
Oeconomia 

2 (2) 2003 



ACTA SCIENTIARUM POLONORUM 
Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze 

Oeconomia 

Ekonomia 

2 (2) 2003 

Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn 
Poznań Siedlce Szczecin Warszawa Wrocław 



Rada Programowa Acta Scientiarum Polonorum 

Zefiryn Adamski (Poznań), Kazimierz Banasik (Warszawa), Janusz Falkowski (Olsztyn), 
Florian Gambuś (Kraków), Franciszek Kluza (Lublin), Janusz Prusiński (Bydgoszcz), 

Jerzy Sobota (Wrocław) - przewodniczący, Wiesław Skrzypczak (Szczecin), 
Stanisław Socha (Siedlce) 

Rada Naukowa serii Oeconomia 

Carol J. Cumber (South Dakota State University, Brookings, USA) 
Lech Pałasz (Szczecin), Maria Parł ińska (Warszawa), 

Janina Sawicka (Warszawa) - przewodnicząca, 

Michał Sznajder (Poznań), Loren Tauer (New York, USA) 

Opracowanie redakcyjne 
Jan Kiryjow, Zofia Orłowska, Jadwiga Rydzewska 

Projekt okładki 
Daniel Morzyński 

ISSN 1644-5707 

©Copyright by Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 2003 

Wydawnictwo SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
tel./fax (O 22) 847 28 92, e-mail : jmw_wyd@alpha.sggw.waw.pl 

h Itp :I !www. s ggw. wa w. pl/j ednos tki/jednogoln/wydawnictwo 

Nakład 300 egz. Ark . wyd. I 0,8. Ark. druk . 9,0 

Druk: P .P. EVAN , ul. Pilicka 11 , 02-629 Warszawa 



Od Rady Naukowej 

Oddajemy do Pa11stwa rąk kolejny, czwarty już numer Acta Scientiarum Polonorum 
seria Oeconomia. 

Zachęcamy do przysyłania artykułów o tematyce ekonomiczno-społecznej, będących 

zarówno raportami z badań, jak i opracowaniami teoretycznymi z zakres11 nauk 
ekonomiczno-rolniczych. Możliwość zamieszczenia artykułu w Acta„. - czasopiśmie, 

które jest jedną z serii wspólnego wydawnictwa uczelni rolniczych - j est to szansa na 
lepszą promocję i upowszechnianie dorobku naukowego w szerszym, interdyscypli
narnym środowisku uczelni rolniczych i wzajemnego poznania obszarów i dyscyplin 
badawczych. 

Wszystkie serie czasopisma Acta są wydawane z tą samą regularnością, 

w ujednoliconej szacie graficznej, mają podobne wymogi redakcyjno-wvdawnicze oraz 
merytoryczne. Dotychczasowe zaangażowanie uczelni rolniczych 111 wydawanie 
czasopisma w wymiarze kilkunastu serii tematycznych pozwala przypuszczać. że, przy 
zgodnym wysiłku autorów i Rady Naukowej, czasopismo Acta Scientiarum Polonorum, 
w tym seria Oeconomia, ma szansę stać się prestiżowym pismem naukowym. 

Artykuly do serii mogą być przygotov.ywane w języku polskim z tytulem, stawami 
kluczowymi i streszczeniem w języku angielskim. Rada Naukowa serii zwraca uwagę na 
ważność tego typu informacji. a więc i potrzebę ich starannego opracowania, bowiem 
zawartość każdego numeru w postaci abstraktów w języku angielskim j est 
upowszechniana na stronach internetowych. Część artykułów autorów z Polski 
i z zagranicy może być publikowana w wersji angielskiej. Planujemy wydawanie dwóch 
numerów serii w ciągu roku. Dotychczasowe numery zostały wydane w Szkole Glównei 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na koszt tej uczelni. Rada Programowa Acta„. 
na spotkaniu w listopadzie 2003 r. w Siedlcach ustaliła, iż od 2004 r. autorzy będą 
partycypować w kosztach publikacji w wysokości 250 zł od artykułu. 

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na j eden z ponitszych 
adresów: 

sawicka@alpha.sggw.waw.pl 
kureki@alpha.sggw. waw.pl 

W przypadku przesyłania wydruku (w 2 egzemplarzach) należy dolączyć również no.\"nik 
elektroniczny (dyskietkę lub CD). Przesyłkę z dopiskiem Acta Scientiarum Polonor11m -
Oeconomia prosimy kierować na adres: 

Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu 
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wieiskiego 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

Z poważaniem, 

Dr hab. Janina Sawicka. prof nadzw. SGGW 
Przewodnicząca Rady Naukowej serii Oeconomia 
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ZMIANY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 
UNII EUROPEJSKIEJ 

Agnieszka Biernat-Jarka 

Streszczenie. Celem opracowania było przedstawienie zmian Wspólnej Polityki Rolnej 
w UE oraz zarysowanie konsekwencji tych posunięć dla polskiego rolnictwa. Reforma 
WPR, przyjęta w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r., zmieni fonny wsparcia sektora rolnego. 
W przyszłości większa część dotacji będzie wypłacana niezależnie od wielkości produk
cji. Otrzymanie nowych płatności , określanych jako jednolite płatności na gospodarstwo, 
będzie uwarunkowane przestrzeganiem przez rolników zasad wynikających z ochrony 
środowiska czy dobrostanu zwierząt. Reforma zostanie przeprowadzona między innymi 
na rynkach mleka, ryżu, pszenicy twardej , bydła i owiec. 

Słowa kluczowe: refonna Wspólnej Polityki Rolnej , rozwój obszarów wi~jskich , płatności 

bezpośrednie . 

WSTĘP 

Wspólna Polityka Rolna (Common Agricultural Policy - CAP) ukształtowała s i ę 

jako historycznie pierwsza i najbardziej kompleksowa polityka społeczno-ekonomiczna 
Wspólnoty. Fundamentalną regulację prawną tego obszaru podejmują artykuły 38-47 
Traktatu o Wspólnocie Europejskiej {TWE). 

Pierwsze cele WPR ujmował artykuł 39 Traktatu Rzymskiego, formułując je jako 
dążenie do zapewnienia wzrostu produktywności rolnictwa i godziwego poziomu docho
dów rolników, stabilizacji rynku produktów rolnych i zaopatrzenia ludnośc i w artykuły 
żywnościowe oraz utrzymania właściwego, rozsądnego poziomu cen płaconych przez 
konsumentów. W aktualnych celach Wspólnej Polityki Rolnej , przedstawionych 
w dokumencie Agenda 2000, podkreśla się przede wszystkim zwiększenie konkuren
cyj ności rolnictwa UE zarówno w skali rynku wewnętrznego, jak i międzynarodowego, 
zwiększenie bezpieczeństwa i jakości żywności. Głównym celem reform zawartych 
w Agendzie 2000 było zwiększenie orientacji rynkowej w rolnictwie jako wstępnego 

warunku rozwoju europejskiego sektora rolno-żywnościowego, wzrostu jego efektyw
ności i konkurencyjności oraz wzmocnienie strukturalnego i eko logicznego rozwoju 
obszarów wiejskich jako uzupełniającego filaru Wspólnej Polityki Rolnej , która 
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przekształca się we Wspólną Politykę Rolną i Rozwoju Wsi . Priorytetem WPR stało się 
zintegrowane podejście do ochrony środowiska i wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz 
dywersyfikacja działalności gospodarczej, sprzyjające rozwojowi obszarów wiejskich 
w powiązaniu z rozwojem regionalnym . Reforma WPR zmierzała przede wszystkim do 
ustanowien ia europejskiego modelu rolnictwa, charakteryzującego się większą konku
rencyjnością, dbałością o środowisko naturalne oraz o wysoką jakość produktów 
żywnościowych . 

Koncepcja Wspólnej Polityki Rolnej bazuje na trzech podstawowych zasadach: 
wspólnego rynku produktów rolnych (swobodny przepływ produktów rolnych i jednoli
te reguły interwencji w obrębie WE), preferencji europejskich (pierwszeństwo sprzedaży 
produktów wytworzonych we Wspólnocie), solidarności finansowej (wspólne pokry
wanie kosztów funkcjonowania WPR). 

Celem artykułu jest przedstawienie projektu refonny WPR, który zarysowano na 
spotkaniu ministrów rolnictwa UE w czerwcu 2003 r. Niektóre ze zmian będą odnosiły 
s i ę do polskiego rolnictwa w bliższej przyszłości (np. zniesienie interwencyjnego skupu 
żyta), inne zaś dotyczyć będą perspektywy długoterminowej (np. propozycja uprosz
czenia systemu dopłat bezpośrednich w UE). 

W opracowaniu zostały wykorzystane dokumenty Rady Ministrów oraz Komisji 
Europejskiej , opracowania i publikacje Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, 
w tym Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, opracowania i publikacje Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej, artykuły zamieszczane w „Rzeczpospolitej", a także 
publikacje książkowe . 

FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ Z BUDŻETU UE 

Rolnictwo znalazło priorytetowe miejsce w unijnej polityce gospodarczej . Świad
czy o tym przede wszystkim duży udział wydatków na WPR w budżecie UE. W 2003 r. 
wydatki te wyniosą ponad 47 mld euro (por. tab. I) . 

Tabela 1. Struktura wydatków z budżetu UE w 2003 r. 
Table 1. EU budgetary expenditures in 2003 year 

Wyszczególnienie 

Rolnictwo 
Fundusze st111kturalnc 

Pol i ty ka wewnętrzna 

Działaln ość zewnętrzna 

Administracja 

Rezerwy 

Pomoc pr.lCdakccsyjna 
Inne wydatki 

Razem 

Żród lo : ukic.gov.pl 
Source: ukie.gov.p l 

Wydatki w mln euro 

47 378 

33 968 

6 796 

4 972 

5 2 11 

434 

3 386 

7 888 

11 0 033 

% budżetu 

43 ,0 

31 ,0 

6,2 

4,5 

4,6 

0,4 

3,1 

7,2 

100,0 

Acta Sci. Pol. 
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Wydatki na Wspólną Politykę Rolną, ustalane na okres 7 lat, aktualizowane są co 
roku ze względu na inflację. WPR jest finansowana z budżetu ogólnego UE, którego 
źródłem wpływów są dochody uzyskane z ceł, z tzw. składek cukrowych i opłat 
wyrównawczych, podatku V AT oraz wpłat krajów członkowskich . 

Środki przeznaczone na rolnictwo pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa (FEOGA). W Funduszu FEOGA wyróżniamy 
dwie sekcje: Sekcję Gwarancji i Sekcję Orientacji. Z Sekcji Gwarancji finansowane są 
działania związane ze wsparciem rynków rolnych, np. dopłaty eksportowe, dopłaty za 
magazynowanie produktów, dotacje produkcyjne i konsumpcyjne, skup interwencyjny. 
Nowościąjest finansowanie z Sekcji Gwarancji także wydatków na rozwój wsi, związa
nych z ochroną środowiska, zalesianiem, podatkami wyrównawczymi dla terenów słabo 
rozwiniętych, wcześniejszymi emeryturami dla rolników, inwestycjami w gospodar
stwach rolnych, szkoleniami oraz transformacją obszarów wiejskich [UKI E 2003]. 
Z kolei Sekcja Orientacji ma udział w finansowaniu takich działań , j ak poprawa infra
struktury na obszarach wiejskich , tworzenie alternatywnych miejsc pracy na wsi czy 
wspieranie inwestycji w turystyce. 

Wydatki na rolnictwo z budżetu Wspólnoty wzrastały w ujęciu czasowym. 
W I 968 r. wynosiły 1863 mln ECU, następnie uległy zwiększeniu do 11 314 mln ECU 
w 1980 r., i do 40 994 mln euro w 2000 r. W budżecie na 2003 r. przewidziano sumę 

47 378 euro (por. tab. 2). 

Tabela 2. Wielkość wydatków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji dl a Rolnictwa na 
realizację Wspólnej Polityki Rolnej (mln ECU, mln euro) 

Table 2. EAGGF expenditures on the Common Agricultural Policy 

Lata 
1968 

1980 
1985 
1990 

2000 

2003 

Żródlo : Dane Komisji UE. 
Source: European Commission. 

Wydatki na WPR 

I 863 
11 314 
19 728 

25 069 
40 994 
47 378 

Na spotkaniu 26 czerwca 2003 r. w Luksemburgu ministrowie rolnictwa krajów 
Unii Europejskiej i państw kandydujących przyjęli projekt nowej reformy Wspólnej 
Polityki Rolnej . Zmiany, nad którymi toczyła się dyskusja, zostały opublikowane przez 
Komisję Europejską I O lipca 2003 r. Niektóre z propozycji zostaną przyjęte i wprowa
dzone jeszcze w obecnym okresie budżetowym (do 2006 r.) , podczas gdy inne ju ż 
w Jatach 2007-2013 . Reforma istotnie zmieni system wsparcia rolnictwa, dając rolni
kom większą swobodę wyboru kierunku produkcji rolnej . W przyszłośc i w ięk szość 

dotacji będzie wypłacana rolnikom niezależnie od wie lkoś ci produkcji . Aby uniknąć 
zaprzestania produkcji przez rolników, państwa członkowskie będą mogły część dotacji 
powiązać z określonym kierunkiem produkcji , a także z regionem tradycyjnej uprawy 
danej rośliny . 

Oeconomia 2 (2) 2003 
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W dyskusji nad refonną WPR zaznaczył się istotny podział na kraje północy (Wielka 
Brytania, Dania, Szwecja, Niemcy, Holandia), wspierające propozycje Komisji, oraz 
kraje południa (Francja, Hiszpania, Irlandia), które dotychczas korzystają najwięcej ze 
środków unijnych i tym samym sprzeciwiają się poważniejszym zmianom. Przykładem 
może być Francja, która otrzymuje rocznie ponad 9 mld euro ze środków wydawanych 
przez Unię na finansowanie WPR. 

Najważniejsze elementy refonny WPR są następujące [EU fundamentally . .. 2003): 
wprowadzenie Jednolitej Płatności na Gospodarstwo (JPG), wypłacanej rolnikowi 
niezależnie od wielkości produkcji ; 
uzależnienie uzyskania płatności od przestrzegania zasad ochrony środowiska natu
ralnego, dobrostanu roślin i zwierząt; 

rozwój obszarów wiejskich; 
redukcja płatności bezpośrednich w dużych gospodarstwach rolnych; 
utrzymanie budżetowej dyscypliny finansowej; 
zmiany na poszczególnych rynkach rolnych: mleka i produktów mleczarskich, 
bydła, owiec, zbóż, roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, suszu 
paszowego. 

ZASADY STOSOWANIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W UE 

Głównym problemem dyskusji dotyczących refonnowania WPR jest kwestia płat
ności bezpośrednich . Płatności bezpośrednie są instrumentem wprowadzonym w wyniku 
refonny Mac Sharrye ' go w 1992 r. i zostały utrzymane w dokumencie Agenda 2000, 
zakładaj ącym refonnę Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2000-2006. Systemem płat
n ości w sektorze produkcji roślinnej zostały objęte zboża, rośliny oleiste, rośliny wyso
kobia łkowe, len i konopie włókniste , rośliny strączkowe, tzw. uprawy specjalne (tytoń , 

susz paszowy), a także roś liny przeznaczone na cele nieżywnościowe (np. rzepak na 
biopali wo). Wielkość powierzchni odłogowanej, według Agendy 2000, została ustalona 
na poziomie 10% UR w gospodarstwie . Możliwe jest również dobrowolne odłogowanie 
dodatkowe. Wysokość płatności bezpośrednich z tytułu odłogowania gruntów wynosi 
63 euro za tonę . Na gruntac h odłogowanych istnieje możliwość uprawy roślin przezna
czonyc h na cele nieżywnościowe (roś liny przemysłowe , ozdobne, lecznicze), uprawa 
zaś roś lin oleistyc h na ce le ni eżywnośc iowe na gruntach odłogowanych podlega ograni
czeniom il ośc i owym . 

Oprócz płatn ośc i bezpośrednich stosowanych z tytułu odłogowania części użytków 
ro lnych gospodarstwa, stosowana jest płatność wyrównawcza. Jest ona związana 
z obn i żani em , począwszy od refonny Mac Sharrye'go, cen interwencyjnych na zboża, 

roś l iny oleiste i wysokob i ałkowe . Płatność ta wynosi obecnie, podobnie j ak płatność 

z tytułu od łogowanej powierzchni , 63 euro za ton ę. Oblicza s i ę j ą na podstawie ś rednie

go plonu refe rencyjnego zbóż w regionie/kraju w latach 1986-1990 i stawki dopłaty 
wyrażon ej w euro (ś redni plon x dopłata) . W rezultacie płatnoś ci te są zróżnicowane 
w krajach cz łonkowsk ich czy nawet w poszczególnych regionach kraju ze wzg lędu na 
różni ce w plonach zbóż. Na przyk ład , we Francj i dopłata ta na hektar zbóż wynosi 

Acta Sci. Pol. 
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3 79 ,26 euro, a w Finlandii tylko 177,66 euro 1• W tej samej wysokośc i przysługuj ą do
płaty do gruntów odłogowanych. Dopłaty w krajach Unii wypłacane są proporcjonalnie 
do obszaru odpowiadającego średniej powierzchni upraw objętych pomocą z lat 1989- 199 1. 
W Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich obszar ten wynosi 53 639 tys. 
ha. Przekroczenie tej powierzchni powoduje obniżenie kwoty dopłat. 

W krajach Wspólnoty stosowane są również płatności w produkcji zw ie rzęcej , na
zywane premiami , których możliwość uzyskania i wysokość za l eży od gatunku i grupy 
zwierząt, a także od obsady na I ha powierzchni paszowej w gospodarstwie. W wyniku 
refonny WPR z 1992 r. podniesiono wysokość dopłat, w odniesieniu do tych, które 
istniały przed refonną, a ponadto wprowadzono tzw. premię ekstensyfikacyjną. 

REFORMA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH 

Zgodnie z reformą zaproponowaną przez Hansa Fischlera, obecnego komisarza ds. 
rolnictwa w Komisji Europejskiej, od 2005 r. kraje Unii Europejskiej będą mogł y 

oddzielić dopłaty dla rolników od wielkości produkcji w ich gospodarstwach. Pods tawą 

wymiaru dopłat będzie średnia wysokość wsparcia, którą rolnicy otrzymywali w latach 
2000-2002 [EU fundamentally .. . 2003]. Z tego wynika, i ż rolnicy będą mogli decydo
wać się na uprawę roślin czy hodowlę zwierząt nie objętych dotychczas pomocą, gdyż 

i tak nie stracą na tym finansowo. 
Francja jako główny producent żywności w UE, wyróżniający s i ę produkcj ą zbóż, 

mleka i cukru, zgodziła się na refonnę pod warunkiem jej zł agodzeni a. Po pierwsze, 
wyraziła opinię , i ż krajom trzeba dać czas na wprowadzenie nowych regulacj i i ma to 
być 2007 r. Kraje członkowskie, które obawiają się zaniechania produkcji ro lniczej 
w niektórych regionach w wyniku wprowadzenia jednolitej płatn ośc i na gospodarstwo 
(JPG), mogą wyłączyć z JPG do 25% obecnych płatności w przypadku upraw polowych 
i warunkować ich otrzymywanie faktem prowadzenia uprawy tych roś lin . W przypadk u 
hodowli bydła j est to możliwe nawet do 100% premii na krowy mamki i 40% premii 
ubojowej lub I 00% premii ubojowej albo 75% premii wo lowej [Ocena .. . 2003]. Z jed
nolitych płatnośc i na gospodarstwo będz i e można także wy łączyć do 50% premii na 
owce i kozy, w tym premie uzupełni aj ące na obszarach LFA , czy li o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania. Do 2008 r. odłożono włączeni e płatn ośc i bezpośredni c h 

do jednoli tych płatności na gospodarstwo w przypadku mleka, czy li do zakończeni a 

reformy. 
Pań stwa członkowskie mogą również zachęcać rolni ków do prowadzenia okreś l o

nych kierunków produkcji, ważnych np. z punktu widzenia ochrony środow i s k a czy 
jakości produkcji . Dzi ałani a te będą mogły być sfin ansowane maksyma In ie k wolą I 0% 
środków przypadaj ących w danym kraju na platn ośc i bezpoś redni e . 

W dalszym c i ągu obowiązywać będz i e obow i ązkowe odłogowa n i e w odni esieniu 
do upraw polowych . Pol ska nie zostanie obj ęta nowym systemem, gdyż w Trak tacie 
Akcesyjnym ostatecznie zapisano. i ż w naszym kraju , w p i ęc iu pierwszych latach 
członkostwa , będz i e mógł obow iązywać system uproszczony (system ten ma funk cjo-

'Plon we r: rancji został p rzyj ę ty na poziomic 6.02 t/ha. a w r: in land ii 2,82 t/ha. 

Oeconomia 2 (2) 2003 
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nować w latach 2004-2006, z możliwością przedłużenia o dwa ko lejne lata, do 2008 r. 
włącznie). Wielkość płatności bezpośrednich przyznanych państwom członkowskim 
przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Wielkość płatnośc i bezpośrednich przyznanych państwom członkowskim jako procent 
płatności w krajach Wspólnoty (w%) 

Table 3. Share of direct payments in candidate countries of total payments in EU (in %) 

Lata 2004 2005 2006 2007 

Dopłaty 25 30 35 40 

Żródlo: Traktat Akcesyjny. Bruksela 3 I .Ol .2003 . 
Source: Acccssion Treaty . Bruss ełs 3 1.01 .2003 . 

2008 

50 

2009 20 10 2011 20 12 2013 

60 70 80 90 100 

Warunkiem otrzymania płatności bezpośrednich będzie jednak ścisłe przestrzeganie 
norm ochrony środowiska, reguł sanitarnych, właściwej konserwacji gruntów, utrzymy
wanie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego i dobrostanu zwierząt. Gospodarstwa będą 
szczegółowo kontrolowane przez wyspecjalizowane instytucje, przeprowadzające audyt 
ro lny [Rowit'lski 2003). W przypadku nieprzestrzegania wymogów ochrony środowiska 
czy warunków utrzymania zwierząt dopłaty będą co rok pomniejszane, nawet z możli
wością ich całkowitego odebrania. Ważną kwestią jest fakt , że również polscy rolnicy 
będą musieli przestrzegać od pierwszego dnia członkostwa przynajmniej część dyrek
tyw ekologicznych. Tych rolników, którzy nie spełnią dyrektyw ekologicznych, spo
tkają kary w postaci zmniejszenia poziomu płatności bezpośrednich, począwszy od ł 0% 
w przypadku zaniedbań aż do całkowitego ich odebrania w przypadkach skrajnych. 

Tabela 4. Redukcja płatności bezpośrednich w latach 2005-2013 (w%) 
Table 4. Rcduction of the direct paymcnts in 2005-20 13 years (in%) 

Wysokość płatnośc i Lata 
na gospodarstwo rocznie 2005 2006 

Do 5000 euro o o 
Powyżej 5000 euru 3 4 

2007-2013 

o 
s 

Ż ródło : F.U fu ndamcntał ły refonns its fann po ł icy to accompłish sustainabłc farming in Europe, Luxemburg, 
26 Junc 2003. 

ourcc: EU fundamentałł y rcfonns its fonn policy to accompl ish susta inahł e fann ing in Europe, Luxemburg, 
'.?.6 Junc 2003. 

Ważnym punktem reformy jest zmniejszanie płatności bezpośrednich dla dużych 
gospodarstw. a więc otrzymujących je w wysokości powyżej 5 tys. euro rocznie . Płatno-
ci te będą obniżane sukcesywnie co rok, począwszy od 2005 r. (o 3%), o 4% w 2006 r„ 

o 5% w 2007 r. i w następnych latach do 2013 r. Szacuje się, że obniżanie poziomu 
dopłat o 5% przyniesie około 1,2 mld euro rocznie dodatkowych oszczędności. Z zaosz
czędzonych środków 1 % pozostanie do dyspozycji każdego kraj u członkowskiego, 

w którym środki te zostały zaoszczędzone. Pozostałe środki zostaną rozdzielone pom ię

dzy panstwa członkowskie przy zastosowaniu następujących kryteriów: 
powierzchnia użytków rolnych; 

Acta Sci. Pol. 
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wielkość zatrudnienia w rolnictwie; 
poziom PKB w przeliczeniu na I mieszkańca. 
Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone w poszczególnych krajach na rozwój 

obszarów wiejskich, z tym że co najmniej 80% tych środków pozostanie w danym kraju , 
a pozostałe 20% trafi do wspólnego funduszu w Brukseli , następnie zaś do n ajuboż
szych krajów Unii Europejskiej [Pie1wszy Portal Rolny 2003]. W przypadku Niemiec 
udział ten będzie wyższy i wyniesie 90%, co ma stanowić rekompensatę za znies ienie 
interwencyjnego skupu żyta. 

Obniżenie dopłat bezpośrednich nie dotyczy gospodarstw, które otTzymują poniżej 
5 tys. euro rocznie. Jak podaje „Rzeczpospolita" [Bielecki 2003b] , w takiej sytuacji 
znajdzie się 73% polskich producentów. Ponadto, przesunięcie środków w Polsce 
będzie możliwe dopiero po dziewięciu latach członkostwa, gdy nasi rolnicy otrzymają 
100% dopłat bezpośrednich . 

Przyjęcie limitu wydatków na finansowanie WPR na szczycie w Brukseli w paź
dzierniku 2002 r. zakłada, iż mechanizm dyscypliny budżetowej zacznie obowiązywać 
od 2007 r. Będzie on polegał na redukcji płatności bezpośrednich w momencie, gdy 
prognoza wydatków na WPR na dany rok przekroczy limit wydatków, pomniejszony 
o 300 mln euro. Wówczas Rada Europejska ustali poziom dostosowań , na wniosek 
Komisji Europejskiej. Na postanowienie to nalegały szczególnie Niemcy, które wpla
cają do budżetu UE około 5 mld euro rocznie. 

REFORMA WPR NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH ROLNYCH 

Poza ogólnymi zapisami dotyczącymi reformy WPR, Komisja Europejska zajęla s i ę 

poszczególnymi rynkami roślin i zwierząt. Poniżej zostaną przedstawione zmiany na 
podstawowych rynkach rolnych. 

Zboża 

Mimo wcześniejszych propozycji , cena interwencyjna na zboża będzie utrzymana 
na dotychczasowym poziomie, tzn. I O 1,31 euro/t. Cena ta została ustalona w ramach 
Agendy 2000. Wysokość platności bezpośrednich pozostanie również bez zmian na 
poziomie 63 euro/t. Jedyną zmianą w tym zakresie jest obniżenie o 50% i st ni ej ącej 

dopłaty z tytułu przechowywania zbóż (obecnie dopłata ta wynosi 0,93 euro/t). 
Dla Polski niekorzystne jest przyjęcie przez ministrów krajów członkowskich Unii 

Europejskiej zniesienia, począwszy od 2004 r. , interwencji na rynku żyta. Powszechnie 
wiadomo, że Polska należy do glównych jego producentów i co roku produkujemy 
5 mln tego zboża z przeznaczeniem głównie na paszę . Jak ocenia Rowiri sk i [2003], 
mimo tego, że interwencyjny skup żyta stanowił jedynie I 0% skupu ogółem , od poziomu 
ceny interwencyjnej zależała cena w obrocie targowiskowym . Bez ceny interwencyj nej 
żyto w Polsce, zdaniem Rowińskiego , będzie znacznie tań sze. 

Rośliną podlegającą innym zasadom wsparcia jest pszenica twarda. Wsparcie 
dodatkowe do produkcji pszenicy twardej w tradycyjnych regionach jej upra wy będzie 
prowadzone niezależnie od bieżącej produkcji. Kraje członkows ki e UE mogą maksy
malnie 40% płatności bezpośrednich uzależnić od prowadzenia uprawy pszenicy twar-

Oeconomia 2 (2) 2003 
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dej. Płatności te będą corocznie pomniejszane począwszy od 2004 r. (z 313 euro/ha do 
285 euro/ha w 2006 r.) i zostaną włączone do jednolitej płatności na gospodarstwo. 

Nowa premia do uprawy pszenicy twardej będzie wprowadzana w celu poprawy jej 
jakości (pszenica twarda przeznaczana jest głównie na kaszę mannę i makarony). Premia 
ta będzie wypłacana w obszarze tradycyjnej uprawy pszenicy twardej, do której produk
cji rolnicy wykorzystują ziarno kwalifikowane odpowiedniej odmiany i jakości. Płatność 
z tego tytułu wyniesie 40 euro/t i będzie wypłacana w ramach limitu maksymalnej po
wierzchni gwarantowanej, co obecnie pokrywa się z powierzchnią tradycyjnej uprawy. 

W odniesieniu do rynku ryżu Komisja zadecydowała obniżyć ceny interwencyjne 
o 50% (do 150 euro/t) , co jest wynikiem dostosowywania cen do poziomu cen rynku 
światowego (aktualnie obowiązująca cena to 298,35 euro/t). Maksymalna wielkość 
skupu interwencyjnego została określona na 75 tys. ton rocznie. Rekompensatą za obni
żenie cen interwencyjnych będzie podwyższenie płatności bezpośrednich z 52 euro/t do 
177 euro/t, z których część (75 euro/t) będzie wypłacana w postaci tzw. płatności specy
ficznej . Pozostała kwota (I 02 euro/t) będzie włączona do jednolitej płatności na gospo
darstwo i wypłacana w ramach maksymalnej powierzchni gwarantowanej, która została 
okreś lona jako średnia z lat 1999-200 I lub powierzchnia aktualna (przyjmuje się 

powierzchnię niższą). 

Rośliny pozostałe 

Bezpośrednie płatności dodatkowe dla roślin wy.sokobialkowyc/1 pastewnych 
zostały utrzymane w wysokości 55 ,57 euro/ha i wyłączone z jednolitej płatności na 
gospodarstwo. Będą one wypłacane w ramach nowego limitu powierzchni gwarantowa
nej , ustalonego na stałym poziomie 1,4 mln ha. 

Kredyt dwutlenkowy to system, który ma zastosowanie do roślin „energetycznych" 
(upraw nieżywnościowych na gruntach odłogowanych). Wsparcie finansowe będzie 

wynos ić 45 euro/ha. wypłacane do maksymalnej powierzchni 1,5 mln ha. Konieczna 
j est j ednak umowa kontraktacyjna między rolnikiem a zakładem przetwórczym. 

Niejednokrotnie środki finansowe w ramach płatności bezpośrednich rozkładają się 
mi ędzy rolnikiem a przemysłem przetwórczym. Przykładem może być wspieranie 
produkcji suszu paszowego. Rolnicy otrzymają płatności włączone do JPG. Przemysł 
suszarniczy zaś otrzyma kwotę na poziomie 33 euro/t począwszy od roku 2004/2005 . 

Pł atność bezpośrednia stosowana do ziemniaków skrobiowych pozostaje na nie
zmienionym poziomie ( 110,54 euro/t) , jednak 40% płatności włączone będzie do JPG. 
Pozosta łe 60% ś rodków wypłacane będzie do tony skrobi. 

Rynek mleka i przetworów mleczarskich 

Kolejnym elementem reformy Wspólnej Polityki Rolnej jest obniżanie ceny inter
wencyjnej na odtłu szczone mleko w proszku (w ciągu trzech lat o I 5%) i masło (25% 
w c i ągu czterech lat do 2007 r. ). Kwoty mleczne zostaną utrzymane do roku 2014/20 I 5. 
Interwencyjne zakupy mas ła zostaną zawieszone po przekroczeniu limitu zakupów 
okreś l onego na poziomie 70 tys. ton w 2004 r. i obniżonego do 300 tys. w 2007 r. Płat
n ośc i zos ta ły ustalone na poziomie 11,81 euro/t w 2004 r„ 23,65 euro/t w 2005 r. 
i 35 .5 euro/t w 2006 r. i n ast ępnych latach. 

Acta Sci. Pol. 



Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 

FINANSOWE WSPARCIE GOSPODARSTW ROLNYCH CELEM 
HOSTOSOWANIA DO STANDARDÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
I i>ODNIESIENIA JAKOŚCI PRODUKTÓW 

13 

Komisja Europejska w przedstawionych na najbliższe lata zmianach zwróciła uwagę 
na ochronę środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt, a także podkreślila waż
ność jakości żywności produkowanej w gospodarstwach rolnych . W ramach działar1 na 
rzecz rozwoju wsi będzie udzielana rolnikom pomoc na dostosowanie do standardów 
ochrony środowiska. Płatności te będą wypłacane przez 5 lat do wysokości I O tys . euro 
na gospodarstwo w pierwszym roku. W kolejnych latach wsparcie będzie stopniowo 
zmniejszane. 

Gospodarstwa, które chcą poprawiać jakość produktów i sprzedają konsumentom 
bezpieczną żywność, mogą występować również o wsparcie finansowe w wysokości 
3 tys. euro na gospodarstwo, maksimum przez 5 lat. 

Grupy producenckie będą mogły liczyć na dotacje na wspieranie dzialań informują
cych konsumentów o produktach wytworzonych w ramach programów poprawy jako
ści . Wysokość pomocy określono maksymalnie do 70% kwalifikowanych kosztów 
projektów [Ocena ... 2003] . 

PODSUMO W ANIE 

Reasumując, wprowadzenie reformy WPR w Unii Europejskiej przybliży system 
płatności bezpośrednich do systemu uproszczonego, na jaki zgodziła się Polska w Kopen
hadze w grudniu 2002 r. Reforma ta nie będzie miała zasadniczego wpływu na warunki 
członkostwa Polski w pierwszych latach. Wysokość wynegocjowanych doplat bezpo
średnich nie ulegnie zmianie. Zgodnie z założeniami reformy i przyjętym stanowi skiem 
w negocjacjach akcesyjnych z Kopenhagi, dopłaty w okresie przej ściowym będą ros ły, 

a następnie będą proporcjonalne do powierzchni użytków rolnych gospodarstw. 
Oddzielenie płatności bezpośrednich od produkcji daje producentom wi i;: kszą moż

liwość wyboru kierunku produkcji , a tym samym lepsze dostosowanie s i ę do wymagań 

konsumentów. Ma to także znaczenie dla polskiego rolnictwa z uwagi na wi ę k szą 
specjalizację produkcji i handlu na jednolitym rynku europejskim [Ocena„. 2003]. 

Unia zamierza także odej ść od skupu interwencyjnego żyta , co jest niekorzystne dl a 
Polski. Dotychczas w tym systemie skupowane było około I 0% żyta produkowanego 
w Polsce. Ewentualne nadwyżki będzie można eksportować, korzystaj ąc z unijnych doplat 
eksportowych . Reforma zakłada także obniżanie poziomu cen interwencyjnych na pro
dukty mleczarskie. Kolejnym elementem nowej Wspólnej Polityki Rolnej będzi e zaostrze
nie nonn sanitarnych weterynaryjnych i ekologicznych. Będą je musieli spe łniać wszyscy 
rolnicy, aby mogli uzyskać prawo do dopłat [Bielecki 2003a]. Z uwagi na duże koszty 
wprowadzenia systemu kontroli Polska wystąpiła na szczycie w Luksemburgu o wpro
wadzenie systemu przejściowego do momentu os iągnięcia pełnego systemu płatn ośc i. 

Istnieje duże niebezpieczeństwo , że Polska nie wykorzysta dostępnych funduszy 
strukturalnych na rozwój wsi . Zagrożenie to jednak powinno być bodźcem do dzialani a 
nie tylko dla odbiorców indywidualnych, ale także dla instytucji i samorządów. 

Oeconomia 2 (2) 2003 
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PONADNARODOWE STRATEGIE DZIAŁANIA 
WYBRANYCH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH 
Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ 

Jakub Borchard, Jakub Kraciuk 

Streszczenie. Artykuł przedstawia sposoby wejścia na rynki zagraniczne oraz strategie 
ponadnarodowej działalności korporacji transnarodowych. Scharakteryzowano funkcjo
nowanie trzech wybranych korporacji z branży rolno-spożywczej , wykorzysllljących 

strategię globalną i transnarodową. Przedstawione zostały także korzyści , jakie przynosi 
tym korporacjom stosowanie strategii transnarodowych. Ukazano również wpływ d z i a ł a l

ności tych firm na rozwój gospodarczy Polski. 

Słowa kluczowe: strategie, korporacje, branża spożywcza. 

WSTĘP 

Strategia działania jest podstawą skutecznej walki konkurencyjnej i jej opracowanie 
można uznać za jeden z podstawowych czynników warunkujących istnienie przedsię
biorstwa na rynku. Czynnik ten jest szczególnie istotny w przypadku korporacji transna
rodowych, posiadających szerokie spektrum konkurentów - od małych , lokalnych 
przedsiębiorstw, po międzynarodowe giganty. 

Strategia oznacza dla firmy formułę, według której zamierza ona konkurować , 

określa bowiem cele oraz zasady postępowania niezbędne do jej realizacji . Wybór 
odpowiedniej strategii jest kluczowy dla powodzenia działalności przedsiębiorstwa na 
rynku międzynarodowym. Dlatego też strategia przyjęta przez korporacje musi być 

elastycznym połączeniem wielu elementów, uwzględniającym wszystkie czynniki 
globalizacji, a jej charakter powinien być częściowo globalny, a częściowo dostosowa
ny do wymagań lokalnych. W funkcjonowaniu korporacji transnarodowych kluczowe 
znaczenie odgrywają strategie ponadgraniczne. Strategie te polegają na optymalnym 
lokowaniu poszczególnych funkcji /operacji i realizujących je jednostek, ich specjaliza
cji, integrowaniu i koordynowaniu w taki sposób, aby następowało podnoszenie 
międzynarodowej przewagi konkurencyjnej oraz ogólnej efektywności korporacji 
[Nowakowski 2002). 
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To, jaką strategię przyjmie korporacja do realizowania swoich zadań jest w naj
większym stopniu uwarunkowane dwoma czynnikami: presją na obniżenie kosztów 
oraz presją na dostosowanie globalnej produkcji do zróżnicowanych potrzeb rynków 
lokalnych . Te dwie tendencje z natury się wykluczają (zróżnicowanie produkcji prowa
dzi do zmniejszenia efektów skali i podniesienia ogólnych kosztów), dlatego też korpo
racje muszą uważnie przeanalizować warunki, w jakich działają i odpowiednio do tego 
skoncentrować się na wprowadzaniu produktów globalnych i dążeniu do obniżania 
kosztów lub też na dostosowaniu się do wymagań lokalnych. 

SPOSOBY EKSPANSJI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH 
NA RYNKI ZAGRANICZNE 

Ze strategiami ponadnarodowymi w ścisłym związku pozostają strategie ekspansji 
korporacji transnarodowych na rynki zagraniczne (tab. I). Określają one, na jakich 
nowych rynkach korporacja zamierza funkcjonować i jaką fonnę przyjmą jej działania 
(stąd też nazywane są one niekiedy strategiami obsługi rynku). Zadaniem strategii 
ponadnarodowej jest integracja tych rozproszonych geograficznie przedsięwzięć w celu 
osiągnięcia globalnej przewagi konkurencyjnej. 

Tabela I. Zalety i wady różnych sposobów wejścia na rynki zagraniczne 
Table I. Advantages and disadvantages of the different ways of entering on the foreign markets 

Forma 
ekspansji 

Eksport 

Poddos tawy 

Mont aż 

w regionie 
docdowym 

Licencje 

Frnnchy1,a 

Zalety 

2 

Niskie koszty wejścia 
13rak potrzeby podzialu zysków 
Ryzyko ograni czone do wartości eksporto
wanego towarn 

Podniesienie efek tywności działania 

U11s1-i11-1im e) 
Duża el as tyczność dostaw 

Możli wość uzyskania ni ższych kosztów 
pmcy i zmniejszenie kosztów transpottu 
Tworzenie miejsc pracy w regionie 
Omini~c ic barier importowych w kraju 
docd owym 

Niewielki wydatek kapitalu 
Pewien zakres kontroli nad dz i a l alnością 
Wspóldzidenic ryzyka 
Licencjobiorca zna warunki lokalne 

Niskie n akłady kapitalowe 
Zachowanie pewnego stopnia kontroli 
Współ d1,iclc ni c ryzyka 
Lepsze dostosowanie do lokalnych uwarnn
kowar"t 

Wady 

3 

Brak wiedzy o rynku i odlcglość od klienta 
Utrudniona kontrola (odleglość) 
Wysokie koszty transpmtu 
Istnienie batier handlowych 

Ryzyko niewywiązywania s ię poddostawców 
z umów 

Utrndniona kontrola standardów jakości 
Duże koszty transportu pólproduk1ów 
i podzespolów 

Ograniczony kontakt z klientami 
Brak bezpoś redniej kontroli nad dzialalnością 
Zyski wspóldziclonc z licencjobiorcą 

Utrata kontroli nad techno l ogią 
Przeksztalcanie s i ę licencjobiorcy w konku
renta 

Tylko cz~ściowa kontrola nad podleglymi 
jednostkami 
Zyski dzielone z franchyzobiorcą 
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cd. tabeli I 

Bezpośred

nie 
inwestycje 
zagraniczne 

Wspólne 
przeds ię 

wzięcia 

Filie 

Przej ęcia 

Fuzje 

Alianse 
strategiczne 

2 

Pełna kontrola nad filią 
Możliwość ominięcia restrykcji importo
wych 
Możliwość uzyskania niższych kosztów 
pracy 
Niższe koszty transportu 

Dostęp do wiedzy i możliwości działania 
pm1nera 
Wspólne ponoszenie kosztów i ryzyka 
Akceptacj a ze strony lokalnej władzy 

Zachowanie centralnej kontroli 
Zapewnienie wrażliwośc i na warunki 
lokalne 
Możliwość ominięci a restrykcji importo
wych w kraju docelowym 
Brak konieczności dzielenia s i ę dochodami 
Zachowanie kontroli nad technologiami 

Synergia 
Pełna kontrola dzi a ł ań 

Synergia 
Wspólne wykorzystanie wiedzy i umiej ęt
nośc i 

Wykorzystanie efektu skali 

Znajomość rynków lokalnych 
Wspólne wykorzystanie wiedzy i umiej(!t
nośc i partnerów 
Podz i ał kosztów i ryzyka 
Dost~p do komplementarnych technologii 

3 
Koni eczność poniesieni a dużych nakładów 
k ap i tałowych 

Możliwe trudnośc i z pozyskaniem wykwalifi 
kowanej s iły roboczej i początkowym dotrzy
mywaniem standardów jakośc i 

Trudne do utrzymania w dłuższym okresie 
Wolniejsze podejmowanie dccyz;ji 
Możliwość wys1<1pienia konniktu mi , dzy 
partnerami 

Możliwość wyst<tpicnia konfliktu mi~dzy 
zarządem centralnym i kierownictwem fll ii 
Ryzyko polityczne (nacjonali zacja) 

Konflikt interesów 
Możliwość za istnienia nierównych korzyś c i 

Wysoki koszt przejęc i a 

Możliwość zaistnienia pro blemów organiza
cyjnych w okres ie tuż po pol<1czeniu 

Dzi ał ania konkurencyjne mi\!dzy part nerami 
Może poj awi ć s i~ konfl ikt interesów 
Trudne do utrzymania w d ł uższym uk resie 
Wolniejsze podej mowa nie decyzji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Stonehousc i inni 200 I, s. 11 9. Zorska 1998, s. 126. Ba11ol 
i Mmtin 199 1, s. 752. 
Source: Own elaboration bascd on: Stonehouse and others 200 1, p. 11 9, Zorska 1998, p. 126. Baitol i Ma1t i11 
199 1, p. 752 . 

Wejśc ie korporacji na rynki zagraniczne może mieć dwojak i charak ter: tradycyjny 
lub nietradycyjny [Zorska 2002]. Droga tradycyjna polega na sekwencyjnym przecho
dzeniu korporacji przez wszystkie fonn y zaangażowani a na ty nku zagranicznym, i stotą 

nietradycyjnej drogi ekspansji jest natomiast szybkie, bezpoś redni e zaa ngażowa ni e na 
obcym rynku. Tak ie dz iał ani e wymaga znacznie w i ęk szych zasobów n i ż podej ś c i e tra
dycyjne i równocześ nie j est też bardziej tyzykowne. W dtu ższej perspektyw ie czasowej 
może jednak przynieść o wiele wi ęks ze korzyśc i . 

Oczywi śc i e nie każda z form obsługi rynku będ z i e jednakowo korzystna dla przed
s i ębi orstwa. Dlatego też każde przeds i ęb io rs two, zanim wybierze k on k retn ą opcj ę we_j
śc i a , powinno ok reś lić motywy swojego zaanga żowani a na ty nkach zagrani cznych, 
dokonać anali zy otoczenia, występuj ącyc h w nim szans i zagroże ti , a także cech samej 
organizacj i, które niekiedy mogą n arzucać pewne ogranicze ni a w wyborze sposobu 
ekspansj i. Kolejnym etapem jes t ocena stopnia dopasowania produktu do wy branych 
ty nków lokalnych. Dopi ero wtedy przeds i ęb i o rstwo może ocen i ć opcje wej śc i a pod 
kątem własnych potrzeb i możliwośc i oraz wybrać tę najbardziej mu odpow i adającą. Na 
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wybór okreś lon ej strategi i ekspansji ogromny wpływ wywiera, realizowana przez 
przedsiębiorstwo, strategia ponadnarodowa, ponieważ określa ona to, jak bardzo ofero
wany produkt ma przystawać do wymagań rynku lokalnego (celu ekspansji) i w jakim 
stopniu nowe jednostki organizacyjne mają podlegać decyzjom centrali . 

Zdolność korporacji do opracowania i wdrożenia skutecznej strategii tkwi w skład
nikach j ą budujących , przedstaw ionych na rysunku I. Te czte1y główne składniki od
pow i adają za tworzen ie u kład u za l eżnośc i hierarchicznych, odpowiedzialności i decyzj i, 
planowan ia, systemów in formacyj nych, oraz zasad i wartości warunkuj ących zachowa
nia w przeds i ębiorstwie globalnym. Są one ze sobą śc i ś le powiązane i każdy z nich 
powinien być wzięty pod uwagę w procesie budowania strategii. 

