 
unfavorable relationship between revenues and expenses, 
Jack of proper agricultural support po li cy, 
surplus of working age people per farm area. 
Overall, in 1997 real, gross disposable household income was 11.8% higher than in 

1995, while in the case of individual forming households, gross disposable income fell 
by 16.3%. It seems that farmers' incomes will not improve over the next few years . 

Transforming the labour market 

Over 90% of those structurally unemployed have lost their right to unemployment 
subsidies, while 30% have tumed to welfare or found jobs on the gray market. One 
characteristic feature of changing labor market in Poland, especially in the rura! envi
ronment and the main reason for increasing poverty is the declining number of unem
ployed entitled to receive unemployment benefits . 

Theoretically, the unemployed who Jose their right to unemployment benefits should 
intensify their efforts to find a new job. Their chances of finding work depend on the 
number of available positions and professional qualifications. Unemployed unable to 
find new jobs are facing severa! altematives: 

tuming to social assistance center for temporary welfare payments, 
try to find temporary/seasonal employment on the gray market, 
approach !ocal charities, asking for ad hoc assistance or use the ass istance of rela
tives and friends, 
take advantage of the various programs available on the labor market (voca ti onal 
training, public works). 
While each of these altematives can reduce to a large extent the impact of pove1ty, 

none actually eliminates this problem. Paying unemployment benefits fo r more than 12 
months does little to motivate the unemployed to look for work, while the reducti on of 
these payments has numerous negative social and ethical consequences. Recipients who 
lose their right to unemployment benefits typicall y tum into we lfare rec ipients and thi s 
process is just as negative from the point of view of stimulating the unemployed. 
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Concłusions 

Based on experiences of European Union member-states , it appears that one oppor
tunity to avoid high unemployment rates would be to increase flexibility of the labor 
market. This can be achieved by: 

reducing the influence of labor unions on the process of setting wages and salaries, 
reform of the social insurance system (!ower social insurance payments equal !ower 
costs of employment), 
increasing the level of education and assistance in changing professional qualifica
tions, 
improvement of the housing market, particularly rentals of homes and apartments. 
ln the nearest future, the most critical issues in the attempt to prevent very high un

employment rates is the deve lopment of a strategy to make the labor market more flexi
ble and ass istance leading to higher physical and professional mobility to people aban
doning agriculture. 

Another characteristic of the Polish unemployment in Poland is that in 1990's it af
fected mainly young people. Unemployment at that age is particularly harmful because 
of lack of self- fulfillment and the inability to use knowledge acquired in schools leads 
to various negative soc ial developments. The reasons for these development are Jack of 
interest in education or Jack of resources for further studies. Educational level of agri
cultural work force is very low, espec ially when compared to EU countries. Professional 
Yaccational agricultural education is also very poor, with just 28% of agricultural 
workforce having any special education, mainly farming courses. Only about 8% of 
fam1ers have graduated from agricultural schools. 

Compared with I 988 agricultural census, agricultural workforce has become 
younger - back then 59% of all fanners were older than 44, now that proportion stands 
at 52.3%. In tem1s of age, young people serve as high-quality workforce, but surplus 
numbers slow down struc turał reforms in agriculture. 

Over the next few years economic conditions may well prevent rapid changes of 
farmers' income situation. Increasing demand for untrained workforce is very unlikely 
and maj or strnctural changes and improvement of farmers' live will not be possible 
without the reduction of employment in small-fa1m areas. The si tuation of small-farm 
owners wil l be difficułt . Many of them will not be able to cope with challenges brought 
by the free market and will be eliminated because of high costs of production on their 
farms . Opportunities to find new jobs for residents of rura! areas will appear only after 
the ex haust ion of tabor resources in urban areas. 

Rapi I transformation of the Polish agriculture, resulting movement of vast labor re
sources and elimination of the issue of unemployment (both officia! and hidden unem
ploymcnt) are unłikel y . Consideri ng the demographic structure and the eventual size of 
ind i v idua ł farms that must be achieved by Polish agricultural sec tor, some 2.75 million 
people would have to rnove to other parts of the economy, reaching the levels compara
ble with -U countTies (the number of agricultu ral workers per I OO hectares). 
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BEZROBOCIE I POZIOM UBÓSTWA NA OBSZARACH WIEJSKICH 
W POLSCE 

Streszczenie. Artykuł przedstawia analizc,: poziomu ubóstwa i ocenę jego wplywu na bez
robocie w Polsce po 1989 roku do chwili obecnej . Podjęta została próba określenia przy
czyn ubóstwa oraz skutków, jakie ono powoduje. zwłaszcza na obszarach wiejskich. 
Możliwość szybkiej transfonnacji polskiego rolnictwa, a co za tym idzie uwolnienie 
znacznych zasobów siły roboczej i zlikwidowanie problemu bezrobocia (zarówno j awne
go. jak i ukrytego) jest mało prawdopodobne. Rozwiązanie problemu bezrobocia na wsi 
będzie zalcżalo przede wszystkim od polityki paI1stwa oraz skut..:czności makro..:kono
micznych regulacji i lokalnych dzialaI1. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, ubóstwo, obszary wiejskie. 
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