
Przedntowa

Przedstawiony Szanownyrn Czlelnikorn kolejny ZeszrytNaukowy nr 11 Wyż.
szej Szkoły l-Iandlu i Usfug w Poznaniu zawiera ańykuły o zróznicowanej' ale
intcresującej problematycc' Podejmują one zagadnierria dotyczące systenru ban-
kowego, konkurcncyjności i zarządzania, wybranych problemów wsi i rolnic-
twa oraz spozycia żywności - w sposób wskazujący na ich związek z profilem
Uczclni.

Rel acj e zacho dzące pomi ędzy Europej skirrr S ystemem Banków C entral nych
a narodowymi bankami centralnymi omawia Elżbięta Mirecka. Autorka Zalwa-
ża, że narodowc banki centralne nie są integralną częścią Europejskiego Banku
Centralnego, ale ich funkcjonowanie jest koordynowane tak' by nie było sprzecz-
ne z realtzacją celów i zadań Europej skiego Systemu Banków Centralnych. Na-
rodowe banki centralne wchodzące w skład ESBC nie są klasycznymi bankami
centralnymi, poniewaz przestały być bankami emisyjnymi oraz mają ograniczo-
ne możliwości zarządzania rezerwatni obowiązkowyrni i walutowymi' Aldona
i Paweł Standarowie analizują pomoc publiczną udzielaną przez Europejski Bank
Inwestycyjny patistwotn będącym nowymi człoŃami Unii Europejskiej. Pomoc
taprzeznaczona jest na róŻnę przedsięwzięcia wspierające ich rozwój regional-
ny, a r,właszcza poprawę konkurencyjności terenów zacofanych gospodarczo.
7' ko|ei działalność finansową przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej oma-
wiająAnna Bicniasz i I)orota Częrwiriska-Kayzer. Przedstawione powiązania po-
między wskaznikami cyklu nalezności, cyklu zobowiązali' rentowności i płyn-
ności bieżącej wyrazrrrie podkreślają słabe strony ana|izy płyruiości metodą tra.
dyoyjną, wśród których na\eŻy wymienic brak uniwersalnych norm, niebezpie.
czeństwo błędnej interpretacji uzyskanyclr wyrrików' nięrnożliwość określenia
przy czyn otrzymanych wyników.

W dzisiejszyn świecie bardzo waŻnąkategorią ekonomiczną jest konkuren-
cyjność' Zdolność do konkurowania w warunkach współczesnej gospodarki glo-
balnej przekłada się na konkurencyjność międzynarodową. Małgorzata Domiter
analizuje wptyw polityki i strategii proeksportowej danego kraju na konkuren-
cyjnośó. Autorka stwierdza, Że polityka proeksportowa jest działaniern krótko-
okesowym narzecz poprawy zdolności gospodarki do eksporlu, a strategia ma
charakter strukturalny oraz średnio- i długookresowy i sprowadza się do dzia-
łari pobudzających dostosowania do systemu światowego, do wykorzystywa-
nia w nim nisz. Tęmatem kolejnych artykułów są problemy zlvtązane Z zarzą-
dzaniem przedsiębiorstw. Rozpoczyna je Katarzyna Cieślińska, przeciwstawia-
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jąc Incnedzera w przedsiębiorstwie publiczrrym i w przedsiębiorstwic prywat-
nyln oraz wskazując, ze kontckst własnościowy warunkLrje Zarówno krytena do-
boru, jak ikompetencje kadry zarządzającej. Autorka zwraca uwagę na fak1, ze
wyŻsze kompetencje mcnedzerów finn prywatrryclr wynikają z istnienia wśród
nich koŃurencji, któ-rą wylruszają Zewllętrzne i wewnętrzne warunki funkcjo-
nowania przedsiębiorstw. Systcm zarządzan:,ajakościąprzedstawia Aneta Wyso-
kińska-Senkus jako narzę-dzie osiągania sukcesu przcdsiębiorstwa w pozyski-
waniu klięnta poprzez jakość świadczonych ustug czy produktów. Autorka pod-
keśla, ze wykorzystanie faL1u posiadania cer1y1ikatów w marketingu przedsię-
biorstwa pozwala na podniesienie prestizu danej organtzacjt i traktowanie jej
przez innc firmy jako godnej zaufania. Jan Galicki wskazuje rra analogię jako
koncepcję usprawniania zarządzania przedsiębiorstwenr. Autor eksponuje kon-
ccpcje outsourcingu i komplcksowego zarządzarria jakością. Również na kształ-
towanie jakości jako elemcntu konkurencyjności zwraca uwagę Barbara IIa-
dryjariska, podkrcślając potrzcbę jcj doskonalenia ln.itr. poprzez kodyfikację za-
sad i proccdur poslępowania.

Stan i perspcktywy scktora rohrego w Polscc olnawia Joanna Wiśniewska.
Autorka dokonała oceny jakościowcj wskaŹników oraz określiła prawdopodob-
ne kierunki zmian w rolnictwie w najblizszych latach. Dla ukazania miejsca rol-
nictwa w gospodarcc narodowej przeanalizowała takie parametry, jak: wielkośc
produkcjl, zatrudnienie' kapitał' wydatki publiczne i nakłady irrwestycyjne w rol-
nictwic' Autorka jest przckonana, Że uczestnictwcl w programaclr potnocowych
wpłynie na dalszą rnodemizację gospodarstw rolrrych oraz wzrost stopy inwc-
stycji w rolnictwic. Wprowadzenie rent strukturalnych w rolnictwie zmierza do
poprawy struktury agranrej ' I-idia Jabłoliska-Porzuczek stwierdza' że początko.
wy brak zainteresowania progralnem rent strukturalrrych zamicnił się szybko na
wzrost liczby osób z niego korzystających. Swiadczenia te przyczyntają się do
wzrostu dochodów ludności wiejskiej, a także zmniejszają wyclatki budzetu
państwa na świadczcnia długotenninowe wypła cane przez KRUS' Jednocześnię
zachęcają rolników w wieku przedemerytalnyrn do zaprzestania prowadzenia
dziatalności rolniczej i przekazania użytków rolnych osobom młodym, zdolnym
do efckt}.wnego ich wykorzystywania. Dochody gmin województwa wielko.
polskiego i Polski analizuje Arrna Majclrrzak. NajwyŻszytn udziałem dochodów
własrrych ceclrowały się grrriny miejskie, które jednocześnie wykazały się naj-
większą samodzielnością linansową. Z kolei gminy wiejskie cechował na1niŻ-
szy uldział dochodów własrlych i powiązany z tym najwyŻszy udzlał subwencji
ogólnej, co oznaczało najniższą samodzięlnośó finansową tych jednostek samo-
rządowych i nadmieme uzaleznienie od środków zewnętrznych. Natomiast Anna
Witczak przedstawia docliody i wydatki gospodarstw domowyclr według grup
społeczno-ekonomicznych w latach 1994-2004, a następnie ich prognozę na la-
ta 2005-200J. Zdaniem Autorki' największymi przeciętnymi dochodami i wy-
datkami w latach 1994-2004 charakteryzowały się gospodarstwa domowe osób
pracujących na własny rachunek' najmniejszymi zaś gospodarstwa domowę
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rolników oraz pracowników uŹlkujących gospodarstwo rolne. Sporządzone pro-
gnozy przectętnego miesięcznego doclrodu rozporządzalnego na osobę i prze-
ciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach donrowych ogółem oraz
w poszczególnyclr grupaclr społeczno.ekonomicznyclr wskazują jednak na dal-
szy ich wzrost w latach 2005-2007.

Jednym z główlrych czynników wzrostu gospodarczego są zmilrry w po-
ziomic wyposażenia in|rastrukturalnego' T.ematykę tę podjęli Matgorzata Do-
lata i Jarosław I'ira' badając rozwój infrastruktury gospodarczej w Polsce w la-
tach 1990-2004 i stwierdzając, Że w badanym okrcsie dokonał się znaczny po-
Stęp w rozwoju w1posazenia infrastrukluralnego zarówno wsi' jak i miast. Jed-
nakżc podaŻ i dostępność usług irrfrastruktury gospodarczej są nadal rriedosta-
teczne w stosunku do istniejących w tyrn zakresie potrzeb.

Kolcj nyrni probl cma ttl i po ruszanylni w niniej szyln Zeszy cie Naukowyrn są
standardy zapcwnicnia bczpieczeństwa zylvności oraz problemy zwlązane z jej
spclzyciem. Justyla Górna stwierdza, że dzięki regulamie aktualizowanyln wy-
maganiom w stosunku do producentów żyr,vności zagwarantowana jest stała,
powtarzaina jakośc produktu, co spełtria oczekiwania konsumentów. Natolniast
Sławomir Kalinowski przcdstawia zróznicowanic struktury spozycia zywności
w zalczności od wiclkości dochodów gospodarstw domowych ludności wiej-
skiej, stwierdza1ąc, Ż'c w duiej lnicrzc uzaleŻtriona jest takie od udziału i moż-
liwości Samozaopatr.zęnia. Z kolci .Ioanrra Smoluk bada sprzcdaz zywności eko-
logicznej w duzych miastach Polski, wskazując na bariery rozwoju tego rynku,
a Graiyra Adarnczyk i Szymon .farant prezentują postawy zywieniowe mło-
dych konsumentów w odnicsieniu do produktów mleczarskich. Autorzy stwier-
dzają, ie konsumpcja mlcka jest niższa od rekomendowanej przez nauki Żywte-
niowe.

I,oznawc.zy i utylitarny clrarakter prezentowanych opracowaIi z pewnością
zainteresuje szcrokie grono naszych Czy'telników, pozwoli na SZerSZę SpoJrZę.
nic na badanc zagadtlienia i wywrze pewicn wplyw na praktykę clecyzyjną.

Kctnilu Wilczyti.ska
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Ewolucja banku centralnego i jego funkcji
na przykładzie Europejskiego Systemu
Banków Centralnych

Evolution of a central bank ancl its functions
exemplffied by the European System of Central Banks

Wstęp
Introduction

Współczesny balrk cetrtralny spełnia poclstawową rolę w gospodarce rynko.
we1, wyznaczając i realirując cele polityki monetanrej. Będąc centralną irrstytu-
cją monetamą, ponosi odpowiedzialrrość za skuteczność tej polityki. okeślenie
zadari banku centralnego jest efbktem dfugotrwałej ewolucji instytucji baŃu, któ-
ra w różnych krajach przeblegał.a w rómym czasie i w różnych etapach. Mozna
mówió obecnie o pełnej koncepcji zadali banku centralnego, której brakowało
jeszcze na początku XX w' Ewolucja balil<u centralnego w poszczególnyclr kra-
jach wykazuje wiele zbiezności. Nowym zagadnienieln jest podział lunkcji i kom-
petencji dawniej w pełni przyna|eżnych narodowym bankom centralnytn, a aktu.
alnię dzielonych między nimi a Europejskim Bankiem Centralnym.

1. Historycz'ny rozwój banku centralnego
Historical development oJ'a central bank

Wykształcenie się banku centralnego przechodziło wiele etapów i było zróŻ-
nicowane czasowo. Banki centralne o współczesnyrn charakterze wykształciły
się dopiero na początku XX w. Pojawienie się pierwszych banków, wśród któ-

ryclr wyrrilenic na|eizy Casa di San Georgio (Genua l58ó r.), Banco di Rialto
(Wenecja 1587 r.), związane było pierwotnie z pośredniczeniem w płatnościach.
BaŃi zaczęły wystawiać kwity depozytowe w zamian za zdeponowany kruszec
lub nronety. Poshrgiwanie się kwitami depozytowymi' traktowanymi jako peŁ
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llo\\.ańościowy pieniądz, gwałtownie przyspieszyło roz\'Vój ówczeslrego halrdlur.
IJnrisja batrknotcirv, czyli kwitórv clepozytorvych bankór,v, Stawała się coraz bar-
dziej powszechna i nic była ograniczana przez konieczność pełrrego pokrycia
w kruszcu, gdyi ryzyko Iriewypłacalności było clość ogarriczone.

IIistorycznc przckształcerric się banków emisyjnych w bankr cclltl.źIlne w lite-
raturze nic.jcst jcdnoztraczlic zdefilriowanc. Wylnienia się clwa różne statrowi-
ska: picr'ur,szc z'uv.iązalre jcst z proccsarni ewolucji ryrtku, drugie wyro.Żnia czyn-
nik sprarvczy, jakini jest palistwo.. l,godnic z interpretacją ewolucji rynkowej,
konccnttacja crrlsji tranknotow w jcdnyur banku jest ci 'ektern spontaniczltego
proccsll cwolucyjrrcgo całego SyStCn,}u bankowego, który doprowadził clo przesu-
rrięcia po.;eclyrczyclr gospoclarczycll konrpctencji docyzyjlrychzposzczcgolnych
banków na r7,eczjedncj ccntralnej inst1'trrcji. Por,vstanic swoistego ,'banku ban.
ków.' jakcl c|ckt centralizacji byb w intcrcsię pozostałych bankórv. Przcciw-
Stawna konccpcja tłunlaczy proces przcobrazania banków emisyjnych w banki
ccntralne jako e|ckt palistwowych rcgulacji obejnru1.ącycłr systern bankowy lub
stworzenic publicznych przylvilejóu. ptlszczcgolnyn bankom - jako cl 'ckt dzia-
lari l iskalnych lub politycznych.

()grolrrIlc ztlaczct-tic clla kształ'tu współczesncgo barrku celltralnego miało po.
wstanic w 1913 r. Systcu-lu Rzcszy Fcdcralncj (ang. l. 'cderal Reservc System),
który jcdIxlczcśtlic stał się pict.wszytll barlkicrn cclrtraltlytrl USA.. W furgli i od
192| r. I}arrk ot'England stał się jedyrryl spośród dotychczasowyclr pięciu barr-
kionr clnisyjtlynr.'. W Nicmczcclr rv l935 r' lirrrkcjontrjące barrki cnrisyjlre Sakso-
nii, |]awarii, Wir1cmbcrgii i I]adenii zaprzcstaIy swojcj dzialalności narzeczzało-
iot-tcgtl w 1875 r. ccntrahrego battku cIllisyjrrclro Nienricc, jakim był Rcichsbanks.
I,ict.wszyt-tl publicznoprawnylll bankiem cIrrisyjnylrl był l.ałoŻotly w l668 r. Svc.
rigcs I{iksbank w Sztoklrollnic, natoll l iast zał'ozony w |694 r. Bank of Bngland
stałsię syll lbolctrl banku cctrtralnegcr, przcjInując stopniowo na sicbię podstawo-
wc obowit1zki barlku enlisyjncgo, co było takze'"vytnuszonc przcz koniecznośc
lllratl stlw atl i a órvczcslrych dzi ał ari woj cttlrych6.

KształtowaIriu się barrków ccntralnyclr towarzyszył proccs powstawania jcgo
lunkc.ii i ks;ztałtowarria pozyc.ji rvobec patistr,va.

. W. Baka. IJan]<lwl.ść ccttlra!no, fitnkcfc' netody,, organi:ttc:jtt' Bibliotcka |\4cncclŻcra i Bankow.
cu. Wirrsz i r la 1998. ss.  l  l -12.

r G. Schnc|ting, Dic littnpiiisclrc Zanlrą|bąnk die nctte Inslyttilirln in dcr Llttion ttnrl ihrcn ge|t!'
politist:lrcn l"uttktiotrctt, Shakcn Vcrlag. Aachen l99ll, s. 7.

' 
Ch. Wrrller, Du.s Fcderul Re.sart,c Systcn, tlic Dctilsche Bundesbonk urul dts Ettt'opiiischa Sy-

.stant tler Zantrolbattkett, Die [)tropiiisclrc Zcntrulbattk int fcrglcich, Vcllag K. S. Schulz, Stannbcrg
1994 .  s  22 .

t 
K. []. B,,'n, Notcttbonken; llrtntltt'itrtcrbuch rler Ll'irschct/i.stt'issencfuft,t.5, Stuttgart 1980, s.330.