• Globalny system in fo rmacj i strategicznej 
• Koordynacja m iędzykrajowa 

• Globalne planowanie strategiczne 
• Budżet globalny 
• Globalne ocenian ie i systemy wynagra

dzania 

Procesy 
zarządza nia 

• Globalna tożsamość 

• Orientacja na ogó lnoświatowe 

(a ni c krajowe) zatrudnienie 
• Wspó łza ł c:i. n ość (a nie autonomia) 

przcdsi,binrstw 

Rys. I. Sk ładniki organi zacji globalnej 
Fig. 1. Elemcnts of th e gloha l organi zati on 

Struktura 
organizacyjna 

Zdo lność 

do opracowan ia 
i wdrożenia strategii 

globalnej 

Kultura 

• Scentralizowana wladza globalna 
• Brak oddz iału międzynarodowego 
• Dominacja wymiaru . , przedsiębior

stwo" 

Ludzie 

• Zatrudnianie obcokrajowców 
• Międzynarodowe kariery 
• Częste podróże 

• Sprawozdania i działalność 
liderów 

Żródlo: G.S. Yip .. Strategia g lobalna. Św iatowa przewaga konkurencyjna'". PW E, Warszawa 
1996, s. 21 7. 
Snurcc: G.S. Yip "'Głobal strategy. World compet iti ve supcriority' '. PWE, Warsaw 1996, p. 217. 

STRATEGIE PONADGRANICZNEJ DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI 
TRANSNARODOWYCH (KTN) 

I s tniej ą cztery podstawowe typy ponadgranicznych strategii KTN: 
• strategia wie lonarodowa - polega na decentra li zacj i działalności filii zagranicz

nych, co pozwala na lepsze dostosowanie produkcji do zbytu i potrzeb lokalnych rynków 
w krajach goszczących. Dobre dostosowanie dzia łat1 korporacj i do warunków lokalnych 
111 oże p rzyni eść wiele korzyś ci , jednakże są one równocześni e redukowane przez niskie 
efek ty ·ka li , dośw i adc zenia czy też przez konieczność silnego rozbudowan ia kanałów 
dy trybucji . Jest to powodem, dla którego rea li zacja tej strategii może być bardzo 
ko·ztowna; 
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• strategia międzynarodowa - polega na nadzorowaniu i koordynowaniu przez 
centralę korporacji zasobów i zdolności przekazywanych poszczegó lnym filiom. Fi li e 
korporacji nie posiadają tak du żej autonomii , jak w przypadku strategii wielonarodowej. 
Sposób wykorzystania przez nie transferowanych z centrali zasobów i zdolnośc i (są to 
głównie technologie i środki do prowadzenia kampanii marketingowych) j est śc i ś l e 

nadzorowany i skoordynowany z działaniami innych filii . Zakres uprawnie11 przenoszo
nych z centrali do filii jest bardzo mały , a stopiel'1 kontroli stosunkowo wysok i; 

o strategia g lobalna - naci sk w niej kładzi e s i ę przede wszystkim na redukcj ę 

kosztów. Procesy produkcyjne są zwykle lokowane w kilku miejscach pos i adających 

optymalne warunki , a produkty są raczej niezbyt zróżnicowane i mają ni sk ie ceny. 
Wszystkie procesy produkcyjno-handlowe są śc i ś le zintegrowane i skoordynowane. 
Silna jest również integracja filii z central ą korporacji , natomiast integracja mi ędzy 

samymi filiami stosunkowo słaba; 
• strategia transnarodowa - łączy w sobie dzial ani a zmierzaj ące do obni ża ni a 

kosztów produkcji przez zwiększenie skali produkcj i oraz specja li za cj ę poszczegó lnych 
jednostek z działaniami zmierzającymi w kierunku dostosowa11 do lokalnych rynków, 
na których działa korporacja. Przedsiębiorstwo , które za implem entowalo strateg i ę trans
narodową do swoich działań, spotyka się z wieloma trudnośc i ami , zw iązanymi z koniecz
nością odpowiedniego wyważenia przeciwstawnych układów w systemie korporacyjnym: 
centralizacji i decentralizacji , globalnego i lokalnego wymiaru d z i ała 11 , specjali zacji 
i elastyczności , standaryzacji i dostosowań do lokalnych wymagań . W tej strategii część 
operacji jest planowana i realizowana w skali ogólnośw i atowej , w sposób wyspecja li zo
wany, wielkoseryjny i standardowy. Jednocześni e wiele dzi ala1'1 musi mieć unikaln y 
charakter, być dostosowanych do potrzeb określonego segmentu 1y nkowego. Ich rea li za
cja jest silnie rozproszona w skali światowej i odbywa s ię w lokali zacjach pos i adających 

optymalne warunki do zwiększenia globalnej efektywności całego systemu korporacyj nego. 
W poszczególnych ponadgranicznych strategiach korporacji transnarodowych 

występuje różny nacisk na obniżanie kosztów działalnośc i czy też zwi ększani e dosto
sowań do ty nków lokalnych. Strategią która próbuje ł ączyć te dwa elementy dz ialaii j est 
strategia transnarodowa (rys. 2). 

duża 

presja na 
koszty 

mał a 

ma ł a 
presj a na loka lne dostosowania 

Rys. 2. Ponadgraniczne strateg ie dz i a ł aln ości korporacji transnarodowych 
Fig. 2. Stra tegies of functioning of the transnation a ł corporat ion s 
Źródło: Hill , Jones za Nowakowskim [2000, s. 306] . 
Source: Hill , Jones after Nowakowski [2000, p. 306). 
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STRATEGIE DZIAŁANIA KORPORACJI TRA..i~SNARODOWYCH 
W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM 

Na świecie funkcjonuje obecnie wiele korporacji transnarodowych, prowadzących 
swoją działalność w najróżniejszych sektorach gospodarki. Do celów analizy wybrano trzy 
korporacje działające w sektorze przemysłu rolno-spożywczego: Nestle, McDonald's 
oraz Cadbu1y Schweppes. O wyborze tych właśnie przedsiębiorstw przesądził fakt, iż 

każde z nich jest pod pewnym względem liderem na rynku. Nestle jest największą firmą 
działającą w sektorze rolno-spożywczym. McDonald's stworzył największą na świecie 
s i eć restauracji i dziala w większości krajów. Cadbury Schweppes jest bezpośrednim 
konkurentem filmy N est le w dziale słodyczy - mimo że samo nie jest tak duże jak Ne
stle, to jednak pod względem wartości produkcji słodyczy objęło niedawno pozycję 
światowego lidera. Porównanie wymienionych przedsiębiorstw warto rozpocząć od ich 
pozycji w rankingu I OOO największych przedsiębiorstw na świecie opracowanego przez 
Business Week (tab. 2). 

Tabela 2. Pozycja ana lizowanych korporacji wśród największych firm świata w 2002 r. 
Table 2 . Position of the characterized corporations among the largest companies in the world 

in 2002 

Pozycja Pozycja Wartość Sprzedaż Zyski 
Firma w kraju w rankingu rynkowa w mln w mln 

macierzystym Global 1000 w mln USD USD USD 

Nestk 2 30 96 162 54 058 4 264 

McDonald's 56 99 38 083 14 870 I 637 

Cadbu1y 
Schwcppcs 23 279 15 023 8 075 879 

Żród lo: Business Week Global 1000. 
Sourcc: Business Weck Global 1000. 

CHARAKTERYSTYKA STRATEGII PONADNARODOWYCH 
W WYBRANYCH KORPORACJACH TRANSNARODOWYCH 

Nestlć 

Aktywa 
w mln 
USD 

59 858 

22 535 

10 864 

Charakterystycznymi cechami funkcjonowania Nestle są: wielość marek produkto
wych, dążeni e do dostosowania swoich dzialań do lokalnych wymagań , reprezentowa
nyc h przez systemy prawne, a przede wszystkim zróżnicowane normy kulturowe, oraz 
duży udzial obrotów realizowanych poza krajem macierzystym, wynoszący 98%. Nestle 
bierze też pod uwagę fakt szczególnego zróżnicowania preferencji klientów w stosunku 
do arty kulów żywnościowych. Przykładowo, sztandarowy produkt fim1y, kawa Nescafe, 
char::t kt eryzuje s i ę wieloma typami smaków, dostosowanych do upodobai1 konsumen
tów w poszczególnych krajach. Przez wiele lat cechy te pozwa lały opisywać Nestle jako 
korporacj cr mu ltilok a ln ą. 

Wraz z rozwojem dz i a ł a lnośc i firmy i poszerzaniem rynków taka strategia s tała się 
ma ł o efektywna. powoduj ąc trudnoś ci w koordynacji i integracji działa11. Dlatego też 
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nastąpiło przesunięcie ku bardziej globalnej fonnie działania, a realizowana strategia 
vzybrała kształt strategii transnarodowej. W dalszym ciągu istnieje silny nacisk na 
Io;rnlne dostosowania, jednakże jest on w pewien sposób ograniczany przez presję 
wyn ikającą z przyjęcia licznych norm wewnętrznych , wspólnych dla wszystkich ryn
ków, na jakich działa firma, mających zapewnić wysoką jakość produktów, oraz presję 
na poprawę efektywności działania. Doprowadziło to do znacznie szerszej współpracy 
między poszczególnymi filiami (co jest cechą typową dla strategii transnarodowej) . 
Taki układ pozwala lepiej dostosować nowo opracowywane technologie do lokalnych 
warunków, a centralna koordynacja zapobiega chociażby dublowaniu się prowadzonych 
działań rozwojowych. Całkowicie scentralizowane natomiast pozostają: kontrola finan
sowa, budżetowanie działalności oraz kultura organizacyjna. Ta ostania przyjmuje 
kształt zbioru wspólnych dla całej finny wartośc i , implementowanych do swoich 
działań przez wszystkie jednostki grupy Nestle. 

Na transnarodowy charakter tego przedsiębiorstwa wskazuje również jego strateg ia 
przejęć i zarządzania lokalnymi markami . Przez wszystkie lata swego działania Nestle 
powiększyło się o wiele wchłoniętych lokalnych przedsiębiorstw i należących do nich 
marek, które funkcjonują obecnie obok należących do tego koncernu marek typowo 
globalnych. Są one lepiej rozpoznawane na lokalnych rynkach i nie poddają s i ę konku
rencji ze strony zunifikowanych produktów, których rynkiem zbytu jest cały św iat. 

McDonald's 

Zgodnie z wizją globalną firmy , McDonald 's zamierza stać się czołowym dostawcą 

doskonałej żywności - dla każdego i wszędzie. Od wielu lat firma w swoich dążeniach 
opiera się na jednym celu: obsługiwać klienta lepiej i szybciej ni ż konkurenci, zwięk
szając jednocześnie wartość sprzedaży i zyski. Strategia g lobalna McDonałd's oparta 
jest na pięciu czynnikach, wytyczających drogę rozwoju firmy, a są to : 
• powszechna znajomość finny na całym świecie , czego symbolem są „złote łuki " -

znak firmowy McDonald' s, 
• posiadanie na własność lub sprawowanie kontroli nad wszystkimi placówkami 

działającymi pod znakiem McDonald ' s, 
• oparcie ekspansji na rynek światowy za pomocą franc.:hyzy - d z i ał a na tej zasadzie 

około 80% lokali McDonald's, 
• światowy zasięg działania - McDonald 's funkcjonuje w 121 hajach i posiada 

ponad 30 tys . restauracji, 
o McDonald 's opiera swoje istnienie na ciągłym wzroście. Jego strateg ia koncentruje 

się na otwieraniu kilkuset nowych restauracji rocznie, maksyma li zowan iu wartości 
sprzedaży w restauracjach już istniej ących poprzez inwestycje, marketing i rozwija
nie oferowanego menu oraz dążeni e do osiągnięcia ekonomii skali na poszczególnych 
rynkach (co w iąże s i ę z osiąganiem w i ększyc h zysków) poprzez ich penetracj ę . 

W przeszłośc i strategia McDonald 'sa, oparta na założeniach stworzonych przez 
założyciela sieci Raya Kroca, łączyła śc i s ł e standardy czystości, szybkośc i i j edno! itośc i 

ze zdecentralizowaną strukturą, co dawało koncesjobiorcom ogromną s ił ę na loka lnyc h 
rynkach . W miarę rozwoju firmy i zdobywania nowych rynków sytuacja ulegała zm ia
nie, działania całej sieci ulega ły coraz większej centralizacji. Może to obrazować ewo
lucję ponadnarodowej strategii McDonald 'sa od międzynarodowej do globa lnej . 
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Filie McDonald'sa działają niezależnie od siebie, ale pod ścisłą kontrolą centrali. 
Ma ona również pewien wpływ na kształtowanie się cen oferowanych produktów. O ile 
są one dostosowywane do poziomu dochodów w danym kraju , to centrala może decy
dować o podejmowaniu akcj i promocyjnych, opierających się na oferowaniu atrakcyj
ni ejszej (a więc niższej) ceny oraz z111 ianach w menu , powodujących konieczność 
dokonania poważnych inwestycji. 

Sposób działania firmy McDonald 's można okreś lić jako strategię ciągłego wzro
stu . Do tego typu strategii odpowiednia była ekspansja na rynki zagraniczne przy użyciu 
franchyzy, ponieważ pozwalało to ograniczyć wkład wlasny firmy w nowe inwestycje 
i przerzucić w znacznej części koszty rozwoju sieci na franchyzobiorców. 

W ostatnich latach postawiono na większą decentralizację i lepsze dostosowanie 
oferty firmy do zróżnicowanych lokalnie wymagań. Efektem tego jest wprowadzenie 
kanapek z łososiem w Norwegii , burgerów bez mięsa w Indiach i koszernych w Izraelu 
czy też otwieranie w Szwecji restauracji drive-in dla kierowców pojazdów śnieżnych. 
Ponadto, w wielu krajach restauracje McDonald's przejęły cechy lokalnej kultury, tak 
jak we Francji, gdzie upodobniły s ię one do prawdziwych restauracji i zaczęły oferować 
do posiłków wino. Oznacza to odejście od zasad założyciela firmy Raya Kroca -
zamiast dążyć do unifikacji , McDonald's stawia na różnorodność . 

McDonald 's postanowił również wyjść poza perspektywę hamburgera przez przejęcie 
sieci restauracji Chipotle Mexican Grill, Donatos Pizzeria i Boston Market, oferujących 
droższe, ale i lepszej jakości jedzenie. McDonald's nabył też mniejszościowe udziały 
w działającej na obszarze Wielkiej Brytanii sieci restauracji Pret A Manger. 

Kroki te wskazują na coraz większą rolę lokalnych uwarunkowań społecznych , 

kulturowych i ekonomicznych w podejmowanych przez McDonald'sa działaniach. Są 
one jednocześnie dowodem na swoistą ewolucję jego strategii globalnej w kierunku 
strategi i transnarodowej. Trudno się jednak spodziewać, żeby zmiany te doprowadziły 
do powstania korporacji transnarodowej o takim stopniu transnacjonalizacji, jak np. 
w przypadku Nestl e. Odpowiedzialny jest za to fakt , iż sukces McDonald'sa wynika 
w łaśn ie z silnego ujednolicenia oferowanych produktów. 

Cadbury Schwcppcs 

Obecnie realizowana przez Cadbury Schweppes strategia przejawia najwięcej cech 
strategii transnarodowej , j ednakże jest ona efekte111 przebiegających w ostatnich latach 
s ilnych z111ian w otoczeniu fim1y. Poprzednie formy działania finny na 1ynku międzyna
rodowy111 wskazywa ły raczej na strateg i ę multilokaln ą. Dowodem na to była przede 
wszystki m ogromna nieza l eżność poszczególnych jednostek budujących sieć korpora
cyjną Cadbu1y Schweppes. Centrala koncentrowała s i ę prawie wyłącznie na wynikach 
finan sowych poszczególnych filii i stopniu wypeh1ienia postawionych przed nimi celów 
w zakresie wartośc i sprzedaży czy też wielkości zysku . Filie mogły sob ie pozwo lić 

nawet na podejmowanie niew łaśc iwych decyzji, jeśli tylko nie ucierpiało na ty m wykona
nie planu. Tak i sposób fu nkcjonowania ni ekorzystni e wpływał na efektywność i integra
cję dzialaii ca ł ej korporacji, przejawiającą s i ę chociażby w dublowaniu prac badawczo
-rozwojowych. Kontakty między poszczególny111i jednostkami nie były zbyt szerokie, 
więc nie uczy ł y się one na własnych błędach i nie korzystały ze sprawdzonych gdzie 
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indziej rozwiązal1. Niewątpliwie powodowało to wzrost kosztów działania ca ł ej s ieci 
korporacyjnej, nieefektywną alokację środków i niemożność zbudowania n·wa ł ej prze
wagi konkurencyjnej względem innych firm . 

Taka fonna funkcjonowania przynosiła również pewne korzyści. Niższe były 

koszty adminisn·acyjne na poziomie centrali firmy , ponieważ ftłie samodzielnie organi
zowały swoje działania. Przede wszystkim jednak lepsze było dostosowanie d ział a 11 

i produktów do specyficznych, regionalnych potrzeb. 
W ostatnich kilku latach nastąpiły w tym zakres ie poważne zmiany. Przede wszyst

kim firma doprowadziła do większej integracji swoich działaii (m.in. przez zmiany 
w strukturze), zwiększył się również znacznie stopiel1 centralizacji. Co ważn e , dążenie 

do ograniczenia autonomii poszczególnych jednostek nie było pomysłem centrali , ale 
kadry zarządczej filii . W jej mniemaniu oddanie większej władzy cenn·ali , przy j edno
czesnym zmniejszeniu własnej , miało prowadzić do poprawy efektywności dzialania 
całej sieci korporacyjnej. Przy przestawieniu si ę na strategi ę o bardziej g lobalnym 
charakterze Cadbu1y Schweppes postanowiło jednak dalej wykorzystywać efekt silne
go, lokalnego dostosowania, co jest cechą typową dla strategii transnarodowej. 

Pewne ryzyko wiąże się ze zbytnim uzależnieniem Cadbu1y Schweppes od partnerów 
biznesowych. Spora część działalności firmy opiera się na porozumieniach licencyj
nych , szczególnie w zakresie butelkowania napojów na obszarze USA . Najważni ej szym 

partnerem w tym zakresie jest bezpośredni konkurent Cadbury Schweppes - firma 
PepsiCo. Jednocześnie , mimo nawiązanej współpracy , oba te przeds iębiorstwa prowa
dzą zaciekłą rywalizację o udział w rynku. 

STRATEGIE KORPORACJI TRANSNARODOWYCH - PORÓWNANIE 

Analizując strategie ponadnarodowej działalności opisanych powyżej korporacji 
można wskazać wiele zarówno podobieilstw, jak i różnic . Najłatwiej uwidocznić je 
między McDonald ' sem a pozostałymi dwoma przedsiębiorstwami , co ma swoje źródło 
w odmiennym segmencie rynku i polityce rozwoju firmy. W przypadku Nestł e można 

zauważyć pewną równowagę między centralizacją a niezależnością działaii poszczegól
nych filii. Jeszcze kilka łat temu jednostki tworzące grupę Cadbury Schweppes cieszyły 
się znacznie większą autonomią niż w przypadku Nestle, ograniczoną w zasadzie tylko 
w odniesieniu do wykonania planu finansowego . Ponieważ ta autonomia nie pozwa lała 

na osiągnięcie wysokiej efektywności, m.in. ze względu na trudności w integracji zróż

nicowanych i rozproszonych geograficznie działaii, postanowiono pój ść w ki erunku 
wyznaczanym właśnie przez Nestle - większej centralizacji. 

McDonald ' s postawił na silnąjednolitość oferowanych w różn ych części ach świata 
produktów i niską ich cenę (w przypadku rynków dobrze rozw ini ętych) , do czego 
najbardziej przydatne były silna centralizacja i narzucanie ś ci słych standard ów przez 
centralę . Wraz z wyczerpaniem si ę możliwości dal szego wzrostu ta kże i on zaczął 

podążać w kierunku bardziej transnarodowej strateg ii , w wi ęk szym stopniu uwzg l ęd

niającej lokalne uwarunkowania, chociaż wciąż j est jeszcze dość da leko od Nestl e pod 
względem stopnia niezależności swoich filii , nie mówiąc już o Cadbury Schweppes. 
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W segmentach rynku, w których działają zarówno Nestle, jak i Cadbury Schweppes, 
charakterystycznym zjawiskiem jest dążenie do posiadania już ustabilizowanych na 
rynku marek, ponieważ podążają za nimi przywiązani do nich klienci. Stąd też nabywanie 
praw do określonych znaków firmowych czy też przejmowanie całych przedsiębiorstw, 
które nimi dysponują zapewnia znacznie korzystniejsze i efektywniejsze możliwości 
wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa niż wprowadzanie na rynek zupełnie nowych 
marek, związane z koniecznością poniesienia ogromnych nakładów na ich promocję 
oraz obarczone o wiele większym ryzykiem, gdyby nie odniosły sukcesu rynkowego. 
Dlatego też oba te przedsiębiorstwa oparły swoją politykę rozwoju i powiększania 
udziału w rynku na przejęciach mniejszych firm i oba odniosły na tym polu liczne 
sukcesy . Dowodem na to może być znaczna liczba marek, jakie każda z nich posiada 
w swoim portfolio. Samo Nestle posiadało ich do niedawna ponad 8000, ale tylko 750 
było zarejestrowanych w więcej niż jednym kraju [Daft 1997]. Konkurencja w ramach 
poszczególnych krajów czy też regionów prowadzona jest w znacznym stopniu nieza
l eżni e. W ich obrębi e zatrudniana jest miejscowa siła robocza i zakupywana jest przy
najmniej część surowców, a technologie dostosowywane są często (wraz z finalnym 
produktem) cło lokalnych możliwości i potrzeb. 

PODSUMOWANIE 

Zdecydowana większość korporacji transnarodowych działa również na rynku 
polskim, rea li z uj ąc strateg ie nie odbiegające w większym stopniu od strategii wykorzy
stywanych na innych rynkach krajowych. Tak jak i w warnnkach rynku globalnego, tak 
i w Polsce Nestl e prowadzi zdecydowanie bardziej zróżnicowaną pod względem asor
tymentu produktów dzi ałalnoś ć niż Cadbury Schweppes, natomiast sposoby wejścia 
obu przeds i ębiorstw na pol ski rynek są podobne. Oba zaczynały od eksportu, by zaraz 
potem, p o mij aj ąc etapy przej ściowe, ulokować tu swoją działalność produkcyjną. O ile 
jednak Nestł e ograniczyło s i ę tylko do przejęcia kilku już istniejących zakładów, to 
Cadbury Schweppes podz i e liło swoje środki między inwestycję w budowę zakladu 
produkcyjnego od podstaw i wykupienie znanej polskiej marki Wedel wraz z jej poten
cj a ł em produkcyjnym. 

Analog iczna j est również rola polski ego rynku w budowaniu globalnej pozycji 
wymienionych przeds i ę bi o rstw . Przej ęte polski e marki są rozwijane w zasadzie ty lko na 
potrzeby lokaln ych. krajowych odbiorców. Marki globalne, pod którymi wytwarza ne są 
w Polsce ni ektóre produkty . s t aj ą s i ę przedmiotem eksportu do tych pa11stv,r reg ionu, 
0 dzie akura t n ie są wytwarzane. 

Podobnie jak Nestl e i Cadbury Schweppes , McDonald 's równi eż uzn ał , że szybko 
rozw ij aj ąca s i ę w latach 90 . polska gospodarka oferuj e duże możliwośc i. Polska miała 
s tać i ę ko lejnym elementem w g lobalnej s iec i korporacyjnej. Ponieważ McDonald ' s 
ni e prowadzi d z i a ł a lnośc i produ kcyjnej tak iej j ak Nestle i Cadbury Schweppes, w i ęc 

j ego in westycje w Polsce mialy ni eco inny charakter. Wraz z McDonald' sem przyby ły 

j edn ak do Polski inne przeds i ęb i o rstwa , będące jego dostawcami , które za inwestowaly 
w swoje za kł ady produkcyj ne i otworzy ły swoje przedstaw icielstwa. 
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Oczywiście strategie realizowane w obrębie Polski przez korporacje transnarodowe 
są integralną częścią posunięć podejmowanych przez te przedsiębiorstwa w skali global
nej. Oznacza to, że sposoby działania ulokowanych w Polsce filii korporacji muszą być 

ściśle zintegrowane z ogólnokorporacyjną strategią rozwoju i jej też podporządkowane, 

nawet za cenę ponoszenia okresowych strat związanych z ich niedostosowaniem do 
lokalnych warunków (mających jednak zdecydowanie krótkookresowy charakter). Tworząc 
strategię działania na polskim rynku, wszystkie trzy opisane powyżej korporacje widzą 
ją w szerszym aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej firmy w skali globalnej . 

Ponadnarodowe strategie realizowane w Polsce przez korporacje globalne i transna
rodowe nie przynoszą gospodarce tak dużych korzyści, jakie byłyby teoretycznie moż

liwe. Wynika to z faktu, iż w największym stopniu wykorzystują one jej możliwości 
handlowe, związane z dużym, lokalnym rynkiem zbytu, a w mniejszym zdolności 

produkcyjne [Zorska 2002] . W pewnym zakresie dotyczy to również opisywanych kor
poracji, ponieważ pomimo ulokowania tutaj inwestycji o charakterze produkcyjnym, 
w dalszym ciągu obsługują znaczną część rynku przez impo1t. Trudno s ię również spo
dziewać, aby jakiekolwiek marki lokalne były rozwijane na tyle, by mogły zaistnieć na 
rynkach zagranicznych. Poszerzenie zasięgu działania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa 
lokalnego doprowadziłoby do powstania wewnętrznej konkurencji. Nie można zapo
mnieć jednak, że właśnie dzięki działającym w Polsce korporacjom transnarodowym 
polska gospodarka w coraz większym stopniu integruje się z gospodarką światową. 
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functioning of the transnational corporations. Methods of operating by three transnational 
com pan i es fi-0111 the food sector that use global and transnational strategy were characterised. 
Some advantages of doing such strategies have been presented. There has been shown the 
impact of the firms' activity on economic development of Poland. 
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TENDENCJE ZMIAN W PRODUKCJI I KONSUMPCJI 
ŚWIEŻYCH WARZYW W POLSCE 

Maria Jeznach 

Streszczenie. Tradycja uprawy warzyw w Polsce spowodowała utrwalenie rozmiarów ich 
spożycia oraz preferencji gatunkowych. Najwięcej spożywa sii; kapusty. a w nasti;pnc.i 
kolejności są: marchew, pomidory, ogórki i cebula. Wielkość spożycia w Pol ce jest na ogó ł 

pozycją stabilną, w porównaniu z dużymi zmianami obserwowanymi w innych krajach 
europejskich. Pewien wzrost spożycia obserwuje s i ę w latach dużego urodzaju warzyw. 

Słowa kluczowe: rynek warzyw świeżych, spożycie warzyw. 

WSTĘP 

Produkcja warzyw w Polsce ma wieloletnią tradycję. Uprawa niektórych gatunków 
warzyw gruntowych znalazła tu odpowiednie warunki. Warzywa staty s i ę ważn ym 

elementem w tradycyjnej kuchni. Rady żywieniowców dotyczące spożyc i a warzyw 
wskazują na konieczność dalszego zwiększania ich konsumpcji. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Ocenę zmian w produkcji i konsumpcji warzyw przeprowadzono na podstawie 
dostępnych danych statystyk i masowej w ramach realizowanego tematu badawczego, 
grant KBN pt. Zachowania nabywcze na rynku warzyw (Nr I H02D 038 19) . 

PRODUKCJA WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE 

Produkcja warzyw gruntowych stanowiła w latach 199 1- 2002 ś redni o 94,7% pro
dukcji całkowitej warzyw w Polsce. Calkowita roczna produk cja warzyw uksztallowa la 
się średnio na poziomie 5564 tys. ton, jednak w poszczegó lnych latach produk cja 
warzyw gruntowych i warzyw spod oslon charakteryzowa ła s i ę bardzo dużymi wa ha-
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niami (tab. I). W badanym okresie systematycznie wzrastała produkcja warzyw spod 
osłon. Średnie roczne tempo wzrostu warzyw spod osłon wyniosło 3% przy spadku 
zbiorów warzyw gruntowych wynoszącym średnio 1,2%. W zbiorach warzyw grunto
wych w badanym okresie zaobserwowano duże wahania w poszczególnych latach. 
Najwyższy wzrost zbiorów warzyw gruntowych odnotowano w zbiorach 1993 r. i wy
niós ł on 30,3% w stosunku do roku poprzedniego oraz w 1998 r., w którym wzrost 
zbiorów wyniósł 19,9%. W zbiorach warzyw spod osłon, najwyższy wzrost zbiorów 
odnotowano w 1996 r. ( 11 ,9%), za pomyślne należy też uznać lata 1995 i 1997, kiedy 
wzrost wyn iósł 8,8%. 

Tabela 1. Zbiory warzyw gruntowych w Polsce w latach 1991-2002 w tys. ton 
Table I. Ground vegetables crop in Poland in 1991-2002 in thousands tons 

Rok Warzywa gruntowe Warzywa spod os łon Produkcja warzyw 

1991 5737 282 6019 
1992 4509 265 4774 
1993 5875 263 6138 
1994 5107 262 5369 
1995 5643 285 5928 
1996 5104 319 5423 
1997 4936 347 5283 
1998 5919 369 6288 
1999 5250 377 5627 
2000 5520 369 5889 
200 1 5195 380 5575 
2002 4451 385 4451 
Średnioroczna produkcja 5271 325 5564 

7. ródlo : Obliczenia własne na podstawie danych GUS i Rynek owoców i warzyw, 2002. 
Sourcc: Own calculation based on data of GUS and Fruit and vegetable market, 2002. 

Za najmniej korzystny w zbiorach warzyw gruntowych uznać nal eży 1992 r., w któ
rym nastąpił spadek zbiorów o 21,4%. Do niekorzystnych należał również 2002 r. , 
kiedy spadek zbiorów wyniósł 14,3%. W badanym okresie odnotowanemu systema
tycznemu wzrostowi zbiorów warzyw spod osłon towarzyszył spadek zbiorów warzyw 
gruntowych. Lączn a produkcja warzyw w latach 199 1-2002 wykazywała tendencję 
spadkową w średniorocznym tempie wynoszącym 1,6%. 

Wśród warzyw gruntowych w Polsce uprawia się wiele gatunków. Szczególne zna
czeni e odgrywają: kapusta, marchew i cebula, buraki , ogórki, pomidory i kalafiory, 
które ł ączn i e w strukturze upraw warzy;v gruntowych stanowią średnio 89,2% (tab. 2). 

W strukturze gatunkowej warzyw uprawianych w Polsce dominuje kapusta ze śred
nim udzialem 33 ,2% w masie ogólnych zbiorów warzyw (najniższy udział odnotowano 
w 1992 r. i wyniósł on 28,5%, najwyższy . wynoszący 35,9%. odnotowano w latach 
1996 i 1997). Marchew stanowi w zbiorach warzyw gruntowych średnio 16, I%, przy 
ob erwowanym systematycznym wzroście udziału w zbiorach od 14,7% w 1991 r. do 
18.1 % w 200 I r. Cebula stanowiła 12,6% w strukturze zbiorów warzyw. Najniższy jej 
udz i a ł był w latach 1991 i 1994 i wynosił odpowiednio 11 ,7 i 11,6%; najwyższy 
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(I 3,5%) w 1995 r. Różnica w udziale cebuli w zbiorach warzyw wynosząca 1,9 punktu 
prncentowego wskazuje na utrwaloną pozycję tego warzywa wśród innych gatunków. 
Pr- dobna sytuacja charakteryzuje udział buraków w zbiorach warzyw, który wynosi 
śreJn io 9,5% (przy wahaniach od 8,6% w 2002 r. do I O, 1 % w latach 1993 i 1994) przy 
różr. icy 1,5 punktu procentowego, co świadczy o stabilnej pozycji tego gatunku wśród 
zbiorów warzyw. Ogórki stanowią w zbiorach średnio 7%, przy wahaniach udziału od 
6, I% ( 1996) do 8,8% (1992) i obserwowanej stałej tendencji spadku ich udziału. Zde
cydowanie większą zmiennością charakteryzuje się udział pomidorów w zbiorach 
warzyw gruntowych, który wyniósł średnio 6,3% przy wahaniach od 4,4% ( 1997, 1996) 
do 9% (1992). Jest tom.in. wynikiem niekorzystnych warunków pogody w poszczegól
nych latach. Udział kalafiorów w zbiorach warzyw gruntowych jest stabilny i wynosi 
średnio 4,5% (przy wahaniach od 4,3% w latach 1999 i 1994 do 4,8% w latach 1997 
i 1998). 

Tabela 2. Zbiory warzyw gruntowych w latach 1991-2002 w tys. ton 
Table 2. Ground vegetables crop in 1991-2002 in thousands tons 

Rok Kapusta Cebula Marchew Buraki Ogórki Pomidory Kalafiory 

1991 1848 670 842 533 463 450 254 

1992 1286 539 672 449 395 404 198 

1993 1954 724 931 594 377 362 256 

1994 1672 591 786 517 366 375 220 

1995 1866 760 814 524 406 401 253 

1996 1832 646 794 503 310 231 242 

1997 1770 611 799 481 335 219 239 

1998 2020 756 992 542 400 356 286 

1999 1709 688 907 486 385 333 225 

2000 1899 720 947 504 356 312 248 

2001 1767 626 956 482 354 270 246 

2002 1435 593 763 383 300 280 197 

Średnio 1750 663 847 499 369 333 239 

Struktura(%) 33,2 12,6 16,I 9,5 7,0 6,3 4,5 

Żródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i Rynek owoców i warzyw, 2002. 
Source: Own calculation based on data of GUS and Fruit and vegetab le market, 2002. 

Przedstawiona analiza danych dotyczących zmian w strukturze zbiorów warzyw 
gruntowych pozwala na stwierdzenie, że w Polsce w latach 1991-2002 w zbiorach 
warzyw wysoką pozycję utrzymywała kapusta. Stabilne pozycje w strnkturze zbiorów 
zajmowały cebula, buraki i kalafior. Zaobserwowano tendencj ę wzrostową udz iału 

marchwi . Jest to wynikiem odpowiednich wamnków uprawowych w Polsce dla tych 
gatunków warzyw oraz wyrazem preferencji konsumenckich w tym zakres ie. 

W strukturze zbiorów warzyw spod osłon dominują pomidory, stanow i ące ś rednio 

60,6% w strukturze zbiorów (tab. 3). Najniższy udział pomidorów odnotowano w 199 1 r. 
(56,4%), najwyższy w 1998 r. (62,6%) i w 2002 r. (62 ,3%). Nas tępuj e systematyczny 
wzrost ich udziału w strukturze zbiorów, a średnioroczne tempo wzrostu wynos i 4,35%. 
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Tabela 3 . Zbiory warzyw spod oslon w tys . ton 
Table 3. Shieldcd vegetables crop in thousands tons 

Rok Ogółem Pornido1y Ogórki Pozosta łe 

1991 282 159 103 20 
1992 265 155 93 17 
1993 263 152 88 23 
1994 262 157 87 18 
1995 285 174 89 22 
1996 319 197 97 25 
1997 347 205 100 42 
1998 369 231 99 39 
1999 377 231 107 39 
2000 369 227 102 40 
2001 380 235 97 48 
2002 385 240 95 50 
Średnio 325 197 96 32 
Struktura (w%) 100 60,6 29,5 9,9 

Ż ródlo: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
Source: Own calcu lation based on data of GUS. 

Ogórki spod osłon stanowiły w strukturze zb iorów w badanym okresie średnio 
29,5%, przy wahaniach od 24,7% w 2002 r. do 36,5% w 1991 r. Obserwowana jest, 
odwrotna n i ż w przypadku pomidorów, tendencja zmniejszan ia się udziału ogórków 
w zbiorach warzyw spod osłon. Odbywa się to kosztem wzrostu udziału pomidorów 
oraz pozostałych warzyw uprawianych pod osłonami . Udział pozostałych warzyw 
w uprawac h pod osłonami wzrastał w średniorocznym temp ie wynoszącym 12,2%. 
Najwyższy wzrost udziału tej grupy w strukturze zbiorów odnotowano w 1997 r„ 
a w latach późniejszych również obserwowano systematyczny wzrost. W grupie pozo
stalyc h warzyw uprawianych pod osłonami znajdują się sałata oraz roś l iny zielarskie. 

SPOŻYCIE WARZYW 

Zaprezentowana struktura produkcji warzyw przekłada się na ich spożycie. Ustale
nie wielkości spożyc i a na jednego mieszkańca jest procesem pracochłonnym , a wyniki 
zwykl e zależą od przyjętej metody szacunków. 

Pierwsza z metod, nazywana bilansową, polega na ustaleniu wo lumenu warzyw do 
dy pozycj i w kraju (zbiory po odjęciu wolumenu eksportu, przetwórstwa i dodaniu 
wolumenu importu) oraz prze liczeniu otrzymanych wielkości na jednego mieszkańca. 
Wyniki zaprezentowano w tabeli 4 . 

Druga metoda polega na szacunku konsumpcji, która jest sumą wszystkich arty ku
l ów zakupionych za gotówkę i na kredyt, otrzymanych nieodpłatnie oraz pobranych 
z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie bądź z d ziałalności gospodarczej prowa
dzonej na wlasny rachunek (spożyc i e naturalne). Metoda ta nie obejmuje spożycia 
w placówkac h gastrnnomicznyc h. 
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Tabela 4. Spożycie warzyw w Polsce w kg na 1 mieszkańca na rok (według danych bilansowych) 
Table 4. Annual vegetables consumption in Poland in kg per person (according to the balancc 

data) 

Rok Spożycie ogółem w kg/osobę/rok 

1970 111 

1980 101 

1990 119 

1991 126 

1992 116 

1993 122 

1994 116 

1995 120 

1996 116 

1997 116 

1998 128 

1999 120 

2000 120 

2001 121 

2002* 120 

Średnia 1990-2002 120,S 

Średnioroczne tempo wzrostu w% 0,3 

*szacunek 
Żródlo: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i Rynek owoców i warzyw, 2002. 
Source: Own calculation based on data of GUS and Fruit and vegetablc market, 2002. 

Konsumpcja warzyw w Polsce w ostatnich latach jest stabilna i podlega niewielkim 
wahaniom . Średnioroczne tempo wzrostu spożycia warzyw wynosi 0,3%. Jedynie lata 
znacznego urodzaju ( 1991 i 1998) spowodowały wzrost wskaźnika. 

Niewielkie zmiany w konsumpcji warzyw zostały potwierdzone w wynikach badai1 
budżetów domowych prowadzonych przez GUS, któ1ych dane zaprezentowano w tabe
lach 6-10. 

Spożycie warzyw w Polsce od 1990 r. stale przekracza wmtość 116 kg/osobę rocznie, 
jest dość stabilne i podlega niewielkim wahaniom. Pod koniec lat dziewięćdzies iątych 
(lata 1996 i 1997) odnotowano większy spadek spożycia warzyw. 

Spożycie warzyw w Polsce na tle spożycia w krajach Unii Europejskiej kształtuje 
się na średnim poziomie. Niepokojący jest natomiast niewielki wzrost konsumpcji 
warzyw w Polsce w latach 1990-2000 (o 1,6%), co na tle pozostałych krajów j est 
wzrostem niewielkim (tab. 5). W krajach o niskim lub średnim poziomie spożyc ia 

odnotowano silną tendencję wzrostową. W Hiszpanii i P011ugalii odnotowano spadek 
spożycia, lecz poziom wyjściowy w 1990 r. był tam już dość wysoki. Zalecenia żyw i e

niowców dotyczące konieczności wzrostu spożycia warzyw w Polsce nie zna lazły 

w analizowanym okresie odzwierciedlenia. 
Spożycie warzyw w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach 

Unii Europejskiej różni się znacznie (różnica wynosi 222 kg/osobę/rok) ; najniższe spo
życie charakteryzuje kraje północnej części Unii, takie jak Finlandia, Szwecja, Irl andia, 
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w których poziom spożycia wzrósł w badanym dziesięcioleciu i osiągnął powyżej 
70 kg/osobę/rok. Kraje o najwyższym spożyciu warzyw: Grecja (zdecydowany lider -
293 kg/osobę/rok), Włochy , Portugalia, Hiszpania, tworzą śródziemnomorski sposób 
odżywiania związany z konsumpcją znacznych ilości warzyw. Warunki uprawy warzyw 
w tych krajach sprzyjają ich niemal całorocznej uprawie, co daje możliwość korzystania 
ze świeżego surowca przez cały rok, a to wpływa na wzrost wielkości spożycia. 

Tabela 5. S pożycie warzyw w krąjach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990 
(kg/osobę/rok) 

Table 5. Ycgetables consumption IO EU countries and IO 

(kg/person/year) 

Kraj 1990 2000 

Austria 75 96 

Bclgia-Lukscmburg 91 147 

Dania 77 105 

Finlandia 55 71 

Francja 117 131 

Grecja 216 293 

Hiszpania 179 157 

Holandia 75 84 

Irlandia 70 73 

Niemcy 80 74 

Portugalia 179 177 

Szwecja 65 72 

Wielka Brytania 93 84 

Wiochy 163 186 

Polska 123 125 

Ź ródł o: Obliczenia włas n e na podstawie bazy danych FAOST AT 2002. 
Sourcc: Own calculation based on data of FAOSTA T 2002. 

Poland IO 1990 and 

1990 = 100% 

128,0 

161 ,5 

136,4 

129,0 

112,0 

135,7 

87,7 

112,0 

104,3 

92,5 

98,9 

110,8 

90,3 

114,1 

101 ,6 

2000 

2000 

Tabela 6. Przec i ętne mi es i ęczne spożyci e warzyw świeżych i grzybów w gospodarstwach domo
wych ogółem w kg na I osobC< w Pol sce 

Table 6. Total avcragc monthly frcsh vcgctablcs and mushrooms consumption in households in 
kg p1.:r person in Poland 

Wyszczcgólni cnic 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200 1 

Warzywa i g1·Lyby 5,34 5,07 5,12 4,95 4,78 5,16 5,05 4,95 4,92 

w tym: 
Burnk i 0,5 1 0.46 0,45 0,45 0,40 0,42 0,40 0,39 0,3 8 

Marchew O.RO 0.77 0,74 0.77 0,72 0,75 0,71 0 ,72 0,70 
Pomido1y 0,70 0,70 0 ,78 0,59 0,64 0,79 0,79 0,77 0,79 

Kapusta 0.98 0,89 0 ,88 0.93 0,85 0,84 0,78 0,83 0.75 
Kalafiorowatc 0. 13 0, 11 O. I I 0, 11 0,11 0,14 0, 13 0, 14 0,13 

cbula 0.6 1 0,58 0,57 0,55 0,53 0 ,57 0.56 0,57 0,57 
Ogórki 0.62 0,67 0.67 0,59 0.64 0,67 0,73 0,6 1 0,60 
Pozos ta ł e 0.99 0.89 0.92 0,96 0.89 0,98 0,95 0,9 1 1,00 

i ródlo: Ohlic1cn ia włas n e na podstawie Budże tów gospodarstw domowych. GUS 1993-200 1. 
nurce: Own ca l cuł a t ion bascd on data of Houscholds" budgets. GUS 1993- 200 1. 
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Tabela 7. Przeciętne roczne spożycie warzyw świeżych i grzybów w gospodarstwach domowych 

ogółem w kg na I osobę 
Table 7. Total average annual fresh vegetables and mushrooms consumption in houscho lds in kg 

per person 

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200 1 

Warzywa i grzyby 64,08 60,84 61,44 59,40 57,36 6 1,92 60.60 59,28 59,04 

w tym: 
Buraki 6,12 5,52 5,40 5,40 4,80 5,04 4,80 4,68 4,56 

Marchew 9,60 9,24 8,88 9,24 8,64 9,00 8,52 8,64 8,40 

Pomidory 8,40 8,40 9,36 7,08 7,68 9,48 9,48 9,24 9,48 

Kapusta 11 ,76 10,68 10,56 11,16 10,20 10,08 9,36 9,96 9,00 

Kalafiorowate 1,56 1,32 1,32 1,32 1,32 1,68 1,56 1,68 1,56 

Cebula 7,32 6,96 6,84 6,60 6,36 6,84 6,72 6,84 6,84 

Ogórki 7,44 8,04 8,04 7,08 7,68 8,04 8,76 7,32 7,20 

Pozostałe 11 ,88 10,68 11 ,04 11 ,52 10,68 11 ,76 11 ,40 10,92 12,00 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Budżetów gospodarstw domowych. GUS ł993-200ł . 
Source: Own calculation based on data of Households' budgets. GUS 1993-200 I. 

Wśród warzyw najwięcej w Polsce tradycyjnie konsumuje się kapusty, aczkolwiek 
przeciętne miesięczne jej spożycie w latach 1993-200 I wykazywało tendencję malejącą 

(z 0,98 kg/osobę miesięcznie w 1993 r. do 0,75 kg/osobę w 2001 r.). Za tradycyjnie 
konsumowane w Polsce i o wysokim udziale w spożyciu należy uznać marchew, pomi
dory, ogórki i cebulę. Wielkość ich spożycia jest ustabilizowana i nie wykazuje znacz
nych różnic w zmianie preferencji względem tych gatunków. Średnią strukturę spożycia 
warzyw w latach I 993-200 l przedstawiono na rysunku l. 

8,51 

12,8 

14,45 

2,44 17,05 

Rys. I . Średnia struktu ra spożyc i a warzyw świeżych w latach I 993-200 I 
Fig. I . A verage fresh vegetables consumption in 1993-200 I 
Źródło: Opracowan ie włas ne . 
Source: Own calculation. 
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Tabela 8. Struktura spożycia warzyw świeżych w latach 1993-200 I 

Table 8. Fresh vegetablcs consumption structure in 1993-200 I 

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Buraki 9,55 9,08 8,79 9,09 8,37 8,14 7,92 7,89 7,72 

Marchew 14,98 15, 19 14,45 15,56 15,06 14,53 14,06 14,57 14,23 

Pomidory 13, 11 13,8 1 15,23 11 ,92 13,39 15,3 1 15,64 15,59 16,06 

Kapusta 18,35 17,55 17, 19 18,79 17,78 16,29 15,45 16,80 15,24 

Ka lafiorowate 2,43 2,17 2,15 2,22 2,30 2,71 2,57 2,83 2.64 

Cebula 11,42 11,44 11, 13 11,11 11,09 11,05 11,09 11,54 11 ,59 

Ogórki 11 ,61 13,21 13,09 11 ,92 13,39 12,98 14,46 12,35 12,20 

Pozostalc 18,55 17,55 17,97 19,39 18,62 18,99 18,81 18,43 20,32 

Ż ródlo : Obliczenia własne na podstawie Budżetów gospodarstw domowych. GUS 1993-2001. 
Sourcc: Own ca lculation bascd on data of Households' budgets. GUS 1993- 200 I. 

Przeciętne roczne spożycie warzyw w gospodarstwach domowych obliczone na 
podstawie danych budżetów gospodarstw domowych różni się od wielkośc i szacowa
nych na podstawie danych bilansowych. Ze względu na odmienny sposób pozyskiwania 
danych nie można ich porównywać. 

Przeciętne miesięczne i roczne spożycie warzyw w gospodarstwach domowych 
z podziałem ich na typy społeczno-ekonomiczne zaprezentowano w tabelach 9 i 1 O. 

Tabe la 9 . Przeciętne mies i ęczne spożyci e warzyw świeżych i grzybów w gospodarstwach domo

wych (w kg/osobę) według grup społeczno-ekonomicznych w latach ł 993-2000 

Table 9. Average monthly fresh vegetables and mushrooms consumption 111 households 

( in kg/person) accord ing to socio-economic groups in 1993-2000 

Grupa gospodarstw domowych 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Pracowników 5,27 4,94 5,01 4,95 4 ,67 4,70 4,45 4,03 

Rolników 6,89 6,80 6,73 6,34 6,55 6,40 6,73 5,83 

Pracowników użytkujących 
gospodarstwo rolne 6.24 6, 19 6,05 5,85 5,98 5,98 6, 11 5,76 

Emerytów i rencistów 7,56 7, 18 7.23 7,05 6,95 7,11 6,88 6,25 

l'ractuących na własny rachunek 5,3 1 4,88 4,97 5,06 4,81 4,67 4,66 4,31 
-------------------------------~ 
Utrzymuj ących s i ę z niezarobkowych 

_L_·r_ód_c_I_d_oc_·h_o_dt_1 _ _______ 4~,7_0 __ 4~,3_4 __ 4~,6_5 __ 4~,6_1 __ 4~,_18 __ 4~,3_0 __ 4_,_26~4,45 

_b~·ó_k_·n_1 ___________ 6_;__,0_2_--'5,'-7-3 __ 5_;__,7_9_--'5,'-6_7 _ _ 5_;__,5_4 __ 5,57 5,45 4,94 

Żród l o : Obliczenia własne na podstawie Budżetów gos podarstw domowych. GUS 1993-2001. 
ourcc: Own calculati on based on data of Households ' budgets. GUS 1993-2001. 

W latach 1993-2000 zaobserwowano stałą spadkową tendencję w przeciętnym 
mies ięcznym spożyc iu warzyw w gospodarstwach domowych wynoszącą -2,8%. Naj
wyższe mies i ęczne spożyc ie warzyw zaobserwowano w gospodarstwach domowych 
emerytów i rencistów, chociaż wykazywalo ono tendencję spadkową z 7,56 kg/osobę 

w 1993 r. do 6.25 kg/osobę w 2000 r. Wysoki poziom spożycia warzyw charakteryzował 
również gospodarstwa domowe rolników i pracowników użytkujących gospodarstwo 
ro lne. Najni ższym spożyciem warzyw charakteryzowaly s i ę gospodarstwa domowe 
utrzymując ych s i ę z niezarobkowych źróde ł dochodu oraz gospodarstwa pracowników. 
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Tabela I O. Przeciętne roczne spożycie warzyw św ieżych i grzybów w kg na I osobc; w gospodar
stwach domowych według grup społeczno-ekonomic znych w latach 1993- 2000 

Table I O. Average annual fresh vegetables and mushrooms consumption in houscholds 
(in kg/person) according to socio-economic groups in 1993-2000 

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Pracowników 63,24 59,28 60,12 59,40 56,04 56,40 53.40 5 1,96 

Rolników 82,68 8 1,60 80,76 76,08 78,60 76,80 80, 76 76,32 

Pracowników użytkujących 
gospodarstwo rolne 74,88 74,28 72,60 70,20 71 ,76 7 1,76 73,32 73,92 

Emerytów i rencistów 90,72 86, 16 86,76 84,60 83,40 85,32 82,56 8 1,60 

PracLtjących na własny rachunek 63,72 58,56 59,64 60,72 57,72 56,04 55,92 55,92 

Utrzymujących się z niezarob-
kowych źródeł dochodu 56,40 51,84 55,80 55,32 50, 16 51 ,60 5 1, 12 53,40 

Ogółem 72,24 68,76 69,48 68,04 66,48 66,84 65,40 63,72 

Żródlo: Obliczenia własne na podstawie Budżetów gospodarstw domowych. GUS 1993-200 I. 
Source: Own calculation based on data of Households' budgets. GUS 1993-200 I. 

PODSUMO W ANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzona analiza kształtowania się zbiorów warzyw w Polsce w latach 
1990-2002 oraz analiza ich spożycia pozwala na stwierdzenie, i ż spożyc i e warzyw 
świeżych jest zależne od wielkości zbiorów. Najwyższe spożyc ie warzyw zw i ąza ne 

było z latami ich dużego urodzaju, do których n ależały lata 1993 , 1995 i 1998 . W latach 
tych spożycie liczone zarówno metodą bilansową, jak i na podstawie wydatków budże
tów gospodarstw domowych wykazywało podobne tendencje. 

W strukturze gatunkowej spożycia warzyw nadal wiodącą rolę pełni kapusta, 
aczkolwiek jej spożycie wykazuje tendencję ma lejącą. Do n ajczęśc i ej konsumowanych 
gatunków warzyw należą: marchew, pomidory, ogórki i cebula. Pozycja tych warzyw 
jest stabilna i nie ulega znacznym zmianom, co może św i adczyć o ju ż utrwalonych 
wzorcach konsumpcji . 

Najwyższym spożyciem warzyw charakteryzowały s i ę gospodarstwa domowe eme
rytów i rencistów oraz rolników i osób użytkuj ących gospodarstwo rolne. Zw i ązan e jest 
to z możliwośc i ą spożycia naturalnego oraz prawdopodobnie w i ęk s zą il o ' ci ą czasu 
wolnego w grupie emerytów i rencistów, mogących poświęcać czas na pracochłonne 
przygotowanie warzyw. 
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TREN DS IN FRESH VEGET ABLES PRODUCTION AND CONSUMPTION 
IN POLAND 

Abstract. A long tradition of growing vegetables in Poland resulted in stable consump
tion and preferences. These include cabbage, and also carrots, tomatoes, cucumbers and 
onions. The consumption in Poland is stable despite significant changes that can be obser
ved in the other European countries. Some increase in consumption was observed in the 
years of a good harvest of vegetables. 

Key words: fresh vegetables market, vegetables consumption. 
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POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKIEGO SEKTORA 
CUKROWNICZEGO 

Bogdan Klepacki, Bogusław Klimczuk 

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono ocenę sytuacji i pozycji konkurencyjnej 
polskiego sektora cukrowniczego. Wskazano, iż polski sektor cukrowniczy jest mocno 
skoncentrowany, brak też jest możliwości powstania nowych cukrowni. Korzystniejszą 
pozycję konkurencyjną aniżeli cukrownie polskie posiadają cukrownie z udziałem kapi
tału zagranicznego. 

Słowa kluczowe: przemysł cukrowniczy, rynek cukru, konkurencyjność. 

WSTĘP 

Integracja i funkcjonowanie struktur Unii Europejskiej ma zasadniczy wpływ na 
prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych i przyszłych krajach członkow
skich. Cele polityczne integracji ściśle wiążą się z warunkami funkcjonowania gospoda
rek krajowych. Swobodny przepływ towarów to jedna z zasad jednolitego rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej. Jednak w bardzo wielu obszarach rynek wspólnotowy 
poddany jest głębokim, bardzo drobiazgowym regulacjom prawnym, które mają często 
decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i możliwości kształtowania 

przez nie swojej pozycji rynkowej. 
W tym kontekście istotne jest określenie sytuacji krajowego sektora cukrowniczego 

przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej . Ziemie polskie były kolebką świato
wego przemysłu cukrowniczego, opartego na produkcji buraka cukrowego. W 1802 r. 
Karol Franciszek Achard w Konarach na Śląsku przeprowadził pierwszą w historii 
buraczaną kampanię cukrowniczą, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju produkcji 
buraka cukrowego i cukru w Europie. W drugiej połowie dwudziestego wieku Polska 
stała się trzecim w Europie i szesnastym na świecie producentem cukru. 

W okresie transfonnacji systemowej przemysł cukrowniczy nie został poddany 
procesowi restrukturyzacji i pod koniec lat 90. odbiegał znacznie, pod względem wyni
ków technologicznych i ekonomicznych, od przeciętnych w krajach Unii Europej skiej . 
Brak restrukturyzacji i problemy finansowe w przededniu integracji pogarszają sytuację 
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w warunkach konkurowania z silnymi finansowo i dobrze zorganizowanymi zagranicz
nymi koncernami cukrowniczymi. Przyszłość przedsiębiorstw zatrudniających trzyna
ście tysięcy pracowników i około stu tysięcy plantatorów jest niepewna. 

Z uwagi na powyższe fakty w latach 1998-2002 przeprowadzono badania otoczenia 
konkurencyjnego w sektorze cukrowniczym w Polsce. Zastosowano metodę pięciu sił 
Portera, a przy szczegółowych analizach zastosowano wskaźnik Herfindahla
-Hirschmanna oraz wskaźnik koncentracji. W celu określenia siły oddziaływania 

dostawców i odbiorców przeprowadzono badania metodą wywiadu swobodnego. Wy
wiady przeprowadzono z 20 przedstawicielami przemysłu cukrowniczego reprezentują
cymi przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Korzystając z wyników badań Chudoby 
[2003] opracowano także, za pomocą metody punktowej , ranking spółek i grup 
cukrowni w Polsce. 

PROBLEM KONKURENCYJNOŚCI W ANALIZIE SEKTOROWEJ 

Analiza sektora powinna dostarczać infonnacji na temat stanu i intensywności 
konkurencji , jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, układu szans i zagrożeń 
dla i stniejących przedsiębiorstw. Powinna także umożliwić ocenę obecnej i przyszłej 
atrakcyjnośc i sektora oraz ryzyko związane z przebywaniem w nim [Gierszewska, 
Romanowska 2002]. 

Porter [2000] , analizując strategie konkurencji, definiuje pojęcie sektora jako część 
przemysłu, grupującą przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym 
przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. Proponuje także 
an a li zę sektora (otoczenia konkurencyjnego) działalności przedsiębiorstwa przez zba
danie j ego atrakcyjności dla bieżących i przyszłych inwestorów za pomocą pięciu sił: 
• s iły oddz i a ływania dostawców, 
• s iły oddziaływania nabywców, 
• natężen ia walki konkurencyjnej wewnątrz sektora, 
• groźby pojawienia się nowych producentów, 
• groźby pojawienia s i ę substytutów. 

O s il e oddziaływan ia dostawców (odb iorców), zdaniem Gierszewskiej i Romanow
skiej [2002), decyduje: 
• stopie11 koncentracji ich sektora, 
• u za leżnienie jakośc i produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy, 
• ni epowtarza lność produktu, 
• ł atwość i koszt jego zmiany , 
• duży ud z i a ł w tworzeniu zys ku producentów, 
• możliwość podj ęci a produkcji wyrobu finalnego, 
• ostrość walki konkurencyjnej w sektorze dostawców (odb iorców). 

Woś [200 I] stwierdza, że ekonom i śc i w ostatnich latach coraz większy naci sk kładą 
na marketingową perspektywę badań ws pó łzawodnictwa rynkowego firm i na praktycz
ne wykorzystanie ich wyników . Konkurencyjność jest, jego zdaniem, zdolnośc i ą do 
w twarzania produktów po j ak n ajni ższych kosztach i umiej ętnością sprzedaży tyc h 
produktów po cenach przynoszących dochód. 

A cw Sci. Pol. 
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Podobne podejście do badań konkurencyjności zastosowali Gitfoom i Deeken 
[2000], którzy przeprowadzili w 2000 r. badania konkurencyjności produkcji mleka 
w Niemczech. Za konkurencyjne uznali oni te zakłady i gospodarstwa, które były w stanie 
pokryć swoje koszty i uzyskać dochód przy istniejących cenach 1ynkowych. 

W ce lu określenia stanu koncentracji sektora, który ma bezpośredni wpływ na si ł ę 

walki konkurencyjnej, stosuje się często [Samuelson 2000, Gierszewska 2002]: 
• wskaźnik koncentracji - udział k największych przedsiębiorstw w rynku 

gdzie: s 1 ;;:: s2 ;;:: • .. ;;:: sk - udziały k kolejnych największych finn w sprzedaży rynkowej ; 
• wskaźnik Herfindahla-Hirschmana: 

Il 

HHI= Ls;2 

i=l 

gdzie: si - udział i-tego przedsiębiorstwa w rynku, 
n - liczba przedsiębiorstw . 

SYTUACJA KONKURENCYJNA W SEKTORZE CUKROWNICZYM 
W POLSCE 

Największym państwowym producentem cukru w Polsce w początkowym okres ie 
badań była Lubelsko-Małopolska Spółka Cukrowa S.A. z s i edzibą w Zamościu. Na jej 
terenie działały także najnowsze i najnowocześniejsze cukrownie państwowe, wybudo
wane po Il wojnie światowej (Łapy, Werbkowice, Ropczyce, Krasnystaw). 

W latach 1998-2002 udział przedsiębiorstw prywatnych w całkowitej produkcji 
cukru zwiększył się z 19,6 do 42,3%. Największymi producentami w roku gospodar
czym 200 1/2002 były Pfeifer und Langen - 272,5 tys. ton ( 17,7%), Lubelsko-Małopol 

ska Spółka Cukrowa S.A. - 268,2 tys. ton ( I 7,4%) oraz Ś l ąska Spółka Cukrowa S.A. -
243,7 tys . ton (16,9%) (tab. !). 

Tabela I . Udział w całkowitej produkcji cukru poszczególnych producentów w latach 1998- 2002 
Table I . Structure of the producers ' participation in whole sugar production in 1998- 2002 

Wyszczególnienie 
Udział w latach[%] 

1997/ 1998 

LMSC S.A. 23,2 

MKSC S.A. 18,0 

PPSC S.A. 21,8 

ŚSC S.A. 17,3 

Cukrownie prywatne 19,6 

Razem 100,0 

Żródlo : Rynek Cukru Nr 201200 I, 21 /2002. 
Source: Sugar Market Nr 20/200 I, 21 /2002. 
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1998/ 1999 

22.7 

18,7 

23 ,2 

16,5 

18,9 

100,0 

1999/2000 2000/200 1 200 1/2002 

23 ,9 17 ,3 17,4 

17,7 10,6 9,7 

21,4 13,4 14,7 

17 ,5 16,9 15,8 

19,5 41 ,9 42,3 

100,0 100,0 100,0 
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W celu określenia siły oddziaływania poszczególnych dostawców w sektorze cukrow
niczym przeprowadzono badania metodą wywiadu swobodnego. Respondenci określali 
w skali pięciostopniowej (O - bez oddziaływania, 5 - silne oddziaływanie) wpływ po
szczególnych dostawców na funkcjonowanie przedsiębiorstw w sektorze cukrowniczym 
(tab. 2). 

Tabela 2. Siła oddziaływania poszczególnych grup dostawców w sektorze cukrowniczym w 2002 r. 
Table 2. lntensity of the groups of delivers ' impact in sugar sector in 2002 

Wyszczególnienie 
Struktura odpowiedzi[%] 

b. wysoka wysoka średnia niska b. niska 

Plantatorzy buraka cukrowego o 20 50 30 o 
Sprzedawcy nośników energii IO IO 20 40 20 
Dostawcy kamienia wapiennego o 5 40 40 15 
Dostawcy środków chemicznych o 5 40 45 IO 
Sprzedawcy urLądzcń 5 JO 30 30 25 
Dostawcy usług o IO 30 50 IO 

Żródlo: Badania własne . 
Sourcc: Own rcsearches. 

Na podstawie uzyskanych opinii można stwierdzić, iż siła oddziaływania dostaw
ców, z wyjątkiem plantatorów buraka cukrowego, była średnia lub niska. Wynikało to, 
zdaniem przedstawicieli przedsiębiorstw, z następujących przyczyn: 
• podstawowym źródłem kosztów w produkcji cukru jest zakup i dostawa buraków, 
• buraki są dostarczane przez znaczną grupę producentów (w sumie w 200 I r. 

99 tys., przeciętnie 1300/cukrownię), 

• rolnicy, z uwagi na uwarunkowania prawne i organizacyjne, praktycznie nie mogą 
zmienić odbiorcy (pozycja monopolistyczna cukrowni w zakresie zakupu buraków), 

• brak współpracy między organizacjami rolniczymi ogranicza siłę przetargową 

w trakcie negocjacji z producentami cukru, 
• znajomość technik negocj acyjnych i warunków prawnych funkcjonowania sektora 

j est większa wśród producentów cukm niż wśród plantatorów buraka cukrowego. 
Ponad 50% odpowiedzi w stosunku do pozostałych dostawców określało ich siłę 

oddz iaływani a jako ni ską. Było to uwarunkowane następującymi czynnikami: 
• niezbyt dużym udziałem w kosztach produkcji, 
• ostrą walką konkurencyjną (np. wśród dostawców węgla, nasion, środków che

micznych), 
• ni skim stopniem koncentracji sektora (sprzedawcy usług, urządzeń, węgla) . 

G łównymi odbiorcami cukru pozostają gospodarstwa domowe. W 2001 r. zużytko
wa ły one 935 tys. ton. Jednakże od 199 1 r. zauważalna jest tendencja spadkowa (tab. 3). 
Zaopatrzenie ich odbywa s i ę za pośrednictwem sieci handlowych i sklepów spożyw
czych oraz hurtowni. 

Wzrost zużycia cukru nas tąpił w przemyś le spożywczym. W latach 1991-200 I 
wyni ós ł on ponad 50%. Dodatkowo od 1996 r. odnotowano lukę w danych s przedaży, 
którą nazwano sprzedażą o niezidenty fikowanym przeznaczeniu. W tej kategorii mieśc i 
s i ę sprzedaż przygraniczna dl a obcokrajowców, nie rejestrowana przez służby celne. 
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Tabela 3. Zużycie cukru w Polsce w latach 1991-2001 
Table 3. Consumption and other types of usage of sugar in I 991-2001 

Zużycie [tys. ton) 

Lata gospodarstwa przetwórstwo nieznane 
domowe spożywcze 

pozostałe 
przeznaczenie 

razem 

1991 1023 400 57 o 1480 

1992 1020 420 60 o 1500 

1993 1010 440 40 o 1490 

1994 980 490 40 o 1510 

1995 960 520 50 o 1530 

1996 940 570 55 55 1620 

1997 920 610 55 25 1610 

1998 920 600 50 20 1590 

1999 940 580 45 15 1580 

2000 935 605 45 IO 1595 

2001 935 6IO 45 IO 1600 

Źródło: Rynek Cukru Nr 2112002. 
Source: Sugar Market Nr 21 /2002. 

W przemyśle spożywczym głównymi odbiorcami cukru były [Rynek. .. 2002]: 
• zakłady wytwarzające soki owocowe, warzywne oraz dżemy, 
• browary, 
• firmy cukiernicze i ciastkarskie, 
• producenci wyrobów czekoladowych, 
• zakłady produkujące lody. 

Podobnie jak w przypadku dostawców, o ocenę siły oddziaływania klientów 
cukrowni zapytano 20 przedstawicieli przemysłu cukrowniczego. Struktura ich odpo
wiedzi zawarta jest w tabeli 4. 

Tabela 4. Siła oddziaływania poszczególnych grup klientów w sektorze cukrowniczym w Polsce 
w 2002 r. 

Table 4. lntensity of the groups of customers' impact in sugar sector in Poland in 2002 

Siła oddziaływania 
Struktura odpowiedzi[%] 

b. wysoka wysoka średnia niska b. niska 

Odbiorcy hurtowi cukru 90 10 o o o 
Sieci handlowe 100 o o o o 
Browary 80 20 o o 5 

Firmy cukiernicze i ciastkarskie 40 20 20 20 o 
Producenci lodów 40 40 20 o o 
Producenci czekolady 50 30 20 o o 
Wytwórcy soków i napojów 60 30 IO o o 
Odbiorcy melasy 90 10 o o o 

Źródło: Badania własne . 
Source: Own researches. 

Oeconomia 2 (2) 2003 
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Analiza odpowiedzi respondentów pozwala stwierdzić , iż odbiorcy cukru oddzia
ływali bardzo silnie na producentów, w szczególności dotyczyło to dużych hurtowni 
i s ieci handlowych oraz producentów lodów, soków i napojów. Związane jest to przede 
wszystkim z brakiem uregulowania rynku cukru i złą sytuacją finansową cukrowni 
(takie opinie wyrażali głównie przedstawiciele przedsiębiorstw państwowych) oraz 
niewłaściwą organizacją sprzedaży w przedsiębiorstwach Krajowej Spółki Cukrowej 
S.A. (zdanie inwestorów zagranicznych) (tab. 5). 

Tabela 5. Przyczyny silnej pozycji odbiorców cukru w Polsce w 2002 r. 
Table 5. Reasons of strong position of sugar customers in Poland in 2002 

Wyszczególnienie przyczyn 

Brak uregulowania 1ynku cukru 

Zia sy tuacja finansowa cukrowni 

Zł y system sprzedaży 

Niekorzystne uregulowania prawne 

Razem 

Ż ródl o Badania włas ne. 
Sourcc: Own rcsearches. 

Struktura odpowiedzi [%] 

50 

20 

20 

10 

100 

POZIOM KONCENTRACJI SEKTORA CUKROWNICZEGO 

W warunkach niemieckich wartość wskaźnika koncentracji dla 1 finny > 33,3%, 
3 firm > 50,0%, a 5 firm > 66,7% oznacza uzyskanie pozycji dominującej na rynku. 
W Polsce pozycja dominująca przedsiębiorstwa jest określona ustawowo na poziomie 
40% udziału w tynku [Ustawa„. 2000]. 

Wskaźnik koncentracji dla 5 największych finn w Polsce w 2002 r. osiągnął 

poziom 93,2% (w 1999 r. - 86,4%). Oznacza to, że sektor cukrowniczy w Polsce był 
bard zo silnie skoncentrowany (tab. 6). 

Tabela 6. Wskaźnik koncentracji na rynku cukru w Polsce w 2002 r. 
Tabl e 6. Rate of concentration in sugar market in Poland in 2002 

Wyszczególnienie Udział w całkowitej sprzedaży cukru kwotowego [%] 

Krajowa Spó łka Cukrowa S.A. 40,9 

Pfeifcr und Langcn 17, 7 

Ś l ąs k a S półka Cukrowa 15 ,8 

British Sugar Ovc1, cas 9,9 

No rdzuckcr 8,9 

Razem 93,2 

Żródl o : Chudoba L. 2003: Polski rynek cukru w procesie dostosowa1i do funkcjonowania w Unii Europej
skiej. [w:] Dos tosowanie polskiego 1y nku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. Wai,zawa, 2003. 

ource: Chudoba L. 2003: Polish sugar market in proccss of adjustment to functioning in European Union. 
(in: ] The adjustment of Poli sh agricultuml market to European Union requirements. Warsaw, 2003. 
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W celu przeanalizowania udziału poszczególnych firm w rynku i stanu koncentracji 
obliczono także wartość wskaźnika Herfindahla-Hirschmana (tab. 7). Stosowane są 

następujące przedziały analizy: 
• poniżej O, I O - niska koncentracja, 
• > 0,10 < 0,18 - średnia koncentracja, 
• > 0,18 - v.rysoka koncentracja [Samuelson ... 2000]. 

Tabela 7. Wartość wskaźnika Herfindahla-Hirschmana dla polskiego sektora cukrowniczego w 2002 r. 
Table 7. Herfindahl-Hirschman's rate for Polish sugar sector in 2002 

Wyszczególnienie 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 

Pfeifer und Langen 

Śląska Spółka Cukrowa 

BSO 

Nordzucker 

Sudzucker 

Razem 

Żródlo: Badania własne. 
Source: Own researches. 

Wartość wskaźnika 

0,1672 

O,QJ 13 

0,0250 

0,0098 

0,0079 

0,0046 

0,2458 

W warunkach Unii Europejskiej jedynie we Francji wartość tego wskaźnika wska
zuje na średnią koncentrację sektora (tab. 8), natomiast w pozostałych krajach była ona 
wyższa niż O, 18 (rynek silnie skoncentrowany), w 5 krajach wartość wskaźnika wy110-
siła I (monopolistyczna struktura rynku) . Według Evaluation ... [2000] , rynek cukru 
w poszczególnych krajach UE był bardzo skoncentrowany, ale na poziomie Unii Euro
pejskiej jako całości wskaźnik Herfindahla-Hirschmana mieścił się w przedziale 
0,07-0,08, co oznacza, że w całym ugrupowaniu był to rynek zdekoncetrowany. 

Tabela 8. Wartość wskaźnika Herfindahla-Hirschmana w sektorze cukrowniczym dla wybranych 
krajów Unii Europejskiej w 200 I r. 

Table 8. Herfindahl-Hirschman 's rate of sugar sector in chosen European Union mem bers i n 200 I 

Wyszczególnienie Wartość wskaźnika 

Francja 0,1352 

Niemcy 0,2915 

Włochy 0,33 15 

Holandia 0,5307 

Belgia 0,60 18 

Austria 1,0000 

Dania 1,0000 

Źródło: Opracowanie wlasnc na podstawie Evaluation .. [2000]. 
Source: Own calculation based on Evaluation ... [2000]. 

Jeżeli zastosuje s ię podej ście do obliczenia wskaźnika Herfindahla-1-lir ·chmana, 
w którym uwzględni s ię rzeczywistą swobodę cukrowni pań stwowych w zakres ie 
sprzedaży cukru, to jego wa1tość w warunkach polskich spada poni żej 0,09, co św i ad -

Oeconomia 2 (2) 2003 



44 B. Klepacki, B. Klimczuk 

czy o niskiej koncentracji rynku cukru. Takie podejście analityczne było bardziej 
adekwatne do zjawisk na rynku cukru w Polsce. 

Kolejnym czynnikiem kształtującym sytuację konkurencyjną w polskim sektorze 
cukrowniczym było zagrożenie z tytułu pojawienia się nowych producentów. Możli
wość budowy nowej cukrowni przez inwestora teoretycznie istnieje, napotkać on może 
jednak na wiele barier wejścia. Do najważniejszych zaliczyć należy : 

• wysokie bariery kapitałowe (koszt wybudowania nowej cukrowni wynosi ok. I mld zł) 
[Wstępny ... 2002], 

• konieczność przejęcia limitów od innego producenta cukru (bariery prawne), 
• ograniczona możliwość uczestnictwa w prywatyzacji sektora (procedury prywaty

zacji zostały zakończone, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. będzie stosownie do 
Ustawy o regulacji rynku cukru [2001] prywatyzowana z udziałem pracowników 
i plantatorów), 

• niepewna przyszłość wspólnotowej regulacji rynku cukru stwarza bariery opłacal
ności inwestycji. 
W latach 1993-2002 w polskim sektorze cukrowniczym odnotowano kilka wejść 

i wyjść zagranicznych koncernów cukrowniczych i krajowych podmiotów gospodarczych: 
• w 1995 r. angielska firma Tate and Lyle zainwestowała w cukrownię Garbów S.A. 

pod Lublinem - w 1999 r. sprzedała swoje udziały niemieckiej firmie Sudzucker, 
• w 1995 r. ROLIMPEX S.A. zaangażował się w prywatyzację cukrowni Dobre S.A. 

i Kętrzyn S.A., w 1998 r. wspólnie z firmą Danisco utworzono firmę Roldan Sp. 
z o.o. , która miała uczestniczyć w prywatyzacji polskiego sektora cukrowniczego; 
w 2000 r. aktywa Roldan Sp. z o.o. sprzedano brytyjskiej firmie BSO, 

• w trakcie tzw. prywatyzacji grupowej w 1999 i 2000 r. swoją ofertę zakupu 
cukrowni LMSC S.A. i MKSC S.A. złożyła firma Eridania, która jednak na skutek 
własnych problemów finansowych wycofała się z działań w Polsce. 
W efekcie w polskim sektorze cukrowniczym największe inwestycje zrealizowały 

fi rmy niemieckie (Pfeifer und Langen, Sudzucker, Nordzucker), francuskie (SLS -
99,5% akcji należy do Sudzucker) i brytyjskie (BSO). Z uwagi na wysokie bruiery wej
śc i a oraz zaangażowanie się największych europejskich producentów cukru w prywaty
zacj ę polski ego sektora cukrowniczego nie należy spodziewać się wejścia kolejnych 
inwestorów. 

Ostatn im analizowanym czynnikiem oddziaływania na sytuację konkurencyjną 

w sektorze cukrowniczym jest zagrożenie ze strony substytutów. W warunkach polsk ich 
takim realnym i bezpośrednim konkurentem firm cukrowniczych jest Cargill. Jest to 
duży amerykai'1ski koncern zajmujący się produkcją żywności , pasz, handlem produk
tami ro lno- spożywczymi oraz in westycjami finansowymi w sektorze żywnościowym, 

o rocznych obrotach ponad 50 mld USD [Cargill 2003]. W Polsce wytwarza syropy 
skrobiowe, ze szczególnym uwzg lędnieniem syropów maltozowych oraz glukozowo
-fruktozowych ( i zoglukozę). Posiada zakład produkcyjny w Bielanach Wrocławskich . 
Jego możli wośc i produkcyjne wynoszą 120 tys. t/rok. 

Z uwagi na to, że ustawa o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościo
wych w przemyś l e cukrowniczym [ 1994] nie obejmowała produkcji izoglukozy, Cargill 
rozbudowywał swoje moce wytwórcze. W ustawie z 2001 r. wprowadzono zapisy 
o limitowaniu tego środka s łodzącego . W 2001 r. Cargill posiadał limit w wysokości 
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40 tys. ton w kwocie A, w 2002 r. zwiększono go do 60 tys. ton . Poza izoglukozą 
w Polsce nie produkuje się na skalę przemysłową innych środków słodzących. Z uwagi 
m;, ograniczenia prawne produkcja substytutów cukru poza kwotami w przyszłości 
będzie niemożliwa (przynajmniej do 2006 r.) . 

POZYCJA KONKURENCYJNA SPÓŁEK I GRUP CUKROWNI 

Na podstawie badań konkurencyjności polskiego przemysłu cukrowniczego i zesta
wienia zbiorczego przygotowanego przez Chudobę [2003] opracowano punktową ocenę 
konkurencyjności spółek i grup cukrowni w Polsce w sezonie 2001/2002 (tab. 9 i 10). 

Tabela 9. Wybrane czynniki konkurencyjności firm i grup cukrowni w Polsce w sezonie 2001/2002 
Table 9. Chosen competitive factors of the finns ang groups of finns in Poland in 2001 /2002 

season 

Nazwa grupy lub spółki 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 

Pfeifer und Langen Polska 

Ś l ąska Spółka Cukrowa S.A. 

BSO Polska 

Nordzucker Polska 

Sudzucker Polska 

Źródło : Jak w tabeli 6. 
Source: Like in table 6. 

Udział w produkcji na 
potrzeby krajowe[%] 

40,9 

17,7 

15,8 

9,9 

8,9 

6,8 

Średnia powierzchnia Produkcja cukru 
plantacji (ha] [t/ha] 

2,55 5,15 

2,85 5,81 

4,64 5,23 

2,80 4 ,40 

3,90 5,43 

2,11 4,19 

Tabela I O. Wybrane czynniki konkurencyjności firm i grup cukrowni w Polsce w sezonie 
2001/2002 (c.d.) 

Table 10. Chosen competitive factors of the finns ang groups offinns in Poland in 2001 /2002 
season ( continued) 

Nazwa grupy lub spółki 

Pfeifer und Langen Polska 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A . 

Śląska Spółka Cukrowa S.A. 

Sudzucker Polska 

BSO Polska 

Nordzucker Polska 

Źródło : Jak w tabeli 6. 
Source: Like in table 6. 

Wydajność cukru 
z buraków cukrowych 
[%] 

14,41 

13,53 

13, 16 

13,15 

13,86 

13,70 

Zużycie paliwa Zużycie wody świeżej 
umownego [%masy buraków] 
(%masy buraków] 

3,29 15 

4,09 42 

4,43 48 

3,42 63 

3,65 10 

3,85 31 

Firma łub grupa cukrowni należąca do jednego właściciela za zajęcie pierwszego 
miejsca pod względem wartości danego czynnika uzyskiwała 5 punktów, drugiego - 4, 
trzeciego - 3, czwartego - 2, piątego - 1 i szóstego - O. Czynnikami konkurencyjności , 

które poddano ocenie były : 
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• udział w produkcji cukru na potrzeby krajowe, 
• ś redn ia powierzchnia plantacji , 
• produkcja cukru z I hektara uprawy buraków, 
• wydajność (uzysk) cukru z buraków cukrowych, 
• zużycie paliwa umownego na cele technologiczne, 
• zużyc ie wody świeżej na cele technologiczne. 

Najwyższą pozycję w rankingu zajęły cukrownie należące do Pfeifer und Langen 
Polska, przy czym nad kolejnymi grupami przedsiębiorstw i firm miały one co najmniej 
9-punktową przewagę (rys . I). 
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5 -- --o 
Pfeifer und BSO Polska Nordzucker Krajowa Śląska Spółka Sudzucker 

Langen Polska Polska Spólka Cukrowa S.A. Polska 
Cukrowa S.A. 

Rys. l. Ranking spółek i grup cukrowni w Polsce w sezonie 2001 /2002 pod względem wybranych 
czy nników konkurencyjnośc i 

Graph I. Ranking of companies and group of sugar finn s in Poland in 2001 /2002 season, in tenns 
of choscn compctitive factors 
Żródlo : Opracowanie własne na podstawie [Chudoba 2003). 
Source: Own calculation based on [Chudoba 2003). 

Był to efekt uzyskania przez nie pierwszych pozycji pod względem produkcji cukru 
z hektara uprawy buraków, wydajności cukru z buraków cukrowych i zużycia energii 
oraz drug iego miejsca w zakres ie udziału w krajowym rynku cukru i zużycia wody 
' w i eżej. 

WNrOSKr 

Po l s umowując ana li zę sytuacji konkurencyjnej w polskim sektorze cukrowniczym 
n a l eży s t w ierdz i ć , że: 

• znajduje się on w trakci e przemian i jego struktura zmierza w ki erunku oligopolu, 
• wskaźn iki koncentracji wskazuj ą, że j est to sektor skoncentrowany, jednak po 

uwzg l ędnieniu samodzi e lności cukrowni państwowych w zakres ie handlu wskaźniki 
przyj mują wartośc i ni skie, właściwe dla rynków zdekoncentrowanych, 

• ceny cukru , rea lnie często znaczn ie ni ższe ni ż ceny minimalne lub interwencyjne, 
przy jednocześ ni e dużych wartościach wskaźn ików koncentracji św iadczą o słabym 
poziomie zarządzani a i wspó tpracy między przeds i ębiorstwami na 1ynku, 
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• klienci wywierają silny nacisk i mają wysoką silę przetargową w stosunku do 
cukrowni, 

• w najbliższych latach nie należy oczekiwać pojawienia si ę nowych przedsi ębiorstw 
w branży, ale w przypadku dalszych prywatyzacji lub upadłości inwestorzy zagra
niczni obecni w Polsce będą zainteresowani zakupem nowych limitów produkcyj
nych, 

• przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce zajmują najwyższe pozycje w zakres ie 
analizowanych czynników konkurencyjności. 
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COMPETITIVE POSITION OF POLISH SUGAR SECTOR 

Abstract, In the paper the competition of Poli sh sugar industry has been presentcd. The 
authors have pointed that the sector is very concentrated. There are rather no poss ibilitics 
to set up new sugar factories next few ycars. Sugar companies with fo reign capital have 
better competitive position than Poli sh finns. 

Key words: sugar inclustry, sugar market, competition. 
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ODKRYWANIE LINIOWYCH TRENDÓW 
W WARTOŚCIACH WZGLĘDNYCH KURSÓW AKCJI 
Z ZASTOSOWANIEM METODY WNIOSKOWANIA 
OPARTEJ NA BAZIE PRZYPADKÓW 

Andrzej Kluza 

Streszczenie. Względne wartości przyrostów cen akcji stanowią wiarygodny sposób 
porównywania trendów w szeregach czasowych cen akcji giełdowych. Na podstaw ie 
jednosesyjnych stóp zwrotu utworzono liniowy wzorzec przebiegu cen akcj i. Wykonana 
adaptacja metody wnioskowania na podstawie bazy przypadków pozwoliła na wyszuki
wanie przebiegów cen akcji podobnych do wzorca. Dane empiryczne obejmowały I I 30 
notowań spółki TP S.A. W rezultacie wykonanych obliczeń wykryto ci ąg i o zadanej 
długości wynoszącej od 2 do 7 sesji i zadanej jednosesyjnej stopie zwrotu , podobne do 
wzorca liniowego. mąjące określoną wartość funkcji podobie11stwa do wzorca. 

Słowa kluczowe: odkrywanie trendów, szeregi czasowe, wnioskowanie na podstawie 
bazy przypadków. 

WSTĘP 

Do najpopularniejszych metod oceny instrumentów finansow ych stosowa nych 
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych należy zaliczyć analizę techniczn ą, fundam en
talną i portfelową. Analiza techniczna stanowi podej ście do inwestowania na g i e łd z i e, 

w którym za jeden z głównych wyznaczników oceny zachowania s i ę rynku przyjmuje 
się kształtowanie się cen akcji i wolumenu transakcji. Obserwuj ąc szereg i czasowe 
powyższych wskaźników, dokonuje s i ę analiz, aby rozpoznać trendy, punkty zwrotn e, 
w których dochodzi do zmiany tendencji , jak również aby przewidywać przysz ł e wa
rianty kształtowania się cen na podstawie ich zachowan ia hi storycznego [Pring 1998 J. 
Analizę szeregów czasowych i odkrywanie prawidłowości w przebiegach prod uktów 
finansowych zal i cza się do nurtu opisowo-prognostycznego metod il ośc i owych rKra w
czak i in. 2000). Wypracowano wiele metod ana li zy technicznej , główn i e s ~u żącyc h do 
wnioskowania o przyszrych wartościach kursów, przy czym wi ększość z nich ni c ma 
silnego umocowania w teori ach naukowyc h. 
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W obszarze badań nad sztuczną inteligencją do analiz instrumentów finansowych 
używane są różnorakie metody: sieci neuronowe, logika rozmyta i algorytmy genetyczne 
[Rutkowska 1997, Hellst.rom 1998], wnioskowanie oparte na bazie reguł (Rule-Based 
Reasoning, RBR) oraz wnioskowanie oparte na bazie przypadków (inaczej wnioskowa
nie oparte na precedensach, Case-Based Reasoning, CBR) [Kolodner 1993]. Przykła
dowymi obszarami zastosowania analizy szeregów czasowych i odlaywania wzorców 
s ą: prognozowanie na rynku papierów wartościowych [Hellstrom 1998] , odkrywanie 
plag iatów [Shivakumar 1995], odkrywanie wzorców w łańcuchach białkowych i DNA 
[Gung Wei 1997]. 

OPIS METODY 

Celem pracy jest zaadaptowanie metody wnioskowania opartego na bazie przypad
ków do wykrywania ciągów podobnych do wzorca liniowego w szeregach względnych 
zmian cen akcji spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wai1ościowych . 

Zastosowana metoda, opi sana wyczerpująco w pracach Kolodner [1993] , Lenz i in. 
[ 1998] , j est wzg lędnie nowa w porÓ\\fl1aniu do innych metod z obszaru sztucznej inteli
gencj i i o wiele mniej od innych popularna. W monografiach predykcja szeregów 
czasowyc h jest często wymieniana w zakresie aplikacji metody CBR. Na podstawie 
przeg l ądu publikacji można stwierdzić, że zastosowania metody CBR do analiz instru
mentów finan sowych są rzadkie [Slade 1991]. 

Wnioskowanie na podstawie bazy przypadków jest metodą pozwalającą na rozwią
zywanie nowych problemów za pomocą sposobów, które okazały się skuteczne 
w przeszłości , zostały opisane i zachowane. Podstawą wyznaczania rozwiązania jest 
znajdowanie najbardziej podobnego problemu z przeszłości . Do tego celu służy funkcja 

· podobie11 stwa. Funkcja ta może być określona na różne sposoby: za pomocą met.ryki 
n ajbli ższego sąs i edztwa, może wykorzystywać algorytmy indukcji tworzące drzewa 
decyzyjne, do oceny podobieństwa można używać również logiki rozmytej lub języka 
zapytań baz danych SQL [Watson 1999] . 

Szeregi czasowe badanych instrumentów finansowych spełniają niezbędne warunki 
zas tosowania metody CBR lKolodner 1993]: 
• istni eje regularność przebiegów, tzn. ich wartoś ci mieszczą się w określonych 

granicach i n astępują po sobie w pe\\rnych interwałach czasowych, 
• powta rza lność zjaw isk mówi o tym, że przebiegi wart.oś ci mają tendencję do pow

tarzania s i ę co j aki ś czas z pewną dokładności ą w zakresie wartości i w wymiarze 
czasu. 

ADAPTACJA METODY CBR DO ODNAJDYWANIA TRENDÓW 
LI NIOWYC H DLA WARTOŚCI STÓP ZWROTU 

Wartośc i kursów instrumentów fin ansowych mierzone w walucie danego kraju są 
podstawą do oceny poziomu kursów. Z powodu mechani zmu zmiany wartośc i , wystę

pującego na rynku g ie łdowym . bezwzg lędn e różnice cen instrumentów nie dają jednak 
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wiarygodnej informacji o wzroście bądź spadku notowa1'! przy porównaniach dwóch 
instrumentów lub przy porównaniu dwóch odległych od siebie okresów zmian wartości 
dla jednego instrumentu. Do tego celu używane są metody porównywania wartośc i 

względnych lub waitości zlogarytmowanych [Hellstrom 1998] . Powszechnie używana 

przez członków społeczności giełdowej jest jednosesyjna wartość stopy zwrotu , defi
niowana jako R(i) = (x; - x;_ 1)1x;_ 1, gdzie i to numer sesji , x1 - cena zamknięc ia instru
mentu na i-tej sesji , i E N ". Jednosesyjna logarytmiczna wartość stopy zwrotu R 10~(i) = 
= log(x/ log,t;_ 1) jest natomiast często stosowana w kręgach akademickich. Jednosesyjna 
wartość względna stopy zwrotu uogólniona na k-tej sesji wynosi Rk(i) = (.Y; - X; .. k)lx;_,, 
k E 1V-. Względna k-sesyjna stopa zwrotu może być interpretowana jako k-sesyjny trend 
dla tego instrumentu. 

Podstawowym elementem metody wnioskowania CBR jest przypadek. W szeregu 
czasowym wartości cen akcji x,, i = 1, 2, „„ n,j-tym przypadkiem będ zi emy określać 

)-ty podciąg, zawierający k Wartości względnych różnic ÓXj = (ÓXj+I, 0Xi ' 2' ... , ÓX; •k) , 

gdzie óx; = R(j) , k = I , 2, „., n,j = I, 2, „ „ n - k. Przypadki określone na szeregu czaso
wym w metodzie CBR są porównywane ze wzorcem , a najbardziej podobne z nich są 
wyróżniane i sortowane według malejącej wartości funkcji podobieństwa. 

W przypadku ustalenia liniowego przebiegu wzorcowego kolejne wartości w wek
torze wzorcowym óyj = (óy 1, Ó_Vi, „„ ~Yk) powinny różnić się mi ędzy sobą o wzorcową 
wartość względną jednosesyjnego przyrostu óy tak, że óy1 = ~v, gdzie I = 1, 2, „ „ k. 
Wartości wzorcowe przyrostu óy możemy dowolnie okreś lać z przedzi ału , w jakim 
zmienia się rzeczywiście wartość jednosesyjnej stopy zwrotu dla waloru óy E [min(~y;), 

max(óy;)] , i = 2, „„ n. Dla ujemnych wartości óy wzorzec prezentuje sobą idealny, 
k-sesyjny trend malejący . 