5 A' Webcr' Gck! Ltnd Krctli!' Bttnkcn ttnrl IJórscn,I'{ciclelbcr.g l959' s. l2l.
" K. Ebcrlrart i in., Dic Notenbot*, Zatilrulfutnkplitik uttd Wellwtiltntngsorgoilisotiotl, Stungart

|97 ó .  s '  l 7 .
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2. Współcr,esne b&nki centralne
Contemporary central bank

Współczesrre banki centraitre występująwc wszystkiclr paristwach. Po II woj-
nie światort,cj zrnieniła się jednak podstawa enrisji banknotów. odejście od sy-
stemu złotcgcl i jego pochodnych było konieczrrością gdyż wartość enitowa-
nych barrknotów określana była przez ich rclatywnie ograniczoną ilość, a nię
przez obowiązek pokrycia banknotów w złocie' Upowszeclmiła się tzw. waluta
papierowa niczwiązatla z jakirrrkolwick mctalein lub towarenr, posiadająca jed-
nak zaufanie użytkowników i mogąca wypełniać funkcje środka cyrkulacji, wy-
tniany i rnicmika war1ości. liurrkcje są tyIn lepiej wypełnianc, inr bardziej stabil.
na jest dana waluta. Długotenninowe zaul.anie do clzrnej waluty uzaleirrionc jest
od reputacj i barrku centralnego przej awiaj ącego się przez dział'ania na rzęcz utrzy -
mania stabilności cctl. Współczesna polityka pieniężnir posiada swoistą wolność
w okrcślalriu celu polityki monetarncj. Podstawowym zadaniem banku central-
rrcgo jcst oclrrona wartości pierriąclza poprzez utrzymanie stabilności cen. Z'c
względu na fakt, że ccl birnku centralncgo jest jednoczcśnie celcm strategii ko-
niunkturalncj patistwa' waŻlc jcst okrcślcnic p<>zycji insty'tucji walutowcj wobec
patistwa rcprczclrtowL|nęgo prze7' rząd' Stopieli niczalężtrości banku centralncgo
w stosulrkrt do ptttistwa wyznac7,Ll zdolnośc lranku centralncgo dcl oclrrony sku-
teczności lunkcjollowania nręchaniznlu ccllowęgo w gclspodaroe rynkowcj' Nie-
za|cŻnośc cz'y teŻ' autoIronlia banku centralncgcl jest określana {bnnalnoprawnie
poprz.cz zapisy w Konstytucji lub jcj odpowiednikach, a takie w statutach ban-
ków centralrrych. W rzcczywistości jcdnak istotr-rym jcst określenic obszaru sku-
tecznego samodzielnego (autonomicznego) działania banku ccntralnego, a więc
wynlaczenic granic, w których Zagwarantowana jcst wolność decyzyjna bankLr
centralnego. Ta swoista wolrrośó clccyzyjna to polityczna wolność i nrożliwość
skutecznego oddziatywania ekononricznego. Rcgulacje prawne zapcwniają poc1-
stawy sanrodzielności, |eczrzeczywisty obszar skutccznych niezalcirych dzlałań
określany jes| przez realnc polityczne i ekonomiczne możliwości urzeczywist-
nienia celów bar-rku ccntralnegcl. Współcześnie barrk centralny postrzegany jest
jako bank stojący lla czele całego Systenlu pienięż-nego i bankowego kraju współ-
realizującego narodowe itlteresy gospodarcze. lrunkcje wypełniane przez bank
centralny to kicrowanic polityką pienięzną, a także kontrola emisji pieniądza,
bank banków' bank palistwa, częSto zarządzanle państwowytni rezcrwanri wa-
lutowymi, a w niektóryclr palistwach - nadzór bankowy'

W określarriu pozycji banku centralncgo waŻnajest konstrukcja instytucjo-
nalna systemu monctanrego kraju' Truają dyskusje na temat słuszności jedno-
lub dwustopniowego banku centralnego. Dwustopniowemu systemowi banku
cetrtralnego zarzLlca się, żc kompetencje dotyczące decyzji n]onetamych nie są
w pełni zcentralizowane. Układ federacyjny może prowadzió więc do konfliktów

r
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przy podejmowaniu lub realizowarriu polityki monetamej, efektem moze być
opóŹnienie w rea|izacjt zadań banku. Jako przy.kład przyr,vołytvany jest System
Rezerwy Fcderalnej w swojej początkowej tazie,.

Przy korrstruowaniu Europejskicgo Systcnru Bankow Centralnych uwzględ.
niotro tę swoistą słabośc i dccyrje mollętarnc zostały skupione na picrwszylrl
szczęb|u systemu, czyli są podejlnowanę przez Europejski Bank Centralny' a nie
przez narodowe barrki cetrtralne wclrodzące w skład ESBC. Współczesny bank
centralny jest ważnyn podmiotenr gospoclarczyrn kraju, realizującym politykę pie-
niężną, walutową i stabilizacyjni1 całego sektora bankowego.

3. Funkcje banku centralnego
I.'uttctions o./'a central bank

Wspólczeslry bank ccntralny, często takzc nazywany barrkicm walutowytrr8,
ponosi o<lporviedzialność za całość polityki picrriężnej zarówtto ztt wyposażenie
gospodarki w picniądz lrarrku ccntralnego, jak i jego odclziałyrvarlie na kierowa-
nie obrcltctl-l bczgotówkorvyIll' Niczalczrrie więc od s|omruł'owanych ustawowo
zadań bank centralny jakcl zadanie priorytetowc ma do zrea|izowanla zabezpie.
czcnie kraju lub określoncj wspólrroty (Unia Europejska) w pieniądz. 7' czasem
wyodrębrriły się zróinicowanc illstrutllenty polityki pienięŻlcj wykorzystywane
do realizacjijcgo zadaIi. Wybór instrunretltu uzalezrriony jest od realizowanej stra-
tcg i i  pt l l i tyk i  p icn ięz.r lc j '

3.I. Polityka pienięan
Monetary policy

Bank ccrrtralny nrożc realizować ccle bezpośrednic, a dokładrriej cele kolico-
we. do któryclt rralcŻy np' określona stopa inl1acji, wzrostu, wiclkość zatrudnie-
nia, bilans płatniczy lul.l kurs walutowy, ccl z rcguły ma swój zapis w statucie.
Bank centralny moŻc zdccydować slę takze na realizację stratcgii dwustopnio-
wej. W takim przypaclku si1 zdellniowarre i rcalizowalre cele pośrcdnie okręślane
przez aktualną sytuację lnonetamą kraju, np. określenię tcll]pa wzrostu danego
agrcgatu pierlięŻncgo w następnym roku, oraz dobieranc są odpowiednie instru-
mcnty polityki picnięznej. lJuropejski Bank Ccntralny przyjął jedrlostopniową
strategię polityki picnięŹlej, czy\i działa be4;ośrednio na cel koIicowy, jakinr jest
stabilnośc cenowa.

' B' Eichcngrccn, Dcsignittg tl Centnt! BankJór htrope. A Cautbruuy Tolc Fron The Eorly ),atrs
o.f thc l:cdantl Rcsen,e Svsrcnt,NBER Working Papcr No 3840, 1991.

' O. Issing, Iiinliihrung in die Geldpolitik, Miinchcn 1996, s. 334.

16



fi n'o I t rc j u ba n k t cc n t ru I n ego i.j ago I i t n ltt' j i.

3.2. Enis.ja banknotÓw
Issue of batxknutes

Bank cctrtrahly. llazywat]y Iakż'e cetrtralnytrl batlkicnr crrrisyjtlyrn lub bankienr
emisyjnym, jako jcdyly posiacla prawo cnrisji (nlonopcll) uslawowych środków
płatniczych, czyli barrkllotów. Wyjąlck star-rowiła Szkocja' I'uksenrburg i lJong.
kong' Jest to jedrra Z llodstilwowych furlkcji rvs1rółczcsllego baril<u centralnego.
Posiadając nronopol enrisyjny. bank ccrrtralr-ry określa i kontrolrrje obieg ustawo-
wych środków płatniczych, tj. dokorlu.ic ciągłcj kontroli ilości pieniądza .uv obiegu.
Poprzcz. kontrtllę nacl ilością picniądza trloz'c kicrowac podaz'ą pieniąc1za i krcclyu.

W nielicznyclr patistwach bank cetrtraltry posiada takŻe prawo do blcia rno-
net, ztvyczajor.vo jednak prawcur tyrn clysponuje paristwo. T,arz.tldzanie nlonetami
jednak prorvadzonc jcst przcz bank centralny. l)aristrvo dokonujc tylko prclduk-
cji nlorret w wielkości określonej przez bank cctltrallly na podstawie zgłoszonego
zapotrzcbow ttnia przez. banki .

Bank cclltralny zajrnujc się takŻe slrclni1 tcchlticznz1 tlbrotu piorrięinego, czyli
planowanienl, wyglądcrn, rozwojclll i produkcją batrknotów. Oclpowicdzialny jest
rówIlicż za wyco1ywaIlie i tl iszczcrric zLlzytyclt l latlkttclttirv i lrrotlct.,.

3.3. Bank bankón,
Banks'bcutk

l]arrk centralrry zaopatrtrjc banki w picniąclz banku cctrtrztltlego poprzcz fitran-
sorvaIlic krcdytowe. .Icst to ostatllic zrticlło rc[ltlansowallia belnktiw kolrlercyjnych
i dlatego przyjęlo się llirzyr,vać bank ccntralny lratlkienr bankór,v (ang. l,cnder o1'
Last l{csort)l, '. lrunkcja ta l lta 1uttdanlentalne ztlaczctrie dla barrków konrercyj-
nych. gdyz- r,v wiclu pzy;adkach zapervIlia nrozliwośc rcalizacji działalności kre-
dytowej. Co prawdir, banki kornercyjrtc n]ogą Zaopatrzyć się w potrzcbną ilośc
pieniądza banku cctrtralncgcl tra rynku picnięzn1,Irl, ale tric zawszc zrrajdują się na
rrim nadwyŻki pienięŹnc.

Bank cęntralny mozc też śrviadczyc czystc usługi barrkowe la rzecł paIistwa
i innych barrkćlw w zakresic tccliniczIrcj obsługi obrotu picnięznego między ban-
kani' Następuje tu srvoista oclrrona SyStcll-lu t.ozliczell it lwego i zapobieganie po-
jawienlu się tzw. efektu domitla, który Iloże zaistri iec' kiccly banki tracą swoji1
wiarvgodnośc lub płyrrrtość.

Bank cerrtralny spcłnia ważIlt1 rolę poInocclrvą w sy,tr'racjach kryrysow gospo-
darczych, barrkowycl-r i zacirwiarria płyrności - występuje wtecly w roli stabiliza-

' Dic Dcutschc llunclcsbank, Gcldpolitisclrc ,l(gubot tttul lttstruntuttc, ,,Sondcrtlruckc" 1/1993,
FranktiutlMain. s. I8.

"' Ch. Goodharr, Central Runkitp, \,v: 'l-ltc 
Nctt' Polgrttvtz Dictiontry ttf i|tpna.v & Finonce , P. Ncu-

man, Lonclon-Ncrv York 1992, s. 32 L
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tora posiadającego wystal.czające infonnacje odnośnie do sytuacji bankór,v i wjel-
kości potcncjalnej pomocy. Konieczna jest zatem bieżąca obserwacja banków,
aby nie pojawił się tzw' ęf-ęk zarazenia bankructwem. WaZnę są tu działania dwo-
jakiego rodzaju: zapobicgarrie ktyzysoln i działania stabilizujące System trnarr-
sowy .

3.4. Bank państwa
Coutttty's bank

lJatlki ccntralne prawic rvc wszystkich paIistwaclr realizują funkoje banku
agenta i doradcy pal.lstrva' Dokonuje Się to w trzech przypadkaclr:

- gdy publiczne podnrioty (np. ministeI.stwa, urzędy) w całości lub w więk-
szości deponują rczerwy kasowe na kontaclr banku centralncgo,

- gdy państwo i organy administracji publiczrrcj zaciągająkredyty w banku
ccntralnym.

gdy bank ccntralny rvspóldziała prz'y z;tci1ganiu krcdytów przez państwo
na nli ęclzynarodowyclr ryllkach kredytorvyclr'

l]ank ccntralny pror,vadzi takze obsługę kont organów adnlinistracji publicz-
ne1, np. przychody z,wl,tyl,ane z poborem podatków lub wydatki związane z pen-
sj ami urzędników.

I]ank ccntralny zobligorvar-rv jest do ocltrony kursów gielclowych papicrórv
wa(ościowyclt cmitorvanychprzez palistwo, a lmlldlorvanycli lla giełdzic. oclro-
na ta polega na wyrównyrvaniu walraIi kursowych, jedllak bcz jednoczesllego
wpłyrvu na trend tcgo kursu, tak aby rrie powstał fałszyr,vy obraz poziomu kursu
notowanych papierów.

3. 5. Z arzątlz'anie r e 7,e rw a n i w al ut owy ru i p a ń stw a
Managenent of the country's Jbreign curuency reserves

Polityka rezerw walutowyclr danego baIlku ccntralncgo uzależniona jest od
rodzaju Systemu walutowego' do którego naleŻy dane paristwo. System waluty
złotej (ang. Goldstandard)' w którym obowiązywał system kursów stałych, clra-
rahcryzował się tynr, Żc ilośc pieniądza krajowego uzależniona była od zaku.
mulowanych zapasów złota. Było to e|ektell-l uzależnienia emisji waluty od zło-
ta. Wzrost gospodarczy wymagał więc rlapływu zt.ota do banku centralnego.
Przy systernic kursów znricnnych kurs walutowy kształtuje się na ryIrku dewizo-
wym jako cf.ekt podaży i popytu. Banki centrallle w zasadzie mogłyby realizo-
wać swojc cele polityki nlonctamej bez posiaclanych rezerw walutowyclr. Jednak
intcmacjonalizacja ryrrków rvalutorvyclt Zmusza barlki centralrre do posiadania re.
zerw walul owych rv celu zabezpleczenia rlli ędzyllarodowej płynności.

' ' G. Kauflnann, Lender of l.a.tt lle.spr'l, Econonlic Working Papcr Scr-ies No. 9l 0l , Deakin (Jni-
vcrsity. Austrillia 1 99 | . s. 4.
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Zarządzanie narodowymi rezcrwami walutolvymi jest różrrie regulowane. Za-
rządzanie moie być w gestii rządu (np. Wielka Brytania) lub instytucji specjalnie
do tej czyrurości powołanych (np' Włochy)' którę zblizorre są do barrku central-
ncgo chociaŻby poprzez swojc miejsce w struhurze banku centralnego. Zmiany
w struk1urzę ręZerw walutowyclr, intcn,vcncje na rynku clcwizorvynr i ich wpływ
na ilośc picniąclza i lvielkość działalności kredytou'cj bankorv przelllawiają za
tym, by z'tlrządz'anic rezcnvanri odbyrvało się poprzez battk cen(ralny, gdyŻ dzia-
łania te mają wpływ na kształtowarrie się ilości picniądza, który jest czynnikiem
wykorzystyw;.nyln ptzcz birnk ccntralny w realizowanej przez niego polityce
lnonctarneJ.

3.6. Nątlz,ót" bankowy
Batzking supervisiott

Konieczność wpror,vaclzclria tradzon-t banko''vcgo rvyrika z faktu. iŻ banko.
wośc odznacza się barclzo wysokiIll stopnietlr ryzyka działania. określanego za-
rówlto prłęz Czylniki zewllętrzIrc i wcwlrętrzne. I{yzyka lv działalrlości barrku
pozbyc się nie l.rtozna, a|e poprzez wprorvadzetric nadzoru ryzyktl mozę nrieć cha.
raktcr kontrolowarry. Wykształciły się trzy warilrtl|'y iIls(ytucjtlllalnego usfuo.
wania nadzoru bankowcgo: w banku ccntralnylr.r, w urinistcrstwie lluansow oraz
poza bankielrr cetrtrahryln - rv lbnlrie spccjalnej agendy rządowej..'

Naclzór bankowy urnicjscowiony w baItku ccntralnytrr występujc t-tl.in. we
Włoszech, [.Iiszpanii, Por1ugalii, tlolanclii, I'uksernbr"rrgtr, Wiclkicj Brytarrii (do
1997 r.). Nadzór bankowy. jako oddzielna instytucjir, występujc ltr.in. w Austrii,
Nienrczcch, Darrii, Norwegii. W USA nadzór bankowy Sprawowany jest przez
Systetn l{ezelwy Fedcralncj i pięc oddzielnyclr irlstytucji, co powoduje często ko-
lizjc w sprawowaniu nadzoru''.