Podobieństwem lokalnym określamy waitość mówiącą o tym, j ak bardzo podobne 
są do siebie przypadek i wzorzec w zakresie jednej cechy. Cechą będz i emy określać 

jednosesyjną stopę zwrotu po i-tej sesji . Błąd jednosesyjnej stopy zwrotu l'X ; odzwier
ciedla nieidealną zgodność rzeczywistego przyrostu wartośc i akcji Óx; w stosunku do 
założonego przyrostu wzorcowego óy między cenami zamknięcia na sesjach i- 1-szej 
a i-tej. Wartość błędu przyrostu l'X ; = óy- Óx;, dla i = 2, 3, .. „ n (zob. wykres 1 ). 

wartości cen akcji 

.n 
X; 

-,/ >- l:.'X ; 
,/ 

~ 
óy ÓX; 

>- >--
! czas 

X;-1 

i-1 i 

Wykres I. Wartość jednosesyjne.i stopy zwrotu wartości akcji w stosunku do wzorca 
Graph I. One-session return compared to trend pattern 
Żródlo : Badania własne. 2003. 
Source: Author' s research, 2003. 
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W celu zestandaryzowania błędu przyrostu ex; wyznaczmy jego maksymalną 
wartość , którą będziemy traktować jako wartość odniesienia jednosesyjnej stopy zwrotu 
cx~1„x = -min(bx;) + max(bx;) , i = 2, ... , n. Teraz możemy zdefiniować funkcję podobień
stwa lokalnego p; jako opartą na odległości względnej [Richter 1995): 

- 1 I F:X; I . - 2 P; - - --- , 1 - , ... , n. 
E:XMAX 

Zastosowana metoda najbliższego sąsiedztwa mówi, iż dwa obiekty są do siebie 
najbardziej podobne, gdy odległość między nimi w pewnej metryce jest najmniejsza. 
Konstrukcja zastosowanej funkcji podobieństwa globalnego jest modyfikacją metryki 
Hamminga [Lenz i in. 1998). Podobieństwo globalne dlaj-tego przypadku,)= 2, 3, ... , 
n - k, określimy jako względną sumę podobieństw lokalnych z k kolejnych sesji: 

k [ I Il I E:X; 

. _/= I I- E:XMAX -
SIM(.;)- k , k - I, 2, ... ,n. 

Funkcje podobieństwa zarówno lokalnego, jak i globalnego mogą osiągać wartości 
z przedziału [O, 1]. 

OBLICZENIA WYKONANE NA DANYCH EMPIRYCZNYCH 

Do obliczeń wykorzystano dane empiryczne określające 1130 wartości notowań 
cen zamknięcia dla akcji spółki TP S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto
śc i owych w okresie od 04.01.1999 r. do 16.07.2003 r. Najmniejsza wartość cen akcji 
spólki wynos i la I 0,20 zł, a największa 40,00 zł. Największy spadek wyniósł 3,40 zł , 

a n ajwię k szy wzrost 3,50 zl. Dla jednosesyjnych stóp zwrotów wartość największa 

wyno ·i la I 0,7 1 %, najmniejsza -9,85%, wartość odniesienia E:XMAX = 20,56%. Najmniej
sza wartość jednosesyjnej stopy zwrotu , obliczanej metodą logarytmiczną, wyniosła 
- 0.04506. n ajwi ększa -0,04420. 

Ob liczenia wykonano przyjmując dlugość wzorca od 2 do 7 sesji, wzorzec stopy 
zwrotu - 10,00%, -5,00%, 0,00%. 5,00%, 10,00%. Dla tworzenia przypadków wybrano 
wszy ·1kie 2- do 7-wyrazowe podciągi z 1130 notowa11. W trakcie porównania wzorca 
z przypadkam i byty obliczane wartości podobie11stwa globalnego. Dla każdej kombina
cj i d lugość wzorca - wzorzec stopy zwrotu wyznaczono ranking ciągów notowai1 , 
rozpoczy n aj ąc od notowania o n ajwiększej wartości funkcji podobie11stwa globalnego. 

Tabe le I i 2 przeds t awi aj ą część rezultatów z wykonanych oblicze11 , odpowiednio 
dla zerowego i pięc i oprocentowego idea lnego przyrostu sesyjnego. W kolumnach 
pionowych umieszczono informacje o pi ęc iu ciągach notowa11 najbardziej podobnych 
wcdlug funk cj i podobie1'1stwa globalnego do wzorców o długości 2, 3, 5 i 7 sesji. Dane 
o c iągach zaw i eraj ą daty pierwszej sesj i oraz wartości fun kcji podobie11stwa globalnego 
(- IM) dla ka żdego c i ągu . 
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Tabela I. Ciągi notowai1 najbardziej podobne do wzorca o przyroście 0.00% 

i' ab le I . One-session return compared to trend paltem 

~ Liczba 2 3 5 
sesji 

Ranking data SIM data SIM data SIM data SIM 

10-02-2003 1,000 30-08-1999 1,000 05-07-1999 0,993 02-01-2003 0,973 

2 06-0 1-2003 1,000 06-07-1999 1,000 06-01-2003 0,993 31-12-2002 0.973 

3 23-06-2000 1,000 07-07-1999 0,994 02-07-1999 0,979 05-06-2002 0,973 

4 2 1-03-2000 1,000 05-07- 1999 0,994 05-10- 1999 0,977 24-08-1 999 0,972 

5 07-03-2000 1,000 06-01-2003 0,994 06-07-1999 0,976 04-06-2002 0 ,970 

Źródło: Badania własne, 2003. 
Source: Author's research, 2003. 

Tabela 2. Ciągi notowań najbardziej podobne do wzorca o przyroście 5.00% 

Table 2. One-session return compared to trend pattem 

Liczba 2 3 5 7 
sesji 

Ranking data SIM data SIM data SIM data SIM 

02-11-2000 0,975 02-11-2000 0,935 20-03-2003 0,897 04-10-2001 0,895 

2 13-12-2000 0,973 12-12-2000 0,927 20-08-1999 0,896 09-11 -1999 0,874 

3 13-11-2001 0,966 20-08-2001 0,927 18-08-1999 0,896 10-11-1999 0,864 

4 25-09-2001 0,961 10-10-2001 0,923 19-08-1999 0,890 08-11-2001 0,861 

5 26-07-2002 0,959 17-11-1999 0,923 19-03-2003 0,887 11-12-2000 0.850 

Źródło: Badania własne, 2003. 
Source: Author's research, 2003. 

Z danych zawartych w tabelach 1 i 2 wynika, że największe wartości podobie11stwa 
globalnego otrzymywane były dla ciągów o najmniejszych długościach. Większe warto
ści podobie!'istwa globalnego dla ciągów krótszych oznaczają, że wśród c i ągów krót
szych można znaleźć ciągi znacznie bardziej podobne do wzorca liniowego ni ż wśród 

ciągów o większej długości. 
Zależność widoczna na wykresie 2, na którym przedstawiono najwięk sze uzys kane 

wartości podobie!'istwa dla ciągów 20. sesji , wskazuje na to, iż im bli ższa zeru j est 
wzorcowa stopa zwrotu, tym bardziej podobne do wzorca przypadki możn a odn a l eźć. 

Wykres 3 przedstawia pięć 7-sesyjnych ciągów stóp zwrotu, najbardziej podobnych 
do wzorca liniowego o przyroście 0,0% ze wszystkich badanych ciągów w za kres ie. 
W legendzie wykresu zamieszczono numer ciągu w klasy fikacji od najbard ziej podob
nego do wzorca, datę pierwszej sesji ciągu oraz wartość podobie11 stwa g loba lnego dl a 
tego ciągu. Wykres 3 przedstawia ciągi o stopie zwrotu najbard ziej podobnej do 5,0% . 

Wykres S ukazuje bezwzgl ędne przyrosty cen akcji dla c iągów , któryc h wyk resy 
stóp zwrotu pokazuje wykres 4. Mimo i ż na pierwszy rzut oka prze bi egi z wykres u 4 
wyglądają na nieuporządkowane , to na wykres ie S widoczna j est. wykryta w ob licze
niach , zdecydowana tendencja wzrostowa. Między pierwszym a pi ątym w klasy fi kacji 
ciągiem można zauważyć różnicę w stopniu nieliniowości , różnica wartośc i podo bi eń 

stwa między nimi s i ęga ok. 5% . 

Oeco110111ia 2 (2) 2003 
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WNIOSKI 

Zastosowanie metody CBR cechuje się dużą efektywnością, co potwierdziły mało 
skomplikowane i szybkie obliczenia na danych empirycznych z zastosowaniem utworzo
nej funkcji podobieństwa, dające konkretne wartości liczbowe podobieństwa do wzorca. 

Ustalenie podczas obliczeń zerowego przyrostu dla wzorca stopy zwrotu dawało 
odszukiwanie notowań o najmniejszych wzrostach i spadkach cen jednocześnie . Kolejno 
wzorzec o stopie zwrotu ustalonej na wartość najmniejszą z występujących w szeregu 
czasowym wyznaczał okresy największych spadków, a wzorzec o ustalonej maksymal
nej stopie zwrotu wyznacza wzrosty największe. W każdym jednak przypadku rezultaty 
obliczeń , a zwłaszcza rankingi ciągów notowań zależą od ustalonej metryki . 

Mając na względzie to, iż liniowa zależność występująca w funkcji podobieństwa 
lokalnego prawdopodobnie słabo odróżnia wartości wzrostów istotnie różne od wzorca, 
można zweryfikować zaostrzenie kryterium wyszukiwania przebiegów przez zastoso
wanie funkcji podobieństwa lokalnego, opartej na kwadracie różnicy wartości zwrotu 
[Richter 1995]. 

Wartośc i wektora wzorcowego tworzą liniowy trend wzorcowy. Można również 
zastosować dowolną inną funkcję, aby odkrywać przebiegi do niej podobne, np. mogą 
być to szeregi uznawane w analizie technicznej jako wzorce zachowań kursów. 

Wyk1ywanie podobieństw dwóch różnych szeregów czasowych, np. cen akcji 
dwóch spółe k , może dać istotne informacje, w których odcinkach czasowych przebiegi 
te miały podobne do siebie wartości. Podobieństwo może istnieć jednak nie tylko 
w rozumieniu wartości bezwzględnych , może się ono ujawniać w porównaniach prze
biegów wai1ośc i względnych albo przy porównaniach przebiegów przeskalowanych 
w dziedzinie czasu lub wartości cen akcji. Innym zastosowaniem może być badanie 
pewnego rodzaju funkcji samopodobieństwa ciągu cen akcji dla dwóch okresów 
w obręb i e notowai1 tej samej spółki. Na podstawie wartości historycznych notowań cen 
akcj i, za pomocą opracowanej adaptacji metody CBR, można wysnuwać hipotezy 
o przyszłych przebiegach wartości cen akcji. 
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was created, basing on one session return rate. Adaptation of Case-Bascd Rcasonin g 
method was dcveloped for discovering sequenccs of session return ratcs, most sim i Inr to 
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POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC PRODUKTÓW 
MARKOWYCH ORAZ PODOBNYCH DO MARKOWYCH 

Iwona Kowalczuk, Krystyna Żelazna 

Streszczenie. W artykule zaprezentowano rozważania na temat roli marki jako czynn ik a 
warunkującego zachowania nabywcze konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na 
takie zagadnienia, jak wartość (kapitał) marki oraz jej wpływ na postępowanie konsu
menta w poszczególnych fazach procesu decyzyjnego. Następnie, na podstawie hadal'l 
empirycznych, przedstawiono znaczenie marki na tle innych detem1inantów wyboru pro
duktów. W związku z nas il ającym się zjawiskiem naśladownictwa produktów markowych 
zaprezentowano teoretyczną charakterystykę problemu (sposoby i źród la naś l adownictwa). 

a następnie wyniki badal'l. obrazujące stosunek polskich konsumentów do produktów 
podobnych do markowych. 

Słowa kluczowe: marka, produkt, zachowanie konsumenta. 

WSTĘP 

W gospodarce rynkowej marka jest jednym z podstawowych CZY1mików wyboru 
produktu przez nabywcę . Podstawową funkcją marki jest odróżnienie produktu firm y od 
oferty konkurencji. Znakowanie powoduje tzw. psychologiczne zróżnicowani e produktu. 
Oznacza to, że nawet gdy produkty wykazują znikome różnice funkcjonalne i j akośc i owe, 

marka indywidualizuje ich postrzeganie przez konsumentów [Altkorn 1999]. Oprócz 
funkcji identyfikacyj nej , marka pełni funkcj ę gwarancyj n ą, polegającą na zobowiązan iu 

się producenta cło utrzymania produktu danej marki na odpowiednim poziom ie. Z ko lei 
funkcja promocyjna marki oznacza, że marka jest narzędziem promocji i powinna przy
ciągać uwagę konsumentów oraz zachęcać ich do zakupu. Dodatkowo marka ułatwia 

podejmowanie decyzji nabywczych, a także jest źródłem satysfakcj i i pozwa la na auto
prezentację . 

W literaturze pojęcie „marka" występuje w wielu znaczeniach i j est różni e defini o
wane. 

Według Musiałkiewicza [2001], ,.marka" jest znak iem firmow ym, typowym dla 
danego produktu lub grupy produktów, mającym postać znak u gra fic znego (logo) lub 
nazwy. 
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American Marketing Association definiuje markę w następujący sposób: „ ... marka 
to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr 
lub usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród konkurencji". 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o znakach towarowych z 1985 r. , zna
kiem towarowym (legalne określenie marki w polskich przepisach prawnych) jest każdy 
znak, służący odróżnieniu towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów 
łub uslug tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, przy czym ustawa wyraźnie 
stwierdza, że: „ ... znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, 
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał 

dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów". 
W opinii Kall [200 I] marka stanowi kombinację produktu fizycznego, jego nazwy, 

opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działa11 z zakresu dystrybucji i ceny, 
która odróżniając ofertę danego „marketera" od ofert konkurencyjnych, dostarcza kon
sumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i / łub symbolicznych, dzięki czemu 
tworzy lojalne grono nabywców i umożliwia tym samym osiągnięcie wiodącej pozycji 
na rynku. 

Bardzo szeroko pojęcie marki rozumie Kotler [1994]. Według jego koncepcji, marka 
może mieć aż sześć znaczeń: cechy, korzyści , wartości , kultura, użytkownik, osobowość . 

Najtrwalszymi wyróżnikami marki spośród wyżej wymienionych są: wartość, kultura 
i osobowość, na nich bowiem opiera się tożsamość marki . 

SKŁADOWE KAPITAŁU MARKI 

Wartość marki , inaczej określana mianem kapitału marki , to zbiór aktywów i pasy
wów zw iązanych z marką, jej nazwą i symbolem, które dodają jakąś wartość do ofero
wa nego produktu. 

Aktywa (zalety, zasoby) i pasywa (obciążenia), stanowiące podstawę kapitału marki, 
mogą s i ę różni ć zależnie od sytuacji konkretnej firmy. Można je pogrupować w pięć 
uniwersalnych kategorii [Boruc, 1998]: 
I) ś wiadomość nazwy marki. 
2) oczekiwania jakośc i , j aką obiecuje i gwarantuje marka, 
3) skojarzenia z marką, 

4) l oja lność klientów wobec marki , 
5) inne zalety, tj.: patenty, znaki towarowe, serwis, kanaly dystrybucji, obsługa klienta. 

Szczegó ln ą funkcj ę wś ród wymienionych powyżej kategorii pdni stopie11 św i ado

mośc i marki . ponieważ stanowi zdolność potencjalnego klienta do rozpoznawania lub 
przy pomnienia w jego świadomości istnienia marki . Wśród kategorii św i adomośc i 

marki wyróżniamy markę obecną (tzw. pierwsze skojarzenie), markę znaną, rozpozna
waną i ni ezn a n ą. 

Lnaczącym skladnikiem wartości marki , który może przesądzić o jej powodzeniu 
na r) nku. jest t akże jakość marki postrzegana przez nabywcę. Jakość ta różni s i ę od 
obiektywnej jakośc i. gdyż jest budowana na wrażeniu nabywcy, nie zaś na jakości 
s1' lad 11ików. stosowaniu norm jakościowych lub koncepcji „zero defektów". 
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Postrzegana przez konsumenta jakość różni się też od satysfakcji (zadowolenia) 
z niej. Nabywca może mieć stosunkowo niewielkie oczekiwania wobec marki i dlatego 
ocir:zuwany przez niego poziom satysfakcji wynikający z jej posiadania i użytkowania 
jes1 'Nysoki. 

Ważnym czynnikiem wyboru określonej marki przez konsumentów jest sposób jej 
postrzegania i wynikające z niego skojarzenia. Każdy klient postrzega markę inaczej , 
może mieć w stosunku do niektórych bardziej złożone i bogate skojarzenia. Bogactwo 
to może przyspieszać tempo reakcji na markę, wpływać na emocje i rzutować na wraż
liwość cenową. Proces nabywania skojarzeń związanych z określoną marką ma ważne 
implikacje dla koncepcji marketingu i natury konkurencji . Jeżeli klienci wiedzą, czego 
chcą, to tworzą rodzaj percepcyjnych skal , przez pryzmat których postrzegaj ą marki. 

W sytuacji zadowolenia z zakupionej marki pojawia się duża szansa na ponowienie 
jej zakupu, a zachowanie to prowadzi do lojalności wobec marki. Posiadanie grona 
lojalnych klientów jest jednym z wyznaczników silnej marki. 

Lojalność różni się od innych składników wartości marki tym, że jest ściślej zwią
zana z bezpośrednim doświadczeniem z użytkowania produktu. Lojalność wobec marki 
rodzi się dopiero po zakupie i użyciu produktu. Pozostałe elementy wartości marki , tj. 
świadomość marki, asocjacje oraz postrzegana jakość, mogą się odnosić do marek nie
kupionych przez klienta. 

W ostatnich latach obserwuje się trend osłabienia zjawiska przywiązania do marki , 
zwiększa się natomiast skłonność konsumentów do zmieniania marek. Konsumenci 
coraz częściej kupują na przemian różne marki . Jest to spowodowane przede wszystkim 
poszukiwaniem przez konsumentów różnorodności, brakiem zadowolenia z markowych 
produktów, powszechną dostępnością produktów oznaczonych markami własnym i oraz 
produktów podobnych do markowych. 

MARKA JAKO DETERMINANT A ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW 

Marka oddziałuje na zachowania konsumentów na każdym etapie procesu decyzyj
nego. Proces ten zaczyna się od uświadomienia i rozpoznania przez konsumenta potrzeby 
posiadania produktu. W zależności od pilności potrzeby, sytuacji finan sowej konsu
menta, siły przekonania do zakupu lub dostrzeganego ryzyka, konsument może dokonać 

zakupu natychmiast bądź też, co bardziej prawdopodobne, zdecyduje s i ę na zakup po 
przejściu przez pozostałe etapy procesu decyzyjnego. Etap poszukiwania inform acji 
rozpoczyna się w świadomości konsumenta, który, aby dokonać wyboru. przywoluje 
z pamięci informacje dotyczące znanych mu bezpośrednio lub pośrednio marek, dokonu
jąc projekcji ich wizerunków. W sytuacji, gdy zbiór posiadanych przez niego w i adomości 

jest niewystarczający , poszukuje on informacji ze źródel zewnętrznyc h , tj . marketingo
wych (reklama, promocja sprzedaży itp.), pub I icznych (a rtykuły w prasie, audycj e tele
wizyjne i radiowe), personalnych form alnych (sprzedawcy, specj a li śc i ) i nieformaln ych 
(znajomi, rodzina). Następnym krokiem jest wybór s poś ród rozważa nego zbi oru marek 
tej , która z punktu widzenia różnych kryteriów w subiektywnej oceni e konsumenta jest 
najbardziej użyteczn a . Największe prawdopodobi e ń s t wo zakupu dotyczy mark i, która 
cechuje s ię silnym i pozytywnym wizerunkiem. Po dokonaniu zaku pu wybrana marka 
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podlega ocenie podczas użytkowania. Analizie zostaje poddany stopień, w jakim marka 
spełnia oczekiwania konsumenta. Konsekwencją odczucia satysfakcji jest wzrost skłon
ności do zakupu przy następnym odczuciu potrzeby. W efekcie powtarzalności zaku
pów i związanego z nimi odczucia zadowolenia wykształca się wspomniana wcześniej 
lojalność konsumenta wobec marki, która sprawia, iż nie tylko staje się on stałym 
nabywcą produktów nią sygnowanych, ale także wyraża pozytywne opinie o nich 
i zachęca do zakupu osoby ze swojego otoczenia. Przeciwna reakcja ma miejsce 
w sytuacji, gdy podczas użytkowania nastąpi dysonans pomiędzy oczekiwaniami 
a stanem realnym. W takim przypadku spodziewać się należy odrzucenia marki przez 
konsumenta, a dodatkowo może on być źródłem negatywnych opinii o niej. 

Badania empiryczne dowodzą wpływu marki na zachowania konsumentów. 
Z danych uzyskanych przez Karcz i Kędzior [cyt. za Figiel 2000] wynika, iż jeśli 

chodzi o dobra trwałego użytku, to marka jest najważniejszym czynnikiem wyboru 
i wyprzedza w hierarchii istotności takie uwarunkowania, jak jakość, cena oraz cechy 
użytkowe. W przypadku chemii i kosmetyków znaczenie marki okazało się być nieco 
mniejsze - uplasowała się ona na trzecim miejscu, po jakości i cenie. Najmniejszy 
wpływ na decyzje nabywcze konsumentów ma marka w odniesieniu do żywności - jest 
ona mniej ważna niż cena, jakość, przyzwyczajenie, bardziej zaś istotna od cech 
użytkowych towaru, kraju pochodzenia, opakowania i mody. 

Potwierdzeniem zaobserwowanego przez Karcz i Kędzior dużego znaczenia marki 
przy zakupie dóbr trwałych są wyniki badania przeprowadzonego przez Garczarczyka 
[ 1998] , które dotyczyło uwarunkowań decyzji nabywczych konsumentów w zakresie 
dóbr wyposażenia mieszkań. Na tej podstawie zauważono, iż jeżeli chodzi o sprzęt 
zmechanizowany, to marka plasuje się na drugim miejscu w hierarchii uwarunkowań 
wyboru zaraz po cenie. W przypadku sprzętu elektronicznego marka jest najważniej
szym czynnikiem wyboru, jeśli zaś chodzi o wykładziny i dywany, to istotność marki 
jest najniższa, uplasowała się ona bowiem dopiero na czwartym miejscu po wyglądzie, 
cenie i jakości. W przypadku wszystkich omawianych grup produktów marka okazała 
s ię najbardziej istotna dla osób z wyższym wykształceniem i w średnim wieku, prowa
dzących wlasną działalność gospodarczą, a wpływ marki na decyzje nabywcze konsu
mentów rośnie wraz ze wzrostem dochodów, posiadanych zasobów dóbr trwałych oraz 
wielkością mieszkania. 

J eże li chodzi o produkty żywnościowe, to, jak zauważyły Karcz i Kędzior, wpływ 
marki na decyzje konsumentów o ich zakupie nie jest tak istotny, jak w przypadku dóbr 
trwalych. kosmetyków czy artykulów chemii gospodarczej. Spostrzeżenie to zostało 

potwierdzone przez innych autorów. Na przykład, zdaniem Figla [2000], najważniej
szym i czynnikami branymi pod uwagę przez konsumentów w procesie podejmowania 
decyzji o zakupie żywnośc i są cena (kieruje się nią 64% badanych), jakość (60%), przy
zwyczajenie (49%) oraz marka i producent (30%). 

Również z badań przeprowadzonych przez Rachocką [2000], dotyczących zakupu 
dóbr codziennego użytk u , do których n a leży przede wszystkim żywność, wynika, iż 

g lównym kryterium podejmowania decyzji jest cena, którą wskazalo aż 71 % ogółu 
badanych. Oprócz ceny, ważnymi czynnikami wyboru okazaly się być także: jakość 
(54%). cechy u żytkowe (ponad 50%), przyzwyczajenie (3 1 % wskaza11), marka i produ-
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cent (21 % wskazań), miejsce zakupu i krajowe pochodzenie towaru (po 17%), moda 
(3%) i opakowanie (2%). 

Z badań Jaworskiej (2002] wynika, iż mimo powszechnego nabywania przez 
respondentów markowej żywności , wpływ marki na ich decyzje nabywcze uznać należy 
za umiarkowany i uzależniony w dużej mierze od grupy asortymentowej produktów 
żywnościowych. Największe znaczenie marki przy dokonywaniu wyborów rynkowych 
dotyczy takich produktów, jak kawa i herbata, słodycze oraz napoje bezalkoholowe, 
czyli produktów, których rynki cechuje występowanie silnych marek o zróżnicowanej 
tożsamości. Również poziom lojalności wobec marki w obrębie wymienionych grup 
produktów należy uznać, na podstawie deklaracji badanych, za najwyższy. Charaktery
styczne jest, iż mimo rosnącej powszechności stosowania w przypadku produktów żyw
nościowych marek własnych sieci handlowych, zainteresowanie respondentów towarami 
nimi sygnowanymi nie jest duże i wynika przede wszystkim z ich niskiej ceny. 

Stopień postrzegania istotności marki podczas zakupu żywności związany jest 
z takimi cechami demograficzno-ekonomicznymi, takimi jak pleć , wiek, wykształcenie 
i dochód. Kobiety zdecydowanie powszechniej twierdzą, iż marka ma wpływ na ich 
decyzje nabywcze, mężczyźni natomiast częściej deklarują lojalność wobec marki . 
Jeżeli chodzi o wpływ wieku badanych na ich stosunek wobec marki , to jej znaczenie 
jest największe dla skrajnych wiekowo grup respondentów, tj. osób w wieku do 20 lat 
oraz ludzi starszych. Stwierdzono także pozytywną korelację między wykształceniem 
i dochodami a postrzeganiem istotności wpływu marki na decyzje nabywcze w zakresie 
produktów żywnościowych. 

Z kolei z badań zrealizowanych przez Sajdakowską i Gutkowską (200 I] na rynku 
produktów żywnościowych wynika, że żywność staje się coraz częściej produktem, 
przy którego wyborze konsument zwraca uwagę na markę - gwarancję odpowiedniej 
jakości. Wśród preferowanych przez badane osoby polskich oraz zagranicznych marek 
żywności wymieniane były najczęściej: Danone, Coca-Cola, Knorr, Nestle, Hochland, 
Wedel, Winiary, Hortex, Bakoma, Pudliszki. 

Zbliżone dane uzyskała .Jaworska (2002], według której do najbardziej znanych 
(znajomość spontaniczna) polskim konsumentom marek żywności należą: Danone, 
Winiary, Bakoma, Knorr, Nestle i Pudliszki. 

Nieco inne wyniki uzyskała Górska-Warsewicz [2000] , badając znajomość marek 
produktów żywnościowych oraz lojalność konsumentów wobec marek różnych grup 
produktów spożywczych. Wśród najbardziej znanych marek wymieniane były : Danone, 
Wedel, Jacobs, Hortex oraz Coca-Cola. Jeżeli natomiast chodzi o lojalność konsumen
tów, przeprowadzone przez Górską-Warsewicz badanie wykazało, że największy odse
tek osób wybierających zawsze produkty tej samej marki wystąpił w odniesieniu do 
jogurtów. Kolejne pozycje, jeżeli chodzi o lojalność nabywców wobec marki , zajęły 
takie grupy produktów, jak kawa, gotowe dania w proszku oraz mleko UHT. 

Problemem lojalności konsumentów wobec marki zajęła się także Nowak [ 1999]. 
Uzyskane przez nią wyniki wskazują, że aż 63% Polaków stale kupuje tę samą markę 
płynu do mycia naczyń . Spośród produktów żywnościowych najwięcej lojalnych kon
sumentów znajduje kawa (56%). Polscy konsumenci są najmniej lojalni wobec marki 
mydła (39%) i proszku do prania (37%). 
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SPOSOBY CMIT ACJI PRODUKTÓW MARKOWYCH 

Jak wynika z powyższych rozważań , wpływ marki na zachowania konsumentów 
jest znaczący, co przekłada się w istotny sposób na wyniki ekonomiczne wytwórców 
markowych produktów. Nic więc dziwnego, że image znanej marki kusi nieuczciwych 
producentów, chcących skorzystać z sukcesu rynkowego markowego pierwowzoru . 
Przedsiębiorstwa mające silną markę muszą się liczyć z ryzykiem jej podrabiania. 
Trudności z wykreowaniem własnej marki, brak odpowiednich funduszy oraz umiejęt
ności czy wreszcie brak gwarancji, że stworzona marka odniesie sukces rynkowy, spra
wia, iż pokusa skopiowania czyjegoś znaku towarowego jest wielka. Nieuczciwi przed
siębiorcy oznaczają swoje wyroby w sposób łudząco podobny do popularnych marek, 
próbując w ten sposób podszyć się pod dobre imię tych ostatnich. Nie zapewniając 
jednak odpowiednio wysokiej jakości, rozczarowują nabywców, przekonanych o zakupie 
oryginalnego produktu. 

Można wyróżnić trzy podstawowe sposoby wykorzystania renomy znanych marek 
[ www.promarka.pl]: 
• podrabiane produktów i znaków towarowych, 
• wykorzystanie powszechnie znanych marek i nazw do oznaczania produktów 

z innych grup towarowych, 
• oferowanie produktów podobnych, imitujących opakowania i znaki towarowe 

znanych produktów i marek. 
Wizerunek popularnych marek wykorzystują najczęściej: 

• mali lub średni lokalni wytwórcy, których nie stać na promocję własnych marek; 
ich produkty pojawiają się zazwyczaj na rynkach lokalnych, w małych sklepach lub 
na bazarach; skala tego zjawiska jest trudna do oszacowania, gdyż imitacje pocho
dzące z tego źródła pokazują się na rynku sezonowo, a ich producenci często zmie
niają profil produkcji lub znikają z rynku; 

• wielkie sieci handlowe, wprowadzając do swoich sklepów produkty oznaczone tzw. 
marką wlasną bądź marką handlową; marki handlowe są markami należącymi do 
przeds iębiorstw handlu detalicznego lub hurtowego i dotyczą produktów sprzeda
wanych wylącznie przez te przedsiębiorstwa lub pod ich bezpośrednią kontrolą, są 
więc oznaczeniami produktów, zleconych do wykonania producentom i rozprowa
dzanych następnie wyłącznie w jednostkach danej sieci handlowej; marką handlową 
mogą być objęte wszystkie produkty w sklepie, ich część lub tylko wybrane katego
rie; zjaw isko wykorzystania marek handlowych może ulec nasileniu z uwagi na 
ekspan sję sieci handlowych i ich dążenie do koncentracji; 

• sk lepy dyskontowe, wprowadzając do swoich sklepów zamawiane przez siebie 
tanie produkty i stos uj ąc strateg ie wprowadzanie klientów w błąd przez oferowanie 
im tan ich produktów, wykonanych na zlecenie sieci, w opakowaniach przypomi
nających wyroby markowe ; 

• wytwórcy produktów, któ1ych promocja jest zakazana lub ograniczona (np. alkohol). 
Wedlug Urbanka (2002] , najczęstsze fonny podrabiania znanych marek to: imitacja, 

polegająca na skopiowaniu wyrobu i nanies ieniu na niego odpowiednich oznaczeń 
marki , naśladownictwo , czy li oznaczanie wyrobów identyfikatorami ludząco podobny
mi do znanej marki oraz przejęcie pierwszeństwa we własności marki na danym terenie, 
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które możliwe jest w krajach, w których prawo zezwala na hurtową rejestrację różnych 
marek. W ten sposób dowolna osoba może zarejestrować w swoim imieniu wiele 
znanych marek, a następnie odsprzedać prawa do ich użytkowania fim1ie zainteresowa
nej produkowaniem fałszywych produktów lub firmie będącej pierwotnym właścicielem 
marek, gdy ta zdecyduje się na wejście do danego kraju. 

POST A WY KONSUMENTÓW WOBEC. PRODUKTÓW PODOBNYCH 
DO MARKOWYCH 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Kwiatkowską [2003] wskazują, iż pojęcie 
produktu podobnego do markowego znane jest zdecydowanej większości konsumentów 
(91,9%), jednak rozumienie tego pojęcia nie jest jednoznaczne. Aż 88,6% badanych za 
produkt podobny do markowego uważa odwzorowanie produktu oryginalnego, 86, I% 
twierdzi, że wystarczy podrobienie nazwy marki i jej logo, a 70,9% uważa , i ż już 

odwzorowanie opakowania sprawia, że produkt staje się imitacją. 
Jeżeli chodzi o powszechność występowania produktów podobnych, to ponad 

połowa badanych (53%) twierdzi , iż spotyka się z tym zjawiskiem często , blisko 40% -
bardzo często, 5,3% - rzadko, a tylko 2,6% - bardzo rzadko. 

Wśród produktów podobnych do markowych do najczęściej występujących należą 
kosmetyki (97,4%), odzież sportowa (94,7%), płyty kompaktowe, DVD, kasety (92, I%), 
sprzęt AGD (89,5%) oraz środki chemii gospodarczej (86,8%). 

Najczęściej produkty podobne do markowych oferowane są na bazarach (94,5%) 
oraz w sklepach wielkopowierzchniowych (61,8%). Poza tym, zdaniem respondentów, 
imitacje produktów markowych można nabyć w ramach sprzedaży obnoś nej (57,9%), 
w centrach handlowych (52,6%), w sprzedaży ulicznej (50%). Badani spotkali się 

z nimi również korzystając z oferty sklepów internetowych (28,9%) oraz ze sprzedaży 
wysyłkowej (21 %). 

Do nabycia produktu podobnego do markowego przyznalo się 84,2% ankietowa
nych . Ponad połowa z nich została wprowadzona w błąd - nabywając produkt sądz ili , i ż 

kupują towar markowy. Pozostała część konsumentów świadomie s ięgnę ł a po produkt 
podobny, przy czym zdecydowanie najistotniejszym powodem takiej decyzji była c hęć 
wypróbowania nowego produktu (90,6%). Drugim co do i stotnoś ci motyw m s kł il niilją

cym respondentów do zakupu produktów imitujących towary markowe by ła ich 
powszechna dostępność (78 , I%), trzecim zaś niska cena (68, 7%). Wpływ ceny nil decy
zje konsumentów dotyczące zakupu produktów podobnych potwi erd zają badani a 
Kopczewskiej [2003], według których cena jest podstawową d eterminantą wyboru 
produktów podobnych. 

Również Korneluk [2002] , badając stosunek Polaków do produktów sygnowanych 
markami własnymi pośredników handlowych, stwierdziła , i ż podstawowym powodem 
kupowania tego typu produktów jest ni ska cena (80%) oraz brak przyw i ązani a do 
innych marek (30%). Zbliżone wyniki uzyskała Krysiak [2002], według które/ konsu
menci „raczej rzadko" nabywają produkty sygnowane markami handlowy m i i czy ni ą to 
głównie z powodu ich niskiej ceny (56%) oraz braku loj a lności wobec marek produ
centów (22%). 
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Opinia respondentów na temat produktów imitujących dobra markowe nie jest jed
noznaczna. Wprawdzie blisko 50% twierdzi, że ich jakość jest zdecydowanie gorsza od 
jakości produktów oryginalnych, ale około 40% nie potrafi sprecyzować swojej opinii 
na ten temat, a 3,5% uważa, że są one lepszej jakości od produktów markowych. Jeżeli 
chodzi natomiast o percepcję cen produktów podobnych, to 51,2% badanych uważa je 
za tanie i bardzo tanie, w opinii I O, I% produkty te są drogie, 23,4% uważa ich ceny za 
przeciętne, a 15,6% deklaruje, iż nie zwraca uwagi na ceny. 

Z zaprezentowanych danych wynika, iż decyzja o zakupie produktu podobnego to 
najczęściej rezygnacja z jakości na rzecz przystępnej ceny. Czy efekt takiego wyboru 
satysfakcjonuje konsumentów? 

Z badań przeprowadzonych przez Kwiatkowską [2003] wynika, iż niezadowolenie 
z podjętej decyzji zakupu deklaruje 52,7% badanych, umiarkowanie zadowolonych jest 
32,7% respondentów, a bardzo zadowolonych 14,6% nabywców. Blisko 30% badanych 
deklaruje, iż w efekcie nabytego doświadczenia nigdy więcej nie zdecyduje się na 
zakup produktów podobnych do markowych, 21,8% twierdzi, że będzie je nabywać spo
radycznie, a jedynie I 0% jest skłonnych systematycznie korzystać z tego typu oferty. 

Konsumenci dość krytycznie oceniają sam proceder podrabiania produktów mar
kowych. Według_!) wiatkowskiej [2003], 81 % respondentów jest zdania, że produkcja 
i dystrybucja produktów podobnych do markowych jest niekorzystna dla producentów 
i sprzedawców wyrobów oryginalnych, gdyż zagraża tożsamości znanych marek. Blisko 
56% ankietowanych uważa takie postępowanie za wprowadzanie w błąd konsumentów. 
Korzyści we wprowadzaniu do obrotu produktów podobnych dostrzega 19% badanych, 
argumentując swoją opinie większym wyborem i niższymi cenami. 

PRAWNA OCHRONA MARKI W POLSCE 

Polskie prawo (Ustawa o znakach towarowych, przepisy kodeksu cywilnego, Ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew
nych) oraz system jego egzekucji nie chroni w pełni producentów przed produktem po
dobnym. Muszą oni radzić sobie sami, mając do wyboru niżej omówione środki zaradcze. 

Rejestracja znaku towarowego. W Polsce można zarejestrować markę, która staje 
się wówczas znakiem towarowym, zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym. Według 
obowiązujących w naszym kraju przepisów prawnych, rejestracji może podlegać jedy
nie taka nazwa firmy lub produktu, która charakteryzuje się następującymi cechami : ma 
dostateczne znamiona odróżniające, nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub 
zasadami współżycia społecznego, nie narusza cudzych spraw osobistych lub majątko
wych, nie jest podobna do znaku towarowego innego przedsiębiorstwa w stopniu grożą
cym wprowadzeniu w błąd klientów co do pochodzenia oznaczonych produktów. 

Zasady rejestracji znaków są następujące : 

• rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa i tylko 
dla towarów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej, 

• rejestracja znaku towarowego dla określonych produktów nie wyłącza rejestracji 
innych znaków towarowych dla innych produktów będących przedmiotem jego 
działalności , 
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• jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne 
znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rejestrację prawo chroni znak towarowy 

przez I O lat, gwarantując jednocześnie, że żadna inna podobna marka nie będzie zareje
strowana, jeżeli miałyby być nią oznaczone produkty z tej samej grupy towarowej. 
Dopuszcza się natomiast zarejestrowanie kilku podobnych lub identycznych znaków 
towarowych, które będą wykorzystane na różnych rynkach. 

Autoryzowane punkty sprzedaży. Kontrolując kanały dystrybucji można chronić 
nabywców przed zakupem fałszywych marek. By działanie to okazało się skuteczne, 
należy bardzo wyraźnie oznaczać te punkty sprzedaży, które mogą handlować produk
tami przedsiębiorstwa. Oprócz tego konieczne są systematycznie prowadzone kampanie 
promocyjne, informujące o tym, że oryginalne produkty można nabyć wyłącznie 

w autoryzowanych punktach sprzedaży. 
Powołanie zespołu ekspertów. Niektóre przedsiębiorstwa przystępując do walki 

z podróbkami decydują się na zatrudnienie ekspertów, którzy kontrolują sprzedawane 
na rynku produkty. Ich zadaniem jest monitoring rynku oraz identyfikacja podróbek 
znajdujących się w obrocie. Po wykryciu takiego zjawiska kontrolerzy starają s ię 

dotrzeć do nieuczciwego producenta, a następnie drogą negocjacji doprowadzić do 
likwidacji nielegalnego źródła. Około połowa tego typu rozmów kończy się polubow
nym załatwieniem sprawy. 

Szkolenie służb celnych. Ponieważ zjawisko podrabiania marek ma często wymiar 
międzynarodowy, producenci przeprowadzają szkolenia dla służb celnych, wyjaśniając, 

jak odróżnić produkt oryginalny od podrobionego. W ten sposób nie dopuszcza się do 
wwozu i dystrybucji towarów podrobionych. 

WNIOSKI 

I. Zaprezentowane powyżej informacje teoretyczne oraz dane empiryczne świadczą 

o rosnącym wpływie marki na zachowania konsumentów. Jest ona szczególnie istotna 
przy wyborze produktów, których zakup wiąże się z dużym ryzykiem funkcjonalnym , 
ekonomicznym, psychologicznym i społecznym , w stosunku do których decy~je 

nabywcze mają charakter nierutynowy. Duży wpływ marki na decyzje nabywcze kon
sumentów dotyczy także tych produktów, na rynkach których istniej ą silne, intensywnie 
promowane marki, o sprecyzowanej tożsamości. 

2. Wobec silnego oddziaływania marki na postawy konsumentów i w efekcie na 
wyrażane przez nich na rynku preferencje, przejawiające się w przedkładaniu produktów 
markowych nad te, których marki są mniej znane, nieuczciwi producenci nagminnie 
podrabiają towary markowe, bezprawnie dyskontując ich sukces rynkowy. Imitowanie 
markowych produktów jest powszechne głównie w odniesieniu do tych wyrobów, przy 
zakupie których marka jest istotnym czynnikiem wyboru , tj . sprzętu RTV i AGD, 
odzieży, kosmetyków itp . Mimo iż konsumenci zdecydowanie negatywnie oceni ają 

proceder fałszowania markowych wyrobów, w praktyce często dokonuj ą zakupu nieau
tentycznych produktów, kierując się przede wszystkim ich ni sk ą ceną. 
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3. Polskie ustawodawstwo nie zapewnia pełnej ochrony wytwórcom produktów 
markowych. Wśród możliwych do zastosowania środków zaradczych można wymienić: 
rejestrację znaku towarowego, monitoring rynku, kontrolę kanałów dystrybucji oraz 
szkolenie służb celnych. Każdy z wymienionych sposobów przyczynia się do utrzyma
nia dobrego wizerunku marki, lecz żaden nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa. 

Mimo to, mając na uwadze skalę potencjalnych strat wynikających z powszechności 
faktu fałszerstwa, przedsiębiorstwa podejmują wiele działań w celu eliminacji zarówno 
przyczyn, jak i skutków tego procederu. 
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~ONSUMERS' ATTITUDES TOWARDS BRAND PRODUCTS 
A ~D GOODS SIMILE TO BRAND PRODUCTS 

bstract. In the paper there have been presented reflections on the role of brand, as 
a factor influencing consumers shopping behaviour. The main attention has been paid on 
such problems like brand value (capital) and brand influence on consumers proceeding in 
particular phases of decision process. Then, based on empirical researches, impm1ance of 
brand in comparison with other detenninants of different products chcice has been 
showed. In connection with growing phenomenon of imitation of brand products theoreti
cal characteristic of the problem has been presentcd (ways and sources of imitations), and 
then the results ofresearches pointing Polish consumers attitudes towards goods sim i lar to 
brand products. 

Key words: brand, product, consumer behaviour. 
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NADZIEJE I OBA WY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 
WOBEC INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 

Iwona M. Kurek, Janina Sawicka 

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzo
nych w 2003 r. na zbiorowości 200 kobiet, prowadzących małe firmy na obszarach wiej
skich. Artykuł dotyczy w szczególności opinii. obaw i nadziei kobiet-przedsiębiorczy r1 

wobec zbliżającego się przystąpienia Polski do struktur jednolitego rynku europejskiego. 
Na podstawie badań oraz dostępnej literatury przedstawiono analizę szans i zagrożer1 dla 
polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w związku z integracją europejską. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, sektor MSP, kobiety wiejskie. integracja europejska. 

WSTĘP 

W systemie gospodarki socjalistycznej, ze względów ustrojowych, przez wiele lat 
największe znaczenie miał sektor dużych przedsiębiorstw państwowych . Małe i średnie 
finny, szczególnie te z sektora prywatnego, pozostawały na marginesie życia gospo
darczego. Tymczasem, mimo wielu przeszkód, sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
przetrwał, zajmując znaczącą pozycję w wytwar.laniu niektórych dóbr i usług. W latach 
dziewięćdziesiątych stanowił on istotną siłę w procesie transfonnacji systemu społecz
no-gospodarczego. 

W ostatnim dziesięcioleciu liczba małych i średnich finn wzrosła kilkakrotnie. 
Obecnie stanowią one istotny filar rozwoju gospodarczego kraju oraz gospodarki 
w regionach, m.in. przez tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie bezrobocia. 
Drobne finny charakteryzują się elastycznością działalności i dużą mobilnością. Jedno
cześnie małe i średnie przedsiębiorstwa wpływają na poprawę warunków i wzrost 
konkurencji na polskim rynku, czego efekty odczuwają konsumenci w wyniku tanienia 
towarów i usług, a także poprawy ich jakości , łatwości dostępu oraz zróżnicowanego 
asortymentu. 

W Polsce już od ośmiu lat podejmowane są działania rządowe, mające na celu 
zorganizowanie krajowego systemu wspierania sektora MSP. Stworzono sieć ośrodków 
Krajowego Systemu Usług dla MSP, wprowadzane są ujednolicone standardy jakości 
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pracy ośrodków oraz świadczenia usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych 
i finansowych. W ramach rozpoczętej w tym roku realizacji programu, ujętego w doku
mencie Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 
2006 roku, realizowane są kolejne projekty finansowane z budżetu państwa. Ważnym 
źródłem wsparcia małych i średnich firm są również środki pomocowe Unii Europejskiej. 

Struktura sektora przedsiębiorstw dużych, małych i średnich według poszczegól
nych sekcji gospodarki jest zbliżona w Polsce i w krajach Unii Europejskiej . Głównymi 
obszarami działalności małych i średnich przedsiębiorstw w 2002 r. - zarówno pol
skich , jak i działających na terenie Unii Europejskiej - były produkcja, budownictwo 
i handel [Europejski ... 2003]. Działaniem, jakie UE podjęła ostatnio wobec MSP, było 
przygotowanie w pierwszej połowie 2000 r., przez Komisję Europejską Wielo·fetniego 
programu dla przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości na lata 2000-2005. Wdrożenie 
tego programu ma na celu pobudzenie wzrostu inwestycji oraz rozpowszechnienie 
nowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Oprócz programów UE, 
poszczególne państwa członkowskie stosują na szeroką skalę własne strategie wspiera
nia rodzimych małych i średnich firm. 

Zakres podejmowanych w ostatnich dwóch dekadach działań świadczy o tym, że 
polityka wspólnotowa wobec małych i średnich przedsiębiorstw stała się priorytetem 
dla Unii Europejskiej. Jest to efektem ogromnej roli, jaką sektor MSP pełni w tworzeniu 
nowych miejsc pracy oraz w oddziaływaniu na wzrost i konkurencyjność gospodarki 
[Kwieciński 1999]. Ponadto, małe i średnie firmy odgrywają ważną rolę w hannonijnym 
rozwoju lokalnym i regionalnym oraz są najbardziej elastyczne pod względem dostoso
wań do zmieniających się warunków rynkowych. 

Dla środowiska polskich przedsiębiorców integracja z Unią Europejską jest już 
w zasadzie faktem dokonanym, polskie prawo od wielu lat było bowiem harmonizowa
ne z unijnym. Naturalnie, integracja z Unią Europejską nie ogranicza się jedynie do 
dostosowań prawno-instytucjonalnych. Oznacza również zmianę warunków konkuren
cji wobec większego otwarcia gospodarki i przewidywanego napływu inwestorów 
zagranicznych. 

METODA BADAŃ 

W grudniu 2002 r. zamknięto negocjacje Polski z Unią Europejską, a termin akcesji 
usta lono na I maja 2004 r. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest poznanie poglądów 
i stanu wiedzy po lskich przeds iębiorców w przeddzień naszego członkostwa co do 
warunków funkcjonowania malych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku 
europejskim. 

W Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW prowadzone są badania nad 
przed s i ębi orc zości ą kobiet, w ramach projektu badawczego KBN pt. Rola kobiet 
w akt_vwizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Badania empiryczne 
populacji kobiet prowadzących małe przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich w 2003 r. 
byly powtórzeniem bada11 ankietowych w tej samej zbiorowości kobiet, prowadzących 
firm y w 1997 r. Wyniki pierwszego etapu badań zostały opublikowane w wydaniu 
k s i ążk owym [Sawicka 1998]. Wybrano wówczas 60 gmin , o różnym charakterze 

Acta Sci. Pol. 



Nad::iej e i oba11~v polskich pr::edsiębiorców ... 73 

rozwoju, w regionach kontrastujących pod względem warunków spoleczno-eko
nomicznych , z terenu całej Polski . Wyodrębniono dwa typy gmin: miejsko-wiejskie 
i podmiejskie razem oraz gminy wiejskie. 

Dane empiryczne zebrano metodą kwestionariuszy ankiet, które zostały wysłane do 
600 kobiet-przedsiębiorczyń . Celem drugiego etapu badań by ło poznanie przyczyn 
i uwarunkowal'1 zmian , jakie zaszły w tych samych przedsiębiorstwach po pięciu latac h 
ich funkcjonowania. Wykorzystano możliwość dodania kilku pytar'I , pozwa l ających na 
zbadanie opinii kobiet-przedsiębiorczyń na temat postępuj ącej integracj i z U nią Euro
pejskiej oraz wizji przyszłości prowadzonych przez nie finn i te właśnie odpowiedzi sq 
podstawą niniejszej publikacji . 

Ankietowane były zarówno właścicielki aktywnych firm , jak i te kobiety, które 
prowadziły przedsiębiorstwa w I 997 r. , a obecnie zaprzestały dzialalnoś ci . Wypelnione 
ankiety nadesłały I 43 kobiety, spośród których 33 osoby ni e prowadzily już przeds i ę 

biorstwa. Ponadto 17 finn zmieniło profil działalności gospodarczej . Otrzymano także 
57 zwrotów z urzędów pocztowych, których główne przyczyny to zmiana mi ejsca 
zamieszkania adresatki , bądź - w niektórych przypadkach - jej ś mierć . 

Wśród badanych przedsiębiorczyń okolo 58% zajmowało s i ę handlem, niecał e 28% 
- usługami , prawie 11 % produkcją i przetwórstwem. W gminach miejskich i podmiej 
skich niewiele ponad połowa badanych zajmowała s i ę handlem, natomiast w gminach 
wiejskich działalność handlową prowadziło prawie 62% kobiet. Na terenach wiejskich 
także więcej kobiet zajmowało się produkcją i przetwórstwem, głównie roln o- spożyw

czym. Z kolei działalność usługową częściej prowadziły przeds iębiorczyni e w miastach 
i w gminach podmiejskich. 

Z wyników badań z lat 1997 i 2003 wyraźnie widać spadkową tendencj ę w docho
dach właścicielek małych finn. W 2002 r. aż 73% z nich zadeklarowało, i ż os iąga dochód 
na poziomie porównywalnym bądź niższym w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem 
miesięcznym brutto w gospodarce narodowej , które według danych GUS wy nosil o 
wówczas 2133 zł. Był to udzial o okolo 22 punkty procentowe wyższy n iż w 1996 r. , 
kiedy to średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej wynos ił o 

873 zł. Ponadto, w 2002 r. aż 49% kobiet uzyskało dochód mies i ęczny poni żej ś redn i ej 

krajowej. W tymże roku w gminach miej sko-wiejskich prawie o 12% w i ęcej kob iet 
miało dochód porównywalny ze średnią krajową ni ż w przypadku przeds i ę bi o rczy 11 

z gmin wiejskich . Na obszarach podmiejskich w 1996 r. w oko ł o 36% przy padków 
właścicie lek małyc h firm dochód był niższy lub porówn ywa lny ze ś red ni ą pł acą krajo
wą, a sześć lat późni ej aż 72% kobiet zadekl arowało , że uzyskane przez ni c ś red ni c 

wynagrodzenie mies i ęczne nie przekraczalo ś redni ej placy krajowej w danym rok u. 
Szacunkowe dochody mies i ęczne właścici e l e k badanych firm przedstaw ia tabela I. 

Wśród ankietowanych kobiet, które nadal prowadzą przeds i ę bi orstwa, praw ie 80% 
s tanow i ą panie w wieku powyżej 40 lat. Jest to szczegó lnie charakterystyczne w przy
padku gmin wiejskich. Na obszarach podmiejski ch także przeważa ł a ta grupa wiekowa, 
z tym że aż 24% pa11 nie ukoilczy ło j eszcze 40. roku życ i a. W całej populacj i j edynie 
5% badanych ni e przekroczyło 30. roku życi a. Szczegó ły przedstawia tabe la 2. 
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Tabela 1. Szacunkowe dochody 1rncs1ęczne właścicielek badanych firm według typów gmin 
w latach 1997 i 2003 (%) 

Table 1. Estimated incomes of women-entrepreneurs due to types of communes in 1997 and 
2003 (%) 

1996* 2002** 

gminy Wysokość 
doc hodów firmy 

ogółem 

gminy 
~--'--------!inny 
miejsko-wiejskie wiejsk ie ogółem 
i podmiejskie 

miejsko-wiejskie wiejskie 
i podmiejsk ie 

N i ższe od średniej płacy 
krajowej 

Porównywalne ze średni<\ 
płacą krajową 

Ni 7_sze łub porównywalne 
ze ś rednią pł acą krajową 50,9 

Wyższe od średniej płacy 
krajowej 46,4 

Nic potrafi~ powiedzieć 2,7 

Razem 100,0 

35 ,7 60,3 

64,3 35 ,3 

o 4,4 

100,0 100,0 

49,1 40,5 

23,6 31 ,0 

72,7 71 ,5 

18,2 19,0 

9, 1 9,5 

100,0 100,0 

*śre dni c wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w 1996 r. = 873,00 zł 
**średnic wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w 2002 r. = 2133.21 zł 
Ż ródł o: Badm1ia włas ne w KPAiM SGGW w łatach I 997 i 2003. 
Source: Own rcscarches in 1997 and 2003. 

Tabela 2. Wiek kobiet. prowadzących firmy w 2003 r. , według typów gmin 
Table 2. Women-entrepreneurs' age in 2003, due to types of communes 

54,4 

19, 1 

73,5 

17,7 

8,8 

100,0 

Wiek Firmy ogółem Gminy miejsko-wiejskie Gminy wiejskie 
właś cicielki i podmiejskie 
firmy liczba kobiet (%) liczba kobiet (%) liczba kobiet 

do 29 lat 4,6 I 2,4 4 

30-39 łat 17 15,4 C) 21,4 8 

40-49 lat 50 45,5 21 50,0 29 

50 i wi~ccj Im 36 32,7 Ił 26,2 25 

hrak danyc h 2 1,8 o 0,0 2 

Razem I IO 100,00 42 100,00 68 

Ż ró lł o: 13adania własne w KPAiM SGGW w łatach 1997 i 2003. 
Sourcc: Own rcs.:arches in I 997 and 2003. 

OPINIE BADANYCH KOBIET DOTYCZĄCE INTEGRACJI POLSKI 
Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 

(%) 

5,9 

I 1,8 

42,7 

36,8 

2,8 

100,00 

Jedno z pytań zadanych przeds iębiorczyniom dotyczyło korzyści, jakie mogłyby 
os i ągn ąć ich firmy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Aż 59% ankietowa
nych nie przewiduje żadnych korzyści ani dla siebie, ani w warunkach prowadzenia 
d z i a blności gospodarczej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej , 
a I 0% uważa , że ni e ma rzetelnej informacji , aby to ocenić. 
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Ponad 11 % przedsiębiorczyń liczy na poszerzenie się rynku zbytu. Są to głównie 

przedsiębiorstwa zatrudniające kilku lub kilkunastu pracowników, posiadające pewną 
pozycję na rynku lokalnym. Podobnie 7% właścicielek małych firm wiąże nadzieje ze 
wzrostem opłacalności działalności, a kolejne I 0% ze wzrostem zamożności m ieszkal'l 
ców, głównie rolników - chodzi tu m.in. o system dopłat bezpośrednich do produkcji 
rolniczej (6%), co powinno zwiększyć dochód dyspozycyjny rolnika, a wówczas będzie 
on bardziej niż obecnie skłonny zwiększać swoje wydatki na zakup i konsumpcję dóbr 
i usług oferowanych przez badane przedsiębiorstwa. Podobnie zmniejszenie rozmiarów 
bezrobocia. na co liczy tylko 4% zapytanych właścicielek firm , powinno przy ni eść 

korzyści ich przedsiębiorstwom . 

Kobiety liczą również na lepszy dostęp do kredytów preferencyjnych i innyc h, 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności (4%). Szanse rozwoju swoich fim1 po 
akcesji kobiety widzą również w uproszczeniu biurokracji (4%) i większej spójnośc i 

prawa (3%). Wskazywano również na takie korzyści , jak wzrost gospodarczy kraju, 
wprowadzenie ulg podatkowych czy też likwidacja szarej strefy. Wiele z nich uważa 
także, iż korzyścią będzie podniesienie jakości produktów, związane z koniecznością 
dostosowania ich do norm UE. 

Tabela 3. Przewidywane korzyści i szanse dla małych p rzeds i ębi orstw z integracj i Pol ski z UE. 
według typów gmin. w 2003 r. 

Table 3. Estimated opportunities and advantages for small entcrprises from Poland and EU 
integration due to types of communities, in 2003 

Ogółem firmy ak'tywne Gminy miejsko-wiejskie Gm iny wiejskie 
i podmiejskie 

Wyszczegó lnienie liczba liczba finn liczba liczba finn liczba liczba finn 
od po- aktywnych od po- aktywnych odp o- aktywnych 
wiedz i ogółem wiedzi w danym typie wiedz i w danym typie 

= 100% gmin = 100% gmin = 100% 

Żadnych 65 59,1 26 61,9 39 57,4 

Większy rynek zbytu 15 13,6 3 7,1 12 17,6 

Nie wiem Il 10,0 5 11 ,9 6 8,8 

Wzrost zamożności spale-
czeństwa li 10,0 4 9,5 7 10.3 

Waost opłacalności prawa-
dzenia działalności gospodar-
cz ej 8 7,3 2 4,8 6 8,8 

Dopłaty do produkcji rolni-
cz ej 7 6,4 2 4,8 5 7,4 

Rozwój gospodarczy Polsk i 5 4,5 2,4 4 5,9 

Lepszy dostęp do kredytów 
preferencyjnych 4 3,6 2 4,8 2 2,9 

Zmniejszenie bezroboc ia 4 3,6 2,4 3 4,4 

Zmn iejszenie biurokracji 4 3,6 2,4 3 4,4 

Spójność prawa 3 2,7 2,4 2 2,9 

Inne 8 7,3 4 9,5 4 5,9 

Żród lo: Badania własne w KPAiM SGGW w 2003 r. 
Source: Own researches in 2003. 

Oeconomia 2 (2) 2003 



76 l.M. Kurek, J. Sawicka 

Według opinii przedsiębiorczyń z gmin wiejskich, największe znaczenie mają takie 
korzyści, jak: większy rynek zbytu ( 18%), wzrost zamożności społeczeństwa (I 0%), 
wzrost opłacalności działalności (9%) oraz zmiana przepisów prawa, związana ze 
zmniejszeniem biurokracji i poprawąjego spójności (7,4%). W gminach tych było także 
mniej kobiet niezdecydowanych oraz pesymistek, które nie przewidywały żadnych 

korzyści wynikających z integracji. Osoby te również częściej , niż ankietowane kobiety 
z gmin miejsko-wiejskich i podmiejskich, wskazywały na inne aspekty integracji, jak np. 
dopłaty do produkcji rolnej, rozwój gospodarczy Polski oraz zmniejszenie bezrobocia. 

Najważniejsze korzyści i szanse aktywnych przedsiębiorstw, wynikające z integra
cji Polski z Unią Europejską, przewidywane przez ich właścicielki, zostały przedsta
wione na wykresie I. 
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Wykres I. Najważniej sze korzyśc i i szanse dla małych przeds i ębiorstw, wynikające z integracji 
Po l;;k i z Unią E u ropej ską. przew idywane przez ich właścicielki w 2003 r. (w%) 
Graph I. The most important advantages and opportunities for enterprises due to integra tion of 
Poland and EU. cstimated by the entreprcncurs in 2003 (in %) 
i. ród ło : Opracowanie włas ne na podstawie badali ankietowych w KPAiM SGGW w 2003 r. 
'nurce: Ca lcul a1ion based on own researches in 2003. 

Kobiety zos tały również zapytane o to, jakie koszty i zagrożenia przewiduj ą 
w zw i ązku z wej śc i em Polski do UE. I znów n ajwięcej z nich (30%) odpowiedziało , i ż 
nic przew iduje żad nyc h zagrożeń, co jest z jednej strony nie pokojące , gdyż mogą one 
nic dysponować rze te ln ą in formacją na ten temat, do czego przyznaje s i ę jedyn ie 6% 
z nich. Z drugiej zaś strony kob iety często podkreślały, że. prowadząc dział a lność na 
lokalnym rynku , nie muszą obaw i ać s i ę konkurencji na rynkach zachodnich. Zagrożeni e 
dla firm y ze strony konkurencji wymieniło prawie 25% właścicielek , z czego 12% 
obaw ia s i ę konkurencji ze strony dużych przed s i ębiorstw . 
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Około 18% wskazało na konieczność poprawienia jakości produktów firm y, co 
v iąże się z relatywnie wysokimi kosztami, jeśli porównać je z przychodami z dzialalno
śc ;. Ponad 16% kobiet myśli o likwidacji firmy z uwagi na brak dostosowania do 
wa;·unków konkurencji panujących na jednolitym rynku oraz brak środków na niezbęd
ne działania dostosowujące przedsiębiorstwo do obowiązujących w UE norm. 

Inne odpowiedzi koncentrowały się na: trudnościach ze zbytem produktów (8%), 
zagrożeniu upadkiem gospodarstw rolnych (6%), zwłaszcza tych najmniejszych, a przez 
to zubożeniu lokalnego społeczeństwa (6%) oraz wzroście poziomu obecnych i poja
wieniu się nowych podatków (5%), a wraz z nimi konieczności zakupu us ług dorad
czych i finansowych . Pozostałe opinie dotyczyły m.in. wykupu ziemi przez obcokra
jowców i wzrostu bezrobocia na skutek likwidacji firm. 

T abe la 4. Przewidywane koszty i zagrożenia dla małych przeds icrbiors tw. wynikające z inh.:gracji 

Polski z UE, według typów gmin. w 2003 r. (przedsiębiorstwa aktywne) 

T able 4. Estimated cos ts and threatens for small enterprises, from Pol and and EU intcg ratio n due 

to types of communities, in 2003 (active tirms) 

Ogółem firmy aktywne Gminy miejsko-wiejskie Gminy wiejskie 
i podmiejskie 

Wyszczególnienie liczba liczba finn liczba liczba finn liczba liczba finn 
od po- aktywnych od po- aktywnych od po- aktywnych 
wiedz i ogólem wiedzi w danym typie wiedz i w danym typie 

= 100% gmin = 100% gm in = IOO'Vo 

Żadnych 33 30,0 13 31,0 20 29.4 

Niedostateczna wiedza nt. 
integracj i, aby to oceniać 7 6,4 3 7,1 4 5,9 

Zubożeni e społeczeństwa 7 6,4 2,4 6 8,8 

Zagrożenie ze strony dużych 
przedsiębiorstw 13 11 ,8 4 9,5 9 13,2 

Wzrost konkurencj i 27 24,5 13 3 1,0 14 20,6 

Upadek gospodarstw rolnych 7 6.4 4 9,5 3 4,4 

Trudności ze zbytem 
produktów finn y 9 8,2 4 9,5 5 7,4 

Podatki (wzrost, pojawienie 
si1= nowych) 5 4,5 2,4 4 5,9 

Konieczność dostosowania 
do nonn UE 20 18,2 5 11 ,9 15 22. 1 

Likwidacja !inny 18 16,4 7 16,7 li 16,2 

Inne 3 2,7 o 0,0 3 4,4 

Żródło: Badania własne w KPAiM SGG W w 2003 r. 
Source: Own rescarches in 2003. 

Ankietowane kobiety z gmin wiejskich częściej niż pozostałe osoby wyrażafy obawę, 

i ż integracja Polski z Unią Europejską przynies ie wzrost konkurencji (47%), zm iany 
"" przepisach prawa i zw iększeni e kosztów związanych z dostosowaniem s i ę do norm 
UE, jak równi eż zapoznaniem się z nowymi przepisami prawnymi , wzrost podatków 
(34%) oraz doprowadzi do większego ni ż obecn ie zubożen i a spo łeczeństwa , co niewąt

pli w ie wp łynie na ograniczenie obrotów firm y (9%). Upadku małoobszarowyc h gospo-
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darstw rolnych obawiają się zwłaszcza właścicielki przedsiębiorstw, których działalność 
koncentruje się na produkcji dóbr i świadczeniu usług dla tego właśnie sektora. Więcej 
takich firm znajdowało się w gminach miejsko-wiejskich i podmiejskich . W tych także 
rejonach przedsiębiorczynie częściej zwracały uwagę na trudności ze zbytem (I 0%). 
J ednocześnie kobiety te w porównaniu z mieszkankami gmin wiejskich bardziej opty
mistycznie postrzegały integrację, a zarazem były gorzej poinfonnowane, jeśli chodzi 
o przewidywane koszty i zagrożenia, wynikające z integracji Polski z Unią Europejską. 

Wybrane sądy i opinie właścicielek aktywnych przedsiębiorstw, dotyczące zagro
żeń wynikających z integracji Polski z Unią Europejską, zostały zaprezentowane na 
wykresie 2. 

upadek gospodarstw iflmH!ft!E@l#!f!lllllj9,5 
rolnych ,4 4 
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Wykres 2. Przewidywane koszty i zagro7.eni a małych przedsi ębi orstw, wynikające z integracji 
Polski z U nią Europej ską, w opinii ich właśc icielek w 2003 r. (w %) 
Graph 2. Estimated costs and threatens for small enterprises from Poland and EU integration due 
to types o f comm uniti es, in opini on of the entrepreneurs, in 2003 (in%) 
Ż. ródło: Opracowanie własne na podstawie badali anki etowych w KPAiM SGGW w 2003 r. 
Sa un;..:: Own ca lcułatio n based on own rcsea rches in 2003. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKJ 

W literaturze można znaleźć kilka opracowań , w których zawarto oceny szans i za
groże l'1 dla polskiego sektora MSP po wejściu do UE [Bilans ... 2003; Maziarski, Maszek 
2002; Nowaczek 1997; Piasecki i in . 2000; Pszczółkowska, Niklewicz 2002; Suchenek 
2002; Wysok i11 ska 2002]. Korzystając z wyników naszych badai'i, a także z ww. litera
tu1y . s formułowano n as t ępuj ące mocne i s łabe strony oraz szanse i zagrożenia dla 
przeds i ębior tw. Ana li zę SWOT zestawiono w tabelach 5 i 6. 
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Tabela 5. Analiza SWOT możliwości rozwoju polskiego sektora MSP po rozszerzeniu UE -
mocne i słabe strony 

Table 5. The SWOT analysis of SME sector possibilities of development after EU widcning -
strengths and weaknesses 

Mocne strony 

- doświadczenia i znajomość procedur w zakre
sie wykorzystania środków pomocowych; 
elastyczność działania ; 

- umiejętność poszukiwania innowacyjnych 
rozwiąza1i w celu polepszenia konkurencyjno
ści i rentowności firm: 

- poprawa poziomu wykształcenia i umiejętności 
kierowników firm oraz jakości zarządzania; 

- niższe w porównaniu z unijnymi MSP realne 
koszty pracy - praca polskich pracowników 
w tym sektorze jest bardziej wydajna; 
zaplecze materiałowe: 

- tradycja oraz doświadczenie niel-'tórych branż 
(przedsiębiorstwa wytwarząjące maszyny dla 
górnictwa, kopalnictwa i prac budowlanych, 
przetwórstwa żywności, rolnictwa i leśnictwa, 

jak również prywatne średnie firmy produku
jące sprzęt medyczny, chirurgiczny i ortope
dyczny). 

Słabe strony 

przewaga udziału małych i mikroprzedsiębi orstw; 

słaba kondycja finansowa, technologiczna i kadro
wa przeds iębiorców : 

rynek lokalny i słaba ekspansja eksportowa: 
- niska produktywność : 

- niski stopień kooperacji między przeds iębiorcami ; 

niedostateczny rozwój instytucji otoczenia prLed
siębiorców; 

- brak współpracy o charakterLc sieciowym między 
instytucjami wspierającymi , instytucjami naukowo
-badawczymi. przedsiębiorstwami oraz instytucjami 
badawczo-rozwojowymi; 

- niska konkurencyjność produktowa i technologicz
na prLeds iębiorstw ; 

- niewielkie doświadcze nie większośc i z nich w mię 

dzynarodowym obroc ie gospodarczym; 
- niezadowaląjący stan ogólnej infrastruktury oraz 

niska wydajność pracy i niewystarczaj<icy po7.iom 
inwestycji. 

Żródło : Opracowanie własne na podstawie bada1i własnych oraz [Bilans„. 2003: Maziarski , Maszck 2002: 
Nowaczek 1997; Piasecki i in. 2000; Pszczółkowska , Niklewicz 2002; Suchenek 2002; Wyso ki1i ska 2002]. 
Source: Own researches and [Bilans„. 2003; Maziarski , Maszek 2002; Nowaczek 1997: Piaseck i i in. 2000; 
Pszczółkowska, Niklewicz 2002; Suchenek 2002; Wysokińska 2002] . 

Tabela 6. Analiza SWOT możliwości rozwoju polskiego sektora MSP po rozszerzeniu UE -
szanse i zagrożenia 

Table 6. The SWOT analysis of SME sector possibilities of devełopment at'ter EU widening -
opportunities and threatens 

Szanse Zagrożenia i koszty 

- poprawa poziomu technicznego, jakośc i i no
woczesności produkcji prowadzącej do wzro
stu konkurencyjności polskich produktów; 

- handel „bez granic" na terenie UE; 
- ochrona Polski jako uczes tnika jednolitego 

rynku przed nieuczciwą konkurencją cenową 
ze strony pmistw trzecich; 

- znaczne szanse na wzrost eksportu wyrobów 
i usług dostarczanych ma rynki dawnego 
Związku Radzieckiego; 

- większe możliwości nawiązywania kontaktów 
kooperacyjnych między przeds i ębiorstwami 
i pozyskiwania inwestorów unijnych; 

- wzrost zatrudnienia spowodowany us unięciem 

barier technicznych, zwłaszcza w przypadku 
firm z sekcji przemys ł i budownictwo, oraz 
barier fi skalnych; 

Oeconomia 2 (2) 2003 
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- koszty dostosowania do nowych, ostrzejszych norm 
UE: nonn ekologicznych i przepisów bczpicczc1i
stwa i higieny pracy; 
przeds iębiorstwa dz iałające w obszarach charak te
ryzujących s ię znaczną rozbieżnośc i ą między regu
lacjami polskimi i standardami UE są zagrożone 

likwidacją, gdyż mogą nic sprostać poniesieniu ni e
zbędnych wydatków; 

- zniesione zostan ą preferencje krajowe dla dostaw
ców i wykonawców zamówieri na polskim 1y nku 
zamówień publicznych: 

- wzrost konkurencji - dotknie szczególnie te przed
s iębiorstwa , które byly i są nadal uk icrunkowanc na 
lokalne lub regionalne nisze ry nkowe i k1óry d1 me
nedżerowie nic widzą potrLcby opracowania strate
gii niezbędnych zmian: 
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cd. tabeli 6 

możliwość zatrudniania wysoko kwalifikowa
nych specja li stów i pracowników pochodzą
cych z państw unijnych; 

- stab ili zacja prawa; 
- szanse rynkowe dla producentów niektórych 

wyrobów wysokoprzctworzonyc h, kierowa
nych na rynki : ni emi eck i, skandynawski i au
stri ack i; 

- przyjęc ie euro przez Polskę przyczyni się do 
zni we lowan ia ryzyka kursowego oraz obni że

nia kosztów produkcji (redukcja kosztów 
transakcyj nyc h i in fonnacyj nyc h) ; 

- wsku tek wzrostu konkurencji w sektorze 
bankowym i uslug finansowych obniżeniu ule
gną koszty transferów i inne opiaty bankowe; 

- wzrost bezpośredni ch inwestycji zagnmicz
nych, zwlaszcza w zak res ie wysokich techno
logi i; 

- szerszy dos tęp do doświadcze1i oraz progra
mów pomocowych UE w zakres ie wspierania 
1m:ccl s i ę biorczości: 

- powstawanie i rozwój inicjatyw lokalnych, 
zwlaszcza w obszarach wiejskich, skoncentro
wa nych wokól sektora MSP. 

7. ródlo : Jak w tabeli 5. 
Sourcc: Like in table 5. 

f.M. Kurek, .J. Sawicka 

2 

- wzrośnie ryzyko dla kontraktów zawieranych 
w innych walutach niż euro; 

- koszty zwi ązane z alokacją galęzi przemysłu i 
zasobów (przewidywane przemieszczenie do Polski 
pracochłonnych galęzi przemyslu może oznaczać 

odplyw branż kapitalochlonnych i tym samym spo
wolnienie tempa absorpcji i wprowadzania nowych 
technologii) ; 

- koszty dostosowania systemu podatkowego (stawki, 
zasady pobierania, transfer); 

- koszty wprowadzenia unijnych zasad pomocy 
publicznej (przewidywane os ł abienie budże tów 

i możliwośc i rozwojowych wiciu przeds iębiorstw . 

zwlaszcza w istotnych dla polskiego przemyslu 
branżach); 

- koszty dostosowania do przepisów socja lnych oraz 
standardów bezpieczc1istwa i higieny pracy. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej niewątpliwie spowoduje zaostrzenie kon
kurencj i, jednak - wbrew obawom - fakt ten nie powinien spowodować fali bankructw 
w ek torze MSP, szczególnie w tych, które dz iał ają na małą ska l ę w gminach wiejskich. 
Na pewno część firm będzie zmuszona zakończyć swoją dz i ałalność - mowa tu o tych 
MSP, które nie spe lni ają wymogów UE oraz nie przejaw i ają żadnych inicjatyw rozwo
jowych, a są u za l eżnione od wy miany handlowej. J ednakże na ich miejsce powstaną 
nowe przeds i ę biorstwa , zak ł ada n e częs to przez by łych przedsiębiorców, pos i adających 

już znaczne doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy i potrafiących wykorzystać 
pomoc i udogodnienia, jakie stwarza łub będz i e zapewni ać krajowa i wspólnotowa 
pol ityka wspieraj ąca nowo powstające łub modernizujące s i ę firmy z tego sektora. Kon
kurencyjność MSP za leży w znacznym stopniu od warunków zewnętrznych, w jakich 
one funkcjon uj ą, jednak istotny wp ływ ma też sposób oraz jakość zarządzania przez 
wl aści c i e ł a łu b men ed żerów. 

Wstąpi enie Polski do Unii Europejskiej przynies ie ni ewątpliwi e wiele zmian. Będą 
one do tyczy ły w znacznej mierze środowiska przedsiębiorców . W jakim stopniu zmiany 
te oka żą s i ę korzystne, będz i e można ocen i ć dopiero za kilka ł at. 

A ew Sci. Pol. 
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ZASOBY ORAZ WYKORZYSTANIE I OBRÓT GRUNTAMI 
ROLNYMI W POLSCE 

Lech Pałasz 

Streszczenie. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie zasobów. wykorzystania 
ziemi rolniczej oraz jej obrotu i ceny. Uzyskane materia ł y pochodzą g łówni e z literatury 
i badai1 empirycznych. Zakres czasowy materiału źródłowego obejmuje Jata 1992-2000. 
Opracowanie zakończone jest praktycznymi wnioskami. 

Słowa kluczowe: zasoby ziemi rolniczej , ceny ziemi, Polska. 

WSTĘP 

W każdym dziale produkcji ważny jest potencjał wytwórczy. Do czynników tego 
potencjału zalicza się zasoby pracy, kapitału i ziemi. Czynniki te biorą udział w wytwa
rzaniu wartości użytkowych , co jest celem każdego procesu produkcji. Potencjał 

wytwórczy w procesie produkcji występuje w odpowiednich proporcjach zasobów. 
Zmiany w jednym z nich powodują również zmiany w pozostałych czynnikach. W ten 
sposób powstaje równowaga dynamiczna oraz kształtuje się optymalna wielkość zaso
bów czynników produkcji i odpowiednich proporcji między nimi. 

W rolnictwie podstawowym czynnikiem produkcji jest ziemia. Stanowi ona prze
strzenne i przyrodnicze środowisko produkcji . Zajmuje szczególne miejsce w wytwór
czości rolniczej. Jest podstawą produkcji oraz jej sied li sk iem. Liczy s ię jej ilość, jakość 
i położenie. Jest dobrem ograniczonym i niepomnaża lnym . To wpływa na jej zasoby, 
obrót nią, jej wykorzystanie i cenę . 

ZAKRES ORAZ MATERIAŁ I METODA BADAŃ 

Zakres pracy obejmuje kształtowanie się zasobu i obrotu z i e mi ą rolniczą. Ważne są 

także jej dzierżawa oraz nabywanie i cena. Zasoby ziemi przedsta wione są na przykła

dzie Polski i państw członkowskich Unii Europejskiej . Zaprezentowana będzie także 
struktura użytków rolnych oraz podstawowych upraw za okres 2000-200 I. 
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Obrót ziemią rolniczą dotyczy kupna-sprzedaży między rolnikami, jak równiez 
w formie dzierżawy. Ważna też są gospodarka gruntami prowadzona przez Agencję 
Własności Rolnej Skarbu Państwa w Jatach I 992-2000 oraz cena ziemi. 

W okresie akcesji Polski do Unii Europejskiej istotny jest problem nabywania 
gruntów rolnych przez cudzoziemców. Nabywanie nieruchomości przez obcokrajow
ców dotyczy lat 1992-2000. 

Materiał do opracowania pochodzi głównie z literatury, Biura Studiów i Ekspertyz 
Kancelarii Sejmu, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz GUS . Materiał 
źródłowy dotyczący cen jest wynikiem badań empirycznych na terenie wybranych gmin 
woj. zachodniopomorskiego w 2000 r. 

W badaniach zastosowano metodę analizy statystycznej i opisową. Wykorzystano 
w formie studiów aktualną literaturę przedmiotu oraz dokonano analizy materiałów 
dokumentalnych z kilku instytucji. Ceny przeanalizowano na podstawie losowo wybra
nyc h trzech gmin wiejskich (Stepnica, Przybiernów, Osina) i dwóch gmin miejsko
-wiejskich (Goleniów, Maszewo) . 

ZASOBY I WYKORZYSTANIE GRUNTÓW ROLNYCH 

Znaczenie ziemi dla rolnictwa wynika z jej niezbędności dla produkcji rolnej , jed
nak jej mobilność dla produkcji może być różna . Przez rozwój nauki i techniki można 
częśc iowo ograniczyć uzależnienie produkcji rolniczej od jej związku z ziemią. 

Zasoby ziemi rolniczej w Polsce wynoszą ponad I 8,4 mln ha użytków rolnych . 
Stanowi to prawie 14% ogółu powierzchni użytków rolnych w Unii Europejskiej , która 
posiada ok. 132,3 mln ha. Większy zasób użytków rolnych posiada tylko rolnictwo 
francusk ie (ponad 29 ,8 mln ha) , niemieckie (ponad 17 mln ha) i hiszpańskie (ponad 
25 ,4 mln ha) (tab. I). 

O produktywności ziemi rolniczej świadczy jej areał przypadający na jednego 
mieszkat'1ca. Powszechnie wiadomo, że im mniejsze zasoby ziemi przypadają na jednego 
mieszkańca , tym bardziej niezbędne jest uzyskiwanie większej jej produktywności. 
W ty m względzi e Polska nal eży do pa!'1stw o średnich zasobach ziemi. Wynoszą one 
0,48 ha na jednego mieszkańca. W ten sposób obszar użytków rolnych na jednego 
mieszka1ica j est większy o 25% w stosunku do średniej w Unii Europejskiej . Najwięk
szy on jest w Irlandii ( l. 26 ha), a najmniejszy w Holandii (O, 13 ha) oraz Belgii 
i Luksemburgu (O , 15 ha) (tab. l ). 

Korzy tni ej szy dla Polski miernik to wielkość gruntów ornych przypadających na 
_jed nego mieszkaiica. Powierzchnia ta wynosi 0,36 ha. W tym przypadku różnice obsza
rowe gruntów ornych w Polsce i ś red ni o w Unii są znacznie większe. W Polsce wskaź

nik ten. w porównaniu z piętnastką Unii Europejsk iej , j est większy o 44%. Największy 
on jest w Dani i (0.47 ha) i Finlandii (0 ,42 ha) , a najmniejszy w Holandii (0 ,06 ha) oraz 
Belgii i Luksemburgu (0,09 ha) . Wielk ość i struktura użytków rolnych za l eżą od wie lu 
cLyrrników. a le do n ajważniejszych n ależą warunki przyrodnicze, np. stosunki wodne, 
w i e lkość i rozkład opadów. okres wegetacji , rzeźba terenu czy też przydatność ziem i do 
produk 'j i ro lnej. 
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T abela I. Wykorzystanie użytków rolny ch w krąjach Unii Europejskiej i w Polsce w 2000 r. 
Table I. Agricultural land usage in UE countries and in Poland in 2000 