W litcraturze spotyka się rvicle argulrretltólv za i przeciw poszczcgólnymroz'-
rviązittliolll. Najczęści..j p()wtarziiąeytlri się arguntcntatni Za sprilwowarricllt trad-
zonr bankowego przcz r-riezależ-ną irrstytucję jcst wyclimilrowanie konl.liktu ilrte-
rcsów rniędzy rcalizacją podstawowego celu banku centralllego' jakirn jest sta-
bilnośc cel]owa a koniccznością intelwcncji c1okonyr,vanąprzez bank cerrtralny,
aby zapcwnic stabilnośc finatrsową. Kolcjny argument to obawa przcd nadrnier-
ną kotrcetrtracją władzy w jednej instytucji, czyli w banku ccntralnyn. Koncen-
tracja władzy w batlku cetltralnym lnozctęŻ' osłabić czujnośc i skutecznośc nad-
Zoru' co prowadzić llroż-e potellcjalllie clo bankructw baltkórv. Argumenty prze-
rrrarviające za pozostawienielrl nadzoru trarrkowcgo rv strukturze barrku central-
nego to zwrócenie uwagi na takt' zę bartk cerrtralny rcalizr"rje politykę pieniężną
przy wspófudziale pozostałycli banków' dlatego barrk cetrtralny musi na bieząco

,. W. Baka. l]unkouość Ccntr(IlIlą..,, s'.72.
,. Boart! o|'covernrlr's of.tlrc Fedcral Re'scrve S-v'sten, 

.I.lte 
[.-erlerąl Rescnt S),stent. Purpose

& Ftnct ions, wycl .  VI l ,  Washirrgton 1984, s l i8.
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uzyskiwać infonnacjc dotyczące sluacji finansowej i w1płacalności swoich part-
nerów. Rozdzielenie obszaru związattego z reallzacjąpolityki nronetarnej od ob.
szaru pozyskirvania infbnrracji spowodowałoby ograniczenie skuteczności wy-
korzystania inlbnnacji, e|ektenr czego rrrogłyby być tludności w realizacji poli-
tyki monetamej banku centralncgo.

4. Relacje międł,v Europc.jskim Bunkiem Centralnym
s narodowymi bankami centralnymi
Relations between the European Central Bank
and national central banks

IlLrrope1skil]ank Cerltralrly, który powstał l czerwca 199B r' w wyniku prze-
ksztalccrtia Ilrrropcj skicgo lnstytutu Wal utowcgo działaj ącego w ranrach realiza.
cji II ctapu budowy Unii cospodarczo.Walutowej, jest jedną z rlajwaŻnicjszyclr
instytucji UE. I)oclstawi1prar,vną jego powstania jest .l.raktat o Wspólnocie Euro.
pejskiej, któly zgodnic ,z aft. 48 tworzy Duropejski Systcnr Barrków Celltralnych.
Iluropejski Systenr lJanków Cerrtralnyclr (ESBC) i składa się z Europejskiego Ban-
ku Centralrrego (IJI}CI) oraz Irarodowych bar*ór,v oentralnych paristw członkow-
skich UI] (ahualnic 25 paristw). Statuty llsBc] i EI]C stanowią intcgralną częśó
.|.raktatu o Wspólnocie Europej skiej.

Ań. 105.I.raktatu o UIi definiujc główlly cel I:SBC' którym jest utrzyrrlywa-
nie stabilności cenowcj ' .|ako podstawowe zadania, zgodtrie z ań. 105. l Traktatu,
wyrnienia się:

- defi niowan ic i urzcczywistrli arri e polityki pienięzrrej Wspólrroty,
- przeprowadzanic operacji walutowych (zgodnie z afi. 177),
_ utrzymywanic i z'ttrządzarric oficjalnytlri rczerwami walutowyrni palistw

członkowskich,
- popieranie nalczytcgo tunkcjonowania systctrrów płatniczychIa.

4. l, Struktura.federalna i dwuszczeblowoŚc
Federal structure and a two-level clnracteri,;tic

Europejski Systctn Bankow Cetrtralrrych posiada federalrrą strukturę, gdzie Eu-
ropejski Bank Centralny jcst jednostką lvspólnotową' natomiast narodowe banki
centralne to jcdrrostki federalnc. Konstrukcja t-edęralrra zapewnia decentralizację
struktury, która clo tej pory nie miała nliejsca w Unii. Pod względen] prawnyn-)
narodowe banki centralne są na równi z EBC' co oZnaCZa, ie nie Są one organa-
mi Europejskicgo Bankr-r Cetttralnego. Wyazetn układu fecleralnego systeInu jest
jego dwuszczeblowość. Nie oznacza to jednak, że I]SBC pod wzglęclem organi-

E
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" Prutto (inii Europej,skicl. I)arkPrawo, Bielsko-Biala 2006, ss. 7l-75.
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Zacyjnym Stanowi sieó filii, ale ze obok cęntrali, jaką jest EBC, |rrnkcjot]ują naro-
dowe banki centralne tworzące kolejną instytucję o charakterze emisyjnyrr i na-
dal posiadaj ące określone kompetencj e i samodzieltrośc cl ecyzyj trą, ..

Wątpliwości co do sfuszności dwuszczeblowości wylikają z laktu, Zę w wy-
ruku integracji i powstania ESBC krajowe banki centraltre patistw człorrkowskiclr
zostały pozbawione swoich tradycyjnych korrrpetencji w określaniu polityki pie.
nięznej. oznacza to zarówt-to w aspekcie Ibnnaltly-rr, jak i rnaterialtlyn koniec
narodowej Suwerenności walutowej, co w rzeczywistości jcst utratą przez pati-
stwo czyrnika regulującego gospodarkę' a tynl Salnynl ztllniujsza tlcl1ror,vicclzial-
ność palistwa za efekty gospodarowania. W micjscu jednoosobowcj oclpowie-
dzialności prez'ydcnta (prczesa) banku centralnego pojawia się współclccycltlwa-
nie, gdyż każ'dy prez,ydent narodowego banku cetrtraltrego zasiacla ui l{aclzic Za-
rządzające1 I]IJC'.'.

Polityka llonetarna t-Jr.riijcst polityką jeclltolitą ijeclrrorodrlł1 i iaclrrc 1lalistwo
człor-rkowskie nie mozc dokonyr,vaó zrnian w jcj załozcrriach. Dccyzjc.jcclyrlc.j cen-
tralnej instytucji, jaką jest E[}C, elirninują niejasrrości kornpetcricyjlre ochroślrie
do kształlowania. rcalizacji i kclntroIi pcllityki tnonctatncj iIrtr:gl.acji. a Zlll.azeln
powcldują wzrost zauIania do UI'i na n-riędzynarodowycl-r ryrlkaclr Iinar.rsor'vych.
Utrata częściowej suwercnności narodowej kolrlpctrsowana jcst przyrosteItr kon-
kurcncyjności całcg<l obszaru zintegrowatlego UIl. Dr,t,uszczeblowość zirpewtria,
Że ESBC pclsiada wewnętrzną strukturę dwuszczeblową Z gwararlcją cer-rtralrrie
podcjmowarrych decyzji. Narodowc banki cęntralne w wytliku wcielenia ich
w strukurę ESBC nie naby"wają Statusu irrstlucji unijncj ani nie wclrodzą w zad-
ną strukturę unijną na zadnyn poziomie. Narodowe banki cclrtralttc rlic Są Zatcm
organami EBC i nadal posiadają narodową osoborvość prawną.

4.2. Podporządkowanie banków centralnyclt i głosowanie
Subordinatiotr of'central banks and votirrg

obok utraty kolnpetencji odnośnie do polityki monetanrcj rrarodowc barrki
centralne, zgodnie Z art. 14.3 Protokołu w sprawie Statutu llSBC i I]I]C, są podpo-
ządkowane EBC, gdyż zobligowane są do działania zgodnie z wytycznyni i irr-
strukcjami EBC',. tluropejski l]ank Centralny posiada naclrzędną pozycję we-
wnątrz ESBC zarówno odnośnie do decyzji kierowatria, jak i kontroli' Posługuje
się jednak narodowyni bankami centralnymi jako podporządkowanyrni orga-
nami wykonawczynri. Wykształcił się układ r-radrzędrryclr i podrzędnyclr ilrstytu-

,, o. Issing, Notenbanken, ''v: W. Albes, Notenbanken l/erłrssung,Ziclc, orgunisatiottctt ttrut In-
strunente. tldww. 1996. s. 341 .

'.' K. Michałor,vska-Gorywoda' Pottclnrcwonie decyzji tt, Unii Europaj,słic1' Scholar, Warszawa
2002, ss. 294-295.

l7 Protokoł w sprawic Statuttr Eul.opcjskiego Systernu Banków Ccrltralnych i t:-ur.ope.jskicgo Ban.
ku Ccntralncgo, wW. Baka, Bankowość centrtIlna'.,' s' 32.7,

f I



Elzbicta Mirccka

cji, a podporząclkorvanie to ma clrarakter tylko funkcjonalny. Narodowe barrki
centralne, jako część składorł,a ESI]C, mają taką .u.ą po,y"ję prawną jak EBC.
EBC i narodowc barrki centraltrc są zintegrowane w ESBC, 'u"t'o',.ją jednak
swo.; ą sanlodzi elność.

odpowicdzialność za politykę picnięiną ESBC ma clrarakler ponadnarodo-
wy, gdyŻ przy podejrlowatriu decyzji każdy członek Rady ma jederr głos, nieza-
|eŻnie c,y jest prezydctrtcl-lr lta.dowego banku centralnego, czy członklem Za-
rządu EBC' Zasada rórvllości głosów powocluje, ze silne gospódu,"'o palistwa
członkowskie Inają jederl glos, co z pullktu wldzenia dbałoici o koniunłlurę go-
spodarczą tnoze powodowac, Zę właśnic te palistwa są w rnniejszości, niejako
,'niercprczcntowane.', co lnoze nlicć negatyrvnc skutki decyzyjne. Państwa o rnniej-
s7rym znaczclliu, a dokładnic cl rntliejszynr gospodarczo wpływie na koniunkturi,
nlają taki sam wplyw na dccyzje jak lidcrzy gospodarczy. Ńastąpił Zatem Wzrost
ich wpłpl'u na celrtralllc dccyzic EstsC.

5, Zudunia narotloll,ych banków centrulnvclr
Taks oJ'national centrul bank

Narodowc battki ccrrtralrrc jako części składowc ljSBC są zobligowanę do dzia-
łali,wyznaczol.lyc|.l ylr,z'el, l:I}C. Zgoclnie r. tlrI.9' 12.1 i 14'f Proto.-kołu w sprawie
statutu... ' narodtlwc baltki cclrtralnc są zdecentralizowatrynri jcdnostkami opera-
cy.1nynli BSBC. Ztl<]anitl, kt(lrc ilotyclrczas rcalizowały 'iarojo*ę banki celrtral-
nc, a którc sq zarórvtlcl w 

.|.raklacic 
Uts' jak i w Statucii IrSBC przyplsanc ESBC,

nie są już prz'ez nie rcalizowanc' Narodowe banki ccntraln" zostaiy zobligowarre
do stosowania okrcśloItycll i lrstruncIttów, by l l lóc rcalizown. *yr,'o",o nąprzez
EBC politykę picnięzllą.

5.I. Polityka pienięilru i walutowu
Monetury anil./breigtt currency policy

Narodorvo lraIlki cctltralrlc st1zobIigowalle do realizacji określorrej polityki pie-
nięinej w wyzlraczo ttych pv'ez EBC ranlach. Współdziałaj ą one na rzecz zagw a-
rantowallia stabilności cctiolr'ej i sł1współoclpowicclzialnć za całokształt działań
operacy.inych ESIIC--. Dcccntralizacja wykonawcza powocluje w wielu przrypad.-
kach przybliiertic tlaroclowych banków centralnyclr do wspólnotowe; (europej.
skiej) polityki picnięznej i jcclnocześlric obcjnru1re srvoitlri wpływanrt wszystkie
miejsca finansowc obszarlt Eurolanclu. jak i pośrednio państw człolrkowskiclr
UE, które nie wprowadziły euro.

Narodowe banki centralne prowadzą co prawda politykę pieniężną pod nad-
ZorcI]l l zgodnic z 1lolecelriami EBC, ale nie rv ich inrieniu i nie ponoszą odpo-
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rviedzialności na zcwllątrz za jej rezultaty. Prowadzą transakcje rve własnylrr
imicniu i na własny rachunek|9. Pańnerami trarrsakcyjllynri są narodowc banki
centralne, a nie I]BC' oznacza to, ze narodowe banki centralne rllają rr.rozliwość
plowadzcnia transakcji i oclpowiadają za lrie' natotrriast wpłnvy po zrealizowa-
niu tychze transakcji zasilzrją ESBC, co jest zgodne z art.32 Statutu ESBC. EI]C
ustala instrumenty lilransowe i krytcria finatlsowe (np' wysclkośc stóp prclcento-
wych) konieczne do realizacji polityki pielliężrrcj, alc nie ustala ich olraraktent
prarvnego.

Polityka pienięzna Eurosystemu realizowana jest z wykorzystttrlict.ll jcdnoli-
tych illstrumcttlów' są to operlrcjC otwańego rynk-u, s{ałc u|atwictliłt i systcIn re-
zerw oborviązkowycir. Kształtowanie tej polityki następuje lra szczęblu central-
nym, a więcprzez EBC' natorrriast narodowe banki centralrle realizujątę politykę.

W gestii narodowych bankórv centralnyclr pozostawiono lnozliwośó rcgulacji
podstaw prawrrych instrunrcntów polityki pienlęŻrrcj. Dla osiągrrięcia celorv I]SBC--
narodowe banki ccntralrre tlrogą przeprowadzać opcracje na rynkaclr finanso-
wycil, co ozna;7'a zgodnic z art.7B.l Protokołu w sprawię Statulu ESBC
i IIBC '- dokonanic przez rie wyboru typu zabczpieczeri prowadzonych transak-
cji' Zatern narodowetnu bankowi cętrtraltremu został pozostawiony srvoisty, dość
wąski obszar salnodzielności' co wynika z laktu utrzynania jedrlolitości ESBC'
która jest skutecznic ręalizowatra i clrroniona.

opcracjc otr,vańego rynku są szeroko stosorvalte przez narodowe batrki cen-
tralne w celu kształtowania stóp procentowych i zapewnienia płytności systenru
bankowego. Zgodnie z zaleceniatni EBC, przez ttarodowe banki centralnc w ra-
maclt prowadzonyclt opcracji olwartcgo ryllku stosowallc Są nastęl)ujące inslru-
menty2o: operacje warunkowe i bezwarunkowe banku centralnego, entisja cefiy-
fikatów dłuznych, Swapowe transakcje dewizowe i przyjIllowaIlic tra określony
termin depozytow barrków koIncrcyjnyclr.

Wszystkie operacje Sąprzeprowadzane z irricjaty.wy EBC, a realizorvatle przez
narodowe banki centralnę. Stałe ułatwienia mają za zadanic dostarczettie lub wy-
col.anię z rynku pieIuęz-rego środków płynnych w czasie jednego dnia (dokładnie
24 godzin). Ułatwierria te rvykorzystywane sąprzęZ trarodowc banki cclrtralne
w kształtowaniu wysokości stóp procentowych na rynku jeclnodniowych depory-
tów i kredy'tów' Jednodniowe depozyty są składane przez banki komercyjne
w narodowych bankaclr centralnyclr, natomiast jednodniowe kreclyty są udziela-
neprzez narodowc banki centralnc bankom komercyjnyn pod zastaw papierów
wańościowych. W obu przypadkach oprocentowanie ustalane jest z góry.

System r ezęrw oborviązkowych j est skutecznym instrumetrtcnr regulowallia
phynności banków, aprzcz to calego Systcmu baŃowego' System ten jest jedno-
lity na całym obszarze Eurosystemu. Wszystkie banki Eurosystcmu i oddziaĘ ban-

'., H. Goctze, Die Ttitigkeit tler nolic'lnąlan 7'etilrolbullren in der Wtihrung's'ttntl l]/irlsclutli'sttnion,
..l:ur.opdische Hochschu|schńficn'' Vo|' 2-5tXl' Pctcr Lang Vcrlag, FrankfutVMain l999' s' l() l.

:tr Furopdischc Zcntralbank, Geldpotitik der 6U, FrankturVMain, Monatsbcricht IX l99ti r.
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ków działających I]a tym obszarze, a mające swoje siedziby poza tlinr, są zobo-
wiąZane do tworzenia rezer\y obowiązkorvych, które Są naliczane w trybie mie.
sięcznym i są oprocentowane' Stopa procentowa obliczarra jest na podstawie
stopy procentowej podstawowych opcracji rcfitransowyclr' Wysokość rezenv obo-
wiązkowych okeślana jcst jako średnia tniesięczlra. okres ustalallia wysokości
stopy procentoweJ zaczyna się 24. dnia kaiclego micsiąca, czyli barrkom pozo-
Stawiono swobodę kształtowarria tej wielkości. Jako podstawę tworzenia rezerw
obowiązkowych p^rzyjInujc.się depozyty, wyetnitowatte papiery dluinę i papiery
rynku pienięŹnego'' ' Zgodnic z aft. 30 Protokołu rv sprawie Statutu ESBC i EBC,
narodowe banki cerltralnc utrzyrlrują znakornitą większość swoich rczenv obo-
wiązkowyclr rv EI]u^. Pozostała, tllała częśc tyclr rezenv jest zarządzana nadal
przez narodowę balrki cetltraltle, ktore jednak llluszą zwracac uwagę, by zarzą-
dzanie l flnansowe Zaal]gŹtzow.lllie tyolr rczel.W rlie było Sprzeczne z celami ESBC.