Kraje 
Countries 

Austria 

Belgia/Luksemburg 

Dania 

Finlandi a 

Francja 

Grecja 

Hiszpania 

Holandia 

Irl andia 

Niemcy 

Po11 uga lia 

Szwecja 

Wicika Bty tani a 

Wioch,· 

UE-15 

Po lska 

~ 
·u· ..: 
c ~ 

~'O§ 
o;;.::: c 
:: :::-:.:i 
~ ..2 < 
~~~ 
"'"" ~-~ E 
:J c. (/) 

40,7 

46,0 

61 ,9 

6,5 

54,2 

43,2 

50.2 

47,0 

62,9 

47,8 

42,2 

6,6 

52,2 

64.2 

-10.8 

57.0 

-;-
..c: 
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~'-
:J o 
.~ 2, 
;:; _J 

~~ 
~o 
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o..< 

3 411 
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29 865 

5 698 

25 425 

I 952 

4 418 

17 067 

3 88 1 
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15 722 

15 606 

132 296 

18 413 

"' 
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~..c: c.. 
~-.., 
ro ::o u ·- ~ .... c:: ·C: Il) 

..c ro c.. 
u ..:::t: ro 
~ ;::; ~ 
·~ ·§ ~ 
ci: - < 
0,44 

0,15 

0,52 

0,44 

0,53 

0,56 

0,65 

0, 13 

1,26 

0,2 l 

0,39 

0,35 

0,27 

0,28 

0.36 

0.48 
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t: c. 
o '2 B 
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-5 ~ a 
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0,17 

0,09 

0,47 

0,42 

0,31 

0,26 

0,33 

0,06 

0,25 

0, 14 

0.22 

0,29 

0, 10 

0. 14 

0,20 

0,36 

Struktura UR 
Arabie land strncture 

w tym(%) 
including (%) 

grnnty 
orne 
plough 
area 

zboża (bez ziemniaki 
ryżu) w 2001 r. w 2001 r. 

40,3 

60,9 

94, 1 

98,6 

60,9 

49,2 

51 ,0 

50,5 

21 ,7 

69,2 

56, 1 

87,4 

38, I 

53,0 

55,7 

76,4 

corns 
(without rice) 
in 2001 

65,6 

36,9 

61,8 

54,4 

49,3 

45,4 

49,0 

23,7 

29,5 

59,8 

23,7 

45 ,8 

49,5 

51 , 1 

50,3 

62,7 

potatoes in 
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1,7 

7,0 
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1,8 

0,9 

1,7 

0,9 

18,6 

1,8 

2,6 

3,9 

l ,2 

2,8 

1,0 

1,9 

8,5 

buraki 
cukrowe 
w 2001 r. 
sugar beets 
in 2001 

3, 1 

10,4 

2,3 

1,6 

2,4 

1,6 

1,0 

li , I 

3,3 

3,8 

0,4 

2,1 

2,5 

3,3 

2,6 

2,3 

oleiste 
w 2001 r. 
oil plants 
in 2001 

5,4 

4,7 

5,8 

2,5 

10,7 

0,8 

6,8 

0,4 

0,3 

10,2 

2,1 

2,3 

8,0 

3,1 

7,4 

3,2 

:..:2 
>.. "'O 
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~ Il) ..5 
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f] ~ 
57,2 

41,8 

5,7 

1,2 

34,6 

31,4 

28,3 

46,2 

75,6 

29,6 

23,3 

12,5 

61 ,7 

28.5 

35.3 

22,2 
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2,1 

1,6 

0,3 

0,2 

3,9 

19,4 

20,5 

1,6 

0,0 

l,2 

19,9 

0,1 

0,3 

18,5 

8,7 

1,5 

ródlo: Stati st ischcs fahrbuch liber Emahrung, Landw i11schaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland 200 1, Landw irtschaftsverlag GmbH , Miinster-Hiltrnp ; 
FAOSTA T: Rocznik Statystyczny RP 200 I, GUS Warszawa. 
Source: Stati stic3[ Yearbook of Poland 200 1 Warsaw. 
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Odmienna w Polsce jest także struktura zasiewów. Mamy wysoki udział zbóż 

w strukturze zasiewów, wynoszący prawie 63%, gdy w państwach Unii średnio niewiele 
ponad 50%. Austria i Dania ze względu na znaczny rozwój chowu trzody chlewnej są 
w czołówce. W Holandii i Portugalii natomiast zboża w strukturze zasiewów stanowią 
zaledwie 24% powierzchni gruntów ornych (tab. I). 

W Holandii niski jest udział zbóż w strukturze zasiewów, ponieważ uprawia się 
znaczne ilości warzyw, buraków cukrowych i ziemniaków. Największy udział w uprawie 
buraków cukrowych występuje w strukturze upraw w Holandii (11,1%) oraz w Belgii 
i Luksemburgu (10,4%). Największy udział oleistych występuje we Francji (10,7%) 
i w Niemczech (10,2%). W Polsce udział buraków cukrowych wynosi 2,3% (w UE -
2,6%), oleistych - 3,2% (w UE - 7,2%). Wyjątkowo duży udział w strukturze upraw 
w Polsce występuje w uprawie ziemniaków, bo stanowi on 8,5%, a w Unii - 1,9%. Tak 
duży udział ziemniaków w strukturze upraw, w porównaniu z mniejszymi państwami 
Unii, należy uznać za niekorzystny. Wynika to głównie z uzyskiwanych niskich plonów 
(tab. I). 

OBRÓT ZIEMIĄ ROLNICZĄ I JEJ DZIERŻAWA 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje dokonywanych transakcji między rolnikami: 
I) obrót między rolnikami (osobami fizycznymi), 
2) obrót między osobami prawnymi (spółkami prawa handlowego). 

Rolnicy indywidualni w niewielkim odsetku dokonują transakcji kupna-sprzedaży 
ziemi rolniczej. Na przykład , w 2000 r. tylko 2, I% ogółu rolników indywidualnych 
przeprowadziło transakcje kupna-sprzedaży gruntów rolnych. Powierzchnia gruntów 
objęta obrotem wyniosła wówczas I 93,6 tys. ha . Z tej liczby na obrót między rolnikami 
(osobami fizycznym i) przypadło 1 1O,7 tys. ha. 

Na jedną transakcję przypada niewielka powierzchnia użytków rolnych . W obrocie 
pomiędzy osobami fi zycznymi areał ten wynosił ok. 3,8 ha, a między rolnikami i osoba
mi prawnymi - 20 ha. 

W obrocie gruntami rolnymi ważną rolę odgrywa dzierżawa międzysąsiedzka. 
Ranga i skała tego problemu w Polsce, w porównaniu z krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej , jest j ednak niewielka. Proces oddzierżawienia gruntów rolnych jest 
w sumie korzystny, daje bowiem możliwość otrzymywania renty dzierżawnej oraz 
przetrwania okresów trudnych ekonomicznie dla ich właścicieli. Dzierżawa nie narusza 
w łasnośc i posiadanej ziemi . 

Dz i e rżawa gruntów stosowana jest w Polsce od dawna. Oddzierżawiają je często 
t akże osoby, które podejmują prace poza gospodarstwem . Po ł 990 r. zmalała liczba 
rodzi n dwu zawodowych. Zjawisko dwuzawodowości było szczególnie charakte1ystyczne 
w pierwszej połowie lat pięćdz i es i ątych , kiedy rolników obciążano dodatkowo dotkli
wym i \v iadczeniami. Obecn ie nadal pewna część rolników czerpie dodatkowe dochody 
spo a gospodarstwa. To często sk łania ich do międzysąs iedzk iego wydzierżawienia 

gruntów ro lnych. Zwykle pozostawiają 1-2 ha ziemi rolniczej na zaspokojenie swoich 
p trzeb w zakres ie zaopatrzeni a w a11ykuly żywnościowe. 

Ac/a Sci. Pol. 
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W 2000 r. skalę dzierżawy określono na ok. 360 tys. ha. Dotyczyła ona 60 tys . 
gospodarstw rolnych, przy czym rok wcześniej skała dzierżawy była większa. Dzierża
wiono wówczas 330 tys. ha, które pochodziły z 73 ,3 tys. gospodarstw rolnych. 

W latach 1999-2000 wzrósł średni obszar wydzierżawionych gruntów rolnych 
(z 4,5 ha do 5,9 ha). W tym okresie wzrosła popularność dzierżawy na dłuższy okres. 
Na przykład, dzierżawa ziemi rolniczej na 6-1 O lat na rynku międzysąsiedzkim w 1999 r. 
stanowiła 35% umów dzierżawnych, natomiast w następnym roku wzrosła do 53% 
umów. Wyniki badań nad dzierżawą gruntów rolnych wskazują, że z dzierżawy korzy
stają głównie gospodarstwa większe . Na przykład, w 2000 r. gospodarstwa dzierżawiące 
ziemię rolniczą i mające powyżej 20 ha korzystały z 70% ogółu dzierżawionych 

gruntów. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się tendencję spadkową 
zainteresowania dzierżawą międzysąsiedzką. 

ZAGOSPODAROWANIE ZIEMI PRZEZ AGENCJĘ WŁASNOŚCI ROLNE.J 
SKARBU PAŃSTWA 

Wraz z upływem lat, od momentu utworzenia Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, zmniejsza się intensywność zagospodarowania ziemi rolniczej będącej w jej 
posiadaniu. Wynika to z rozdysponowania większości areału i pozostawienia mniej 
atrakcyjnych obszarów. Największa sprzedaż gruntów miała miejsce w 1996 r„ sprze
dano wówczas 192 tys. ha gruntów. 

W następnych latach zmniejszyła się sprzedaż ziemi rolnej, przy czym w latach 
1999-2000 utrzymywała się ona na zbliżonym poziomie, tj . 119-120 tys. ha. Z tej liczby 
ok. 5% sprzedanej powierzchni gruntów rolnych stanowiły działki przeznaczone na cele 
nierolnicze. W latach 1999-2000 rozdysponowano ok. 114 tys . ha typowo rolniczych 
gruntów. Jedna transakcja dotycząca sprzedaży gruntów rolnych obejmowała w 1999 r. 
8,7 ha, a w 2000 r. 9,6 ha (tab. 2). 

Część gruntów rolnych przekazano gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, lasom 
państwowym, kościołowi . Wraz z upływem lat od 1995 r. wyraźnie wzrosła powierz
chnia przekazywanego areału. Jeśli w 1992 r. przekazano tylko I tys. ha, to w 2000 r. -

33 tys. ha. Najwięcej gruntów oddano w 1998 r. (38 tys. ha). Ogólnie najwięcej gruntów 
rolnych rozdysponowano w 1996 r. (227 tys. ha), a w ostatnim analizowanym roku 
158 tys. ha (tab. 2). 

Nadal niemała powierzchnia gruntów rolnych wymaga rozdysponowania . Na 
koniec 2000 r. stan zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosił 3492 tys. 
ha. Z tej liczby jest w użytkowaniu: 
I) zarządu i wieczystego użytkowania - 153 tys . ha, 
2) administracji - 39 tys . ha, 
3) dzierżawnym - 2618 tys. ha. 

Na zagospodarowanie oczekuje 682 tys. ha (tab. 2). Najwięcej gruntów wydzierża
wiono, wg IERiGŻ, w latach 1993-1994, bo ok. 100 tys . ha miesięczn ie. Jednak 
w następnych latach zainteresowanie dzierżawą gruntów z A WRSP zmalało . Do końca 
2000 r. z dzierżaw wycofano, wg IERiGŻ, ponad 1,5 mln ha. Stanowi to ok. 37% dzier-

Oeconomia 2 (2) 2003 
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Tabela 2. Działalność Agencji Własnośc i Rolnej Skarbu Państwa w zakresie przejmowania 
i zagospodarowan ia państwowych gospodarstw rol nych oraz gruntów z Państwowego 

Funduszu Ziemi 
Table 2. Agricultural Property Agency (APA) activity in the field of overtaking and using state 

farms and land from State Land Fund 

Wys7.czególnicnie 
Spccyfikation 

Powie17.Chnia ogólna gruntów 
Total arca 

Powicl7.Chnia ogólna gruntów 
Total area 

Jedn. Przyjęto ogółem 

miary Overtaken total 
units 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

tys. ha 
1432 1868 932 182 92 86 

th of ha 

Z pai"1stwowych gospodarstw mlnych/Fmm state fanns 

tys. ha 
1370 1659 699 14 8 

th of ha 

Z Pruistwowego funduszu Ziemi/Fmm State Land Fund 

Powierzchnia ogólna gruntów tys. ha 
59 200 177 102 32 9 

Total arca th of ha 

Z innych tytulów/From other sourccs 

Powic17.Chnia ogólna gruntów tys. ha 
3 9 56 66 52 76 

Total arca th of ha 

Rozdysponowano/Distributed 

Powicl7.Chnia ogólna gruntów tys. ha 
10 59 82 147 227 172 

Total arca th of ha 

w tym grunty: 
1 ) sprzedane tys. ha 

9 49 65 115 193 150 Total arca th of ha 
l) sold 

2) 1mckazanic nieodpłatn i e") tys. ha 
8 12 30 34 22 

2) giwn free th of ha 

Stan zasobuhl/State of resources 

1998 1999 2000 

57 20 29 

5 

18 7 9 

38 12 15 

192 155 158 

147 119 120 

38 34 33 

Powierzchnia ogólna gruntów 
Total arca 

tys. ha 1422 3231 4081 41 16 3981 3895 3757 3622 3492 

w tym gnmty przekazane w: 
toL1l arca inhuding land givcn to: 
I ) 1..1117.ąd i wiccLyste użytkowanie 
1) long-lenn lease or administmtion 

2) administracj ~ 

2) administmtion 

th of ha 

tys. ha 
th of ha 

tys. ha 
th of ha 

22 41 

o 93 285 333 

66 107 122 124 153 

268 248 208 135 39 

3) cl7 i cr1..aw~ 

3) lcas ingln:nt 
tys . ha 
th of ha 

49 900 1981 2745 2928 2890 28 1 o 2692 261 g 

4) oczekuj ące na zagospodarowanie 
( mi ~dzy innymi - w bezumownym użyt

kowaniu) 
4 ) waiting fordist1ibution ( f.c. uscd witl10ut 
agrcc:mc:nt) 

tys. ha 
th of ha 

1373 2238 1793 997 719 650 617 671 682 

'
1Na włas n ość gminom. spólclzielniom mieszkaniowym. lasom pmistwowym. na rzecz osób prawnych. 
k ośc i o ł a kat oli ckiego i osób pos iadaj ących d z iałki w dożywotnim użytkowaniu/For loca! communes, housing 
coopt.;ra ti v~s. s tat ~ . 

h1Stan na ko niec ro ku/Status on yca r end. 
/ ró cllo: Rnc111ik Statys tyczny Rolnictwa. GUS. Warszawa. grudzici"i 2001 r. 

ourcc: : Statistical Ycarbook 0f Agriculturc 200 1. MSO. Warsaw, Deccmbcr 2001 . 
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żawionej powierzchni z A WRSP. Rozwiązanie umów dzierżawnych wynikało głównie 
z inicjatywy dzierżawiących. Część gruntów rolnych wyłączono z dzierżaw na podsta
wie np. nabycia nieruchomości przez samego dzierżawcę. 

NABYWANIE GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW 

Sprzedaż nieruchomości dla obcokrajowców reguluje ustawa z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (DzU z 1996 r., nr 54, poz. 245 
z późniejszymi zmianami). W myśl tej ustawy, zakup nieruchomości przez obcokrajow
ców wymaga zezwolenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy 
akceptacji Ministra Obrony Narodowej. W przypadku zaś nieruchomośc i rolnych 
wymagana jest także zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi . 

Liczba wniosków składanych przez cudzoziemców o kupno ziemi rolniczej wyraź
nie wzrosła w latach 1990-2000. Jeśli w 1990 r. złożono 30 wniosków, to w 2000 r. 202 . 
Najwięcej ich zgłoszono w 1997 r. (284) i w 1996 r. (267) (tab. 3). 

Tabela 3. Liczba złożonych przez cudzoziemców wniosków i wydanych zgód na zakup z iemi 

rolniczej 

Table 3 . Number of foreing investor's applications and issued penni ssions for land purchasc 

Liczba Obszar gruntów (ha) Liczba wydanych zgód Obszar gnmtów, na 
Rok wniosków Area of land (ha) Number of issued które wydano zgod~ (ha) 
Years Number permissions Arca of land pcnnitt.:d 

applications to be sold (ha) 

1990 30 I 316,00 

1991 43 I 229,20 2 3,80 

1992 84 3 076,10 2 6,40 

1993 109 790,70 28 122,80 

1994 64 641,20 10 53,20 

1995 97 I 065,30 29 134,90 

1996 267 I 684,90 63 156,70 

1997 284 621,80 105 169,60 

1998 223 I 827,7 1 135 429,43 

1999 226 838,29 140 242.37 

2000 202 697,37 129 192,65 

Razcmffotal 1629 13 788,57 643 I 5 11 .85 

Żródło: Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, Raport nr 4. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej , Warszawa lipiec 200 I r. (wg danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 
Sourcc: Agricultural land market. Status and perspcct ives. Repo11 No 4, Inst itute for Agri c ultut~ ił and r ood 
Economics, Warsaw Jul y 200 I (according to Minist1y of Agriculturc and Rura! Devd opment data) . 

Różnie też kształtował się obszar gruntów w latach, na które s kład an o wnioski 
w celu ich zakupu. Chociaż w I 990 r. najmniej ich było liczebnie, to obszar w porów
naniu z innymi latami był znaczący ( 13 I 6 ha) . Zgodę na najwi ę k szy area ł zak upu ziemi 
rolniczej wyrażono w 1992 r. (3076, I ha) . W ostat11im analizowanym roku chciano 
zakupić 697,4 ha (tab. 3). 
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Rozmiar sprzedaży ziemi rolniczej cudzoziemcom przedstawia liczba wydanych 
zgód i obszar gruntów, na zakup których wydano zgodę . Jeśli w latach 1991 i 1992 
wydano tylko po 2 zgody, to w 2000 r. - 129. Najwięcej zgód wydano w 1999 r. - 140. 
Zdarza s i ę też, że cudzoziemiec otrzymał zgodę na kupno ziemi, ale z transakcji tej 
z rezygnował. 

Powierzchnia gruntów sprzedanych cudzoziemcom nie była adekwatna do liczby 
zgód wydanych na jej zakup. Pierwsze grunty rolne sprzedano w 1991 r. (3 ,8 ha) , a w 
2000 r. - 192,65 ha. Szczególnie dużo sprzedano ziemi rolniczej w 1998 r. - 429,43 ha 
(tab. 3). 

Z danych liczbowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w 200 I r. 
wydano 159 zgód na zakup gruntów rolnych przez obcokrajowców na powierzchnię 
ponad 353 ha. W tym też roku wydano najwięcej zgód na kupno ziemi rolniczej przez 
cudzoziemców. 

Od 1997 r. obcokrajowcy mogą nabywać udziały lub akcje w spółkach, które 
pos i adają grunty rolne . Na taki zakup zgodę wyraża Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. W latach 1997-2001 zgód na kupno ziemi wydano 180. Rocznie wydawano ich od 
23 w 200 I r. do 52 w 1997 r. Zgody na nabycie przez cudzoziemców udziałów lub akcji 
w spó łkach mających grunty rolne objęły ponad 3595 ha. Powierzchnia sprzedana 
cudzoziemcom jest wi ęc znikoma w porównaniu do ogólnego areału użytków rolnych -
0,94% (tab. 4). 

Tabe la 4 . Liczba pozytywni e rozpatrzonych wniosków cudzoziemców o objęcie akcji lub udzia
ł ów w spółkach dysponujących gruntami rolnymi 

Table 4. Number o f positi ve estimated Foreign citizens appłications of shares or actions overco
ming in partncrships with agricultural land 

Rok 
Y cars 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Ra?Cmf fo tal 

Liczba wydanych zgód 
Number of issucd pcnniss ions 

52 

37 
40 

28 

23 

180 

Powie17.chnia gruntów rolnych w dyspozycji spółek (ha) 
Acreage of agricultural land owncd by partncrship (ha) 

558, 18 

177,27 

2512.85 

178.40 

168,74 

3595,44 

Żrócl l o : Rynck ziemi roln iczej . Stan i perspektywy, Raport nr 4. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnośc i owej. Warszawa. lipiec 200 1 r„ Rynek ziemi ro lniczej .„; Raport nr 3. I E RiGŻ, Warszawa, lipiec 
2000 r„ oraz in fo rmacje z Departamentu Gospodarki Z i emią i Infrastruktury Wsi Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

CENA KUPNA-SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH 

Cena ziemi ro lniczej za leży od bardzo wielu czynników o charakterze przyrodniczym 
1 ekonomicznym. Na przy kład , w 2000 r. ś redni a ocena gruntów rolnych w obrocie 
m iędzysąs i edzkim wynios ł a 4 786 zł za ha. Szczególnie wysokie ceny ziemi odnotowano 
w woj. ma łopo l skim (7, l t\ ·. za ha), a n aj ni ższe w woj . lubuskim (3 tys. zł) . Rok 
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wczesmeJ średnia cena gruntu rolnego wyniosła 4390 zł za 1 ha. Wówczas to ceny 
najwyższe i najniższe odnotowano w tych samych województwach. Cena w woj . mało
polskim osiągnęła 6,7 tys. zł , a w woj. lubuskim (2,6 tys. zł). Uwzględniając jednak 
wskaźnik inflacji, cena ziemi w latach 1999-2000 uległa obniżeniu . 

Analiza wyników badań wykazała, że najniższe ceny gruntów występowały w przy
padku ziemi sprzedawanej przez A WRSP. Wynikało to prawdopodobnie z konieczności 
wyłączenia ich z produkcji. Najwyższe zaś ceny odnotowano w transakcjach prywat
nych. Różne też były ceny ziemi rolniczej w zależności od ich przeznaczenia. W każdej 
z trzech grup form własności najwyższe ceny uzyskiwano ze sprzedaży komercyjnej 
i kolejno mniejsze ze sprzedanych ziem budowlanych, rekreacyjnych i rolnych (rys. I). 

/ 
18 ć' 

l6 v, 
I , 
I / 

14 -"'' 
I / 

12 J/ 
l / 

10V 
V' 8 1 
j / 

6 V 4v 
2V 
o ~ 

Transakcje prywatne 

Private transations 

m komercyjne/commercial 

m rekracyjne/recreational 

AWRSP 
APA 

Grunty komunalne 
Comunal land 

m budowlane/constrnct i on 

O rolne/ag1icultural 

Rys. I. Poziom cen gruntów w zależności od formy własności i funkcji zagospodarowani a 
Graph 1. Prices of the land according to ownerships fonn and usage functi on 
Żródło : M. Mejszelis. 2002; Rynek nieruchomości gruntowych a rozwój gospodarczy wybranych gmin . 
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin (maszynopis) . 
Source: M. Mejszelis 2002; Red estate land market and economic developmcnt of selec lcd local communiti es. 
University of Agriculture. Szczecin (manuscript) . 

Na ogół wyższe ceny ziemi rolniczej zaobserwowano w gminach ukierunkowanych 
głównie na rozwój pozarolniczych kierunków działalności gospodarczej ( komercyjn ą, 

budowlaną, rekreacyjną) . Szczególnie wysokie ceny występowały w pas ie rozwojowym 
aglomeracji szczecińskiej i nadmorskiej . Nabywcy płacili także wysokie ceny za grunty 
położone w sąsiedztwie dużych zbiorników wodnych . 

Jak przy sprzedaży ziemi rolniczej , tak i w przypadku ceny jej d zi e rżawy wys tępuj ą 

znaczące różnice . Z analizy dzierżawy gruntów w 2000 r. wynika, że wysokość czyn
szów dzierżawnych waha się w granicach od 40 do 450 zł za I ha. Bywaj ą czynsze 
dzierżawne , stanowiące opłatę równowartości podatku rolnego . Są też św i ad czo ne 
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w naturze, usługach i pomocy sąsiedzkiej (22 ,8% dzierżaw) . Natomiast opłaty tylko 
w środkach pieniężnych stanowią 52,2%. 

Na przestrzeni ostatnich lat znaczenie czynszu w fonnie pieniężnej stale rośnie. 
J eś li kilka lat temu opłata za dzierżawę w fonnie podatku rolnego stanowiła 1/3 ogółu 
umów dzierżawy , to obecnie stanowi ok. 16%. W ujęciu regionalnym szczególnie duży 
odsetek umów dzierżawy określa czynsz tylko w formie podatku, zwłaszcza w północ
nej części Polski, bo tu cena ziemi jest najniższa, a jej podaż - najwyższa. 

Warto również wspomnieć o cenie ziemi w Polsce w konfrontacji z jej ceną w pań
stwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce jest ona stosunkowo niska, głównie 
w porównaniu z Luksemburgiem i Holandią. Należy liczyć się z tym, że po przyjęciu 
Polski do Unii cena ziemi w Polsce wyraźnie wzrośnie . 

WNIOSKI 

I. Rolnictwo polskie ma duży potencjał produkcyjny, zwłaszcza ziemi i pracy, bo 
w krajach Unii Europejskiej Polska będzie miała największe zasoby ziemi, a na trzecim 
miejscu - pracy. 

2. Powierzchnia ziemi rolnej na 1 mieszkańca w Polsce, w porównaniu z Unią, 
w zakresie użytków rolnych jest wyższe (o ok . 25%), a powierzchnia gruntów ornych 
044%. 

3. Dynamika obrotu nieruchomościami gruntowymi zależny od poziomu rozwoju 
gospodarczego regionu i j ego przeznaczenia - komercyjnego, budowlanego, rekreacyj
nego ( najwyższe ceny) i rolnego (najniższe ceny). 

4. Obrót ziemią rolniczą w Polsce jest na niskim poziomie, bo relatywnie eksten
sywna i ni ska jest jej produktywność , co umożliwia wytwarzanie tańszej i zdrowszej 
żywności w zgodzie z wymogami środowiska naturalnego. 

5. Sprzedaż ni eruchomości rolnych cudzoziemcom jest niewielka, a sprzedaje się 
glównie obywate lom narodowości polskiej , pochodzenia polskiego i małżonkom oby
wateli polskich. 

6. W ostatnich latach zmniejszyło się trwale zagospodarowanie gruntów rolnych 
Agencj i Własn ości Rolnej Skarbu Państwa, co wynika głównie z rozdysponowania już 
w przeszłośc i obszarów atrakcyjniejszych. 

7. Niewielka jest skala międzysąs i edzkiej dzierżawy gruntów rolnych, zwłaszcza 

w odnies ieniu do paóstw członkowskich Unii Europejskiej, chociaż może być korzystna 
dla jej w łaśc i c i e li , ale w Polsce ni e sprzyja jej koniunktura w rolnictwie. 

8. Cena ziemi w Polsce, w porównaniu z jej ceną w Unii , jest wyraźnie ni ższa, ale 
po przystąp i eniu do Wspólnoty Europejskiej na leży spodziewać się jej znacznego wzrostu. 
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researches and references. Period of the research data covers 1992-2000. The paper is 
erded with practical conclusions. 

Key words: agricultural land resources, land prices, Poland. 

Lech Pałasz. Akademia Rolnicza, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Ży1V11ościowej, 
Katedra Polityki Gospodarczej i Rynku, ul. Żołnierska 47, 71-21 O Szczecin 
tel./fax (091) 48 76 949;e-mail: LPalasz@e-ar.pl 

Oeconomia 2 (2) 2003 



Oeconomia2 (2) 2003, 95-106 

SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW 
Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTW A 
(NA PRZYKŁADZIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO) 

Grzegorz Smytry, Bogdan M. Wawrzyniak 

Streszczenie. Agencja Własności Rolnej Skarbu Paóstwa została powołana w celu zago
spodarowania gruntów państwowych gospodarstw rolnych i Pa1\stwowego fundu szu 
Ziemi. Agencja rozpoczęła działalność w I 992 r. i w połowie 2003 r. zosta ła przekształ

cona w Agencję Nieruchomości Rolnych. W ten sposób Agencja w poprzednim k zta łc i c 

przeszła do historii. Badania przeprowadzone na tereni e działania jednego oddzi a łu tere
nowego Agencji charakteryzują kierunki zagospodarowania gruntów byłych PGR na 
przestrzeni 11 łat. Wyniki badań przedstawiono w trzech grupach tematycznych: I) jako 
sprzedaż gruntów, 2) jako dzierżawę i 3) inne sposoby zagospodarowan ia mienia Skarbu 
Państwa. Analizy dokonano najpierw w układzie trzech województw (do 1998 r.). a po 
wyłonieniu jednego województwa - w skali całego regionu kujawsko-pomorskiego. 

Słowa kluczowe: sprzedaż ziemi, dzierżawa administrowanie. 

WSTĘP 

Powołanie w lipcu 2003 r. Agencji Nieruchomości Rolnych w miejsce Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa (A WRSP) oznaczało, że Agencja wyczerpała swoją 
formułę działania, spełniła swoją misję i definitywnie zamknęła pewien rozdział dzi ałal

ności w sferze transformacji rolnictwa. Jak wiadomo, Sejm RP ustawą z 1991 r. uczynił 
z Agencji jedynego gospodarza majątku Skarbu Pal'1stwa w rolnictwie oraz powierzył 
jej realizację przekształceń własnościowych w tym sektorze. W ustawie określono tryb 
likwidacji PGR, sposób przejmowania mienia przez Agencję do Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalono podstawowe fonny zagospodarowania tego mienia. 

Z kolei Agencja Nieruchomości Rolnych , oprócz zadań związanych z kontynuowa
niem roli A WRSP, została zobowiązana do poprawy struktury agrarnej oraz do prze
ciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych (ustawa z 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego). 

Zakresem pracy objęto lata 1992-200 I i skoncentrowano s ię na funkcjonowa niu 
jednego Oddziału Terenowego Agencji . 
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CEL I METODY BADAŃ 

Zasadniczym celem badań była analiza kierunków zagospodarowania gruntów 
z Zasobu Skarbu Państwa, które realizowane było przez następujące fonny: I) sprzedaż 
gruntów Zasobu WRSP, 2) przekazanie w dzierżawę, 3) inne sposoby zagospodarowa
nia, jak administrowanie, tymczasowy zarząd lub nieodpłatne przekazanie. 

Badania przeprowadzono na terenie działania Oddziału Terenowego A WRSP 
w Bydgoszczy, obejmującego obszar trzech województw: bydgoskiego, toruńskiego 
i włocławskiego. Obszar ten od 1999 r. stanowi woj. kujawsko-pomorskie. Przyjęty 
teren badań koncentruje w sobie jak w soczewce wszystkie typowe problemy występu
jące w innych regionach kraju, związane z funkcjonowaniem w przeszłości kombina
tów, nadmiarem siły roboczej, przerostem funkcji socjalnych nad produkcyjnymi, mało 
efektywnym wykorzystaniem czynników produkcji czy też rozrzutnym dysponowaniem 
dotacjami państwowymi [Guziewicz 1998). 

Do 1998 r. badano te zjawiska w ramach trzech wymienionych województw, a po
tem , gdy wyłoniono nowe województwa, łącznie w skali całego Oddziału Terenowego 
Agencji. 

Podstawą badań były metody analizy dokumentacji, metody statystyczne oraz me
tody porównawcze danych między województwami (do 1998 r.). Stan sprywatyzowania 
Zasobów Skarbu Państwa mierzono stosunkiem ziemi sprzedanej do ziemi pozostającej 
jeszcze w gestii państwa. 

SPRZEDAŻ GRUNTÓW ZASOBU WRSP NA TERENIE 
WOJ. KUJAWSKO-POM ORSKIEGO 

Regulacje dotyczące sprzedaży gruntów Zasobu A WRSP wynikają z ustawy z dnia 
19 października 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami [Ziętara 1998). Sprzedaż nieru
chomości jest trwałym i najbardziej pożądanym sposobem wykorzystania majątku 
państwowego. Sprzedaż następuje w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja) 
lub w formie przetargu ofert pisemnych (konkurs ofert). 

Przy sprzedaży nieruchomości rolnych Agencja przygotowała rozwiązania organi
zacyjno-prawne, umożliwiające finansowanie zakupów kredytami preferencyjnymi. 
Jednocześnie umożliwiono spłaty w formie ratalnej , rozłożone na wiele lat. Kredyty 
preferencyjne by ły wspierane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W okres ie od rozpoczęci a działalności OT A WRSP w 1992 r. do 1998 r. sprzedano 
na tereni e badanego regionu 38,9 tys. ha gruntów, przy czym najwięcej - 21 ,0 tys. ha 
(53.9%) w woj . bydgoskim (tab. 1 ). Nabywcami gruntów z reguły byli rolnicy indywi
dualni , którzy ci ąży li do poprawy swojej struktury agrarn~j. 

Większo ć wy łonionych w przetargach kandydatów na nabywców występowała do 
Agencji z wnioskami - zaopiniowanymi przez gminy - o rozłożenie na raty kosztów 
zakupu nabywanyc h gruntów. Przeciętnie kwota ta rozkładana była na 4-6 rat. Średnia 
cena sprzedaży 1 ha gruntów rolnych w 1992 r. wynos iła 526 zł i stale rosła od momentu 
rozpoczęc ia sprzedaży gruntów rolnych (tab. 2). 
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Tabela I. Sprzedaż gruntów ro lnych Skarbu Pa1\stwa pm:jętych przez OT A WRSP w Bydgosz
czy do 1998 r. 

Table 1. Sale of agricultura l land taken over by the Agricultural Property Agency in Bydgoszcz 
until 1998 

Wyszczególnienie 
Woj. Woj. Woj . Raz~m OT 
bydgoskie toruńskie wloclawskic AWRSP 

Sprzedaż ogółem (ha) 21 013 13 475 4 450 38 938 

Udzi ał sprzedaży w strukturze zagospodarowa-
nych gruntów (w%) 11,4 18,3 18,0 13,8 

Liczba zawartych umów kupna-sprledaży 
(bez mieszkań) I 816 I 188 425 3 429 

Źródło: Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. 
Source: Data from Loca! Office of Agricultural Property Agency in Bydgoszcz. 

Ceny gruntów za leżały od podaży ze strony Agencji oraz od miejsca ich polożenia . 

W okolicach znacznej koncentracji byłych PGR i oferowania dużej liczby dzialek do 

sprzedaży zainteresowanie ze strony rolników malało. 

Tabela 2. Średnia cena 1 ha gruntu rolnego 
Table 2. Average price of 1 ha agricultural land (PLN) 

Lata 
Cena w zł Wzrost w% 

ł992= ł 00% 

1992 526 100,0 

1993 I 076 204,6 

1994 ł 269 241 ,2 

1995 I 386 263,5 

1996 2 383 453,0 

1997 3 224 6ł2 ,9 

1998 3 98 ł 756,8 

Źródło : Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. 
Source: Dala frum Luca! Office of Agricultu ral Propc11y Agency in Bydgoszcz. 

W 1998 r. nastąpiło pewne „załamanie" dynamiki sprzedaży, co mi ało związek ze 
spadającą opłaca lnością i niższą niż dotychczas rentownością produkcji ro lniczej. 
Dynamika sprzedaży zależała od prowadzonej polityki roln ej pań stwa , moż li wośc i 

korzystania z kredytów preferencyjnych, kondycji gospodarstw rodzinn yc h oraz 
perspektywy rozwoju sektora rolno-spożywczego . Potencj a lnyc h naby wców ni eru cho
mości rolnych, pomimo korzystnego rozkładania płatnośc i na raty, cechowa ly częs to 

niedostateczna zamożność lub brak zainteresowania inwestowaniem w z iem i ę. Zna lazlo 
to również odbicie w znacznie niższej skuteczności przetargów na sprzedaż grunt ów. 
Dodatkową oko li cznością hamującą proces sprzedaży był brak uregul owa11 w kwestii 

reprywatyzacji oraz braki w dokumentacji prawno-w łasn ośc i owej i geodezyjnej. 
W latach 1992-1998 dynamika sprzedaży gruntów nie wyk azywa ła j edn akowej 

tendencji . Do 1997 r. był wyraźny wzrost, a potem roczny spadek sprzedaży wy n iós l 
niemal 50% (tab . 3). 
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Tabela 3. Dynamika sprzedaży gruntów z Zasobu Skarbu Pal'lstwa 
Table 3. Sale dynam ism of the State Treasury Land 

Lata 
Sprzedaż W tym pierwokup 

ha ha 

1992 195 

1993 I 587 7 

1994 5 348 45 

1995 4 670 93 

1996 9 675 3 846 

1997 11 Ol I 7 971 

1998 6 453 I 974 

Żródlo : Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. 
Source: Data from Loca! Office of Agticu ltu ra l Property Agency in Bydgoszcz. 

procent 

0,5 

0,8 

1,5 

39,8 

72,4 

30,6 

Pod względem li czby zawartych umów w strukturze sprzedanych gruntów domi
nowa ły nieruchomości o małym obszarze . Średni areał sprzedaży przypadąjący na 
I umowę wynosił 11 ,4 ha gruntów, w tym : w woj. bydgoskim - I 1,6 ha, w woj. toruń 

sk im - 11 ,3 ha, w woj . włocławskim - I 0,5 ha. 
Interesująca była także struktura sprzedaży, która informuje, jakie grupy rolników 

byly nabywcami . Na ogólną l iczbę 3429 zawartych umów na zakup gruntów 32,3% 
s tanowiły umowy do I ha (tab. 4). 

Tabela 4. Struktura sprzedaży gruntów WRSP do 1998 r. 
Table 4. Sale strueture of the APA 's land into 1998 

Powierzchnia w ha Liczba umów Procent 

Do I I 108 32,3 

1- 5 950 27,7 

6- 10 619 18, I 

11- 20 398 11 ,6 

2 1- 50 265 7,7 

5 1- 100 30 0,9 

10 1- 200 21 0,6 

20 1 500 37 I.I 

501- 1000 0,03 

Żródlo: Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. 
Soum:: Data from Local Office of Agricultural Propcrty Agency in Bydgoszcz. 

Nabywcami gruntów rolnych byli głównie rolnicy indywidualni. W momencie 
za łamani a s i ę sprzedaży Ministerstwo Ro lnictwa i Gospodarki Żywnościowej wystąpiło 
z nową inicjatywą wspierania zakupu przez pozyskiwanie kredytu preferencyjnego. 

Jednakże przy preferencyjnym zakupie wprowadzono pewne zastrzeżenie , dotyczą

ce maksymalnej powierzchni gruntów, jaką może nabyć jeden podmiot, oraz drugie 
zastrzeżen i e , które dotyczy ło wysokości pierwszych wpłat i maksymalnego okresu 
spłaty [Wawrzyniak 2003]. 
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W 1999 r. wyłoniono nowe województwo kujawsko-pomorski e i w dz i a ł a lnośc i 

oddziału terenowego nie zaszły istotne zmiany, poza odstąpieniem od koniecznośc i 

prowadzenia odrębnej statystyki dla każdego ówczesnego województwa. 
Sprzedaż gruntów (w ł atach) przedstawiała s i ę następuj ąco : 1999 - 46 15 ha, 2000 -

7340 ha, 2001 - 7021 ha, 2002 - 7214 ha. 
Z badań przeprowadzonych na terenie działania Oddziału wynika, że zakupem nie

ruchomości rolnych zainteresowani byli głównie właściciele gospodarstw wi ększych , 

zwłaszcza o powierzchni ponad 50 ha. Dlatego też rolnicy z tych gospodarstw częśc i ej 

stawali do przetargu, a przy tym poszukiwali działek o większym area le. 
Ogólnie biorąc w łatach 1992-2002 sprzedano łącznie 60 728 ha gruntów, co 

w stosunku do 255 417 ha przejętych do zasobu nieruchomości stanowilo 23 ,8%. 
Z kolei wskaźniki sprywatyzowania w poszczególnych latach przedstawi a ły s i ę 

następująco : 1995 - 4,0, 1997 - 11 ,6, 1998 - 13 ,8, 1999 - 15 ,4, 2000- 18,2 , 200 I -
20,9, 2002 - 23 ,8. 

Jak wynika z powyższej analizy, trwałe zbycie mienia w postaci sprzedaży mialo 
stałą tendencję n arastającą i w 2002 r. już prawi e j edna czwarta Zasobu Skarbu Pai'1 stwa 
znalazła nabywców, którzy tę ziemię mogli wpisać do księg i wieczystej. Z bada i'1 prze
prowadzonych wśród dzierżawców wynika, że istnieje silna ch ęć nabyc ia gruntów, ale 
na przeszkodzie stały trudne warunki ekonomiczne, które ni e pozwa l ały na zac i ągni <;:c i e 

komercyjnego kredytu. Stąd zapowiedź wprowadzenia kredytu preferencyjnego, i to 
rozłożonego na wiele lat, w sposób zdecydowany wpłynęła na zwiększeni e za intereso
wania kupnem ziemi. 

Trwałe zbycie mienia Skarbu Państwa przez akt sprzedaży wydaje s i ę najbard ziej 
pożądaną formą zagospodarowania gruntów. Sprzedaż wykaza ła j ednak swoje ograni 
czenia strukturalne, organizacyjne, prawne i produkcyjne. Ziemia j est szczególnym 
czynnikiem produkcji, którego nie można „przenos ić" do nabywcy, lecz wręcz odwrot
nie - nabywca musi akceptować fakt jej położeni a. Ponadto, Agencja ni e by ł a za in tere
sowana sprzedażą byłych PGR „kawałek po kawałku", lecz całych j ednostek gospodai·
czych. Występowała więc wyraźna rozpiętość między podażą ziemi a popytem na ni ą. 

Rolnicy chcieli niekiedy „wyłuskać" najlepsze kawałki gruntów z j ednoli tego obszaru , 
co n ie było akceptowane przez Agencję [Spychalski 1999]. 

Poziom sprzedaży ziemi był funkcją sytuacji ekonomicznej rolnictwa, w i e l kośc i 

taniego, bo preferencyjnego, kredytu oraz zapotrzebowania na produkty pochodzenia 
rolniczego. Sprzedaż ta powinna wzrosnąć w związku z nową u stawą o obroc ie z i emi ą, 

która ukazała się przed naszym wej ściem do Unii Europejskiej . 

DZIERŻAWA GRUNTÓW ZASOBU WŁASNOŚCI RO LNEJ 
SKARBU PAŃSTWA 

Dzi e rżawa gruntów wchodzących w skład Zasobu Skarbu Pań s twa okaza ł a s i<;: pod
stawową, a przy tym rea li zowaną na szeroką ska l ę formą przek szta ł ce 1i w łasn ośc i owych 

w rolnictwie. I stotą d zi erżawy j est okreś l ony stosunek prawny, na mocy którego dzier
żawca (osoba fi zyczna lub praw na) użytk uj e cudzą rzecz lu b prawo majątk owe za 
zapłatę (tenuta dz ierżawn a) okreś l on ą w umowie. Umowa dz i e rżawn a zawiera na ogó ł 

okres dz i e rżawy oraz prawa i obow iązk i obu stron [Tańs ka-H u s 1999]. 
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Stosunki dzierżawne są znane od dawna i przez to dość rozpowszechnione w rol
nictwie z uwagi na swoje walory prawne i strukturalne, ponieważ w stosunkowo szyb
kim czasie mogą przyczynić się do poprawy struktury agrarnej. Dzierżawa gruntów jest 
bardzo rozpowszechniona w Unii Europejskiej, gdzie 37% gruntów było użytkowanych 
w tej właśnie formie [Grzelak 1999]. 

Przejście do gospodarki rynkowej w rolnictwie ożywiło obrót ziemią, w tym szcze
gólnie w formie dzierżawy. Rozwijający się rynek wymuszał przyspieszenie procesów 
dostosowawczych . Dla wielu gospodarstw chłopskich punktem wyjścia do tych proce
sów było powiększenie obszaru. Przy dotkliwym braku kapitału dzierżawa stała się 
najdogodniejszym sposobem ekspansji obszarowej. 

Również dla Agencji dzierżawa okazała się najszybszym i najbardziej efektywnym 
sposobem zagospodarowania mienia Skarbu Państwa. Przez dzierżawę zdołano w spo
sób powszechny udostępnić ziemię rolnikom, która dzięki temu nie pozostawała 

w odłogu oraz niewykorzystana rolniczo. Regulacje związane z dzierżawą, a więc opłaty, 
okresy, warunki wypowiedzenia, prawo pierwokupu, były dogodne dla obu stron. 

Agencja w praktyce stosowała i stosuje trzy sposoby dzierżawy: 
dzierżawa wyłącznie ziemi - z tej formy korzystają głównie rolnicy indywidualni 
zainteresowani powiększeniem swoich gospodarstw; 
dzierżawa ziemi z budynkami i budowlami; jest to oferta dla podmiotów krajowych 
i zagranicznych, wykorzystywana w przypadku dzierżawy całych gospodarstw lub 
ich zorganizowanej części (zakłady, obiekty); 
dzierżawa ziemi z budynkami i budowlami oraz dzierżawa części drogich maszyn 
i urządzeń . 

Dzierżawa nieruchomości rolnych realizowana była w trybie przetargu publicznego 
ustnego i pisemnego. W ogłoszeniach o przetargu pisemnym Agencja często zamiesz
cza informacje o dodatkowych wymaganiach , które będzie brała pod uwagę komisja 
przetargowa przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Kryteria te mogą dotyczyć takich 
spraw, jak: 

wielkość gwarantowanego zatrudnienia, 
powodzenie wskazanego kierunku produkcji lub sposobu gospodarowania (na 
obszarach prawnie chronionych) , 
przeznaczenie przedmiotu dzierżawy na cel określony w programie restrukturyzacji 
(np. cel związany z działalnością społeczną), 

zobowiązanie oferenta do zakończenia lub rozpoczęcia określonych inwestycji (np. 
rekonstrukcji obiektów zabytkowych), 
kwa lifikacje oferenta i gwarancja racjonalnej gospodarki. 
Począwszy od 1994 r. wprowadzono nową formę rozdysponowania mienia, nawią

zuj ącą do leas ingu, wykorzystywanego w praktyce gospodarczej krąjów Europy 
Zachodniej jako źródło finansowania inwestycji . 

Dz i e rżawa cieszy ł a s i ę od początku większym zainteresowaniem niż kupno, głów
nie z uwagi na możliwość relatywnie ni ższego zaangażowania własnych środków finan
sowych rolników. Praktyka pokazał a. że fom1a dzierż.awy stała s i ę dla szerokiego kręgu 
ro lników oraz innych podmiotów gospodarczych dogodnym i stosunkowo łatwo 

dos tępnym spo ·obem u żytkowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. 
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W rezultacie procesu przemian własnościowych w rolnictwie realizowanego przez 
r gencję został stworzony rynek dzierżaw o dużej skali, zarówno gruntów, jak i innych 
sk :adników majątku Zasobu. 

Ogółem od początku działalności Agencji do końca 1998 r. Oddział Terenowy 
wydzi erżawił 275, I tys. ha gruntów ogółem. Udział dzierżawy w strukturze zagospoda
rowania gruntów wynos ił 65,8%, a więc był dominujący. Na wymienione grunty 
zawarto około 16 tys. umów (tab. 5). 

W strukturze wydzierżawionych gruntów dominowały pod względem liczby podpi
sanych umów działki do I ha (41,7%) oraz nieruchomości o powierzchni 2-5 ha 
( 17,3%). Pod względem wydzierżawionej powierzchni umowy dzierżawy nieruchomo
ści większych niż 1 OO ha obejmowały 81,5% wszystkich wydzierżawionych gruntów. 

Tabela 5. Dzierżawa gruntów mienia Skarbu Państwa przejętego przez OT A WRSP w 13yclgosz
czy do 1998 r. 

Table 5. Lease of the State Treasury's land taken over by the Loca! Branch of the APA in 
Bydgoszcz into 1998 

Wyszczególnienie 
Woj. Woj. Woj . Razem OT 
bydgoskie toru1iskie włoclawskic AWRSP 

Dzierżawa - pow. ogółem w ha I 86 779 62 187 26 195 275 156 

Udział dzierżawy w strukturze zagospodarowania 
gruntów (w%) 67,9 59,8 67,6 65,8 

Liczba zawartych umów dzierżawy 9 861 3 350 2 485 15 696 

Żródlo : Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. 
Source: Data from Loca! Office or Agricultural Property Agcncy in Bydgoszcz. 

Przeciętny obszar przypadający na 1 umowę dla nieruchomości do I OO ha wynos ił 

4 ha, a dla nieruchomości większych niż 1 OO ha - 492 ha. 
Dzierżawione grunty w zależności od wielkości areału znalazły s i ę : 1) w rękach 

rolników indywidualnych w przypadku działek małych od I do 20 ha, 2) w rękach kadry 
kierowniczej byłych PGR oraz spółek pracowniczych i podmiotów gospodarczych. 

Tabela 6. Struktura dzierżawionych gruntów WRSP do 1998 r. 
Table 6. Structure of leased land of the APA int o 1998 

Powierzchnia w ha Liczba umów Procent 

Dol 3 045 41 ,7 

1-2 909 12,5 

2-5 I 263 17,3 

5-10 787 10,8 

10-20 602 8,2 

20-50 309 4,2 

50-100 6 1 0,8 

100-500 123 1,7 

500-1000 90 1,2 

Ponad 1000 16 0,2 

Grunty nierolne 93 1,4 

Ż ródlo: Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. 
Source: Data from Locul Office or Agri cultu ra l Propcrty Agcncy in Bydgoszcz. 
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W przeciwieństwie do rosnących nominalnie cen sprzedaży gruntów, czynsze wyra
żone w dt pszenicy w kolejnych latach, po pewnym wzroście, miały tendencje spadkowe. 
W porównaniu do innych regionów kraju, czynsz na analizowanym terenie był relatyw
nie wysoki i wynosił średnio dla lat 1992- 1998 3,51 dt pszenicy (tab. 7). 

Tabela 7. Średnie osiągane czynsze dzierżawne (w dt pszenicy) 
Table 7. Avcrage achieved rent (in cit ofwheat) 

Lata Woj. bydgoskie Woj. toruńskie Woj . włocławskie Razem OT A WRSP 

1992 2,80 1,90 0,90 2,41 

1993 3,2 I 3,74 2,40 3,26 

1994 3,36 4,63 4,20 3,40 

1995 3,36 4,56 4,70 3,66 

1996 2,99 2.53 3,70 2,99 

1997 3,60 5,25 6,80 4,72 

1998 3,04 4,3 I 5,07 3,55 

1992- 1998 3,36 4,21 2,72 3,51 

Żród lo : Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. 
Sourcc: Data from Loca! Office of Agricułtura ł Property Agency in Bydgoszcz. 

Ta utrzymująca się tendencja wynikała między innymi z ciągle niezaspokojonego 
popytu na ziemię. Potwierdzają to przeprowadzone badania ankietowe na temat zainte
resowania rolników kupnem lub dzierżawą nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. 
Z drugiej strony, znaczna część oferowanych gruntów była gorszej jakości, rozłóg był 
przy tym mniej korzystny, a ziemie oddalone od siedzib ludzkich. 

Równolegle z procesem wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu miał miejsce 
proces ich „powrotów" z wcześniejszych dzierżaw . Wiązało się to przede wszystkim 
z wygaszaniem terminów dzierżawy określonych w umowach, ale także ze zjawiskiem 
rozwiązywania umów. 

Do końca 1998 r. z dzierżaw „powróciło" 89,0 tys. ha, z tego na skutek wygaśnięcia 
umowy 36,7 tys . ha (41,2%), rozwiązania umowy 24,6 tys. ha (27,6%) oraz wyłączenia 
części gruntów 27, 7 tys. ha (31,2%). 

W kategorii rozwiązania umowy można wyróżnić pozycję z powodu niedotrzyma
nia warunków umowy przez dzierżawcę. W taki sposób rozwiązano 35 umów na 
powierzchnię 12,8 tys. ha. Grunty „odebrane" dzierżawcom z powodu niewywiązywania 
s i ę z warunków umowy stanowiły zaledwie 6,8% powierzchni wydzierżawionej ogółem 
oraz 0,5% liczby wszystkich zawartych umów. 

Od początku działalnośc i Agencji podejmowano wiele działa1'1 wychodzących 

naprzeciw oczekiwaniom d zi erżawców, którzy z przyczyn niezależnych od nich napo
tyka li na trudnośc i w realizacji zobowiąza 11 wynikających z zawartych umów. Podej
mowane by ły indywidualne rozstrzygnięcia dotyczące obniżenia łub umorzenia należ

n ośc i , a t a k że przesunięcia terminu płatnośc i. 

W 1998 r. problemy dz i e rżawców nas iliły się, a warunki gospodarowania, uzależ
nione od sytuacji na rynku produktów rolnych, uległy pogorszeniu. Wprowadzono 
zatem doraźne ro związania o charakterze interwencyjnym w zakresie skupu zbóż. 
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Zastosowany tu instrument cesji umożliwił dzierżawcom zwolnienie s i ę w termm1e 
z ich zobowiązań wobec Agencji , mimo braku otrzymania faktycznej zapłaty za dostar
czony towar. Przewidziano ponadto w uzasadnionych przypadkach, w ramach działai'l 
krótkofalowych , możliwość prolongaty płatności czynszu, ale bez naliczania odsetek. 

Podjęto również działania długofalowe zmierzające w kierunku poprawy efektyw
ności gospodarowania przez partycypowanie w inwestycjach realizowanych na przed
miocie dzierżawy, zwłaszcza związanych z ochroną środowiska, zastosowaniem nowo
czesnych technologii czy poprawąjakości produktów. 

Po powstaniu nowego woj . kujawsko-pomorskiego dzierżawa nadal na leżal a do 