5.2. Zarz,ądz,anie rel,erwami wulutowym i
Managenent of .fttreigtt curre,rcy reserves

Narodowe banki ccutralne clokonaly wplaty na r7,ccz, Illlc i zgodnie z art.
28'2 Statuttr |]SBC i ljt]C są jcdynynri subskrybentaIni i posiadaczanri kapitału
III}C. Kapitał tcrr w trrotrlctlcie ustatrowietria ljI}C wynosił 5 rnld ECU (arr' 28.1
Statuttr I]Sl]C] i ljt]C) i tlrtlzc byc powiększalry, co nriało nlicjsce 1 nraja 2004 r.
w wyliku przyjęcia kolcjnyclr l0 palistw c1o Unii Europcjskiej'

()procz wpłaty na rzc,c7' kapitału załoiycielskiego państwa członkowskie są
zobligowarre do przekelzar-ria części swoich rczerw dewizowych w walutach in-
nych lliz waluty palislw człollkowskich' proporcjona]nie do udziału w subskly-
bowanynr kapitalc I]I]C. I{ezcnvy tc są zarządzane przez E|)C i wykorzystywa-
nc w prowadzerriu polityki walutor'vcj. Struktura ręZcrw walutowych została
określotla przcr' BBC i składa się lv głórvncj mierzc z dolaror,v arnerykaIiskich,
jcllów japoliskich i złota. lrormalnie ręZcrwy zostały przckazane przez narodowe
banki ccntralne tra rzecz|:I)C,jednak część tyclr rezcrw, w tym całe złoto, rradal
Iizycztlic jest w tychŻe barrkaclr. Zarzzydzanie ręzcrwami walutowyllli ma cha-
rakter zdecentralizowany, czyli naroclowe banki centralne zarządr,ająnimi zgod-
ttl'e z w1Ąyczr-ryrrli [JBC, a takzc zarządzają swoitni rezerwatni walutowymi. [n-
terwertcje na rynku walutowytrl są dclkonyr,vane przet narodowy baŃ centralny
isporadyczl.ticprr'cz I]BC (12 rvrzcśnia 2001 r' po atakach lla WTC. aby przy-
wrócic nonnaltle funkcjorrowanic rynków finansowych).

Polityka ręzcrw walutor,vyclr prowadzona przez narodowe banki centralne wy.
rnaga spójności z 1rolit1,ką prorvaclzonąprzez III}C, dlatego tez narodowe balrki
centralne są zobligclwane dcl illtbnnowania lub uzgadniania z EBC przeprowa.
dzanych operacj i werlutowych.

-
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Podsumowanie
Summing up

Integracja narodowych banków centralnyclr z lluropejskim Systemem Ban-
ków Ccntralnyc|lznacznic ograrriczyła ich samodziclnośó funkcjonowania' Two-
rzenic i realizacja polityki pieniężnej i walutowej zostały bardzo ograniczone na
rzeczEBC, gdyż narodowe banki centralne nie rnogą tutorzyc narodowej polity-
kt picnięzncj i walutowej, są nalomiast zobligowane do realizacji zadali w ra-
maclr tyclr polityk, alcwyznaczarycltprzcz ESBC dla catego obszaru zintegro-
wanego. Funkcja banku pzuistwa także jest ograniczona. Bank centralny moze
występowac w tej roli jako zarządzający zadŁveniem patistwa, jako agent fiskal-
ny lub udzielający kredytów, jeśli te działania nie przcszkodząw realizacji cclów
IISBC.

Banki centralnc będące w struL1urze tjSBC takzc nie rcalizują tunkcji banku
cnrisyjnego, z wyjątkicm banków centralnych Danii, Wielkiej Brytanii i Szwecji'
a takŹę 10 paIistw, które przystąpiły do tJnii w dniu 1 rnaja 2004 r.,jednak banki
tycl-r państw przestatri1 realizowaó funkcję banku emisyjncgo w momerlcie wpro-
wadzcnia curo na ich obszar.

-fworzcnic i zarządzane przcz narodowe banki ccntralne rezerwami obowiąz.
kowymi i rezerwtttni walutowyrni zostało bardzo powainie ograniczone na rzęcz
ł:BC, minro Żc część tych rezctw pozostajc nadal w gestii tychzc banków.

jedynie |unkcja banku banków została w pełni zachowana przcz narodowe
banki cęntralnc' Nadal mitją tlne pozycję naczelną w narodowych systemach ban.
kowych państw członkowskich Unii, poniewaz bankl kredyowe Są uzaleinione
w Zao|)aLrzęniu w pierriądz od banku centralnego. Irunkcja ta jest realizowana Ze
względu na dwustopniową architekturę systemu batrkowego i ze względu na fakt,
tŻ rez'erwy obowiązkowe są częściowo utrzymyrvane na kontach narodowych
banków ccntralnych, co Stwarza rnoŹliwość prowadzenia przez narodowe banki
celrtralne działalności reIinansowej.

Publiczne zapewnienia Europcjsklcgo Systemu Banków Centralnych, Że na-
rodowe banki ccntralne są jcgo częścią składową i nadal wypełniają wszystkie
funkcje banku centralncgo, r-ric rnają potwierdzenia w przeprowadzonej analizie.
Funkcje te zostały utrzynrane przez narodowę banki centralne w takiej wielkości,
która nie zagraza realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego. Narodowe banki centralne, które zintegro-
wały się z Europejskim Systemem Banków Centralnych, przestały być klasycz-
nymi bankami centralnymi. Moze to byó traktowane jako utrata suwerenności,
ale jest jednocześnie gwarancją ze polityka monetama będzie nadalrealizowana
bez nlozliwości ingerencji rómych grup nacisku, a szczegó|nie rządu, który w ce-
lu osiągnięcia swoich koniunkturalnyclr, politycznych cęlów i przy ograniczonej
kompetencji nrógłby doprowadzió do kryzysu całej gospodarki.
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Ewolucja banku centralnego i jegofunkcji
II a p rl'y kI ad zie E ur op e.j s kie g o S y ste m u B an ków C e ntr alny c lt

Jl rc.\zczcn t c

Porvstanie naroc|owych bank<lw ccnh.alnych tna swoje uwatunkowanic hishrycznc i wywodzi się
z plowaclzoncj tunkcji cnlisyjnc.i pv'cl' ilwczcsne banki. Ksaaltorvanie się naroc1owych systclnów
bankorrych rvyzIlac;lvłtl spccylicznc rtlIc dla jct|yncgo banku cnlisyjnego patistrr'a' Bank ccntralny
okrcśla i rcaliirujc cel polityki tnonctaIncj kr.irju. Do rcalizacji cclu polityki lnonctamci naroc|owy bank
contr.alny wykor;rystujc odpowicdnic instrurncnty linansowc. Bank ccntralny spcłnia też okreś|one
łunkcje rv gospotlarcc nartlclowcj. Intcgracjil nartldowych bankórv ccntralnych lv Europcjski SysteIl-r
Banków Ccntralnycll sp<lrttldtrrvala pr.zcjęcic przcz l:uropcj.ski Bank Ccntra|nv w czę.ści |rrb całości
klasycznych lunkcji narodolvych banktiw ccIrtralnyclt palistw człtlnkowskicll. oznaczir ttl' żc narodo.
wc banki cctltralnc nic nltlgą sanloclzic|nic i suwcrcnnic wypclniaĆ lunkcji banku ccntralncgo' Archi-
tcktr-rra Fluropejskicgtl Systcnru Banków Ccntralnych jcst zbliŻona do konstrukc.ji natodtlwych systc-
nltiu,bankorv1,clr' Nalrldrlrr'c bitlrki cctrttit]nc .są intcgra|ną ozęściri lluropcjskicgo Birnku Ccnlnrlnc.Ętl,
llc ich funkc.|orlclrvaIlicjcst <lgraniczanc tak, aby nic byIo Sprzcczllc zrca|izacjt1 cclów i zadari E'uro-
pcjskicgo Systcl]lu Banków C--cntralrrych. Narodowc banki ccntr.alnc wchodzipc w sk'łacl ESBC przc.

staly być' klasycznynri bankarłli cctrtralnyllli '

Evolutiott of a central bank and its.fu,tctiotts
exentplified by the European System of Central Banks

Sttntnturl,,

l 'hc crcation ol 'national ccntral banks is historical ly condit ioncrl and uriginatcs f i 'onr an issuing
tirnction pcrlornrccl by contcrrrporary banks. 1-hc dcvcloprncnt cll'national banking systcrns assigncd
spccitic nrlcs to thc only coulltry's issuing bank. Thc ocntral birnk dclines ancl rcaliscs ir rnonctary
policy ol'thc counhy. 'l-o rcalisc thc rnonctary policy ob.jcctivc, thc ccntral bank uscs appnrpriate
l inancial instrunrents. ' l 'hc ccrrtral bank also tLlf i ls ccnain functions in thc notional cconorny. The
intogrl(ion of national central banks into thc Europcan Syster.l.r of Ccntral Banks causccl thc E,uropcan
Central Bank to takc ovcr sornc or all classical lunctinns of'national ccntral banks of rncrnbcr statcs. lt
means that national central banks cannot pcrtbnn a ccntral bank's function iiccly and indcpendcntly.
Thc structurc of thc l:uropcan Systcrn ol'Ccntral Banks rcscnrbles thc structurc of national lranking
systcnrs. National ccntral banks constitute an integml paft of'thc Europcan Ccntral Bank but thcir
'f'unctioning is limitcd so as not to contradict thc rcalisation of'objectivcs of thc Europcan Systelr of
Ccnh'al Banks. National central banks which bclong to the Europcan Systcln ol'Ccntral Banks ccascd
lo bc tnrclitionai ccntral bank.'.
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Europejski Bank InwesQcYirY (EBI)
jako źródło finansowania rozwoju regionalnego

The European Investment Bank as the source offinancing
the regional development

Wprowadzenie
Introduction

I]undusze strukturalrre wraz z Funduszem Spójności i Europejskim Bankiem

Inwestycyjnyn są zasadniczym źródłem finansowania celów polityki strukfural-

nej Wspólnotyl' Europejski Bank lnwestyryjny utworzono l]a mocy Traktatow

Rzymskich 1 stycznia 1958 r. W arl' l98b' zapisane jest, Że członkami EBl są

paristwa członkowskie UE', a więc od l maja 2004 r. także Polska. EBI jest in.

stytucją finansowo nieza|eŻnau posiadającą osobowość prawną oraz zarządzaną
przez własne organy decyzyjne na podstawie statutu dołączonego do Traktatów

ilzvnlsklchr. ZP,odnic z art. l98e, zatląniam Etłropejskiego Bonku Inv'asrycyjneg;

'1esi poy,,y,iaiie się clo zrównoważonego i stabilnego ron,vojtt wspólnego rynht
v, intere.sie WspóInoty. Srodki finansowe EBI pochodzązwkładow państw człon-

kowskich oraz z poiryczek zaciąganych na rynkach kapitałowych-. Dzięki tym

środkom bank tęn może udziel ać poŻyczek. Jednakże realizując politykę UE, jest

otl pozbawiony cechy wtaściwej dla instyrrrcji bankowej - komercyjności.

I M. Kozak, Fttntlusze .stn&turalne po reformie, w'. Droga do itndu.sry strukntralnych, PARR,

Warszawa 2002, s. 10.
I Traktat o ustanowieniu WE.
r A. Wo.ltaszczyk (rcd.), Funtlusze strukturalne i polityku regionclnc Unii europeiskiej, Oficyna

Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005, ss. 33-34.- o M. Rudnicki, Politykt regionalna Unii Europejskiej: Zagadnienia prawno-finansou'e, WSB, Po-

znari 2000. s. 67.
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Prolvac1ząc dzi ała]ność nieclochodową, bank udzi ela poŻy czek preferencyj -

nych5 i gwarancji umoilir,viających finansowanie następujących pńory'tetow6:
- wsparcic regionów mnicj rozwiniętych dla osiągnięcia spójności społecz-

no-gospodarczej,
'- wztnaclriatrie konkurencyjrrości Urrii poprzez ws1.lieranic baclari naukowyclr,

rozwoju i innowacji,
- rozbudowę trallscuropejskich sieci transpońu, energii i telekolrrurrikacji'
- poprawę i oclrronę środowiska traturaltrcgo,
- wsparcic edukacji i zdrorvia,
- lvsparcie dla polityki rozwoju i współpracy UE na rzeczkra1ów członko.

wskich.
tJBl-finarrsujc progran)y itlwcstycyjlle ln.in. przy pomocy funduszów struktu.

ralnychT oraz takich instytucji (inansowych, jak: Bank Swiatowy, Iluropcjski Bank
Odbudowy i l{ozwoju, I3ank l{ozwoju l{ady Europy".

I. Dr'iałalność EBI nu świecie
The operatiun of'EBI in tlte World

Iiuropcjski lJatrk ltrwcstycyjlry udzicla największych na świecie poŻyczek.
Przez ostatniclr 5 lat IJt}I wydatkował sumę ponad 209 rlld curo lla filralrsowanie
róznorodnych przeclsięwzięc. I>oŻycz'ki tc nlaji1 clraraktcr długookrcsowy, a ter-
Illin icli spłaty trwa od 7 do 12 |ai, .

Tabcla | . Wvcltrtki EBI rv latach 20() l-2(X)(l z 1lodzialcnl na grupy pal istw (stan na 24.04.2()()ó r.)
- l 'ablc L l:xpcncl iturcs of l lBl l iorn 200l to 200(r t l iv is ion into groups ot'countrics

l l cg ion

20()ó xlk lata 200 l -2005

l lrln cur. ] "'" n l ln curo ol,

.Jnia l:uropcj.ska 5 _sR9.t3 80,09 t89 507.f4 90,55
Krlr ic  ślr idz icrnt l t r t l r t l rsk i  c 733,rJ6 10 ,52 9 465.21 , t  <  l

Azia '  Anleryka ł-ac i l iska,
Anlcryka Sroclkowa

2 1 3,0() 3,05 2 045,3(r 0,98

|)tlztlstttlc tlaństlva 4Ę.40 6.34 8  265 . l ó l .e5
l  -ącznic (r 9711.39 100,00 209 28f,91 100,00

7,rticlłtl: ()practlwanic lvłasnc na po(lStawic: www'eib/org/projccts/loans/rcgions

. St<lpa prtlccrttowa.icst barclzo zbliŻorra dri kosztów własnyclr pozyskania funduszy, a jcj wiel.
kośc uzalezniorla tylko oc| u'aluty' w kttlr.cj bank udzie|a p<lŻycz'ek'

b !.'ittott.sotruttic ofbntunne przc: I)uropc.j.ski Bonk !ntresl.y,c';,jn.y w,Polsce, s. 1, publikacja w wcr-
sj i elcktronicmc'j : www.cbi.org ( dostępna l 5. l 2.2005).

' Art. l 98c'fraktatóiv l{zyrrtskich.
s Kt.ct|yblt'otlic lt'.łrodklłoutropej.tkit'h krulach knndy,th|ąc.ych. s.3, publikacja lv wersji elek-

tronicznej : rwvw' cib' org (dostępna l 5 l 2.2005).
'  www.curo.pap.nct.pl.
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W pienvszej kolejności EBI finansuje przedsięwzięcia w paristrvaclr człon-
kowskich - około 90o/o rocznych wydatków przęznaczana jest na flnansowanie
projektów w krajach UE, a pozostałe 10% - na przedsięwzięcia realizowane
w ok. 120 państrvach światal0 (tab' 1)'

Waftośc udzielanych poŻyczek dla palistw lJE wzrasta z kaidym okresem
budietowyrn - w iatach 1989-l993 poŻyczki te łącznie wyrosiły 70,9 nrld euro,
a w latach 1994.1999 ukształtowały się rra poziomie 128,9 mld ęurol|.

Wydatki w patistwach członkorvskich przeznaczanc Są przede wszystkim na
fitransowanie przedsięwzięć zwtązanych z rozwojem regionalnym i możliwością
osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej. W latach 2000-2006 wartośó udzie-
lonych rokrocznie pozyczek na ten cel wyniosła 20 m1d euro. Nalezy zauwaiyc,
ze war1ośó ta wzrasta zkażdym rokiem budietowym, gdyz średnio w lataclr 1989-
-i 993 na rozwoj rcgionaltry udziclono poŻyczek^w wysokości 9,44 mld euro' a w
latach l994-1999 wyniosły one 14'45 mld euro,"'

Przez ostatnich 5 lat największa pomoc dotyczyła tei projcktów transpor-
towycl'r i z zakresu oclrrony środowiska (tab' 2 i 3)' Bank len wspiera równiez
bez-pośrcdrric inwestycj e zagranicz'ne, tak waznc z punktu widzenia transfęru
nowoczęSl1ych technologii i knou,how,, .