wiodących form rozdysponowania mienia Zasobu WRSP. Niezwykle i stotn ą rolą 

w rozwoju gospodarstw, które użytkowały większe areały ziemi w formie dz i erżawy, było 

poczucie stałości stosunków dzierżawy . Jednocześnie dzierżawcy odczuwa li potTZebę 
bardziej precyzyjnego unom10wania umowy dzierżawy rolniczej . W poszczególnych 
latach Oddział Terenowy Agencji wydzierżawił : 1999 - 263 305 ha, 2000 - 278 686 ha, 
200 I - 285 177 ha, 2002 - 292 728 ha. 

Umowy dzierżawne na ogół były zawierane na 1 O lat, a w uzasadnionych przypad
kach (np. podjęcie inwestycji przez dzierżawcę) wydłużone były nawet do 30 lat. Nie 
zmieniła się istotnie struktura wydzierżawionych gruntów. Nadal dominującą pozycję 
zajmowały działki małe do 1 ha (34, 1 % umów) oraz ni eruchomości od I do I O ha 
(46,8% umów). W gmpie obszarowej 10-100 ha zawarto 14,8% umów, a na niemcho
mości przekraczające I OO ha 4,3% umów. 

Z kolei powierzchnia gruntów wydzierżawionych w tych grupach obszarowych 
była odwrotnie proporcjonalna do liczby zawartych umów. Grupa powyżej I OO ha, choć 
najmniej liczna, obejmowała 63 ,4% powierzchni wszystkich wydzierżawionych grun
tów, a przeciętny obszar przypadający na jedną umowę wynosił 448,7 ha, podczas gdy 
dla dzierżawców nieruchomości o powierzchni do I OO ha wynos ił tylko 5,8%. 

Tak więc dzierżawę traktowano jako formę kontraktu zapewniającego perspektywę 
gospodarowania w rolnictwie w warunkach ograniczonego kapitału . Z tego też wzg lędu 

dzierżawa stała się podstawowym kierunkiem zagospodarowania ni eruchomości rolnych. 

INNE SPOSOBY ROZDYSPONOWANIA MIENIA SKARBU PAŃSTWA 

Poza sprzedażą i dzierżawą mienia Skarbu Państwa i stniały - zgodnie z ustawą -
inne kiemnki zagospodarowania, jak przekazanie w administrowanie, przekazanie w 
tymczasowy zarząd , nieodpłatne przekazanie lub przekazanie w wieczyste użytk owani e. 

Administrowanie było fom1ą przejściową zagospodarowania mienia pozos t aj ącego 

pod zarządem państwowym . Na terenie działania Oddziału Terenowego A WRSP 
powołano 24 takie gospodarstwa. Ogółem w admini strowaniu by ło 26,7 tys. ha użytków 
rolnych . Ta foma użytkowania nie występowała ty lko na tereni e by łego woj. w łocław

skiego. 
Przekazanie w zarząd dotyczyło tych gruntów, które zostały ods tąpi one główn i e 

państwowym jednostkom organizacyjnym nie pos i adającym osobowośc i prawnej , 
w tym szkołom, domom pomocy społecznej , szpitalom, zespo łom parków krajobrazo
wych . Tak więc w okresie do 2002 r. przekazano w zarząd 7,9 tys . ha gruntów. 
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Kolejną formą zagospodarowania mienia Skarbu Państwa było nieodpłatne przeka
zanie odpowiednim jednostkom organizacyjnym. Nieodpłatnie przekazywano to mienie 
gminom na cele istniejącej i planowanej infrastruktury, lasom państwowym w celu 
zalesienia, a także na rzecz osób prawnych kościoła. W pierwszym okresie transfonna
cji tym sposobem zagospodarowania objęto 4,4 tys. ha gruntów, co stanow iło I, 7% 
udziału w strukturze rozdysponowania mienia. 

Przekazanie w wieczyste użytkowanie stanowiło najmniejszą pozycję w ogólnym 
bilansie zagospodarowania Zasobu Skarbu Państwa, gdyż objęło tylko 1,5 tys. ha 
(0,5%) i nie ważyło na ogólnym kierunku przekształceń dawnych PGR. 

Występowała jeszcze kategoria dożywotniego użytkowania. Dotyczyło to osób, 
które na mocy dawnych przepisów prawnych oraz obecnie obowiązującej ustawy 
z 1990 r. o ubezpieczeniu spo łecznym rolników przekazywały swoje gospodarstwa rolne 
na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe. Osoby te, które 
poddały się rygorom powyższych ustaw, miały prawo do dożywotniego i bezpłatnego 
użytkowania gruntów rolnych o powierzchni ok. 0,30 ha. W skali województwa dało to 
areał 1229 ha. Nieruchomości te w latach 1992-2002 zostały przekazane stosownymi 
decyzjami przez wojewodów do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Osoby te 
mogły ubiegać się o nieodpłatne nadanie im tych gruntów na własność . Wnioski takie 
wp ływały do właściwych miejscowo starostw powiatowych, które wydawały odpo
wiednie decyzje administracyjne. 

Przekazywanie nieruchomości rolnych osobom prawnym kościoła następowało 

w trybie postępowania regulacyjnego na mocy ustawy o stosunku państwa do kościoła 
katolickiego. Ponieważ kościół katolicki na badanym teren ie był właścicielem znacznej 
ilości gruntów przed ich upaństwowieniem , stąd pozycja przywrócenia własnośc i nieru
chomości lub przyznania nieruchomości zamiennej była znacząca i traktowana jako 
ekwiwalent za utracone mienie. 

Tabela 8. Wskaźniki trwałego rozdysponowania mienia Skarbu Par1stwa 
Table 8. lndexcs of lasting a łl oeation of The State Treasury 

Lata N icodplatne przekazanie Rozdysponowanie trwał e 

1995 1,7 5,7 

1997 5,5 17,1 

1998 6,7 20,5 

1999 7,6 23, 1 

2000 8,4 26,7 

200 1 9,0 30,4 

2002 9,5 34, 1 

7. ródlo : Dane OT A WRSP w Bydgoszczy. 
nurce: Data from Loca! Orfice or AgricultU1~1 ! Propcrty Agcncy in Bydgoszcz. 

Tak w i ęc z ca łego Zasobu WRSP około 9,5% przekazano różnym podmiotom 
w tryb ie ni eodpłatn ym , (a wskaźnik rozdysponowania trwałego majątku wyniósł ponad 
3-1 , I%). W pozos t ałych pozycjach zdecydowanie pierwszą zaj mowała dzierżawa 

(6 1.9%). przy czym forma administrowania zan ikła zupełnie, a zjaw isko przekazywania 
mien ia w zarząd mialo charakter wygasający . Część gruntów (2763 ha) nadał oczekuje 
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na zagospodarowanie, z uwagi na niewyjaśnione kwestie właścicielskie lub roszczenia 
spadkobierców. 

Ogólnie biorąc, szczególnego znaczenia nabierał zawsze nadzór właścicielski nad 
mieniem wydzierżawionym. Agencja wykonując prawo własności i inne prawa rzeczowe 
w stosunku do mienia Skarbu Państwa w rolnictwie, sprawowała tym samym funkcje 
właścicielskie w stosunku do objętego przez nią mienia. Tak więc pełnienie nadzoru 
właścicielskiego było jednym z nadrzędnych zadań Agencji i wynikało wprost z powie
rzenia jej prawa własności. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W okresie prawie 11 lat funkcjonowania Agencji stałą troską bylo wlaściwe przeję
cie mienia Skarbu Państwa - najpierw od PGR i Państwowego Funduszu Ziemi, potem 
opracowanie planu restrukturyzacji , a następnie racjonalne jego zagospodarowanie. 

W ustawie z 1991 r. nie ustalono i nie sprecyzowano dróg postępowania z przeję
tym mieniem, a więc nie wymieniono systemów wa11ości , według których na leży po
stępować, ani nie ustalono hierarchii ważności co do kierunków dysponowania mieniem 
państwowym. Ogólnie natomiast mówiło się, że zadaniem Agencji jest realizacja zadai1 
wynikających z polityki państwa, a dalej wymieniano szczegółowe funkcje spoczywające 
na Agencji, w tym między innymi: I) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu 
wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Pai1stwa; 2) restrukturyzacja 
i prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze: 3) obrót nieru
chomościami i innymi majątkami Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze. 

Z punktu widzenia interesu społecznego dominującą pozycję zyskała s przedaż 

gruntów, jako trwały i ostateczny proces rozliczenia z przejętego mienia . Sprzedaż 
ziemi - jak już wspomniano wcześniej - była stymulowana różnymi czynnikami, w tym 
koniunkturą w rolnictwie, ceną ziemi, klasą gruntów i polożeniem , a także otoczeniem 
rolniczym związanym z popytem na grunty rolne. 

Obok sprzedaży drugim sposobem zagospodarowania Zasobu Skarbu Pa11stwa była 
dzierżawa. W umowie dzierżawy określa się wartość przedmiotu dzierżawy oraz lic zbę 
lat, na którą dzierżawa została zawarta. 

Dzierżawę traktowano jako formę kontraktu zapewniającego perspektywę gospoda
rowania w rolnictwie w warunkach ograniczonego kapitału. Z tego wzg l ęd u dzierżawa 

stała się podstawowym kierunkiem zagospodarowania ni eruchomośc i rolnych. Ta forma 
zagospodarowania cieszyła się większą popularnośc ią niż sprzedaż. Dzi erżawę trak to
wano bowiem na równi z gospodarowaniem na własn ej ziemi. 

Inne formy rozdysponowania mienia Skarbu Pań stwa traktowano jako sposób 
wywiązania się pa11stwa ze zobowiązai1 maj ątkowych wobec kośc i ołów oraz niewyja
śnionych kwestii właścicielskich lub wobec roszczeń spadkobierców. 

Działalność Agencji miała pozytywne i negatywne stron y. Do pozytywów n a l eży 

zaliczyć szybkie przej ęc ia mienia Skarbu Pallstwa i nadanie im ram prawnyc h. Do ne
gatywnych natomiast zjawisk należy zaliczyć nisk i stopi eń sprzedaży (23 ,8%), nietrafne 
dzierżawy i powroty ziemi do Zasobu oraz trudności z płatnośc iami rat d z i erżawnyc h . 
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WA YS OF DEVELOPING PROPERTIES OF THE AGRICULTURAL 
PRO PERTY A GEN CY (ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKI 
REGION) 

Abstract. The Agency of Agricultural Property of The State Treasury was fonned to 
develop lands of state farms and National Found of Land. The Agency started its activity 
in 1992 and in the middle of 2003 was converted into The Agency of Agricultural 
Property. The research was carried in a ground of one !ocal branch of the Agricultural 
Property Agency. The results of the research are shown in three groups: I. as a sale of the 
land; 2. as a lease of the land; 3. other ways of property developed. The analysis was 
made in three regions (till 1998) and after emerging of one province in a scale of the 
whole kujawsko-pomorski region . 
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ANALYSIS OF THE POLISH FARMERS INVESTMENT 
ACTIVITY SUPPORTED BY PUBLIC FUNDS 

Grzegorz Spychalski 

Summary. Paper presents analysis of investment activity among Poli sh fann ers according 
to the statistical data coming from govemmental Agency for Restructuring and Modemi
sation of Agriculture. Moreover demand for investment credit was analysed and import ant 
state policy measure - subsidies to interest rate were describcd. Paper is ended with 
prognostic and application conclusions for the agricultural policy in Poland . 

Key words: investment, Polish farms , public support , govemmental agency. 

INTRODUCTION 

According to the economic the01y the basie foundation of long-tenn growth is 
connected with investment activity [Czarny et al. 1998]. Entrepreneurs in order to 
improve capacity and quality of their production assets and implement technical progress 
should buy new fixed production means. Afterwards modern knowledge is provided and 
efficiency of capital and labour is increased [Nas iłowski 1999]. lnvestments are the 
crucial elements of economic headway in the agriculture where one can observe spcc ific 
production conditions strongly depended on natura! environment and biologica! processes. 
In this case economic policy should support free-market regulati ons fac ilitating parti 
cular direction of fam1ers purchases . Polish agricultural poli cy is reali sed among others 
by the govemmental Agency called Agency for Restructuring and Moderni sa ti on o f 
Agriculture (ARMA) founded in 1993 to support agricultural investment, changes in 
agrarian structure and educational unde11akings in the rura! areas [Act of Agcncy ... 
1994]. One of the measure used by the Agency is connected with subsidies to interes! 
on investment credits granted from resources of selected banks cooperating with 
ARMA. The aim of the paper is to ana łyse range and structure of the cred its wi th subs idies 
comparing to the demand of fann ers, in 2000. 
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MATERIAL AND METHOD 

Basic statistical data of the paper were collected in Agency for Restmcturing and 
Modernisation of Agriculture in Warsaw and considered data about number of prefe
rential credit, values of the particular credit lines, observed credit demand in agricultural 
enterprises in Poland and regional differences in the given credits. Moreover some 
governmental analyses and reports were discussed in order to detem1ine premises of 
credit changes. Mainly the documentation analysis method was used with special 
consideration of inductive way of concluding. Apart from this description, statistical 
methods were adopted to present of the selected source materials. Comparison analysis 
was partly used. 

INVESTMENT CREDITS DEMAND 

The basie credit lines with ARMA subsidies offered by commercial banks for 
investment activity of the farmers comprised in 2000: 
I. lnvestment credits for basie undertakings in agriculture, food processing and 

services (symbol IP) . 
2. Preferential credits for agricultural land purchase (KZ). 
3. Young fanner investment credits for the people under 40 years of age (MR). 
4. Credit lines for special branches activity like dairy fa1mers , machinery and 

equipment, meat industry, fishery (BR). 
5. Credits for undertakings in special ag1iculture activities (horticulture) (RP). 
6. Credits for new jobs creation in non-agriculture enterprises in the rura! areas (MP). 
7. Cred its for removal of damage caused by natura! disasters (KL). 
8. Settlement program credits for farmers removing from Eastern Poland to the 

Western Areas organising their farms in the State Assets of land (OR). 
Main condition required from the credit-taker is the preparation of the investment 

plan which is estimated by the Regional Offices of Agricultural Extension Centres. In 
2000, all cen tres analysed total number of 21 522 business plans for investment credits, 
and accepted as the positive ones 2 1 506 (99.9%). Average value of demanded credit 
was equal to 11 1.9 thousand PLN that means 66.4% of total investment cost. 

W hen you look at the structure of positively estimated credit demands, it is visible 
that most of them refer to the agriculture enterprises (85.4%). Other important destina
ti ons of investment cons ider spec ial agricultural ac ti vities , food process ing and creation 
of the new workplaces in the rnral areas (see graph I) . 

When one can analyse the values of demanded credits, 43.6% of the money was 
planncd to be invested in agricultural ac tivi ty, 22.2% in food process ing, 2 1.6% in 
spec ial agriculture enterprises , 4.2% in new workplaces establishing - out of fanns and 
4 .5% in ag1itourism and other undertakings. Table I presents on the details about 
investment types and values not only for 2000 but as well for the period of 1994-2000 
which i · overa ll result of Polish fanners credit demand. 
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Graph I. Positively estimated credit demands structure according to investment type in 2000 
Source: Selected data of Agency for Restructuiing and Modemisation of Agriculture 2000. Warsaw. 

109 

Interesting conclusion can be derived from presented data, that average value of the 
applied credit permanently increases and number of agricultural investment projects is 
high comparing to the number ofma.rket-orientated farms in Poland (600-700 thousand). 

STRUCTURE OF SUBSIDIED CREDITS 

Another part of the research was focused on the analysis of value and structure of 
accepted credit applications. In 2000 commercial banks cooperating with the ARMA 
granted 17 175 investment credits for total value eąual to PLN 1,413 .5 mio. When we 
look at the particula.r credit lines (types of credit) we notice that the mos t credits were 
granted in the line for young fa1mers under 40 years of age (5707 credits) in order to 
found or modernise their enterprises. Second important group of undertakings were 
supported by basie investment credits (IP) usually used for machines and eąuipment 

purchase. These two lines covered 42 .8% total value of granted loans and 33.2% of total 
number accepted and realised applications of fam1ers (Graph 2 and 3) . 

Much less investment undertakings were realised with the support of line call ed KZ 
(land purchase) and branches lines . 

Next results of research are connected with reg ional division of the total number 
and value of granted credits. According to the reports of Agency fo r Restructuring and 
Modemisation of Agriculture, the biggest share of credits va lue was obscrvcd in 
Wielkopolskie di strict , Mazowieckie district and Lubelskie distri ct. The smallcst credit 
values were reported in the regions Podkarpackie, Świętok szys ki e, Lu buskie and Opol
skie (Graph 4). 
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Tabl e I. Dcm and fo r invesnnent credits in Po land estimated by Ex tension CenlTes in 1994-2000 period 

Type o f acti vity 

No Spec ification Agricul turc Food Spec ial Services Agritouri sm Small New jobs Others Total 
process ing brane hes* business 

2001 

I 
Num ber of app lica-
tions 18 598 759 I 5 12 167 167 - 39 1 92 2 1 686 

2 Pos itive opinions 18 592 757 I 512 166 165 - 388 92 2 1 672 

3 
Planncd investment 4 92 1 
costs (' OOO PLN) 2 022 670.6 I 567 656.9 I 045 839.5 89 711.0 17 746.5 - 121 072.9 56 78 1.9 479.3 

4 
Cred its applied va lue 3 346 
('OOO PLN) I 490 734.4 980 626.3 701 249. 1 6 1 894.2 12 457.6 - 56 777. 1 42 598 .6 337.3 

5 
A verage cred it va lue 
(' OOO PLN) 80. 2 I 295.4 463.8 372.9 75.5 - 146.3 463 .0 154.4 

1994-200 I pe1iod 

I 
N umber of applice 
Tions 254 803 8 138 11 838 2 137 I 0 18 8 503 5 038 3 701 295 176 

2 
Number ofpos iti ve 
Opinions 253 296 7 975 l l 689 2 l l l 992 8 306 5 005 3 632 293 006 

3 
Planned investment 25 317 
Cos ts ('OOO PLN) 11 911 007.3 6 094 881.0 4 093 522.7 580 808.6 97 854.4 610211.0 l 545 759.3 383 228.8 273.1 

4 
Credits appli ed va lue 15 960 
(' OOO PLN) 8 26 1 117.6 3 356 459. 1 2 574 882.9 3 76 859.8 65 9 11.9 295 143.8 7 11 53 l.3 3 18590.5 496.9 

5 
A verage credit va lue 
('OOO PLN) 32.6 420.9 220.3 178.5 66.4 35.5 142.2 87.7 54.5 

*Horticulture and husbandry. 
Source: Selected data of Agcncy for Restructuring and Modemisation of Agriculture 2000, Warsaw. 
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Graph 2. Structure of granted investment credits in 2000 according to credit line 
Source: Selected data of Agency for Restructu1ing and Modernisation of Agriculture 2000, Warsaw. 
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Graph 3. Structure of value of grantcd credits in 2000 according to credit line 
Source: Selected data of Agency for Restructuring and Modcrnisation of Agriculturc 2000, Warsaw. 
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Interesting data can be obtained when we divide the va lues of given cred its m 
particular districts into area of the arabie land. The highest indicator in this analysis 
goes to Wielkopolskie region and the lowest one to Podkarpackie, but the other di stricts 
are characterised with different level of the ratio (Graph 5). 
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Graph 4. ln vcstment preferential credits quotas given in 2000 according to the districts (in thousand 
PLN) 
Source: Sclccted data of Agency for Rcstrnctming and Modemisation of Agriculture 2000. Warsaw. 

podkarpackie 

swiętokrzyskie •••••••• 

zachodniopomorskie •••••••••• 

warmirisko-mazurskie 

malopolskie •••••••••••• 

lubuskie ••••••••llill•••il 
dolnosląskie •••• „ •••••••• „ 

podlaskie ··············lubelskie ••••••••••••••••• 

pomorskie ················opolskie •••••••••••••••••• 

s l ąs ki e ••••••••••••••••••• 
mazowieckie 

lódzkie •••••••••••••••••••••• 

ku1awsko- pomorskie ·····················wi elkopolskie 

o 20 40 60 80 100 120 

PLN/ha 

140 

Grnph 5. ln vcst111 ent prcferent ial crcdits per ha of arabic land in 2000 according to di stricts 
(PLN/ha) 
Sourc..: : d..:ctt:d data o r Agcncy fo r Rcstructuring and Modcrnisation of Agri culturc 2000, Warsaw. 

Ac1a Sci. Pol. 



Table 2. Number and va lucs of investment credits given in 2000 according to voivodships 

Basic invcstment Branch credits Land purchase Young fanner New workplaccs Production start Disasters Total 
credits 

No Voivodeship Num- Value Num- Value Num- Value Num- Value Num- Value Num- Value Num- Value Num- Value 
ber in th. ber in th. ber in th. ber in th. ber in th. ber inth. ber in th. ber in th. 

PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 

I Dolnoś l ąs kie 124 16 55 1 69 23 986 278 7 794 165 25 008 16 2 161 o o o o 652 75 500 

2 
Kujawsko-
-pomorskie 3 12 32 866 95 19 357 805 24 980 349 37 595 17 I 665 o o o o I 578 116463 

3 Lubelskie 444 27 732 23 1 23 992 865 12 362 798 64 013 39 4 041 I 77 321 2 399 2 699 134 616 

4 Lubuskie 38 11 021 9 8 784 27 576 67 12 145 16 I 974 o o o o 157 34 500 

5 Lódzkie 276 22 597 80 25 423 394 6 485 586 63 113 59 7 003 I 143 I 20 I 397 124 784 

6 Malopolskie 100 16 308 14 7 129 98 I 777 158 17 894 44 4 770 I 12 36 488 451 48 378 

7 Mazowieckie 458 44 719 420 40 709 779 13 652 I 216 120 496 35 3 578 1 60 7 257 2 916 223471 

8 Opolskie 59 5 903 40 11 869 339 12 241 128 16 912 4 267 o o o o 570 47 192 

9 Podka1pac kie 67 8o13 22 2 738 50 786 110 9 271 35 4 809 o o 28 193 312 25 810 

10 Podlaskie 30 1 13 823 493 25 732 397 6 279 433 36 204 16 2 125 o o o o I 640 84 163 

11 Pomorski e 129 26 54 1 55 11 57 1 169 4 3 16 232 27 382 16 1 784 o o 29 255 630 71 849 

12 Ś l ąs ki e 78 15 990 2 1 7 934 43 I 7 18 94 2 1 732 26 2 975 I 217 47 268 310 50 843 

13 
Świ ~ t okrzys -
kic 112 5 760 4 3 7 15 207 3 124 204 13 210 IO I 199 I 64 o o 538 27 072 

l.J Warmi1isko-
-mazursk ie 8 1 18 540 102 13 949 18 1 4 404 281 28 722 10 99 1 o o o o 655 66 606 

15 Wielkopolskie 458 45 269 160 40 2 16 9 11 31 176 770 11 0 902 46 6 09 1 2 92 o o 2 347 233 746 

16 
Zac hodnio-
pomon;kic 68 16 628 30 13 472 99 2 6 12 116 15 066 IO 775 o o o o 323 48 553 

Total 3 105 328 26 1 1 845 280 576 5 642 134 282 5 707 6 19 665 399 46 208 8 665 469 30 880 
17 14 413 

175 537 

Sourcc: Selcc tcd data of Agency for Rcstrncturing and Modernisat ion of Ag1iculturc 2000, Warsaw. 
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All the collected infonnation about numbers and values of analysed granted credit 
with the subsidies from state budget funds are presented in the Table 2. 

From the beginning of the ARMA activity till the end of 2000 commercial banks in 
Poland have granted 225991 credits for investment activities in farms calculated for 
total values of PLN 10.103 mio. This amount of credit money can be given by the bank 
system with the important help of the Agency for Restructming and Modemisation of 
Agriculture. The total value of subsidies transfered during seven-year period as the 
subsidies to preferential credits was equal 3 655 586 thousand of PLN. In the period 
1994-1998 one can observe dynamie growth of state budget expenses with the stability 
of value. lt was caused by worsening of public finances situation in Poland and growth 
of budget deficit. In particular years of ana lysis the spent a.mount of budget expenditures 
were reported as follows: 

Ycars Yalue in th. PLN 

1994 5.885 

1995 150.211 

1996 390.615 

1997 673. 846 

1998 8 10.523 

1999 743.086 

2000 88 1.402 

This mea.sure of state agricultural policy is very important in the context of high 
intlation rate and lower increase of agricultural products prices. Cheaper credits to 
farmers can facilitate improvement of economic efficiency in basie agricultural enter
prise. But on the other hand, it can be difficult to maintain this instrument of policy 
within the European Union Common Agricultural Policy in two or three years time 
because it is not legal mea.sure in EU. It will be replaced by direct payments system 
depended on Accession Treaty notices. 

CONCLUSIONS 

l. Demand for investment credits among Polish farmers is relatively high, what 
means that in the future fanns should be modemised and new investments will be 
needed. 

2. Very imp011ant mea.sure of economic policy toward agricultural sector is 
connected with the state subsidies to commercial interest rate of investment credits that 
significantly decrease the costs of many projects financed by private farmers. 

3. Adjustment process of Polish agriculture to the European Union requirements 
necds much bigger investment funds coming not only from the banks but also in the 
fro m of grants financed by the European a.id program like SAPARD or PHARE II . 

4. At the same time, Polish rura.I areas should be developed in the fi eld of technical 
aJICl soc ial infrastructure, educational network and communications techniques. This is 
the "s ine qua non" condition for the future progress . 
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5. As far as the investment financing sources are considered should be prepared 
more effective incentives like: leasing, co-operation modules, insurance system that can 
attract more even venture capital to be involved in food industry and create new work
places in the rura! areas. 
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ANALIZA AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH 
NA PODST A WIE FUNDUSZY PUBLICZNYCH 

Streszczenie. Artykuł przedstawia analizę aktywności inwestycyjnej polsk ich właścicieli 
gospodarstw rolnych zgodnie z danymi statystycznymi Agencji Restrukturyzacji i Moder
nizacji Rolnictwa. Przedstawiono ponadto popyt na kredyty inwestycyjne według liczby 
i zakresu wniosków, a także wielkości dopłat do tych kredytów z budżetu państwa. Artykuł 
kończą prognozy i wnioski aplikacyjne dla polityki strukturalnej wobec rolnictwa. 

Słowa kluczowe: inwestycje, polskie gospodarstwa rolne, pomoc publiczna, agencja 
rządowa. 
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KSZT AL TO WANIE SIĘ WIELKOŚCI ZAPASÓW 
W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ACH ROLNYCH 
WEDŁUG WYBRANYCH KRYTERIÓW 

Mirosław Wasilewski 

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono analizę wielkośc i i wartości zapasów pro
duktów wytworzonych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Różnica w stanie 
ilościowym zapasów zbóż między najmniejszą i największą grupą obszarową była 

niewielka. co świadczy o zbliżonej gospodarce ich zapasami. Jedynie zapasy zbóż wyka
zywały tendencję rosnącą wraz ze wzrostem dochodu rolniczego na I ha UR. Największa 
różnica między poszczególnymi typami gospodarstw wystąpiła w przypadku zapasów 
kiszonek. Wartość zapasów ogółem w grupie gospodarstw o glebach najlepszych byla 
ponaddwukrotnie wyższa niż w grupie gospodarstw o glebach naj słabszych. Stwierdzono 
jednakową wartość zapasów artykułów rolnych w poszczególnych typach rolniczych 
gospodarstw. Można zatem stwierdzić, że w ujęciu wartościowym zapasy te ni e za leżą od 
typu rolniczego gospodarstwa. 

Słowa kluczowe: środki obrotowe. zarządzanie zapasami, zapasy w gospodarstwach 
rolniczych, typ rolniczy gospodarstwa. 

WSTĘP 

Okres transformacji systemowej w Polsce charakteryzuje się istotnymi zmianami 
w strukturze zapasów. Wzrasta udział zapasów utrzymywanych u dostawców w postaci 
wyrobów gotowych i towarów, maleje natomiast u odbiorców w postaci zapasów mate
riałowych [Witkowski 1994] . Jest to zjawisko korzystne, którego nie udało s i ę u zyskać 

w przeszłości w warunkach rynku producenta. Możemy także zaobserwować is totne 

obniżenie poziomu zapasów, co charakteryzują wskaźniki zapasochłonnośc i . Zrówno
ważony rynek, łatwość zakupu, zwiększająca się płynność procesów gospoda rczych, 
zmiany w strukturze przewozów to podstawowe czynniki sprawcze obniżen i a poziomu 
zapasów. Jest to istotny efektywnościowy czynnik zmian systemowych w polskiej 
gospodarce. W okresie transformacji zostały zwolnione pokaźne środki uprzednio zaan
gażowane w zapasach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyraźne tendencje zm ia
ny struktury i poziomu zapasów są trwałym zjawisk iem procesów gospodarczych. 
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Osiągnięty stan nie jest jeszcze zadowalający, nadal występują bowiem słabości 

w funkcjonowaniu niektórych ogniw rynku produktów i towarów, np. nadal funkcjonuje 
znaczna liczba handlowych przedsiębiorstw państwowych o złej kondycji finansowej, 
handel hurtowy nie ma jeszcze w pełni rozwiniętej infrastruktury technicznej i infonna
cyjnej , wielu producentów dopiero zamierza realizować programy rozwojowe nowocze
snej sieci dystrybucji. Należy jednak sądzić, że zapoczątkowane procesy w dalszej 
perspektywie pozwolą także na racjonalizację poziomu i struktury utrzymywanych 
zapasów w gospodarce. 

Przyspieszenie rotacji aktywów płynnych, w tym także zapasów, pozwala na 
zmniejszenie zaangażowania środków finansowych, a dalszym efektem tych zmian 
może być rezygnacja z części lub całości kredytu, bądź przeznaczenie powstałej 

nadwyżki na dalszy rozwój działalności [Adamska, Olszański 1992]. Istotny wpływ na 
os iąganą rentowność kapitału ma struktura środków obrotowych. Zmniejszenie zapasów 
i należności od odbiorców, przy stałym stanie środków obrotowych i wpływów ze 
sprzedaży , przyczynia się do zwiększenia ilości środków płynnych . W przeciętnym 
przedsiębiorstwie przemysłowym około 40% środków ulokowanych jest w zapasach 
produkcyjnych, a tylko 25-30% w środkach trwałych. Pozostałą część kapitału, tj. 
30-35%, stanowią inne środki obrotowe [Matuszewski 1992]. Zapasy produkcyjne 
pochłaniają około 50-55% kapitału obrotowego, przy czym dużą jego część stanowią 
środki obce, co zmniejsza płynność finansową przedsiębiorstwa. We współczesnych 
przedsiębiorstwach kapitał ten angażuje się bardziej celowo, inwestując w nowoczesne 
technologie. Przy pozostawieniu środków płynnych na stałym poziomie i zmniejszeniu 
środków obrotowych o wielkość zapasów rośnie rentowność sprzedaży i poprawia się 
rentowność kapitału . Nadmierne zapasy świadczą o braku koordynacji wszystkich 
stadiów realizacji zamówień: od planowania sprzedaży, przez planowanie technicznego 
przygotowania produkcji , planowanie zaopatrzenia materiałowego, do hannonizowania 
cyklu produkcyjnego obróbki i montażu z tenninami wysyłki wyrobów do odbiorców. 
Poprawa gospodarki zapasami przyczynia się zatem do: 
• eliminacji zapasów zbędnych , nieprzydatnych w dalszej działalności przedsiębior

stwa, 
• zwiększenia stopnia kompletności zapasów, 
• zastosowania nowoczesnych metod sterowania zapasami z wykorzystaniem techni

ki komputerowej , 
• w uzasadnionych przypadkach przerzucenia obowiązku utrzymywania zapasów 

gwarancyjnych (buforowych, bezpieczeństwa), 
• unifikacji asortymentu materiałów , 

• j ednoznacznego określenia odpowiedzialności poszczególnych służb przedsiębior
stwa za utrzymywane zapasy, 

• wykorzystania systemów motywacyjnych. 
W wielu przeds i ębiorstwach procesy produkcji stanowią I 0-30% w całościowym 

czas ie przepływu wartości , podczas gdy transport, przeładunek i procesy magazynowa
nia aż 70-90% [Ruben 1992]. Te relacje świadczą o tym, jakie fundusze i środki obro
towe są czasowo nieproduktywnie zamrożone i mogą być wyzwolone dzięki zmianom 
logistycznym. Zwrot do nowej formy zarządzania środkami obrotowymi umożliwi 

zmniejszenie zamrożenia kapitału , szczególnie zawartego w zapasach, a na skutek tego 
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zwolnią się środki na inwestycje w technice przepływu materiałów i technice logistyki 
[Wasilewski 1993]. 

Wielkie zmiany, jakie zaszły w Polsce w ostatnich dwudziestu latach w podej ściu 
do kwestii zaopatrzenia firmy wynikają przede wszystkim ze stałego wzrostu udzi ału 

zakupionych surowców, materiałów i części w wartości sprzedaży przeds iębiorstw. 

W wielu krajach sięga on nawet 70% i mówi się o dalszym wzroście [Cies ie lski ł 999]. 
Menedżerowie spostrzegli, że rynek zaopatrzenia jest równie ważny jak rynek zbytu. Co 
prawda, w większości sektorów o wiele łatwiej jest kupić niż sprzedać . .J ednakże zł e 

zakupy prowadzą do takich samych skutków jak zła sprzedaż . Niekiedy też firm y mają 
większy wpływ na ceny zakupu niż na swe ceny zbytu. Na zaopatrzenie na leży więc 

patrzeć jako na źródło znacznych oszczędności. Może ono też wpłynąć na poprawę 
jakości wyrobów przedsiębiorstwa . Nadaje to szczególną rangę analiz ie strateg icznej 
w dziedzinie zaopatrzenia oraz technikom i metodom, które slużą do oceny i wyboru 
dostawców. Zaopatrzenie stanowi bazę dla marketingowych, produkcyjnych i fin anso
wych aktywów firmy. Dlatego też strategie tych funkcji muszą być ze sobą skoordyno
wane. W praktyce natomiast spotyka się często firmy z działami zaopatrzenia lu źno 

związanymi z całością. Niekiedy właśnie zaopatrzenie jest najbardziej zdezintegrowaną 

funkcją w przedsiębiorstwie. Trzeba więc dążyć do ścisłego powiązani a tej dzi ał alności 

z całą fomą i inicjować działania skierowane do wewnątrz przeds iębiorstwa, m aj ące na 
celu włączenie się menedżerów realizujących inne funkcje do procesu optymali zacji 
zaopatrzenia. 

Procesom logistycznym przebiegającym wewnątrz przeds iębiorstw oraz pomiędzy 

nimi, a obejmującymi przepływy różnego typu dóbr, nieustannie towarzyszą zapasy, 
których przyczyną jest konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni 
przepływów . Najistotniejszym podziałem zapasów jest wiążące s ię z poszczególnymi 
fazami tych procesów wyróżnienie [Abt 2000] : 
• zapasów materiałowych (obejmujących surowce, materiały i półfabrykaty ) , będą

cych w obszarze zaopatrzenia logistycznego, 
• zapasów produkcji niezakończonej , uzależnionych od technologii i wymogów 

produkcyjnych, 
• zapasów wyrobów gotowych i towarów, rozpatrywanych w logistyce dystrybucji . 

Ze względu na to, że utrzymanie zapasów wymaga od przedsiębiorców angażowa

nia znacznych kapitałów oraz posiadania zaplecza magazynowego, zarządzani e logi
styczne zmierza do powszechnego stosowania zasady ,just-in-time" (tzn . dokładnie na 
czas), a więc dążenia do minimalizacji , a niekiedy likwidacji zapasów. Należy przy tym 
spełnić wymagania klienta zarówno co do ilości, terminu, jak i jakości wyrobów. 
Wyjątek mogą stanowić zapasy „czekające" na lepszą koniunkturę rynkową. 

METODYKA BADAŃ 

Celem badań było określenie wielkości zapasów w indywidualnych gospodarstwach 
rolniczych. Badaniem objęto 95 gospodarstw indywidualnych położonych w regionie 
środkowozachodnim według systemu regionali zacji Instytutu Ekonomi ki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej ( I ERiGŻ), który obejmuje województwa wielkopolskie 
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i kujawsko-pomorskie . Makroregion środkowozachodni charakteryzuje się wysokim 
w skali kraju poziomem cech organizacyjno-technicznych rolnictwa. Gospodarstwa 
położone w tym makroregionie mają wysoką intensywność produkcji i organizacji oraz 
najwyższe , według wyników rachunkowości , efekty produkcyjno-ekonomiczne. Do 
badań wybrano wszystkie gospodarstwa prowadzące nieprzerwanie rachunkowość rolną 
w latach 1997-2000. Wyniki zawarte w opracowaniu dotyczą 2000 r. Analizą zostały 
objęte wszystkie gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha użytków rolnych. Wpro
wadzono ograniczenie minimalnej powierzchni gospodarstwa, gdyż w gospodarstwach 
mniejszych skala produkcji jest zbyt mała, jak również często wpływ pozarolniczych 
dochodów gospodarstwa zniekształca rzeczywiste efekty produkcyjne i gospodarowania 
zapasami. W zbiorowości gospodarstw indywidualnych jako zasadnicze kryteria ich 
klasy fikacji wykorzystano powierzchnię użytków rolnych 1 oraz typ rolniczy gospodar
stwa2. Ponadto, klasyfikowano gospodarstwa według jakości gleb3 oraz wartości 
dochodu rolniczego na I ha UR, dzieląc je na trzy grupy. Pierwsza grupa gospodarstw 
(25% zbiorowości) charakteryzowała się najniższym poziomem dochodu rolniczego, 
druga - średnim (50% zbiorowości), a trzecia - najwyższym (25% zbiorowości). 

WYNIKI BADAŃ 

W tabeli I przedstawiono poziom ilościowy zapasów produktów gotowych na 1 ha 
UR według grup obszarowych. Gospodarstwa największe (powyżej 50 ha UR) charak
teryzowały s ię największymi zapasami jedynie zbóż, natomiast stany zapasów wszyst
kich pozostałych produktów były wyższe w gospodarstwach mniejszych obszarowo. 
Charakterystyczne są najwyższe stany zapasów ziemniaków, pozostałych okopowych 
oraz siana w grupie obszarowej gospodarstw 15-20 ha, podczas gdy zapasy kiszonki 
byly najwyższe w grupie 20-50 ha UR i wynosiły 17 ,9 dt/ha UR. Były zatem 2-krotnie 
wyższe ni ż w przypadku gospodarstw powyżej 50 ha UR. Najwyższa różnica w stanie 
zapasów miala miejsce w przypadku ziemniaków, bowiem gospodarstwa z grupy obszaro
wej 15-20 ha UR miały ponad 14-krotnie wyższy ich stan niż gospodarstwa największe 
(powyżej 50 ha UR). W przypadku zbóż różnica w stanie zapasów między najmniejszą 
i naj w i i;: k szą grupą obszarową wynosi la jedynie 2,0 dt/ha UR. Świadczy to o zbliżonej 

1
Wcdlug grup obszarowych stosowanych przez I E RiGŻ. 

2Typ ro ln iczy ok reś l an y jest udz i a ł em Standardowej Nadwyżki Bezpoś redni ej (SGM) poszczególnych dzia
lalnosci w ogólnej wartosci SGM gospodarstwa. Odzwierciedla on sys1em produkcji dm1ego gospodarstwa. 
W nl cżnośc i od pożąd anego stopni a dokł adnośc i stosuje s i ę różne poziomy ustalania typów rolniczych 
gospodarstw: ogólne. pods1awowc. szczegó łowe lub podtypy. Gospodarstwa. w których udz iał jednej z dzia
ł a lnośc i przekracza 2/3 SGM. nazywane są gospodarslwami „specjali stycznymi". Tc, w których udz i ał 
dwóch dz i a ł alnośc i zawiera s i ę w przedziale od 1/3 do 2/3 SG M, n oszą miano „dwukierunkowych". nato
miast te. w których żadna z d z i a ł alnośc i nie prLckracza 1/3 ca łego SG M. okreś lane są gospodarstwami mie
szanvmi . W anali zowanej grupie gospodarstw wys tąp iły nas tępuj ące typy rolnicze gospodarstw: I - uprawy 
polowe roś lin rolniczych. 6 - zwicrz9ta żyw i o ne paszami treściwymi , g łównie trzoda chlewna, 7 - produkcja 
111i ~sza 1 rn, miesnma zw i erzęca lub mieszana roś linno-zwi crz~ ca. 

'Us talonn na podstawie wskażni ka bonitacj i uży t ków rolnych, który jest iloczynem ha fi zycznych i wspól
C7v 1111 ików pr1clicLcniowych l li okr9gu podatkowego. Przedz i a ły wskażnika bonitacji dla poszczególnych 
klas jah.ośc i gleb odpow i ad;tją przedz i a łom prLyj~ lym prLez GUS. 
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gospodarce zapasami zbóż, które dominują w strukturze zapasów, podczas gdy gospodar
stwa duże w przypadku pozostałych działalności produkcyjnych, bardziej pracochłon
nych, kształtowały stany ich zapasów na bardzo niskim poziomie. Wynika to ze struktu
ry zasiewów w tych gospodarstwach, w których dominuje uprawa zbóż. Gospodarstwa 
mniejsze charakteryzowały się natomiast większą intensywnością organizacji, dlatego 
też większy w nich jest udział zapasów okopowych oraz siana, których zapasy były 
najniższe w gospodarstwach największych obszarowo. 

Tabela l. Poziom zapasów produktów gotowych według grup obszarowych 
Table l. Stock łevel of finished products according to group areas 

Grupy obszarowe Zboża razem Ziemniaki Pozostale okopowe Siano 
(ha UR) (dt/ha UR) (dt/ha UR) (dt/ha UR) (dt/ha UR) 

15-20 (I) 11,5 4,3 2,5 3,0 

20-50 (li) 12,1 3,7 2,3 2,8 

> 50(111) 13,5 0,3 0,8 0,9 
Przedzial I = I 00% 117,4 7,0 32,0 30,0 

Żródlo: Opracowanie własne . 
Source: Own calculation. 

Kiszonki 
(dt/ha UR) 

10,8 

17,9 

9,5 
88,0 

W tabeli 2 przedstawiono poziom zapasów produktów wytworzonych w gospoda.i·
stwie rolniczym według wielkości dochodu rolniczego przypadającego na gospodarstwo. 
Zależności są bardzo jednorodne, bowiem w przypadku zapasów zbóż ich wielkość 
zwiększała się znacznie wraz ze wzrostem poziomu dochodu rolniczego. Gospodarstwa 
z trzeciego przedziału dochodowego charakteryzowały się wyższymi o 265,3% zapasa
mi zbóż niż gospodarstwa z pierwszego przedziału dochodowego. W przypadku pozo
stałych grup zapasów wraz ze wzrostem dochodu rolniczego zmniejszał się ich poziom, 
najbardziej widoczny dla zapasów siana i pozostałych okopowych. W porównaniu do 
pierwszej grupy dochodowej, w trzeciej grupie dochodowej stanowiły one odpowiednio 
14,8 i 18,5% poziomu zapasów. Zatem gospodarstwa najmniejsze charakteryzowały się 
stosunkowo wysokimi stanami zapasów produktów nakładochłonnych . 

Tabela 2. Poziom zapasów produktów gotowych na gospodarstwo 
Table 2. Stock leveł of finished products per farm 

Przedzialy dochodu rolniczego Zboża razem Ziemniaki Pozostale okopowe 
(zł/gospodarstwo) (dt) (dt) (dt) 

-15 5 1917504 (I) 248 ,7 102,1 113,3 

7915 /38 196 (li) 362,5 73,3 53 ,2 

39 587/ 175 974 (Ili) 908,4 68 ,6 21,0 
Przedział I = I 00% 365,3 67,2 18,5 

Źródło : Opracowanie własne . 
Source: Own calculation. 

Siano 
(dt ) 

124,0 

73,8 

18,3 
14 ,8 

Ki szonki 
(dt) 

601 ,9 

41 5,8 

273,8 
45,5 

W przypadku wielkości zapasów produktów gotowych przypadających na l ha UR 
tendencje nie były tak jednorodne, jak w przypadku relacji na gospodarstwo (tab. 3). 
Zapasy zbóż zwiększyły się z 8,8 dt/ha UR w pierwszej grupie dochodowej do 15 dt/ha 
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UR, tj . o 70,5% w gospodarstwach z trzeciego przedziału dochodowego. W przypadku 
zapasów pozostałych okopowych wystąpiła jednorodna tendencja spadkowa wraz ze 
zwi ększaniem s ię poziomu dochodu rolniczego, z 3,0 dt/ha UR w pierwszej grupie 
dochodowej do 0,8 dt/ha UR w trzeciej grupie dochodowej , tj. o 73,3%. W przypadku 
zapasów siana i kiszonki najwyższy ich stan występował w gospodarstwach z drugiego 
przedziału dochodowego, a w przypadku zapasów ziemniaków w pierwszym przedziale 
dochodowym. 

Tabela 3. Poziom zapasów produktów gotowych według dochodu rolniczego 
Table 3. Stock lcvel of fini shed products according to agricultural income 

P rzedz i a ły dochodu Z.boża razem Ziemniaki Pozostałe okopowe Siano 
ro lniczego ( zł/ha UR) (dt/ha UR) (dt/ha UR) (dt/ha UR) (dt/ha UR) 

- 53 1/23 1 ( I) 8,8 2,5 3,0 2,9 

239/1292 ( 11 ) 13,8 2,0 2,5 3,5 

129817707 ( lll) 15,0 2, 1 0,8 0,9 
P rzedz i ał 1 = 100% 170,5 84,0 26,7 31,0 

Ż ród ł o: Opracowanie własne. 
Source: Own calcułation . 

Kiszonki 
(dt/ha UR) 

15,3 

19,8 

15,6 
102,0 

Poziom zapasów produktów gotowych według wskaźnika bonitacji gleb przedsta
wiono w tabeli 4. Jednorodna, wzrostowa tendencja wielkości zapasów wraz z rosną
cym wskaźnikiem bonitacji gleb występowała jedynie w przypadku zbóż. W przypadku 
zapasów ziemniaków i siana występowała jednolita tendencja spadkowa ich zapasów 
wraz z rosnącym wskaźnikiem bonitacji gleb. Stan tych zapasów w gospodarstwach 
o glebach dobrych i bardzo dobrych w stosunku do grupy gospodarstw o glebach bardzo 
s ł abych stanowił odpowiednio 25,4 i 26,8% ich wielkości . Nie występowały natomiast 
j ednolite zależności między jakością gleb a wielkością zapasów pozostałych okopo
wych i kiszonek. 

Tabe la 4. Poziom zapasów produktów gotowych według wskaźnika bonitacji 
Table 4. Stock level of fini shed products according to stand quality classification coefficient 

PrLc clz ialy wskaźnika Zboża Ziemniaki Pozostałe Siano Kiszonki 
bo nit acji gkb (dl) (cit) okopowe (cit) (cit) (dl) 

Bardzo s ł abe (< 0.4) (ł) ł 63 ,6 ł5 8,3 ł ,3 100,8 ł51,3 

S ł abe (0.4-0 ,7) (li) 299,2 1I1 ,4 44,5 łOl ,6 659,3 

Ś redni c (0.7- ł ,OJ( łll ) 466,7 79,ł 98,3 82,3 287,0 

Dobre i ba rdzo dobre(> I ,0) ( IV) 679,2 40,2 27,2 27,0 615 ,9 
Przedz i a ł I = 100% 41 5,2 25 ,4 2092,3 26,8 407 ,1 

Ż ródło: Opracowanie włas ne . 
Sourcc: Own ca lculation. 

W tabeli 5 przedstawiono poziom zapasów produktów wytworzonych we własnym 
gospodarstwie według typów rolniczych gospodarstw. Gospodarstwa typu 6 charaktery
zowa ły s i ę n ajwyższymi zapasami zbóż , na poziomie 553 ,8 dt , tj . o 40,5% większym 
ni ż w przypadku gospodarstw typu I. Najw iększa różnica między wymienionymi typa-
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mi wystąpiła w przypadku zapasów kiszonek, bowiem w gospodarstwach typu 6 stano
wiły one jedynie 14,7% ich wielkości w gospodarstwach typu I . W przypadh1 zapasów 
siana i ziemniaków gospodarstwa typu 6 charakteryzowały się 4-krotnie ni ższym ich 
stanem w porównaniu do gospodarstw typu I. Gospodarst\va o produkcji mieszanej (typ 
7) z analizowanych grup gospodarstw miały najwyższe jedynie zapasy siana, na pozio
mie 85, l dt. 

Tabela 5. Poziom zapasów produktów gotowych według typów gospodarstw 
Table 5. Stock leveł of finished products according to types of fa1111s 

Typy gospodarstw Zboża Ziemniaki Pozostałe okopowe 
(dl) (dt) (dt) 

Uprawy polowe (I) 394,3 107,4 112,1 

Produkcja mieszana (VII) 477,3 84,6 40.6 

Zwierzęta żywione paszami 553,8 29,6 38 ,7 
treściwymi (VI) 
Typ l = 100% 140.5 27,6 34,5 

Żródło: Opracowanie własne . 
Source: Own calculation. 

Siano Kiszonki 
(dt) (cit) 

71.8 7 15,7 

85, 1 461 ,2 

18,6 105 ,5 

25 ,9 14,7 

W tabeli 6 przedstawiono wartość środków obrotowych, w tym i zapasów według 

grup obszarowych w przeliczeniu na l ha UR. Stwierdzono, że na ogół najwyższą war
tością środków obrotowych oraz zapasów razem charakteryzowały się gospodarstwa 
z grupy obszarowej 20-50 ha UR. Wartość środków obrotowych w tej grupie obszarowej 
wynosiła 2,5 tys. zł/ha UR, podczas gdy w gospodarstwach n ajwiększych obszarowo 
2,1 tys. zł/ha UR. Gospodarstwa największe w przypadku wszystkich anali zowanych 
pozycji charakteryzowały się najniższymi wartościami , co świadczy o mniejszym nasy
ceniu zasobów ziemi przez produkcyjne środki obrotowe. Należy jednak stwierdzić, że 
różnice w poziomie zapasów między poszczególnymi grupami obszarowymi nie były 
zasadnicze. Jednak w przypadku zapasów artykułów rolnych między grupą gospodarstw 
20-50 ha UR i grupą największą (powyżej 50 ha UR) różnica wynosiła 0,2 tys. zł /ha UR, 
co w przypadku dużych gospodarstw w przeliczeniu na gospodarstwo daje wysoką kwotę, 

która może świadczyć o zamrożeniu większych środków finan sowych w zapasach. 

Tabela 6. Wartość środków obrotowych i zapasów według grup obszarowych 
Table 6. Current assets and stock value according to group areas 

Razem ś rodki Inwentarz Zapasy (tys. z ł /ha UR) 
Grupy obszarowe obrotowe obrotowy a rtyku ł y (ha) razem 

(tys. zł/h a UR) (tys. zł/ha UR) ro lne 

15-20 (I) 2,3 0,7 0,9 0,7 

20-50 (li) 2,5 0,7 1,0 0,8 

> 50 ( łll) 2, 1 0,5 0,8 0,6 
Grnpa I = 100% 91,3 71,4 88,9 85,7 

Ż ród ł o: Opracowanie włas ne. 
Source: Own calculation. 
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W tabeli 7 przedstawiono kształtowanie się wartości środków obrotowych i zapasów 
w gospodarstwach rolniczych według przedziałów dochodu rolniczego. Stwierdzono 
jednorodne tendencje wzrostowe ich wielkości , wraz ze zwiększaniem się wartości do
chodu rolniczego. Wartość środków obrotowych razem w grupie gospodarstw o docho
dz ie najwyższym była o 88,6% wyższa niż w gospodarstwach o dochodzie najniższym. 
Jeszcze większa różnica między tymi dwoma grupami gospodarstw występowała 

w przy padku wartości inwentarza obrotowego i wynosiła 92,4%. W przypadku zapasów 
razem ich wartość zwiększyła się z 25,2 tys. zł w najniższej grupie dochodowej do 
37,7 tys . zł w grupie najwyższej, tj. o 49,6%. Bardzo zbliżone zależności wystąpiły 
w przypadku zapasów artykułów rolnych i zapasów pozostałych. Świadczy to, z jednej 
strony, o większym zamrożeniu środków finansowych w gospodarstwach najbardziej 
dochodowych, z drugiej zaś strony, może być efektem dużej skali działalności , która 
przyczynia się do posiadania niesprzedanych jeszcze, a już wytworzonych produktów. 
J ednocześ nie ewentualna sprzedaż zapasów w sposób wydatny poprawi płynność finan
sową gospodarstw, jeżeli będzie taka potrzeba. Dlatego też ocenę należałoby pogłębić 
o stan należności i gotówki . 

Tabela 7. Wartość środków obrotowych i zapasów według poziomu dochodu rolniczego 
Table 7. Cun-ent assets and stock value according to agricultural income level 

Razem środki Inwentarz Zapasy (tys. zł) 
Przedziały dochodu obrotowe obrotowy artykuły inne materiały ro lniczego ( z ł /ha UR) razem 

(tys. zł) (tys. zł) rolne budowlane 

-53 1/23 I ( I) 52.8 13 ,2 25 ,2 20,2 4,2 0,9 

239/1292 (11) 91,8 24,6 35,6 27,2 7,0 1,4 

129817707 (Ili) 99,6 25,4 37,7 30,2 6,6 1,0 
P rzed z i a ł I = I 00% 188,6 192,4 149,6 149,5 157,1 111 , 1 

Żród lo: Opracowanie własne . 
Sourcc: Own całculati o n . 

Wartość środków obrotowych i zapasów według wskaźnika bonitacji gleb wyka
zywała j ednorodne za l eżności , bowiem wraz ze wzrostem jakości gleb zwiększała się 
wartość środków obrotowych i zapasów (z wyjątkiem zapasów materiałów budowla
nych) (tab. 8). W gospodarstwach o glebach najlepszych wartość środków obrotowych 
wynosi ła 11 4,9 tys. z ł i by ła o ł 57,0% wyższa niż w grupie gospodarstw o glebach 
n aj s ł abszyc h. Jeszcze większe różnice między grupami gospodarstw ze względu na 
jakość gleb występowały w przypadku zapasów. Wartość zapasów ogółem była zróżni
cowana od 14, I tys. z ł w grupie gospodarstw o glebach najsłabszych do 43 ,4 tys. zł 

w grupie gos podarstw o g lebach najlepszych, tj. o 207,8%. Zbliżone zależności wystą
pi ł y w przy padku zapasów artykułów rolnych oraz innych zapasów. 

Wartość środków obrotowych w poszczególnych typach rolniczych gospodarstw 
k ztaltowa ł a s i ę na bardzo zbli żonym poziomie, który mieścił się w przedziale 
82.3-84 .9 tys. z ł (tab. 9) . W przypadku wat1ości inwentarza obrotowego różnica między 
I. type m ro lniczym gospodarstw a typem 7. wynosiła 2 ł ,2 tys . zł , zatem gospodarstwa, 
nastawione na hodow lę zwi e rząt żywionych paszami tre ściwymi , miały wartość inwen
tarza żywego o 178,2% wyższą ni ż gospodarstwa o typie upraw polowych. W przypadku 
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wartości zapasów natomiast wystąpiły niejednolite tendencje. Waitość zapasów razem 
•.·1 gospodarstwach typu I wynosiła 34,2 tys . zł, podczas gdy w gospodarstwach typu 6 
u kształtowała się na poziom ie 30, 7 tys. zł, tj . o I 0,2% niższym . Zauważalny jest jedna
kowy poziom zapasów artykułów rolnych w poszczególnych typach gospodarstw, 
kształtujący się w przedziale 25,5- 26,6 tys. zł. Można zatem sfom1ułować twierdzenie, 
że w ujęciu wartościowym zapasy rolnicze nie zależą od typu ro lniczego gospodarstwa. 

Tabela 8. Wartość środków obrotowych i zapasów według wskaźnika bonitacji 
Table 8. Current assets and stock value according to stand quality class i fication coefficient 

Razem środki Inwentarz Zapasy (tys . zł) 
Przedziały wskaźnika obrotowe obrotowy artykuły inne materiały bonitacji gleb rnzem 

(tys. z ł ) (tys. zł) rolne budowlane 

Bardzo słabe(< 0,4) (I) 44,7 19,6 14,1 10,8 3,2 0,1 

Słabe (0,4-0,7) (li) 67,0 21 ,3 24,6 18,9 4,0 1,7 

Średnie (0,7-1,0) (Ili ) 76,8 20,0 34,0 27,4 5,7 1,0 

Dobre i bardzo dobre 114,9 25,4 43,4 33,2 9,3 0,9 
(> l ,O)( IV) 
Prledzial I = I 00% 257,0 129,6 307,8 307 ,4 290,6 900,0 

Żródlo : Opracowanie własne. 
Source: Own calculation. 

Tabela 9. Wartość środków obrotowych i zapasów według typów ro lniczych gospodarstw 
Table 9. Current assets and stock value according to types of agricultural fam1s 

Typy gospodarstw 

Uprawy polowe ( I) 

Produkcja mieszana (V II) 

Zwierzęta żywione paszami 
treściwymi (VI) 
Typ I= 100% 

Żród l o: Opracowanie wlasne. 
Source: Own calculation. 

WNIOSKI 

Razem środki 
obrotowe 
(tys. zł) 

82,3 

84,9 

82,3 
100,0 

Inwentarz 
obrotowy 
(tys. zł) 

11,9 

22,2 

33,1 
278,2 

Zapasy (tys . zł) 

razem artykuły inne matcrialy 
rolne budowlane 

34,2 25,6 8, 1 0,4 

34,0 26,6 5,8 1,6 

30,7 25,5 4,6 0,6 
89,8 99,6 56,8 150,0 

W aitykule przedstawiono ana l izę stanu zapasów w indywidualnych gos podar
stwach rolniczych , w za l eżności od ich powierzchni , jakości gleb, typu produkcy jnego 
oraz poziomu uzyskanego dochodu rolniczego. Na podstawie przeprowadzonych badań 
sformułowano następujące wnioski : 

I. W przypadku zbóż występowała rosnąca tendencja wolumenu zapasów wraz ze 
wzrostem powierzchni gospodarstwa. W przypadku zbóż różnica w stan ie za pasów 
między najmniej szą i największą grupą obszarową wynos iła j edynie 2 O dt/ha UR. 
Świadczy to o zbli żonej gospodarce zapasami zbóż, które dominuj ą w strukturze za pa-
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sów, podczas gdy gospodarstwa duże w przypadku pozostałych działalności produkcyj
nych, bardziej pracochłonnych, wykazywały stany ich zapasów na bardzo niskim 
poziomie. Poza zbożami stany zapasów wszystkich pozostałych produktów były wyższe 
w gospodarstwach mniejszych obszarowo. Charakterystyczne było występowanie naj 
wyższych stanów zapasów ziemniaków, pozostałych okopowych oraz siana w grupie 
gospodarstw 15-20 ha, podczas gdy zapasy kiszonki były najwyższe w grupie obszaro
wej 20-50 ha UR. 

2. Zapasy zbóż razem wykazywały tendencję rosnącą wraz ze wzrostem dochodu 
rolniczego na I ha UR. Zapasy zbóż w gospodarstwach o najwyższym dochodzie rolni
czym były bowiem wyższe o 70,5% niż w gospodarstwach o dochodzie najniższym. 
W przypadku poziomu zapasów zbóż na gospodarstwo gospodarstwa z najwyższego 
przedziału dochodowego charakteryzowały się wyższymi o 265,3% ich zapasami niż 
gospodarstwa z pierwszego przedziału dochodowego. W przypadku pozostałych grup 
zapasów wraz ze wzrostem dochodu rolniczego zmniejszał się ich ilościowy poziom, 
najbardziej widoczny w przypadku zapasów siana i pozostałych okopowych. Gospodar
stwa najmniejsze charakteryzowały się stosunkowo wysokimi stanami zapasów 
produktów nakładochłonnych. 

3. Zapasy zbóż w gospodarstwach zwiększały się wraz ze wzrostem klasy bonita
cyjnej gleb. W gospodarstwach o glebach najlepszych były one o 315,2% wyższe niż 
w gospodarstwach o glebach najgorszych. W przypadku zapasów ziemniaków i siana 
występowała jednolita tendencja spadkowa ich zapasów wraz z rosnącym wskaźnikiem 
bonitacji gleb. Stan tych zapasów w gospodarstwach o glebach dobrych i bardzo 
dobrych w stosunku do grupy gospodarstw o glebach bardzo słabych stanowił odpo
wiednio 25,4 i 26,8% ich wielkości . Gospodarstwa typu 6 charakteryzowały się najwyż
szymi zapasami zbóż, na poziomie 553,8 dt, tj. o 40,5% wyższym niż w przypadku 
gospodarstw typu 1. Największa różnica między wymienionymi typami wystąpiła 

w przypadku zapasów kiszonek, bowiem w gospodarstwach typu 6 stanowiły one jedy
nie 14,7% ich wolumenu w gospodarstwach typu I. W przypadku zapasów siana 
i ziemniaków gospodarstwa typu 6 charakteryzowały się 4-krotnie niższym ich stanem 
w porównaniu do gospodarstw typu I. 

4. Na ogól najwyższą wartością środków obrotowych oraz zapasów charakteryzo
wały s i ę gospodarstwa z grupy obszarowej 20-50 ha UR. Gospodarstwa największe, 
w przypadku wszystkich analizowanych pozycji, charakteryzowały się najniższymi 

wartościami, co świadczy o mniejszym nasyceniu zasobów ziemi przez produkcyjne 
rodki obrotowe. Wartość środków obrotowych razem w grupie gospodarstw o docho

dzie najwyższym byfa o 88,6% wyższa niż w przypadku gospodarstw o dochodzie 
n aj ni ższym . .Jeszcze większa różnica między tymi dwoma grupami gospodarstw wystę
powała w przypadku wartości inwentarza obrotowego i wynosiła 92,4%. W przypadku 
zapasów razem ich wartość zw i ększy ła się z 25 ,2 tys. zł w najniższej grupie dochodo
wej do 37,7 tys. zł w grupie n ajwyższej, tj. o 49,6%. 

5. Wraz ze wzrostem jakości gleb zwiększała się wartość środków obrotowych 
i zapasów. W gospodarstwach o glebach najl epszych wartość środków obrotowych była 
o 157.0% wyższa ni ż w grupie gospodarstw o glebach najsłabszych. Jeszcze większe 
różnice między grupami gospodarstw według jakości gleb występowały w przypadku 
zapa ów ogó łem . bowiem ich wartość w grupie gospodarstw o glebach najlepszych była 
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wyższa o 207,8% niż w grupie gospodarstw o glebach najsłabszych . Wartość środków 

obrotowych, w poszczególnych typach rolniczych gospodarstw, kształtowa ła się na 
bardzo zbliżonym poziomie. W przypadku wartości zapasów natomiast wystąpiły 

niejednolite tendencje. Zauważalny jest jednakowy poziom zapasów artykułów rolnych 
w poszczególnych typach rolniczych gospodarstw, kształtujący się na w przedziale 
25,5-26,6 tys. zł. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że w ujęciu wartośc iowym 
kształtowanie się wielkości zapasów nie zależy od typu rolniczego gospodarstwa. 
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STOCK SIZE IN INDIVIDUAL FARMS ACCORDING TO SELECTED 
CRITERIA 

Abstract. In the paper, the analysis of both volume and value of stocks of commodities 
produced by individual farms was presented. The results show that in the case of ccreals, 
the difference in stock volume between the group of the small est fa rms and the group the 
largest fanns by area size was s light. lt suggests the comparable stock managing in consi
dered groups of farms. Positive rclation bctween total cereal stocks and farm income per 
I ha UAA was noted. The most important difference bctwcen thosc types of fanns was 
observed in the case of stocks of silagc. Total stock value in group of fanns which hold 
the best soils was over lwice higher than in farms with the worst soi ls. Moreover, in all 
types of farms the cqual stock va lues of agricultural products wcre assessed, thercfore the 
stocks in value terms do not depend on the type of fann. 

Key words: working capital , stock management, stocks in fann s, farm typc. 
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ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA 
ORGANIZACJI PRODUCENTÓW RYBNYCH 
I ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH W ŚWIETLE 
USTA WY Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU 

Jolanta Zieziula 

Streszczenie. Ustawa z I O października 2002 roku O organizacji 1y11k11 1J1b11ego oraz 
o =mianie ustawy o 1J1bołówstwie morskim stwarza możliwości tworzenia organi zacji pro
ducentów rybnych oraz organizacji międzybranżowych w Polsce na wzór unijny. W pracy 
krótko omówiono potrzebę tworzenia takich organizacji. Zaprezentowano definicje. wa
runki wpisania organizacji do rejestru oraz decyz,je. które muszą być podjęte przez mini
stra właściwego do spraw rolnictwa, aby organizacja mogla dział ać i korzystać z przysłu

gujących jej ustawowo praw. Ustawodawca wiele kwestii pozostawi! do później szego 
uregulowania w drodze rozporządzeń , co jest jednym z zagrożeń dla tworzenia orga niza
cji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych. W pracy wskazano także na 
inne zagrożenia, w tym brak pomocy ze strony państwa . 

Słowa kluczowe: rybactwo, organizacje producentów rybnych. organizacje międzybran
żowe, Unia Europejska. 

WPROWADZENIE 

Organizacje producentów rybnych oraz organizacje międzybranżowe poprzez 
skoordynowanie działań członków mogą lepiej artykułować swoje prob lemy, a co w i ę

cej - uczestniczyć w kształtowaniu polityki rybackiej państwa, tak aby istotne dla 
producentów kwestie nie zostały pominięte i znalazły właściwe rozwiąza nie. Ni c ulega 
wątpliwości , że z pomocą tych organizacji można zagwarantować prawidłową rea li zację 

zasad polityki rybackiej państwa . Istnieje bowiem możliwość lepszej ochrony zasobów 
ryb (skoordynowane potowy przez odpowiedzialne zarządzanie kwotami połowowymi , 

uzyskanie większej przejrzystości działań w sferze połowów, a tym samym zmniejsze
nie szarej strefy). 

Organizacje producentów rybnych i organizacje międzybra nżowe w Polsce, podobnie 
jak w krajach Unii , powinny stać s i ę ważnym elementem rea li zacj i polityki rybackiej 
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pa1istwa. szczególnie w zakresie ochrony i zarządzania zasobami, modernizacji i restruk
turyzacji floty połowowej oraz w aktywizacji zawodowej osób rezygnujących z prowa
dzenia działalności połowowej, a jednocześnie przez skoordynowane działania członków 
umożliwiać osiąganie wyższej wydajności i konkurencyjności sektora rybackiego, a tym 
samym dbać o interesy poszczególnych pozostających w zawodzie producentów, 
wspomagając uzyskiwanie przez nich wyższych przychodów. 

Co ważne, w krajach Unii Europejskiej poszczególne organizacje producentów 
mogą bezpośrednio (z pominięciem organów państwowych czy samorządowych) wystę
pować do instytucji unijnych o finansowe wsparcie poszczególnych inicjatyw, którym, 
zgodnie z istniejącymi programami rozwoju sektora, takie wsparcie przysługuje. 

Organizacje producentów są predystynowane do odgrywania kluczowej roli między 
d z i ałalnością połowową a rynkiem. Powinny stosować mechanizmy regulacji podaży 
ryb i produktów tak, aby dostosowywać je do popytu, co pozwoliłoby przynajmniej 
w części na doprowadzenie do równowagi między podażą i popytem, a tym samym na 
zmniejszenie fluktuacji cen i dochodów producentów (rybaków). W tym celu , oprócz 
admini strowania systemem cen minimalnych i wycofywaniem produktów z rynku, 
dbałoś ci o jakość i zdrowotność produktów oraz prowadzenia działań marketingowych, 
organizacje producentów powinny być odpowiedzialne za zarządzanie kwotami poło
wowymi (co jest możliwe, jeśli wprowadzi się operacyjny program, dotyczący danego 
roku , zawierający plan połowów kwotowanych gahmków ryb) oraz powinny uczestni
czyć w programach modernizacji i restrukturyzacji floty rybackiej, w tym w kasacji 
części tej floty. Uznane organizacje producentów rybnych i organizacje międzybranżowe 
wymagają wpisu do rejestru ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

ORGANIZACJE PRODUCENTÓW RYBNYCH - DEFINICJA, 
W AR UN KI WPISANIA DO REJESTRU 

Zgodnie z art. 13 Ustawy 1
, minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr 

organi zacji producentów rybnych uznanych, czyli objętych pomocą finansową przewi
d z i an ą w tej Ustawie. 

Organizację producentów rybnych, zwaną dalej „organizacją producentów", mogą 
tworzyć , z zastrzeżeniem ust. 2, osoby prawne lub osoby fizyczne, które wykonują 
d z iała lność gospodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego 
i których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospo
litej Polski ej (Art. 10.1). 

Organi zację producentów mogą tworzyć również osoby prawne lub osoby fizyczne, 
które prowadzą d ziałalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego 
i kt órych s iedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospo
litej Polski ej (Art. 10.2). 

1 Ustawa z dnia I O p aźdz i e rnik a 2002 r. O organizacji ry nku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybo łówstwie 
rn o1-,k irn (DzU Nr 18 1. poz. 15 1-1 ). zwana w dalszej częśc i pracy Us tawą. 
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Organizację producentów tworzy się w szczególności w celu zapewnienia racjonalne
go prowadzenia połowów oraz poprawy warunków sprzedaży produktów pozyskiwanych 
przez członków tej organizacji (Art. 10.3). 

Cele, o których mowa w ust. 3, osiąga się przez: 
planowanie produkcji , z uwzględnieniem popytu i podaży produktów rybo łówstwa 

albo produktów rybactwa na 1ynku oraz stabilizacji cen; 
stosowanie metod połowów zapewniających zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morza albo wód śródlądowych; 
koncentrację podaży . 

Organizację producentów wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji uzna
nych , jeżeli działa zgodnie z aktem założycielskim , o którym mowa w ai1. 12 Ustawy, 
i spełnia jeden z następujących warunków: 

zrzesza annatorów posiadających co najmniej 20% statków rybackich przeznaczo
nych do prowadzenia połowów określoną metodą albo poławiających okreś lone 

gatunki organizmów wodnych pochodzących z wód morskich, a lbo 
dostarcza na rynek co najmniej 25% ogólnej masy produktów pochodzących z chowu 
lub hodowli określonych gatunków organizmów wodnych. 

ORGANIZACJE MIĘDZYBRANŻOWE - DEFINICJA, 
WARUNKI WPISANIA DO REJESTRU 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie rybo łówstwa mor
skiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa łub handlu produktami rybołówstwa 

i produktami rybactwa mogą tworzyć organizacje międzybranżowe (Art. 28). 
Zgodnie z A11. 29 Ustawy, minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr 

organizacji międzybranżowych. 
Organizację międzybranżową wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organi zacji 

międzybranżowych (Art. 30.1 ), jeżeli : 

I) jej członkowie osiągają co najmniej I /3 udziału w połowach , chowie, hodow li , 
przetwórstwie lub handlu produktami na obszarze swego działania; 

2) nie wykonuje działalności gospodarczej w zakresie, o któ1ym mowa w art. 28, oraz 
3) spełnia co najmniej dwa z następujących warunków: 

promuje wiedzę z zakresu rybołówstwa morsk iego, rybactwa ś ród l ądowego, 

przetwórstwa i 1y nku rybnego, 
prowadzi badania i opracowuje nowe technologie w zakres ie operacji 1y nko
wych i zbiom info1macji o 1ynku rybnym, 
działa w celu zw iększania efek tywności fun kcjonowania rynku rybnego, 
z uwzg lęd nien iem racjonalnego gospodarowani a żywymi zasobam i morza, bio
rąc pod uwagę interesy konsumentów, 
opracowuje nowe metody produkcji i organ izuje szkolenia maj ące na ce lu 
poprawę jakości produkcji , 
działa w celu zwiększe nia zakres u informacji o produkc ie, mając na wzg l ędz i e 

ochronę interesów przeds i ębiorców i konsumentów, 
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działa na rzecz wprowadzania nowych zasad i technik wykonywania rybołów
stwa i rybactwa, a także wprowadzania na rynek produktów, biorąc pod uwagę 
poprawę ochrony żywych zasobów morza i wód śródlądowych , 

promuje produkty rybołówstwa i produkty rybactwa; 
a jej członkowie : 

nie uzgadniają lub nie ustalają między sobą cen na poszczególne produkty rybo
łówstwa i produkty rybactwa w ramach tej samej organizacji międzybranżowej , 

nie prowadzą działań, które mogą spowodować rozdrobnienie rynku rybnego 
lub mających na celu jakąkolwiek dyskryminację przedsiębiorców działających 
na tym rynku. 

DECYZJE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ROLNICTWA 
W ŚWIETLE USTAWY 

Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw rolnictwa następujące decyzje 
dotyczące organizacji producentów rybnych: 
I) o wpisie, odmowie dokonania wpisu lub skreśleniu z rejestru organizacji uznanych, 
2) o przyznaniu pomocy finansowej z tytułu kosztów związanych z prowadzoną dzia

ł a lności ą, 

3) o zatwierdzeniu programu operacyjnego, 
4) o przyznaniu rekompensaty z tytułu przygotowania programu operacyjnego. 

J eś li chodzi o organi zacje międzybranżowe , to minister, zgodnie z ustawą, wydaje 
n astępuj ące decyzje: 
I) o wpisie, odmowie wpisu lub skreśleniu z rejestru, 
2) o przyznaniu pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie poszczególnych 

produktów rybołówstwa. 

DECYZJA O WPISIE/ODMOWIE WPISU/SKREŚLENIU Z REJESTRU 
ORGAN IZACJI PRODUCENTÓW RYBNYCH 

Po spe łni eniu warunków, o których mowa w art. 14, organi zację producentów wpi
uje s i ę, na jej wniosek, do rejestru organizacji uznanych, j eże li działa zgodnie z aktem 

za łożyc i e l sk im , o którym mowa w art. 12, i spełnia jeden z nas tępujących warunków: 
zrzesza arm atorów pos i adaj ącyc h co najmniej 20% statków rybackich przeznaczo
nyc h do prowadzenia połowów okreś loną metodą albo poławiających określone 
gatun ki organizmów wodnych pochodzących z wód morskich, albo 
dostarcza na rynek co najmniej 25% ogólnej masy produktów pochodzących 

z chowu lu b hodow li okreś l onych gatunków organizmów wodnych. 
Wniosek o wp isanie organizacj i producentów do rejestru organizacji uznanych 

zaw iera: 
jej n azwę. s iedz ibę i adres; 
dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania organi zacji producentów, 
zgod nie z j ej aktem za łożyc i e l sk im ; 
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określenie rodzaju wykonywanej przez organizację producentów działalności. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 
uwierzytelniony odpis aktu założycielskiego organizacji producentów; 
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dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z warunków, o których mowa w ust. I. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje wpisu tej organizacji do rejestru 

organizacji uznanych łub wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru 
organizacji uznanych w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków okre
ślonych w art. 14, łub wydaje decyzję o skreśleniu organizacji producentów z rejestru 
organizacji uznanych, jeżeli organizacja ta: 

podała we wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 2, nieprawdziwe dane lub dostar
czyła podrobione łub przerobione dokumenty; 
przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 11 ust. 2, łub jeden z warunków, 
o których mowa w art. 14 ust. l; 
nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 16. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze decyzji , skreślić organizację 

producentów z rejestru organizacji uznanych, w przypadku gdy przestała spełniać jeden 
z warunków, o których mowa w art. 11 ust. 2. Przed wydaniem decyzji , o której mowa 
w ust. I i 2, minister właściwy do spraw rolnictwa przeprowadza postępowanie wyja
śniające. 

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY FINANSOWEJ Z TYTUŁU 
PONIESIONYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ 
DZIAŁALNOŚCIĄ 

Organizacji producentów rybnych wpisanej do rejestru organizacji uznanych, 
w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do tego rejestru, przysługuje 
pomoc finansowa z tytułu kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością 
(Art. 19. I), nie wyższą niż: 

w pierwszym roku działalności - 3% wartości produktów rybołówstwa/rybactwa 
wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższą niż 60% kosztów ad mi
nistracyjnych poniesionych w tym roku, 
w drugim roku działalności - 2% wartości produktów rybołów stwa/rybactwa 

wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższą niż 40% kosztów ad mi
nistracyjnych poniesionych w tym roku, 
w trzecim roku działalności - ł % wartości produktów rybołówstwa/rybactwa 

wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższą niż 20% kosztów admi
nistracyjnych poniesionych w tym roku. 
Na wniosek uprawnionej organizacji (z dokumentami potwierdzającymi poniesienie 

kosztów) złożony do I. marca roku następującego po roku, za który przys ługuje pomoc 
finansowa, minister wydaje decyzję w terminie 30 dni. Przyznana pomoc finan sowa jest 
wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w te1111inie 30 dni 
od dnia wydania decyzj i o jej przyznaniu. 
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DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 
(ART. 20 I 21) 

Każda organizacja producentów ma obowiązek przygotować i przedstawić do za-
twierdzenia plan działania na każdy rok. Plan ten jest zwany programem operacyjnym. 

Organizacja producentów przygotowuje na każdy rok kalendarzowy program 
operacyjny i składa wniosek o jego zatwierdzenie ministrowi właściwemu do spraw 
rolnictwa. 
Program operacyjny określa w szczególności cel i harmonogram działań niezbęd
nych do jego realizacji, w tym plany połowów, plany wprowadzania na rynek pro
duktów rybołówstwa lub produktów rybactwa, z zachowaniem równowagi popytu 
i podaży na rynku, oraz plany mające na celu podniesienie jakości tych produktów. 
Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego, wraz z dokumentami potwier
dzającymi poniesione koszty związane z jego przygotowaniem, składa się do dnia 
15 lutego roku, w którym program będzie realizowany. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia pro
gramu operacyjnego do dnia 15 marca roku, w którym program będzie realizowany. 
Obowiązek, o którym mowa w art. 20 ust. I, nie dotyczy organizacji producentów 

w pierwszym roku jej działalności , licząc od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do 
rejestru organizacji uznanych. 

DECYZJA O REKOMPENSACIE FINANSOWEJ Z TYTUŁU 
PRZYGOTOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 25, 26 I 27) 

Organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych, po zatwier
dzeniu programu operacyjnego, przysługuje rekompensata finansowa z tytułu jego 
przygotowania . Rekompensatę finansową przyznaje, w drodze decyzji, minister wła
ściwy do spraw rolnictwa, na wniosek organizacji producentów, złożony w ciągu 14 dni 
od dnia wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego. Do wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające poniesione wydatki 
z t ytułu przygotowania programu. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję, o której mowa w ust. 2, 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty finansowej. 
Rekompensata finan sowa z tytułu przygotowania programu operacyjnego jest wypłaca
na przez Agencj ę Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 30 dni od dnia 
wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, decyzji o przyznaniu rekom
pensaty finansowej . 

Mini ster właśc iwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 
do spraw fin ansów publicznych, może, na wniosek organizacji producentów złożony do 
dni a I marca roku nas tępującego po roku, za który przysługuje pomoc finansowa, 
zwiększyć wysokość rekompensaty fin ansowej z tytułu przygotowania programu opera
cyj nego. j eże li program ten uwzg l ędni a dzi a ł ani a na rzecz poprawy jakości produktów 
r bo lówstwa i produktów rybactwa dostarczanych przez tę organizację na rynek . Orga
niz:.icj i producentów wpisanej do rejes trn organizacji uznanych, w okresie 3 lat od dnia 
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wydania decyzji o wpisaniu jej do tego rejestru, przysługuje pomoc finansowa z tytułu rea
lizacji programu na rzecz poprawy jakości produktów, w wysokości nieprzehaczającej: 

60% kosztów realizacji programu - w pierwszym roku działalności tej organizacji ; 
50% kosztów realizacji programu - w drugim roku działalności tej organizacji ; 
40% kosztów realizacji programu - w trzecim roku działalności tej organizacji. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. l, dołącza się dokumenty potwierdzające: 
wartość produktów rybołówstwa lub produktów 1ybactwa wprowadzonych przez 
organizację producentów na rynek; 
wysokość kosztów poniesionych przez organizację producentów z tytułu realizacji 
programu na rzecz poprawy jakości produktów. 
Organizacja producentów, w ciągu pierwszych pięciu lat od dnia wydania decyzji 

o wpisaniu jej do rejestru organizacji uznanych, może ubiegać się corocznie o przyznanie 
rekompensaty finansowej , o której mowa w art. 25 ust. I. 

DECYZJA O WPISIE/ODMOWIE WPISU/SKREŚLENIU Z REJESTRU 
ORGANIZACJI Ml ĘDZYBRANŻOWEJ 

Minister właściwy do spraw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzj i, spełnienie przez 
organizację międzybranżową warunków, o których mowa w art. 30 Ustawy, i dokonuje 
jej wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych . Decyzję , o której mowa w ust. I, 
minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w tenninie 3 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku, o którym mowa w art. 30, lub wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do 
rejestru organizacji międzybranżowych w przypadku niespełnienia przez organizację 
międzybranżową warunków określonych w art. 30. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu 
do rejestru organizacji międzybranżowych w przypadku niespeh1ienia przez organizację 
międzybranżową warunków określonych w art. 30 lub wydaje decyzję o skreś leniu 
organizacji międzybranżowej z rejestru organizacji międzybranżowych (Art. 34). 

Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o skreśleniu organizacji 
międzybranżowej z rejestru organizacji międzybranżowych , jeżeli organizacja ta: 

podała we wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 2, nieprawdziwe dane lub dostar
czyła podrobione lub przerobione dokumenty; 
przestała spełniać warunki, o któ1ych mowa w art. 30 ust. I ; 
nie dopemia obowiązku , o którym mowa w art. 32. 
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. I, minister właściwy do spraw rol

nictwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające . 

DECYZJA W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ 
NA UTRWALENIE I PRZECHOWYWANIE POSZCZEGÓLNYCH 
PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA W CELU NIEWPROWADZANIA 
ICH NA RYNEK PRZEZ OKRES OD 6 DNI DO 1 ROKU (ART. 36, 37, 38) 

Pomoc finansowa, o której mowa w ust. I, obejmuje produkty rybołówstwa, które 
spełniają określone dla nich standardy 1ynkowe. 
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Wysokość pomocy finansowej , o której mowa w art. 40 ust. 1, nie może być wyższa 
niż poniesione przez organizację producentów koszty związane z utrwalaniem 
i przechowywaniem produktów rybołówstwa przez okres nie dłuższy niż 1 rok . 
Pomoc finansowa, o której mowa w art. 40 ust. 1, za dany rok kalendarzowy jest 
przyznawana po jego zakończeniu, na określone produkty rybołówstwa, których 
masa nie przekracza 10% masy produktów utrwalonych, przechowywanych i ofero
wanych w ciągu danego roku do sprzedaży (Art . 41 .1 ). 

KWESTIE, KTÓRE WYMAGAJĄ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ROLNICTWA 

W Ustawie wyszczególniono kwestie, które wymagają rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw rolnictwa. Należą do nich określenia: 
1) obszarów, metod połowów oraz gatunków organizmów pochodzących z wód mor-

skich; 
2) informacji, jakie ma zawierać program operacyjny oraz sposób jego sporządzania; 
3) wysokości rekompensaty finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego; 
4) sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybo

łówstwa ; 

5) wykazu produktów rybołówstwa, które będą podlegały działaniom interwencyjnym. 
I tak: 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

obszary, metody połowów oraz gatunki organizmów wodnych pochodzących z wód 
morskich , o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem tradycyjnego podziału 
wykonywania rybołówstwa morskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 14.4). 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi , w drodze rozporządzenia, infonna
cje, jakie ma zawi erać program operacyjny, or.az sposób jego sporządzania, mając 

na wzgl ędzie s trateg i ę obrotu rynkowego, racjonalne wykorzystanie żywych zaso
bów morza i efektywny chów łub hodowlę prowadzone w wodach morskich lub 
wodach śródl ądowych (Art. 22). 
Program operacyj ny, o którym mowa w art . 20 ust. I, może być zmieniony w ciągu 

rok 11 k(l lendarzowego w przy padku wystąpi enia nieprzewidzianych okolicznośc i mają

cych istotny wpływ na dostęp do żywych zasobów morza oraz funkcjonowanie rynku 
1ybnego (A rt. 23) . 
3. Mini ster w łaśc iwy do spraw ro lnictwa, w porozum ieniu z ministrem właściwym do 

spraw fin ansów publicznych, po zas ięgnięciu opinii organizacji producentów wpisa
nych do rejestru organi zacji uznanych, okreś li , w drodze rozporządzenia, wysokość 

rekompensaty fina nsowej z ty tułu przygotowania programu operacyjnego, mając na 
wzg l ędz i e li czbę statków rybackich w danej organizacji producentów albo jej 
udz i a ł w s przedaży produktów (Art. 25.6) . 
Mini ter w łaśc i wy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw fina nsów publicznych, na wniosek organi zacj i producentów złożony do dnia 
I marca rok u n as tępującego po roku, za który przys ługuje pomoc finansowa, może zwięk

zyć wy okość rekompensaty fin ansowej z tytu~u przygotowania programu operacyjnego, 
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jeżeli program ten uwzględnia działania na rzecz poprawy jakości produktów rybołów
stwa i produktów rybactwa dostarczanych przez tę organizację na rynek (Art. 26.1 ). 
4 . Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia ewidencji , o której mowa w ust. 1, uwzględniając jej wzór, rodzaj 
produktów podlegających utrwaleniu i przechowywaniu. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia wykaz 
produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 39 
ust. I i art. 40 ust. 1, mając na względzie zapewnienie wprowadzania na rynek 
produktów określonej jakości , a także zapewnienie równowagi na rynku rybnym. 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW RYBNYCH 
I ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH W ŚWIETLE USTAWY 

Mocą Ustawy wprowadza się następujące pojęcia: cenę wskaźnikową, cenę wyco
fania i autonomiczną cenę wycofania. I tak: 
I. Cena wskaźnikowa jest ustalana na podstawie średnich cen sprzedaży, jakie osiągnęły 

poszczególne produkty rybołówstwa w ciągu ostatnich trzech lat. Cena wycofania 
określonych produktów rybołówstwa nie może przekroczyć 90% ceny wskaźniko
wej ustalanej na te produkty. 

2. Organizacja producentów może ustalić, na dany rok kalendarzowy, cenę na ok re
ślone produkty rybołówstwa, poniżej której nie będzie ich wprowadzała na rynek, 
zwaną dalej „ceną wycofania" . 

3. Autonomiczna cena wycofania może być ustalana na określone produkty rybołów
stwa oferowane do sprzedaży, inne niż te, o których mowa w art. 35 . 1. Organizacja 
producentów może ustalić na dany rok kalendarzowy cenę, poniżej której nie 
będzie wprowadzała tych produktów na rynek, zwaną dalej „autonomiczną ceną 
wycofania". Autonomiczna cena wycofania nie może przekroczyć 80% ś redni ej 

ceny danego produktu rybołówstwa z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, na który 
została ustalona. 

4 . Organizacji producentów, wpisanej do rejestru organizacji uznanych , przysługuje 
pomoc finansowa na utrwalenie i przechowywanie dostarczonych przez jej czlon
ków określonych produktów rybołówstwa, w celu niev.rprowadzania ich na 1y nek 
przez okres od 6 dni do 1 roku (zob. decyzja w sprawie przyznania pomocy finan
sowej na utrwalenie i przechowywanie poszczególnych produktów rybołówstwa 

w celu niewprowadzania ich na rynek przez okres od 6 dni do I roku - Art. 36, 37, 
38 Ustawy). 
Pomoc finansowa za dany rok kalendarzowy jest przyznawana po jego zakończe niu , 

na określone produkty rybołówstwa, których masa nie przekracza 10% masy produktów 
utrwalonych, przechowywanych i oferowanyc h w ciągu danego roku do sprzedaży. 

Pomoc finansowa, o której mowa w ust. I, obejmuje produkty rybołówstwa, które speł 

niają określone dla nich standardy rynkowe. 
Wysokość pomocy finansowej , o której mowa w art. 36 ust. I, ni e może być wyższa 

niż poniesione przez organizację koszty zwi ązane z utrwa laniem i przechowywaniem 
produktów rybołówstwa . 
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Pomoc finansowa, o której mowa w art. 36 ust. 1, za dany rok kalendarzowy przy
znawana jest po jego zakończeniu, na określone produkty rybołówstwa, których masa 
nie przekracza 18% masy produktów wprowadzanych w danym roku na rynek. 

ZAGROŻENIA DLA TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI 
PRODUCENTÓW RYBNYCH I ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH 

Istotnym zagrożeniem dla tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów 
rybnych i organizacji międzybranżowych jest rozciągnięcie w czasie procesu legislacyj
nego, poprzez odesłanie szerokiego zakresu zagadnień do późniejszego uregulowania 
w drodze rozporządzeń ministra właściwego do spraw rolnictwa. Budzi to obawy po
tencja lnyc h członków tych organizacji o ostateczny kształt uregulowań prawnych, które 
mogą okazać s i ę inne (mniej korzystne dla rybaków i przetwórców) niż zakładano . 

Obawy budzi mitręga biurokratyczna, na którą napotykają chętni do tworzenia obu 
rodzajów organizacji. Niezbędne jest bowiem przygotowanie zarówno dokumentacji 
niezbędnej do rejestracji organizacji, jak i coroczne przygotowanie programu operacyj
nego oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej. 

J eś li chodzi o pomoc finansową, którą mogą uzyskać organizacje z tytułu poniesio
nych kosztów związanych z prowadzoną działalnością, to obawy może budzić limitowa
nie pomocy wysokością ponoszonych kosztów administracyjnych. Ponieważ tworzone 
organ izacje będą starały się zminimalizować koszty, zwłaszcza administracyjne, to 
automatycznie przesądz i to o możliwości uzyskania bardzo niewielkiej pomocy finan
sowej. Na te zagrożenia nałożą się dodatkowo zagrożenia, takie jak: brak przekonania 
rybaków o potrzebie istnienia takiej organizacji , brak woli, brak doświadczenia w two
rzeniu organizacji tego typu, brak kapitału założycielskiego, zbyt mała determinacja 
potencjalnych członków w ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania, jak też 
ni echęć producentów (rybaków) do podporządkowania się statutowi organizacji, w tym 
przede wszystkim: obowiązkowi płacenia składek członkowskich czy prowadzenia 
sprzedaży całości złowionych ryb przez organizację (co wymagałoby ujawnienia 
rzeczywistej wielkości połowów) . 

Ponadto, tworzenie i funkcjonowanie organizacji niesie ze sobą: 
nadmierne oczekiwania rybaków co do poprawy ich sytuacji materialnej, 
brak doświadczenia w tworzeniu i działaniu w tego typu organizacji , 
brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr niezbędnych do prawidłowego działa
nia organ izacji, 
ni ech ęć lub niemożność płaceni a składek członkowskich przez rybaków, praktyki 
s przedaży przez rybaków części złowionych ryb poza systemem sprzedaży prowa
dzonej przez organizację , 

ni echęć do kasacji starych kutrów, 
ciążeni e rybaków do zapewnienia sobie wszystkich możliwych korzyści, które nie
sie ze sobą funkcj onowanie organizacji producentów rybnych , bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów (bezpośrednio bądź pośrednio), 
zniechęcenie w przypadku nieosiągania spektakularnych sukcesów. 
W związku z koniecznością przeznaczania olbrzymich środków finansowych na 

prowadzenie interwencjon izmu w ro lnictwie władze państwowe mogą nie być w stanie 
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wygenerować odpowiedniej ilości środków na pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu 
organizacji producentów rybnych lub organizacji międzybranżowych , gdyż sektor ryb
ny może być uznawany za mniej ważny. W przypadku braku zaangażowani a pa11 stwa 
powstawanie tych organizacji , w rozumieniu unijnym, może ulec opóźnianiu . Ponadto, 
mechanizmy interwencjonizmu pai1stwowego mogą nie być spójne, niezrozumi a ł e ( lub 
nie całkiem zrozumiałe) dla organizacji producenckich, nieakceptowane lub wyb iórczo 
akceptowane, niepodejmowane kompleksowo i nie w pełni skuteczne. 

WNIOSKI 

Pomimo wielu zagrożeń, jakie niesie za sobą tworzenie i funkcjonowanie organiza
cji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych , należy podkreś lić , że : 

I . Problemy polskiej gospodarki rybnej są niemożliwe do rozwiązania bez tych 
organizacji. 

2. Organizacje muszą wziąć na siebie obowiązek dbania zarówno o interesy swo ich 
członków (skala mikro), jak też realizować poi itykę rybacką pat1stwa (skala ma ho). 

3. Ponieważ zarówno interesy producentów, jak i polityka państwa będą niebawem 
realizowane w ramach Unii Europejskiej, więc przyjmowane w Polsce rozwiązania , 

dotyczące filozofii działania, jak też organizacyjne, nie mogą znacząco odbiegać od 
rozwiązań unijnych. 

4. Istnieją szanse stworzenia kilku organizacji producentów 1ybnych w Polsce -
wolę taką zgłaszają potencjalni członkowie - pod warunkiem udzielenia im meryto
rycznego (eksperckiego) , instytucjalnego (władze pai1stwowe, władze samorządowe) 
i finansowego wsparcia. O woli tworzenia organizacji międzybranżowych na razie ni e 
słychać . 

5. Prawidłowe funkcjonowanie organizacji producentów rybnych i organizacji 
międzybranżowych będzie możliwe pod warunkiem stworzenia i konsekwentnego rea li 
zowania spójnej polityki rybackiej przez organy par1stwowe. 

6. Sprawne tworzenie i funkcjonowanie tych organizacji w znacznym stopniu za leży 

od sprawności działania organów państwowych w kwestiach zastrzeżonych w Ustawie 
do ich kompetencji (decyzje, rozporządzenia). 

7. Największym zagrożeniem dla funkcjonowania organizacji producentów rybnych 
i organizacji międzybranżowych (oprócz 5) mogą być nadmierne oczekiwania członków 

co do poprawy ich sytuacji materialnej oraz brak woli wspólnego skoordynowanego 
działania. Nie mniej istotnym zagrożeniem może być brak finan sowych środków nie
zbędnych do działania. 
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THE RULES OF SETTING UP AND FUNCTIONING FISH PRODUCERS' 
OllGANISATIONS AND INTERTRADE ORGANISATIONS IN THE LIGHT 
OF THE ACT (OCTOBER 10T11

, 2002) 

Abstract. The Act of October I Oth, 2002 Offtsh market orgm1isation and change of the 
ocl o( seo .ftsh e1J' g ives opportunities for setting up fish producers' organisations and 
intertrade organ isa tions in accord to European Union standards. In the article the necessity 
of cstabl ishing such organi sation has been short ly di scussed. What is more, the definiti ons 
of the organi sat ions and the conditions of reg istering them have been presented. More
ovcr, therc havc bccn described decis ions of Ministry of Agriculture those have to be 
donc. so th::it the orga ni sations could function and take profits from the law. However, 
ma ny m;itt ers wcre lcft to later settlement, which is one of threatens for setting up fi sh 
produccrs' rgani sat ions and intcrtrade organ isa tions. In the paper have becn also shown 
ot her thrca tcns, inclucling the lack of govcrnmcnt help. 

Key worcls: fi shcry, fi sh proclucers ' organi sa ti ons, intertrade organisati ons, European 
Union . 
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