EBI udzicla pt>Życzek zarówno poszczególrryin sektorom' jak i regiol]om wy-
magającyn wsparcia finansowego na drodze rozwoju społeczno.gospodarczego,
bowienl priorytetową clziałalllością banku jest pon]oc regioIlom opóŹrliorrym go-
spoclarczo i charakteryzującyrn się wysokirl bezrobocietl-lIa.

].abcla 2. Wyclatki []Bl w latacIr 20() l.2(X)ó z podziałcrn nl katcgtlric przynuIcż,ności projcktów
(stan na 24.04.2(XXr r.)
'hblc 

2. Expcncl iturcs ol 'EBI t ionr 2(X)l to 200(r division into catcgorics of pro.jccts' af inity

Katcgoria

2(X)ó rok lata 200 I -2005

-r.lrt 
".*t I 

')',:" rnln curo I Y;,
Spó.1nośĆ
ckononliczno-spolcczna

3 tt()4.5ó 41  , 5 f 91 494.82 37.41

rarrsIoft I 73ti,54 18 , 98 42 056,60 | 6 , l ó
Encrgia 788,(X) 8'ó0 l 5  109 .01 5 ,81
ochronir śroclowiska 1 427.1',1 r5 ,58 s3 82s,60 20,ót]
nnowacjc ln i . jatywa 20 l0 (rt l  l .19 '7.44 32 (r  15,36 l l  s l

KaDitnł ludzki 722.08 7,88 1 9  l r 8 , 7 l
_ilcznrc 9 t6f.f4 100.00 160 120, I 0 100.(x)

Zrtidło: Opracowanic w,lasnc na poc|starvic: rvww.cib/org/pro.jccts/lołrns/c|igibiIity

"' M. Ru.lnicki, Pol itS,kt regionalno...,s.61 .
" Thirrl Rcport on Econonic and &tcial Cohesion. A New, Partnershipfor Cohc-sion. Cont,crgence

Contpetit ivene.s.s,Coopcratiou,EuropcirnConrmission,Brussels2004,s. l8l.
'- Ibidcrn.
| \ F i ttt t tts.t rr',, n ic o fero ttnne...
'" K. Głąbicka, M. Grerviriski. Ettropcjska polit,-ka regionolna,,'Elipsa'', Warszawa 2003' s. t]ó.
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Ą|t lona Standar.  Pawcł Standar

Tabcla ]. Wyclatki [1BI na rozwt!.j rcgiclnillny rv IJE lr, latach 200l-20()ó z podzia|cln na sckloIy
(stun na 24.04 2006)
-l 'ablc3. 

l ixpcncl iturcs of EBI on rcgional clcvcloprncnt in thc European Union f ionr 2001 to 20(Xr
di i ' is ion into scctors

Scktor

2()0ó lok la ta  200 l -2005

nr lncuro ,) , nrln curo %

:.ncrll la ó.ł'l.25 9 . t u l 8  949 '4ó 9.05
1'r ln spol l 2 20ó.Ó() 3 1.44 6() 0(r5.93 28.70
- fc le 

konrun ikac ' i l r l 9 ( ) . (x ) z .1 l 6 905.12 3.3()
\\ 'ot lu i  kr i r r l l i zur- la l 1 4 t 5 4.411 9 I1.i9.99 4.39
I  n l iastruLtulu nr ie ' jsk i r l 5 ] ' ó 8 f  l ( ) r0  |  70 .01 4.8(r
I nfi.astl'uktura złclŹtlna I15.00 4 1 7 5 ó63'6 l f  . 7 l
I)r'zcnrvsl 445.()() ó'34 l ó 193ot 7,83
Uslugi 105fJ l  . 0 l l{ 9()Ó.(X) 4.26
Zclrorvic i ctlukacja ó|l().56 9.7() I4  0 . l ] .5  | 6 .1 |
lłolnictwo, I"vl)()łówstw(
i  lcśnictw()

0 (x) 0.00 t9.1.91 0.09

Poi,yczki globalnc 97ii 5 8 2rJ. t9 5l{ 799.()0 2 l { . l 0
l - i l e7r )  l c 7 0I tt.4() I(X).00 2()9 282,9Ó l(x).(x)

lrtitlkl: opl-acowanic rvlasIlc ntt 1-l<lclstarvic: www.cibłtrg/pro.jccts/l<liitlsisccttlrs

2. Dziułalność EBI w Pol:;^ce
The operation 0J'EBI in Poland

(Jnia Europcjska zagrvarantowała Polscc wsparcie w Wysokości p<lrrad 12 nrld
curo na lata 2004-2006. Zgodnic z Zasadą uzupełnialria (kornpelcnlentamości),
środki ponlocowe lllają pełllić jcdyrrie rolę r"rzupcłrliającą i llalcży je traktować
jako dotlutkowy v,klatt publicZł1)) \' (lziulunit nu r:ccz spóiności gospodurczo-
-,\połacznej . Subwcncje ll-rrrduszy w regionach celu nr 1 nrogą Sięgac ]50ń całko-
witych kosz1ów' a l]a obszarach objętych pozostałynri celami pozionl ten tlic tno-
zc być wyŻszy 1lii 50oń. W związku z 1ynl EBI lnożc dostarczyc środków po.
trzcbnych do wspólfinansowania i przyczynić się clo sprawnej absorpcji środków
ullłnych. W latach 2000-2006 IJBI rvspółpr.acował ściśle z Kornisją Europcjską
w Zakcsie dwóch zródcł 1rrransowalria roitwoju: Europcjskicgo lruncluszu Rozwo.
ju l{egionalnego i lrunduszu Spójności'

od l990 r. I]l]I udzielił Polscc poŻyczek Da kwotę ponad 7,5 mlcl curo. PrZe.
rvażały poŻyczki irrclywidualnc, alę bank ofcrował Ież.poĄczki globalncl5 (tab. 4).

PoŻycz'kl irldywidualne przeznaczane Sźl na finansowarrie dużych projektów
inwcstycvjriych, kórych wańośc przckacza 25 mln curo.o. EBI udziela ich bez-
pośrednio albo za pośrednictwenr instytucji rząclowych lub bankowych. W Poi-

I j wrvn,.ci[.6r'giprojccts/pol icics.
tb l.-i nut uou'rtn ic o [b rov'rtnc...
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Europejski Bąnk Inwcstł'<,y,ily (I.)Bl) iuko źródb,finonso\tattio rozlt,t4tt reqionalncgo

Scę w lal'ach L999-2004 po.lrycz,ki to były udzielanc przcde wszystkinl na projekty
Zw|ąfane z budową i nlodenlizacją inliastrukfury tcchlricznej (drogi ekspresowe,
autostrady, oczs1sz'czalnie ściękór,v, sięci kanalizacyjrle) oraz infi.astruktury społecz-
nej (opieka Zdrowotna, edukacja). W rnrliejszynr stopniu dotyczyły rcwitaliza-
cji miast czy odbudorvy infi'astmktury po katastrolalnych powoclziach (tab. 5).

Tabc|a 4' Walunki udzicl au i a y:<l Ży czck pr l,cz |:l}|

Zródło: opraco.'vlnic własI-tc nit pt.x|stawic: I.-inon'solyattia tlfcrołuttta pr:az Ettrtlpcjski I}ank lnvt,c.
styc.r;jn.y w I\t l ,scc, s. l ,  publ ikac.la w lvcrs.j i  c lcktlonicznc-f : rvivw.ebi.org (15. 12.2(X)-5).

Nator-lriast poz'yczki globalnc (linie kredytowe) udzielalle Są na nlałe i średnie
prqekty, których łi1cztly koszt itrwęstycji wynosi od 40 tys' do 25 rnhr euro. Be-
ncficjenci uzyskują poż'yczki poprze7' zgłoszcltie się clo barrku pańnerskiego IlBl.
W Polscc w latach 1999-2004 bankaIlri pańncrskittli w pozyskanirr poiyczek
globalnyclr IJI}I były nr.itl': Ballk PrzeInysłowo-I'landlowy PBK S.A', Kredyt Bank
S.A.' Bank l)olska Kasa opieki S.A., Pclwszcclrtra Kasa oszczędności Bank Pol.
ski S'A' i BRE l]ank S.A. Kazdy z tych b-arrków pośrechriczył w przedsięwzię-
ciach na łi1czną kwotę ponad l00 rnln euro',.

BaŃi pańnerskie stalviają {urrdusze I]BI do dyspozycji kreclyobiorcy we wła-
snynl zakresię i lra właslle ryzyko oraz dclkonują ocęlly kazdcgo prqektlt'.'. WspóŁ
praca Europejskiego Banku lnwestycyjnego z bankatrri konlercyjnyllri opiera się
na trzeclr zasadach. Projckty objęte rvsparcienr BBI mogą być równicz uzupełnio-
ne krcdytem banku koInercyjllcgo (rvspółfilransowanie).

It lbi.lcn.r.
It lbiclen.'.

Tablc 4. Thc condit ions of 'giving tr loan by E BI

Wyszczcgtilnicn ic I)oryczki i ncl,vwiduai nc I>o),yczki globalne

Rodza.jc
inrvcstycj i

Inliastukturł, proclukcju crtcrgii, trans-
p()fi' ochlona śrtlclowiska tlaturaIllcgo'
przcrnysł i usługi, barlarl ia nauktlwc
i rozwri.i, zrlrowic i cdukacja

Inwcstycjc,  w, laszct l  MSP i  ln iast ,
w pvclnysł i usługi' Zaawansowanc
tcc:hnoIogic, tlszczęclność cncrgii, śro-
clowisko naturalnc. uzclatnianic n,ocly
()r i l7 l ()k:t l t l i I  i r r l i l rstrrrkturę. lv tyt l l  i t t -
li'ustrukturc zclxlvia i cncrglr

Bcnclicjcnci I)rouiotor':4r publiczni, w tyn rniasta,
plzcclsiębitlIstrva pIyrł'atllc i baIlki

MSP i śrcdIlic pzcclsiębitlstwa, pro-
nrot()r/ .\ '  t lubl iczni .  w tvrn rrr i rsta

Ranry
linansowaniit

Bcz ograniczcnia krvoty absolutnc.i, lna-
ksyrrr i r ln ic 50" u l l lczrtcgt '  kurtty i r rrvc-
stvci i

Dtl 5().)1, łączrrcgtl k<lszttt inivcstycji

okLcs poŻyczki Zaz.wycz.tti 5- l 2 lat rv 1;rzypatiku plojc-
kttirt,cltx. przclllysłrt i I.5.2.5 ]at - t|rlt.
inli'astrrktury i cncrgii

okrcŚlarlc 1lrzcz w,laściwy bank part-
n c r s k i  EB I

Waluty P<lŻvczki rrlogą być u<lziclarrc w jcdnc.j

lub rv iccc i  n 'a lutach nr. in.:  z lotvc l l
okl.cślallc 1lrzcz rvłaściwy bank pan-

ncrsk i  l l l l l

r
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Tabe la5 .  PoŻ 'yczk i  inc lyw idua l r re  uc l z i c |oncprz ' cz 'EBI  wokres ie  l .0 l . l999-1 . l0 . f004r .

Tab le  5 .  lnd iv idua l  loansg iven by  EBI  i i onr  l .0 l . l999to  1 .10 .2004

Ccl M ie. jscc Pożyczkobiorca
Kwota

(mln EUR)

M oclcrni zaci a clcktroci cnłownt Swicc ic BI(E Bank S.A. 30,0
Buclowa rnicjskiej clrogi cksl;rc-
sowci

Rcgion Katowic lŁeczpos1lolita Polska 80,0

Modcnr izacja odcinka l in i i  kole-
iorvci

'Irasa Warszawa -
'fcresool

l'}olskie Kolejc
Paristwowc S.A.

200.0

Budorva odcinka autostracly
'I'rasa Bcrlin -.

Warszawa
Autostrada
Wiclkopolska S.A.

215.0

Modcrnizac.!a o<lcinka obwoclnicy
.frójrniasto

(Gdańsk' Gclynia,
Sorrot)

Rzcczpospolita Polska 33.0

Lluclorva odcinka autostradv G<inrv Slask Rzcczttospolita Polska 46,0
Moclcrnizac.ja in lrastruktury
rniciskici

BieIsko-Biała Miasto Bie|sko-Biała 2f .o

M oclernizac.ja sicci kanal izacy.;-
nvch i inlrastruktury drosowcr

.Ioruń Miasto Toruri 20,0

[Jsprawnicnic systcnru dystrybucj i
wocly, sicci kanalizacyjnych i po-
zostalci inf iastruktul.y nriciskici

Szczccin Miasto Szczccin 20,0

lJuclowa clrugicgo tcnninalu lrasa-
Żcrskicgo Ila lottlisku nlięclzynaro.
dowvnr

Warszawit Przcclsiębiorstwo
Paristrvowc
,,Por1y Lotniczc" (PPL)

200.0

Rclnrltrt sicci g'lównvch Clr(ls ll.zcczrrospol ita [)olska 150,0
ll.cnront i moclemizac.ia oclcink(rw
sicci koleiowci

PKP Polskic Linie
Kolciowc S.A.

80.0

Odbuclow a inli'astruktury
drosowci

'frasa Krzywa --

Bielanv
Rzeczpospolita Polska 80.0

lJsprarvnicn ic transgran icznych
dróg

połączcrria nriędzy
Po|ską a Czcchanli
i  Słowacią

Rzcczpospolita Polska 140,0

Budowa l6 obrvodnic Miasta wzdłuż dr(lg
priorytctowych
o znaczcniu krajo-
wytn i tniędzynaro-
clowvrr.l

Ilzcczpospolita Polska 3 80,0

Burlorva autostratly Oclcinck Konin -

Wisk i tk i
Rzeczpospolita Polska 175 .0

Zakup szcścitr  odfZutowców
clo nołaozcti rcsionirlnvch

I']olot LTD 30,8

lnwcstycjc rv infi.astt.ukturę trans.

t)ortu, zdrowia i cdukacii

Rzcczpospolita Polska 500.0

Moclcrrizacja i rozbuclowa stacjo-
narnci  s icc i  te lckoulurr ikacvinc i

obszar 7 aglorncra-
ci i  rniciskich

Tclckornunikacj a
Polska S.A.

400.0

lLozbuclorva prncuropcjskiej telc-
komunikacy.jnc.j sicci świat,łowo-
dorvci

UE i kraje
kandydujące

Tel iasonera AB 40,0
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Rozwój tclckomunikacyj nc.j sicci
Śrviatłclrvoclowcj

Polzlczcnia z inny-
nl i  s iccianri pancu-
ronciskirni

Encrgis Polska
Sp.  z  o .o .

r25 ,0

Modcmizacja oczySZcZallli Ścle-
ktiw i pozostałcj infi.astluktury
nriciskici

Zywiec Związck GInin
/-y\vrccklcl ' l

20.0

Usprawnicnic sicci kanal izacyj-
nych i pozostałcj inliastruktury
rn ic i sk i c i

Łót\ź M iast ł'óclŹ 3 1 . 0

Wrlrozcn ic środkólv za1lobicg:rn ia

obsunięcioln zictni oraz systcl]lLl
z i r rz l t t lzrrn iu ryzykicnl  t rbstrn i tc
z icnr i

l{zeczpospol ita Pol ska 50,0

Współfi rlarlsolvan i c 1lrtl.ql.alntiw
pr iory lc '1,t t t t .5 z I l . lnt  Wsprrrc i rr
Wspó|notowcgo c l la PoIski
(2004-2006)

l l zcezposprr l i ta Polska -500,0

l)rogram polnocy inlerwcncyj nci
w zakrcsic oclbuclor.vv i naplarvy
infiastruktury po katastrolirlnyclr
nowoclz iach w l incu 2001 r .

I lzcu;rpospol i ta Polska 250.0

Buclowa i lcnowacja nricszkari
czvnsz<lwvcir

Obszar całclo krurju Bank Cospodarstrva
l(ririowc{.ro

200,0

[)clprawa stlnu śrocltxt,iska rnic1-
sk icgo i  standardirw budowrr ietwir
czvnszowcgo

[)ozrrat i l\1irrsto I)oznat't 1 3 . 0

F inansclu,lnic pl'o.jckttirv tr)z\'!,o-pr
rnic isk icgo rta trrałi l  i  śrc i ln ia skalc

Wlrtszlttt' lt Miasto Warszrtrva 47,5

Modcrnizacja inli'astruktury opieki
rdrowotnci i eclukacii

| 'óc|ź, Miasto ł-óclz 25,0

/ ,r t id lo: oprac<lwanic tvł i tsI lc  n ir  1 lc lc .|stawic: [ , ' i t t t t l tst l l t ,ąnic ofL ' rott , t t t tc. . ' ' s .  | .

Bank kornercyjny lnoie równicz pełrric ro1ę pośrcdnika w przyzl1awaniu poży.
czck wtedy, gdy IJBI uruchania irn linię kredyową (pozyczkę globaln{ _-Zasada
pośrcdrrictwa. Z ko|ęi Zasada gwarantowania zaatrgazowa|,l polega na udzieleniu
g}varanc.li pY.czbankkomercyjrly, która zabezpiecza 1lnansowanie Zę Strony EBIl.,.

Dla rozwoju gospodarczcgo Polski Szczególnic istotnc Są dwa kierurrki działa-
rria I]BI: intrastruktlrra komunikacyjna i ochrona środowiska' Dotychczas prZeSZło
połowa środków Zwią1'ana by|a z inliastrukturą konrunikacyjną, majzpą podsta-
wowe Znaczenic w procesic irltegracji Polski z pozostałyni palistwami członkow-
skimi Unii, urnoŻliwiając skutcczlliejSZy przcpływ ]udzi i towarów. Z kolei inwe-
Stycjc w środowisko naturalne skupiły ponad 209t, waltości ogółu pozyczeki Sprzy-
jały redukcji Zaniedbali w gospodarce rvodno-ściekowej, przetwarza\iu odpadów
oraz osiągnięciu unijnyclr stanclardów co do jakości powietrza2o (wyk. 1).

|9 Krcd):tovtrtnic v, śrotlkov,oeurupejskich krojrtch
r t r  - .-  

f  In( | i l . \o t l  o t I tL '  t ) lC r ( )u\ lnc . . .

r
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\Ą/ykrcs l . I,oc.lzial poŻ'yc7'ck uclzic|onych przcz F'BI rv Polsce od l990 r.

Graph I . Di i , is ion of Ioans givcn by EBI in [ 'oland {ionr I 990

ytotyctki glotraInc'
in fi-as(ruktulrr
ktrnrun i kaci i

.i6.],ó

Isyo
cc lukacia.  zdrowic

39,o

sckklr u,ocly, śr.oclowiskrl
1 1 0 /

cncl'gla
j')1'

przctnvsł. usłtt{i. roIltic(rv<l
2')",

Ź'rót||tl: F i n a n.s o uu n i l, o f b ro tu t lle..'' s- l .

l.abc|a (l' Projckty zgłosz<lttc przcz bcnclicjerlta polskicgtl clo wsp<i-lfinansowania prle?' EBI
(9.I i ,200-s-22.03.2006 r.)

Table (r. Project clcclarcd by Polish bcncliciary fbr co-frnancing by EBI fiom 9. I L2005 I<t 2f .03.2006

Zrticilcl: o1lrrcowanie własnc na 1lodstatr,ic: wrvw.cib.org/projckts (25.02.200ó).

-)o

I Jet ir

otrvarcia l l crrc l ic jcnt Scktor

I)ropozycja
pomocy E,Bl
(curo  rn ln)

Całkowity
koszt inrvcstycji

(curo rnln)

09 I  1.2005Norclca llank
I )o l ska  S .A . ,
Nordca Bank
l; inlan<l l)LC

I)ożyczka gIt lbalna (prrl jckty
środorviskorr 'c, irr i iastruktu-
ntlnc, ochronir zt lrrrrvia, cdu-
kacia)

do 170 lttcoszacowallc

l ( r .  |  1 .2005 PKP
INTEItCIl-\ '

' l 'ransporl 
( moclcrnizacj a

kolc i)
50 100

22 .1 |  . 205 MAN Nutzf ahr-
zcucc AC

[)rzctrrysł (buclowa fabryki) do (r5 d o  l l 0

28. I  1.2005 [)olski Koncern
Na1łt>rt.y orlcn
S.A .

I)rzctnysł (rnodcmizacja
t|r7,iądzcń ogran icZii ącycłl
ztuniccz'y szc /'c|1ic środowiska)

2 1 0 430

2-1.01.2(XXrPt,L I-Ot- S.A. Transport (nowc sanrolotv) do 50 100
2f 022ffXt Bank Gospoclar-

stwa Kritjowcgcr
rlraz Ccrrcralna
Dylckc'ja l)rtig
Krajorvych
i Autostracl

1'ransporl (budowa drogi) 300 1 045

22.02 2006 Bank Polskicj
Spółclziclczości
S .A .

Pożyczka g|obalnir _ rrrikro-
przcdsiębiorstwa, tlchrona
śroc|orviska i in tiastruktura

do 35 nreoszacowany

22.03.2006M inistcrstwo
F inansów

Zclrorvic i cclukacja (infi'a-
struktura, platlbrmv tccl ino-
loqiczne. erandv)

500 I 030

I
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W okresie od listopada 2005 r. do marca 2006 r. polscy berrcficjcnci zgłosili
9 pĄektów' dotyczących głównie utrowocześnięnia ilrfrastruktury i rozwoju prze-
mysŁu, którycli zreaLizowanie moze zostać wspa(e poiyczkami Europejskiego
Banku Inwcstycyjrrego na łącznąkwotę 1380 mln euro (tab. 6)'

3. Ramy dziołania EBI w latach 2007-2013
The operation franteworks of EBI itt tlte planning
period 2007-2013

Podczas IIl Forum Spójności, jakie odbyło się w maju 2004 r., ustalono, ze
celern Unii Europejskiej jest zrównowazona i konkurencyjna gospodarka opafla
na wiedzy oraz fiuropejskiej Strategirna rzecz Zatrudnienia. Europejski Bank In-
rvestycyjny realizuje lęn cel poprzet poŻ-ycz'ki dotyczące eclukacji i opieki zdro-
rvotncj oraz związanc z se klorętn wysokich tcchnologii.'.

Podczas llorutrr okręślorro nowe priolytety na następne lata budzętowe: kon-
wergerrcję słabo rozrviniętyclr regionów (ok. 80% środków budżetowych)^' regio-
nalną konkurencyjność (ok. 15%) oraz wsptiłpracę tcrytorialną (ok. 5oń)., . Dzia-
łania Banku w dalszyrr cizgu skupionc trrają byc na pomocy na rzecz osiągrrięcia
spójności społeczno-gospodarczej poprzez rvsparcie projcktów współfinansowa-
rryc|l z funduszy strukturalrryclr, ale równieŹ, bętląprzyczyniac się do realizacji
celów stru}<turalnych nieobjętych dotacją ulrijną. Porradto EBI nadal będzie wspo-
magać projekty zlokalizowane na obszarach, którc stracą lub bęclą tracić status
kwalifikowalności..'.

Efektem zacicśniania współpracy Banku z Komisją lluropejską jest opraco-
wana wspólna polityka na lata 2001.2013, która obcjmujc następujące nowe ini.
cjatyr,vy"":

- JASPI]RS (Wspolna Pomoc wc Wspieraniu Projektów clla Europejskich
Regionów) jej zadanielrr będzie uzupełnianie prac władz krajowyclr i lokal-
nych związanych z przygotowalrietn wysokiej jakości projcktów ubicgających
się o dofinansowanie unijne. W szczególności wsparcie będzie skięrowatre do be.
neficjentów z państw spójności,, Unii Europcjskiej. JASPEl{S zarządzany bę.
dzl'ę z siedziby EBl w l-uksęmburgu i korzystaó będzie z usług około 50 eksper-

' '  Thint Reoort... ss. 142-143.
:r Szcrzcj: In/i.tregio, Biulctyn Inlirrnracyjny Dyrckc.ii Ccneralnej cls. Polityki l{cgionalncj, publi-

kacja.w wcrsji clcktronicznej: w''l,r'v.eu.int/cotrlIn/rclionallrtllicy (tlostępna l() ()4.2()()6)
.. Spójność spolcczn^gospodarćz.I, sS. 3-5' pub|ikacja w wersji elcktroniczIlc.j: www.cib'or.g (clo.

stępna l0.05.20()ó).
- '  Ibidem, s. 4.
.5 od l.05.2004 r. krajc spójności to trzy stare państwa czklllkowskie: Cr.ccja. I)or1trgirlia, Iliszpa-

nia oraz wsurystkie nowe: Cypr, Rcpublika Czeska, Estonia, Węgry, ł,otwa, Litwa, Malta, Polska,
Słowacja i Słowenia, gdzic Fundusz Spójności zastąpił ISPA (Pnedakcesy.jny ]tlstrunrcnt Stnlktu.
ru I nvl.

) /



AIdona Standar., Parvcł Standar

tów. Analizowac oni będą projekty pod względem technicznym, gospodarczym

oraz filnansowyrn. l'omoc."t<sp"rtow dotyczyć będzie przede wszystkim absorp-

cji środków związarrych z dużynri projektami irrfrastrukturalnyrni z zakresu trans-

portu (sicci transeuropejskie' kolejowe, transpofi rzecaly' intennodalny) i ochro-

ny środowiska (crrergia elcktryczna i odnawialna). lJzyskanie pomocy z JAS-

PI'RS nie będzie o,,no"zać kónieczności zaciągania kredytów ani w EBI' ani

w L'.BO11.26.
Jl]lti1MIt., (Wspćllnc 1:uropejskic iródła Finansolvalria d1a Mikoprzedsię-

biorstw) - jej zadanic- t,ęa"i" uiatrvienie dostępu MSP do finansowania w kwa-

lifikowanycll regiorraclr pop,,", zleccllie tiuropejsklemu Funduszowi Inwesty-

cyjrremuzarządzantafurlcluszarlistrukturalnymi.JERI]MIEpoleganaczęścio-
*yn1 p,,"k.ztałccrriu uzyskane.j clotacji unijnej w odnawialny produkt tinansowy

(kapirat właslly. kapitał poclr,vyż-szonego ryzyka, gwarancje, kredy.ty oraz pomoc

techn iczna) ,k torcpozwo ląpozyskacazp ięc iokro tn iewięksześrodk i . In i c ja -
tywa ta umożliwi rcgionom korzystanie z cloświadczenia Europejskiego Fundu-

szu lnwestycyJncgo, a tirkzc rvielu rniędzyrrarodowych instytucji finansowych,

w lyln EBI' specjalizujrpyclr się rv fitlansowarriu MSl,.

Podsumowanie
SummarY

PowyŻszc clziałarria są szczególnic istotrlc clla rrowyclr państw członkowskich

Unii l]uropcjskicj. Wspólrlc clziałanie na rzęcz linansowania projektów MSP,

atakicpol l locteclrnicznawprzygotowaniuwysokicj jakościprojcktówint ia-
strukturalrlyclr z pcwnością clkaŻc się ccnttylr wsparcietn dla nowyclr bęrref-l-

c1cntów pn,lln.y unijncj' Nalcz-y bowiellr zwrocic uwagę na fakt, ż-e ostatnie roz-

szcrzenic tJnii ELrroicjśn"; ,pio*iło, Że obccnie 120 rnln osób zanrieszkuje ob-

,'".y, któ," clraraktlryzują się niskirn rozwojem gospodarczym PKB per ca-

pita rlic przckracl'atanIśł"PKB UE-15. Dysproporcje pornię'dzy nowymi i sta-

.yn-, ipun.twatniczłonkowskirrr iprzejawiająsiętakŻewproduktyr,vnościpracy
c,y 'jo1'rościach tcclrnologicznyci, d1atego nigdy wczcśrriej hasło wzmocnienia

potencjału zacolanycl-r ,"gi"ono* Unii nie było tak waŻllc]ak po 1 maja 2004 r.,

w czvn-, ponróc rna równiez clziałalrrość lJuropcjskiego Banku Inwestycy1trego.

ró Przcr,",itluj c się rórvnicŻ przystąpicnie Europcj skiego

cjltyl,vy' a takŻ'c zbicgicnl czasu intlycli rniędzynaroclowyclr

38

Banku Odbudowy i ll'ozrvoju do tej ini-

instytucji tinansowYch.
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Wttioski
Conclusions

1' W latach 200l-2005 tjI}I wyclatkował sumę ponad 209 mlcl curo, Z czego
około 90% rocznych wydatków przeznaczana jest na |tnansowzttrie projektów
w krajaclr UE' Wielkość udzielanych poŻyczek clla palistw Unii Europejskiej
wzrasta z kaŻdym okresęm budżetowynr - w latach 1 989- 1 993 poŻyczkl te łącz-
nie wynosiły 70,9 nrld euro, a w latach 1994-1999 ukształtowały się na poziomie
128,9 mld euro.

2. Rozwój regionalny jest priorytetowym celcm uclzielanych pozyczek. W la-
tach 2001-2005 średnio rocz,nie poŻyczki na ten cel wynoszą 20 mlc1 euro. Nale-
Ży zauwaŻyć, że lvielkość przezl7aczanych pożlycz'ek na ten cel wzrasta z kazdyrr'r
rokiem budzetowyl, gdyŻ średnio w latach 1989-1993 na rozwój regionalny
udzielono pozyczek w wysokości 9,44 mld euro, a w lataclr 1994-1999 wyniosły
one 14,45 mld euro.

3. W latach 2001-2005 IiBI współlinansował przede ws:rystkilrr projekty trans-
portowe oraz' z dziędzin: encrgii i przeniysłu'

4. |rBI udziela wsparcia w 1bnnie poĄczek indywidualrrych i globalnyclr' przy
czyn udzielanie poŻyczek indyrvidualnych staIrowi podstawę działalności baŃu.

5. W Polsce w latach 200l-2005 poŻyczki indylvidualne byty rrdzielane głów-
rrie na projekty związanc z budorvą i lrrodernizacją infi.astruktury teclrtricztlej' a w
mnicj szynr stopniu - in lra struktury społecznej .

6. Na przełomie |atf005lf006 beneficjenci z Polski zglosili aŻ 8 projektów.
Nada| największym zainteresowanieIn cieszy się pomoc EBI w zakresie infra-
struktury i przemysłu, co świadczy o cluĘch brakach w Polsce w tyclr dziedzinach.

7. Wyrazem zacieśrrienia wspóĘracy EBI z Komisją |Juropejsk4 jest propo-
zycja powstania dwóch inicjatyw: JASPERS i JtrREMIE.
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St rc'szczctti<'

[.-unkc.jonorvarric Eul-o1lc.jskicgo l]anku lnrvcstycyjncgtl jcst szczcg<ilnic istotnc dla państw' którc

wlaŚnic uzysku.ją człtlIlkostivo tńii Europc|skicj' Wspólnc clzilłanic n^ |7'cc:/, finirnsowania projck-

t(lw MSP, n tukz" pnnl.,. techlriczl-lit w przyg()towalliu wysokicj jakości projckt(lw inliash.ukturalnych

z pcwnością okaŻc się ccnnynl rvs1larcictn .ll.r nu*y.lr b"ncficjcntów poll1()cy unijncj' NalcŻy bowicm

zrvróciĆ uwagę na fakt. Źc ostattiic rozszcrzcnic Unii lluropcjskicj sprawikl, zc obccnic l2() nlln osób

zanlieszkujcililszary' kttirc charaktcryzu.ją się niskim rozwojctl-t gospoclarczytrr-- l)KB per capitir nic

pr,ck.nc,Jtarll 75.% PKt] t]E.l5. Dyspnlporcjc ponrięclzy tltiwynri i staryrni patistwanli cz-łonkow-

skirni przcjawiają się takzc w proclukiywntiś.i p'.oy czy zcltllnościaclr tcchnolclgiczlych, cllatcgo nig-

cly wczcśnic.j hasło lvztlrtlcnicnia potcnc.jału z,lrcotanych rcgionilw Unii nic bykl tak waznc .jak po

I mrlja 2(X)4 f., w czvll] ponrtlc llla r<iwnicŻ clzialalność E'uropcjskicgo Banku lnwcstycyjncgo.

The European Investilrent Bank as the source of iinancing
the regional develoPment

SIlttlnl(l r))

Tlrc activitics tlt.thc liuropcarl lnvcstnlcnt Bank arc VclJ ill.lpońant ftlr thcsc countrics wlriclr have

.just cnter.ccl thc l:uropcan UIlion. 
'l'hc 

conllnon activitics arc conccnh'atcd on prcparing high quality

infiastructural pro.lccts: small ancl lnidcllc sizc busincss ancl tcchnical support Ccrtainly' this kind of

activity coulcl ilc a valuablc hclp lbr all ncrv rccciving stŹrtes ol.thc Europcan Union' onc nccds to

rcalizc that thc conscclucncc nf ih" last cxterlsion of thc Europcan Union is that nowadays 120 rnln

pcoplc inhabit thc arcir of thc lluRrpcan Union rvhich is unclcrdevclopccl - GDP per capital doesn't

ovcr<lraw 75%' CDI' ol the prcvrous l5 lltct]lbcr states. Thc clisproporlions bctwccl] ncw and old

lrembcr slates arc visiblc in cf-fcctivcncss of labor or tcchnological capacity.

Aficr. thc l" o1' May 2004 thc slogarr of clcvcloping and enhancing thc potcntial of thc ncw Euro-

ocan Union ntcmbers has bcconlc vcl]' irrlpoltant and the Europcan Investment Bank is thc institution

to givc suppoft to thcsc rcgions in this llclcl

-
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Cykl środków pieniężnych a płynność finansowa

Cash conversiott cycle but the Jinancial liquidity

Wprowadzenie
Introduction

Cclem finansowynr działalrroścl przcdsiębiorstw w gospodarce rylrkowej jest
maksyrnalizacja wartości przcdsiębiorstwa, a tyn samym bogactwa jego właści-
cieli. Tak slbnnułowany cel clziałalności przedsiębiorstwa jest kornpleksowy,
wiąŻc bowiern główne czynniki kształtujące war1ość przedsiębiorstwa, a poprzez
wskazanię priory'tctu' którym są potrzeby i oczekiwania właścicieli, pozwala na
roz,w iqlyw alrie poj aw iaj ącyclr się problerrlów decyzyj nych w przcdsi ębiorstwi e' .

Wartość przedsiębiorstwa jest wynikietn działania wielu sit, zjawisk i czyruri-
ków. Wśród czyrrlików ją kszrałtującyclr rralezy wyróznió przede wszystkim czyr-
niki pozaekonomiczne (polityczne, prawnę' techniczne, społeczne) oraz ekono-
tniczno-finansowe' W tcj grupie na wartość przedsiębiorstwa wpłyrvają^polityka
inwestycy;na, polityka kapitałowa, rcntowrrośc, płynność f,rnansowa i inne'. Szcze-
gólrlą rolę w obszarzc l.inansów przypisuje się dwóm siłom, tj' rclltowności oraz
płyrlności linansowe'jr.

Głównyni czyt'tnikami, ktore zaleią od sposobu działarria przedsiębiorstwa,
a rvarunkują utrzytnatrie płynności finansowej, są technologia i organizacja pro-
cesu produkcji - wpĘwające na dtugość cyklu operacy'nego' Te mikroekonomicz-
ne urvalunkowania trudno jednak rozpatryrvać w oderwaniu od specyfiki branżo-
wej, w której działa przedsiębiorstwo, poniewaiwyznacza ona zarówno płynność
aktywów obrotowych, jak i źródel filransowania, atakże przyjętą strategię finan.
sową, zmienność przepłyrvów pieniężrrych oraz stopy doclrodowości.

' D' wędzki, Strotegia plynnościfnansowe.l pnedsiębiorstwa' oficyna Ekonomiczna, Kraków
2(X)3.

: J. Kowalczyk, A. Kusak, Decyzle.finansov'e.firnt.t,. Metody anolizy, C.H. Bcck, Warszawa 200(r,
ss.62-(13.

.. J. Kowalczyk , Zinlegnltt'ttn.v poniar 7'l!.1,nności i renlow,l()ścl' ,'Wie<lza i Praktyka. Dora<lca Dy-
rcktora Finansoweso" I 7i2()03.
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Celem niniejszego ańykuhr jes|' zaprezentowanie powiąZali ponriędzy wskaź-

nikami cykli Zapasów, nalezności i zobowiązari a płynnością bieżącą.

Aspekty metodyczne
M ethodo logic al asP e cts

occna płyrrności przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu powszecturie uz}'wa-

nego wskaŹrika płynności bieząceja, budzi wiele zastrzęŻęti, zwłaszcza z uwagi

nul.gn statyczny charaktcr, a więc ustaletlie powiązań zachodzących rniędzy

składnikami aktyr,vow obrotowych a zobowiązaniami wymagalnymi w krótkirn

okcsic.
Ar-raliza płynności, opańa przede wszystkirn na danych bilansowych, pomija

wielę in|onnacji potrzebnych do rzetelnej oceny. Główne ograniczenia natury me-

ryĄ"oryczncj zwtęane są z tyn, iż składniki majątkowe ujęte w bilansie wycenia

się zgodnie z zasadąostrozlrej wyceny' co mozc powodować zaniŻęnie ich rze.

czywistej wartości' Ponadto na ocenę płynności finansowej duży wpływ n'Ia wy-

bór momęntu sporządzenia bilarrsu, zwłaszcza przy proclukcji sezonowej. Wiele

stanów wykazanyclr w bilansie rnoze być w określonym stopniu przypadkowych

lub wynikać ze świadonryclr działań osób zarządzających finansami przedsię-

biorstwa5.
Dodatkowyrni ograniczcnianri w stosowaniu powszeclrnie przyjętego wskaŹ-

nika jcst tr'l, iŻ6..
'. wskaźnik tnl,erzy pokrycic przyszłych zobowiązati akty.wami, k1órymi roz-

porz,ądz'a się w bicŻącyrn okrcsie. Realnc pokrycie za|eŻy natomiast od przyszłe-

go wpływu śroclków pienięŻnych, który z kolei warunkowany jest m.in. warto-

ścią sprzedaŻy czy narŻązysku,
przeds ięb iorstwo kształtuj e zazw y cza1 struk1urę swoj ego maj ątku, kieruj ąc

się krytcriurn rentowności, a nie płynności. W;mika to z niechęci do grornadze.

nia nadnriaru wolnych środków pieniężnyclr' które poterrcjalnie przynosząnizszy

clochód.
Wskazane,,słabości'' tradycyj nego wskaŹrrika płpności bieŻącej powoduj ą

ic poszukuje się lepszych mierników' opańych o wielkości strumieniowe, czy

tez algorytrnów wiz1zących więcej cech decydującyclr o płynności.

Jcdnynr z głównych cz},trników wpłyvających na płynność finansową jest

zysk, który stanowi główne żródło zasilania przedsiębiorstwa w środki pienięż.

. W ninic.;s'ryrn artykulc wskaznik płynności bieząccj liczony jest jako relacja aktywów bicżących

clo zoborviązali biciących, będzie on takŻc określany miancm wskaznika tradycyjnego.
j 

T. waśnicwski, W. Skoczylas, Analiza przeplvu'óv, środkóv,pienię:nych _ ponlocąu'zanądza.

nitt'finansami przetl'siębkn.sllt,','Rachunkowość', 6l|996: T. Waśniewski , AnalizaJinansou,o w pned-

,siębk.lrstvt'ie,Funclacja Rozwoju Rachunkowośoi w Polscc, Warszawa l997; M. Sierpiriska, T. Jachna,

ocentt pnedsiębiorsltt,ct v'etl!ug standordóv śv,iatO|t'ych, PWN' Warszawa 2004.
(, 

R. Kuzniak' o,qrctniczenia analizy wskaźnitol,e/, ,,RachurlkowośĆ'' 8/200l .
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C.ykl środków piettiężttt,ch a ptynność.fi nansowa

ne. Jedllak nję zawsze wzrosto\Ąri Zysku towarzyszy zwiększanie środkow będą-
cych w dyspozycji przedsiębiorstwa (sprzedaz na kred}.t i zaleganie odbiorców
z zapł'atfl, a wzrost rentowności niekotriecznie o7nacza poprawę płynności firrarr-
sowej7. Jcclnoczesnc analizowatric płynności finansowej i rentowności daje więc
pełniejszy obraz kondycji fir'ransowej i pozwaia na właściwe wtrioskowanie. Nie.
stety w teorii |tnatlsów nic wypracowalro zwartej koncepcji określającej związkl
między wskaźnikanri płynności finatrsorvcj a relrtowności w postaci funkcji lub
llodclu, ukazujących zalcż-ności o clraraktcrze przyczynowo-skutkowyrn. Jedną
z moilirvości uclrwycenia relacji rniędzy tylni clrarakterystykarni korrdycji finarr-
sowcj przedsiębiorstwa jest rozbudowanic modelu I)u Porrta" i wyłonienie katę-
gorii aktywów obrotowych i zobowiązań biezącyclr z zagrcgowanych wielkości,
hóre ''r' tym modclu występują. WiąŻe się to z koniecznością poszerzenia arrali-
zy o rotację aktywow, rozuIrrianą jako funkcja cykli zapasów, trależnoścl t zo-
bowiązali krótkoternrinowyclr, oraz, 1e1 powiązanie z klasycznynri skłaclnikarni
nlodclu Dtr Ponta, jakimi Są relllownośc sprzedaŻy i struktura kapitałowa.,.

W rclacjach ponliędzy płyrlnością linansowi1 a rentowtrością istotne znaczc-
nie ma kształtowanic się clługości cyklu opcracyjnego i cyklu środków pienięż-
rtych. l;,ieŻności tc.I. Kowalczyk,*, zaprez'cntował w postaci algorytmu, ktory uka-
zujc, lv jaki sposób płynność bieząca za|eŻy od rentowności brutto i wskaźników
cykli. Korrstrukcja tcgo algorytmu przc<lstawia się następująco:

l! 1 l:1]]:ś.i] .,I\] złtpastilv
ł

l - rvskaŹnik rcIrt<lwności brutttl

Inri,cstyc'jc krritkotcnninorvc x -l(r5 dni

Ktlszty ogótcrlrWskaznik
biczącc.j
płynności CvkI zobt lwiązar i

W algorytnric tyrn zostały przyjętc rrastępującc załoŻenja: cykl nalcżrlości
i cykl zapasów jcst liczony odpowiednio jako relacja przeciętnego poziotnu za-
pasów i nalcżności do przyclrodów ogółcm' wskaŹlrik rentowności brutto jest re-

, W. SkoczyIas,7-ukrc',ł isposób tt'sktlttttitt ttsktźttikin'sloscllt,ttnyclt tb atrulizy.litttttt.sow,ej pt,l!-
s i ę h i r ł rs ttt,,,'I{achunkowoś ć'' | -2120()4.

n Nazrva Inodclu wvwoclzi się od nazwy przcclsiębiorstwa, w któryrn ptl raz picrwszy fastosowa-
no takii analizę. Schcll,lltt 1.ttlzrvala na poznanie c.Ićktyrvności, z jaką wykozvstywany.icst kapitał w'łas-
ny przcdsięlriorstwil (rclltowllości kapitalu rvlasncgo RoE). przcdstawia ztrlcżności pzyuryll(}wo-
skutkow... wii1łącc efektywność ckorrtlll.liczną z gospodarki1 1inansową, dostarcza ponaclto infbrmacji,
czy osiągnięte wartości są cf.cktcnl clziałalności opcracyjncj, czy finansowcj. E. F. Bńghanr' Podstou,v
zaządzoniu'finansanti' PWE, Warszarva |99(;; M. Sicrpińska. T' Jachna, oc'ena prced.siębiors|wo \|,c-
dtttg.sat tttla rrló*, ś\i(| Io||'.|,(11, l)WN' Warszarr,a 20()4.

, J. Kowalczyk, Zitilegrov,attl, ptlntiur rL'ł1tu|'no'śL'i i pl'y,,nności .t'irn.y jako naręttzie synutlac.ji
planótr.finansortycł, rcf-crat przcdstawiony na konl.ercncji ,,Ef.cktywność Źródłem bogactwa naro-
clór'v... Kallacz 2004'
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lacją zyskrr brutto do przychodów ogółern, a cykl zobowiązań jest stosunkiem po-

ziomu zobowiązali do kosztów ogołem.,.
Algory'tm ten pozwala na takie planowanie polityki zarządzanta składnikami

aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących, aby przy określonyllr poziomie

przychodów i kosztórv uzyskac poiądany wskaŹnikpłynności biezącej.

Płynność hież,ąca a cykl opergcyjnJ) w praktJ)ce
The current ratios and the operating cycle in practice

Przcdstawione załoŻęl"lia teoretyczne poddano weryfikacji na podstawie da.

nych pochodzących z przedsiębiorstwa z branŻy mięsnej, tj. ZaVJadu Drobiar-

skicgo IIrdykpol S.A.'', specjalizującego się w produkcji i przetwórstwie mięsa

drobiowego . Analizy dokonano na przykł.adzie tego przedsiębiorstwa, poniewaz
jest ono lrajwiększym w Polsce przedsiębiorstwem drobiowym' zaspokaja f5oń

potrzeb rynku krajowego.
W tab. 1 przcclstawiono kształtowanie się wskaź.nika płyrurości bieżącej li.

czonego <iwiema metodami, tj. metodą tradycyj ną oraz z zastosowaniem algoryt.

lnu. Z przedstawiolrych obliczeri wynika, iŻ rezu|taIy koilcowe obu raclrunków

róznią się nieznacznie.
Przycz,ynąroŻnic są składniki aklywórv obrotowych uwzględnione w oblicze-

niach. W tradycyjnym wskaźniku wartość aktywów bieżących równa się pozycji

aktywów obrotowyclr w bilansię' które są sumą zapasów, nalezności krótkotęr-

minowyclr. inwestycji krótkotermilrowych t rozliczeń międzyokesowych. Przy

obliczeniu płpności firransowej z wykorzystatriem algory.tmu Z grqpy aktyrvów

obrotowych wyklucza się krótkotenrlinowe roz|iczenia międzyokesowe, będące

wydatkiem poniesionym w poprzednich okresach sprawozdawczych. Takie po-

dejście naleĄ Uznac za sfuszne, gdyŻw przedsiębiorstwie tych środków faktycz-

nie już nie ma, a ewentualne korzyści wynikające z tych nakładów mogą mieó

rrriejsce rv przyszłości. Uwzględnienie tych wydatków w bilarrsie jest kwestią

czysto raclrunkową wynikającą z zasad rachunkowości i niegwarantującą w okre.

ślonyrn czasie wpływow. Aprzec\eŻpłynność to stopieli łatwości zamiany akty.

wów na gotówkę.
Ponadto informac| e wykorzystalrc do przeprowadzenia obliczefi pozwalaj ą na

dokonanie dwóch zdecydowanie róznych interpretacji, pod względem szczegó.

łowości ana]iz i wyciągrriętych wnioskow.
Na podstawie kształtowania się wskaŹrrika płymości bieżącej w latach 2000.

-2OO4 moŻna odcz5Ąac, iŹ w pier.wszych dlvóch lataclr przedsiębiorstwo miało pro.

blerlry z utrzymantem ptynności, gdyŻ wskaźnik przy]d wartości poniżej dolnej

' r  Ibidcm.
|) W1.niki/inonsclw'e spóIak gieldov,,ych, Notoria Serwis Sp. z o.o.
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granicy przyjmowanych nonn'.'. W kolejnym roku s1'tuacja Się wyraźlrie popra-
wia, gdy,Ż wskaŹrik osiąga poziorn |,7 _ czyli mieści się w ganicaclr uznawa-
nyclr za bczpiecz.ne. W rokl.r następnym war1ość rvskaź.nika ukształtowała się
poniiej 1, co oznzlcz'a, Że przcdsiębiorstwo nie było w stanie zbieŻących aktywów
pokryc zclbowiązań' W 2004 r. waftość r,vskaŹrrika wzrosła clo l,ó - co wskazuje'
ż'e po raz drugi przcdsiębiorstwu udało się osiągląć poziotlr płyrrności uznany Za
satysl-akcjonu.;ący w teorii finansów (rys' l).

I lysirnek l. KsztaltowaIl ic się rcntowności brutto, wskaŹnika plynności icyk|u konwcrsj i  gotów-
korvc.j przetlsiębiorstwa lndykpol S'A. rł' lataclr 2(X)0.2004

l; igurc l . Gross 1.lrol itabi l i ty, currcrlt ratio ancl thc cash convcrsion cyclc o1'thc lndykpol S.A. in
20(X)-2004 ycars

z5

20

' r  I
r 0

5
0.1{s

-5

- l o

- 1 5

-20

l , t o  I  J 7  , '  
-

20()| ,Ąoof
,//

,/r
- -*- , -  Konrvc l s - ja  got ( r rvk i  (c | l l i )  . - .+-  Wskaźnk 1;Ęr ln t lśc i  t radycy jny  | l cn t t lu ' t rośc (oZ)

Zrtidło: opraci.lwanic własnc.

Ztakkształtującęgo się wskaznika. z uwzględnienieln do obliczeri wyłącznie
clanyclr z bilzursu (tj' aktywow oblotowych i zobowiązaIi bieŻących)' moz]a Stwier-
dzić, iż' płynność w przedsiębiorstwie waha Się i w prawie w całyn badattyn

,.' Najczęścicj przyjlnowana nornla dla wskaŹnika p,łynności bicżpej zawicra się w przcclziale
clonlkriiętyIn [|,2-2,0). W litcraturzc przccltniotu Inożna tównicŻ zna|eź'Ć innę wielkości graniczne, np'
prt'ec|ział [l'ó-l'9]. Jako optirnurlr nicktórzy autorzy podająprzcdz'iał [l'5-2'0]. [)or. M. Zalcska, Occ-
na ckononlicztlo-firutnsov'a przcd.siębiorstv,przez analityka bunkovt,ago' SGH, Warszawa 2002' War-
to zaz'naczyć, ii ARiMR rokrocznie okreś|a rolćrencyjne wskaŹniki dla branz z scktora rolno-spo-
/,ywczcgo, które wvraźnic odbicgająod ww. przcdziałów. Np. rv 2004 r' wskaznik 1rłynności bicŹąccj
dla braniy Inięsncj oszacowano na pozionlie 0,9l. Z tcgo wynika, iżjcst on zdccydowanie niższy od
un irvcrsalnic pr:z;.jętych nonn.
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okesic przyjlnuje warto'ści niŻsze od r,vymagal.rych, z wyjątkienl lat 2002 i 2004.
.l.aka sytuacja clla analltyka fi}oze ozl]aczać kłopoty z płyrnością, których przy-
czynąnoze byc brak umicjętności zarządzanta aktyrvarni i pasyr,varni bicŻącymi'
co z kolei llroze t-tricć ttiekozystny wpływ na jcgo zdolllość regulowallia zobo-
wiqzań oraz na kształtorvaltie się rcntowności przedsiębiclrstrva. Jcdnak przy za-
stosowaniu tradycyjncgo wskaznika nic można jednoztracznie okrcślió, co jest
pr7'y:zynązaistrriaIcj sytuacji. A w przypadku rriskich waltości rvskaŹnika bicŻą-
cej płynności kadra zarz,ąd'zająca powinna zbadaóprzyczyny powstania takiej sy.
tuacji i zastatrowić się nad dalszym postępowatriem.

Wańości wskaznika płynności liczone Z Zastosowalrienl algorytIlru są lrieco
ilrnc lliz rvaftclści otrzytnallc nlctocit1 tradycyjną, jcdIlak lllozl1a je uznac za po-
rórr.n}ryvalllc, a rrwzglęclnicllic w obliczcniach clodatkowych irr|onnacji z rachun-
ku zyskow i strat pozrvala dokorrac bardziej szczcgolowcj arralizy i wysnuó nieco
irulc r.'n,riiclski.
' l . l r l lc la 

l .  Wskazrr ik i  płynr lości t l icŹi1cc.1 przct ls ięt l i t l rstwa Inclyk1lo l  S 'A.  w latach 2(X)0-2004 (I i -
cl()r)c l)tclo(l l trirrlvcv.jntq i z zilstOsorvanicnr ;rlgolvtrnu)

' l  
i rb lc L ( 'urrcnt rat ios o l ' thc lnt lvkpol  S.A. in 2000-2004 vcrrs (accorc l ing to t ladi t ional  nrctho<l

rrnt l  t l lc  ł lsor i t l lnr)

Wyszczcgti ln icn ic 2(XX) 2( )01 2002 2(X)3 200.1
'Ąktr ' rva blcz l tcc (tVs l |) 7 l 520 rj,s lE8 lJ(r \22 I 0 I o-1-t l l l 3 ( r 7
Zotlrlrr,iilzallia llicŻącc ( tvs' zl ) 8l  0tt2 75 ótt9 50  99 | I 0 7f39 69 f20
Wskaźnik p lynności b icżąccj
-  l rar lvcv inv

0,8{l l . l  l | . ó9 0,95 l . 6 l

WskaŹnik pIynności bicżącc.j
- rvcdlug altorvtmu

0,tt8 l . l  l 1,6-l 0'9.ł l,ó0

( 'yk l  zapast iw (rv c ln iuch) ) A 23 2 l t 1 I u
Zapasy (tys.  zł) L\) 5)4 3t 218 2e 911 t4 796 I |  008
( ' l  k l  n r r l cTn t ' s c r  1  r v  t i l r i a ch  I 3(r ) ! 34 44 31
NalcŻności kr( i tk()tcft l1 i l l ()wc (tvs.  z l ) 39652 44 570 49 071 (ló 3() I 64 419
Cyki  zobowi4zar i  ( . ,v c ln iach) 1.4 .5Ó J o 1 1 4 l
Zobr lrv iazal l ia b icŻacc (tys '  z\  ) Iil 082 75 ó89 50  991 101239 6()220
Iłc t t t t l t v t l t lś i .  l r t . t r t t t l  ( . ' . , ) 1. .10 t . 21 0.70 2.30 f .64
Zy.sk brul lo (tvs. zl) 5 231 ó 3lJ3 I (r(r I t2 5 9 1 l ó It35
l)rzychocly ogtiłctn (tys. l1) 402 111 503 ó55 522  0 l  l 541 465 ó381 A )

I(()s,/tv () l ( i icn i  ( tvs.  z l ) 397501 497 272 5 lE  3_s0 53.1 874 621507

/rtit|ło: onl.ac<lr'r,artic rt'litsnc.

lztrz'ąc|z'anic aktywallli i pasyll,atni bieżącynli w badanyn przeclsiębiorstlvie

.jest gelreralrrie poprawne, lla co WSkaZ-ują cykl nalezności oraz cykl zobowiązań'
Z tych dwóclr wskaŹnlków wynika, że przedsiębiorstwo Stosuje korzystną iinan-
Sowo politykę kredytu kupicckicgo, gdyŻ długość udzielar.rego kredytu kupiec.
kiego jcst krótsza od długości okresu spłaty zobowiązali, co świadczy o tym, że
przcdsiębiorstwo nic musi kreclytować kontrałrentów Swoil11i środkarnl ezy teŻ
pozyskiwaó ich z drogicgo krotkotem]inowego kredytu bankowego.
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NaleŻy 7'aznaczyÓ, ie rv latach 2002 i 2004 przeclsiębiorstwo nriato dośc dhLl-
gie cykle środków picnięŻ-nych (oclpowicdnio 19 i 14 dni). Mimo to wskaźnik
pŁyrności mieścił się wórvczas w zaktadanych nonlrach, w 2002 r. clługi okres
konwersji gotówki prze|ożrył się na niski poziom rentowności (0'7% - najniiszy
w całym baclanym okrcsie) (rys 1)' W 2004 r. natotniast cykl środków pierrięż-
nych był takic stosutlkowo dlugi, jcdnak rentowność była najwyzsza w badalryln
okrcsie i wylosiła f,64%o, Sytuacja ta była prawdopodobnic efektern wysokiej
nrarŻy zysku. Politykę r'vysokiej ntlrŻy zysku przedsiębiorstwo zitstosowało juz
w 2003 r., kicdy to rcntowllośc wzrosła o 1,6 p.p. w stosulrktt do roku poprzed-
niego. Polityka wysokiej lntlrż'y brutto cloprowadz|ła prawdopodobrrie do zwięk.
szeniapoziomu gotówki w przedsiębiorstwic zf,3 ln|nzłw 2002 r. do 5,5 lrr]n
złw 2004 r.

Uogólniając, sytuacja finansolva badanego przedsiębiorstwa nrinro dośc du-
ż'yclr walrali wskaznika plynrrości jcst dobra. Zarządzanic fitlansalni jest popraw-
nc iskutcczne, gdy,Ż. dzięki dłuzszym cyklorrr zobowiqzań w stosunku do cykli
naleŻności przedsiębiorstwcl Irie powillllo mieć problelnów z tcrnritrowyrn regu-
lowaniem płatrlości. Kadra zarz,ądza1iyca szybko reaguje na pojar,vienie się r-rieko.
rzystllyclr wyników, czego dorvodctn są lata 2003 i 2004. Mozna więc podważyó
rvcześnicjszy lvniosek wyciąglięty z andlizy wskaŹlrika obliczonego metodą tra-
dycynr1, tj. o braku unricjętrrości w zarządzaniu aktywarrri i pasyrvanri bieżącymi.

Podsumowanie i wnioski
Conclasions

Przcds(awione powil1zania porniędzy wskaŹnikarni: cyklrr rrzrlcŻ-ności' r.:yklu zcl-
bowiązari, rentorvnośoi i płyrności bieząccj rvyraznie poclkreślają słabc strony
ana|izy płynności Ilretoclą traclycyjną, wśród których na|cŻ'y wyrnicnić:

- brak uniwersalnych nonr,
' nicbczpieczclistrvo błędnej interpretacji uzyskanych wylików,
* nienroŻliwośc okrcślcniaptzyczyll otrzynranyclr wyrrików, ktore nickiedy

mogą być el-ektenr celowo wybranyclr clanycłr wejściowych.
Arraliza ptyrności bicŻącej przcprowadzona na prz,y|<tadzle danych z przed-

siębiorstwa drobiarskicgo Indykpol S.A. wyraŹnie potrvicrdza stawianę zarzuty,
bowicrn:

- powszeclrnie użyr,vany prtez banki i inne insty'tucje udzielające poŻyczek
i dotacji wskazrik bieŻ-ąccj pĘnlrości, będący rclacją aktyr'vów bieżących do pa-
spvów bieżącyclr' lrie pozwala na rzetelną ocerrę zjawiska,

* wykorzystanie do oceny płylności bieżącej algorytmu, który zawiera w So-
bie kilka elementów skłaclowyclr, będących wyrrikienr danych z bilansu i rachun-
ku zysków i strat, jakkolwiek niepozba'*'iony wad, pozwala na SzerSZą interpre.
tację, poznanie zaleŻności przyczyrrowo-skutkowych, nawet bez dostępu do da-
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nych Zroclłowych, gdyż clelnenty algorytnru Są odrębnymi wskaŹrikami, wymaga-
nynri do podania nawet w tlajbardziej zawęzonych analizach finansowyclr. Po.
lladto lnozc być clcrrrcntem oceny zarządzających finansami przedsiębiorstwa
w zaklcsic polityki kredytu kupicckiego oraz wskazywać na działania,jakie na-
leży podjąć rv celu utrzyIrrania bądz poprawy płynllości frnansowej.
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Anuliztt finunso\|]u w przetlsiębklrsliuii,, Futrdacja ll.ozwoju llaclrullkowo-
ści w lblsce. Warszarva 1997.

Waśniewski 
.|.', 

Skoczylas W., Analiza ]lrzcplyly[1,y śnxlków picnięzn,ch - pomocą w zą-
rzątlzttn iu finunsant i ptzerl si ęh klr's hva,,,Ilachurrkowość,, 6l |99 6.

Wędzki D', Strutagic pb,nności./illtulsotvef przcdsiębiorsfir'o, oficyrra Ekonorniczna' Kra.
ków 2003.

Zalcska M., ()c't,llą aliononticzntl-finrtnstnlu przulsiębior's!|v p|.zez anttlit.y,ka bankol+,ego'
SGI I. Warszarva 2002.

CykI środkr|w pieniężl,ych a płynność Ji,łg,Isowg

Sl/ (1\zc--('rtl(

Cc|ctll ljttatrs<lwyrn clziałalności przcdsiębiorstrv w gospodalrc rynkowc.j jc.st nraksyrnalizacja
rt,aI1ości przcclsiębiorstrva. i] ty|n sall.lvln lrogactwa jcgo właścicicli. Waltość przcdsiębiorstrva jcst
',vynikienr działania wiclu si[, zjawisk i czynnik(lw. Szczcg(llną rolę w tlbszarzc tinansów przvpisujc
się cli'v<illl siklllr, tj. rcnt<lwności clraz plynności finansowrj.

Cclcm ninic.jszcgo aftykułu .jcst zapI.czentorvanic porviązań pomięc|zy wskaŹlikanli cykli zapa-
sórv' nalciności i zoborviązaIi a płynnością bieiącą. Postawiony problenl rozwiązano na 1.ndstawie
danych pochodl':ących z' pIzcdsiębiorstw,l z.branŻy nlięsnej, tj. Zakładu Drobiarskiego lnclykpol S.A.
Z pw'eprorvadzoncj analizy wynika' zc sytuacja tlIranst.lwit batlanegtl przedsiębiorstwa, tllinlo t|o.ść
cluiąrch wahali rvskaznika 1rlynno.ści' .jcst clobra. Zarz'ąrJzanic flnansalni jcst poprawnc i skutecne,
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Cykl śrrldkóv, i ę: nvc h u p l yn n o ś ć,|i n a n,so tt,ct

gdyz dzięki cltuŻszytn cyklorn zobowiązarl rv stosttnku do cykli nalciności przcdsiębit.lI.stwo nic po-

winno tnicć pl.oblclnciw Z tcnninowyln rcgulowanicnl platności.
Pzeclstawionc powiązania pomięclzry rr,skaŹriikaIrli: cykltr nalcŹności, cykltr zobowiązati, reIltow.

ności i 1*ynntlści biciąccj rrryraźrric podkrcślrrją słabc snrltly allalizy plyllności rnctodl1 traclycyjną

wśrócl któryc.h naleŻy wynlicnić: brak uniwcrsalnych llonrr, nicbczpicczctistrvo blęclncj intcęretacji

uzyskanych wynik(lw' nicnlozlirvośc okl.cś|eniil p|zyc7.y|| otrzyInanych rvyników.

Ccsh conversion cycle but tlrc.financial litluidity

Sttntnd t'\'

Ip thc rnarkct cconorny a r .uaxinr izat ion ol  t l lc  goodrvi l l  arc a l i r lancia l  pul losc o1'act iv i ty of cn-

terpr iscs. ' l 'hc goot lwi l l  is  thc rcsul t  o l -a cr lculat ion o1' tnany pou'crs artc l  {hctors. ' l -hc spcc ia l  ro lc in

the arca oftinanccs is bcins assigrrcd to trvo lbrccs: o1'tlrc prolrtirbility erntl thc linarrcial liquitlity.
.l.ho 

ańiclc pl.csctlts cot]tlcotions lrctrvccIr activity rati<ls ancl cttIrcnt ralitr' 
,l.hc 

problcnl was solvcd

on thc basis 1ll'clata conting {iom thc cntcrprisc tionr thc nrcat busincss - Inclykpol S.A. The research

showcd, that thc linancial stancling ol'thc cxanrinccl cntctprisc, itt spitc of cnough grcat ltcsitations of

thc liquidity ratio' is gootl' Acllllirlistcring lirlanccs is etrn.ccl łncl cl1tctivc tlccausc thallks to ltxgcr

liabilitlcs cl,clcs with rcspcct to antount rluc cyclcs, cntcr'prisc sht>ulcl trot ltavc a prolrlcnr with adjust-

ing thc payrnent.

Introclucccl conncctions bctwccr.r activity ratios uncl oun'cnt ratio clcarly rvcak poiltts arc undcrli-

n inr analys is o l  thc l iquic l i ty with tr i l t l i t ional  nrct l rod.- l 'hcv bc lortg to thctrt:  thc lack of univcrsal

ntlrnrs, daIrgcr of thc nlisintcĘrretatitllr ol.g()ttcll scorcs. thc iIn;ltlssi[rility ttl clcscribc tlte rcas<ln itlr

rcccivccl rcsults.
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P olity ka pr o eksp ortow a w p erspektywie
k o n kur e n cyj n o ś ci m ię d zy n ar o d ow ej g o sp o d ar k i

The export policy in the context of the international competition
oJ'econonty

I. Międzynurotlowa konkurencyjttość a polityka eksportowa
TIte international econonqi and the export policy

Międzynarodową konkurcncyjrtość rozpatrujc się rv dwóch aspcktach:
sensu stricto, w ujęciu rzeczowylll, jako zdolność do projektowania, wy-

t.uvarzatria i sprzeclawatria tor,varćl."v r rrsług' których ccny, jakość i inne walory są
bardzicj atrakcyjrre od odpowiedlliclr tclwarów of-erowanych przez konkurentów
zaglanicznych,

scnsu largo' w ujęciu czylIrikowym' jako zclolrrość gospodarki do trwałe-
go uzyskiwania korzyści zc stosunków gospodarczych z zagranicą których tre-
ścią jcst wynliana z otoczęllicm,czy|i wyłączcnie Z systemu, jakim jest gospo-
darka części produk1u społcczncgo i czyrrników produkcji, oraz wł'ączerrie in-
nych, zastępczych, d. towarów i usług oraz czynników produkcji pochodzenia
zagraniczncgo'.

I)oIladto wyróżnic nloZl la:

mikrokonkurcncyjnośc, która odnosi się do ckspor1u pojedynczych towa-
row lub ich gTup, zrviązalrą z przewagą towarow z luaju A nad podobnyni towa-
rami z ir'rnych krajórv,

- lnęzzokonkurencyjnośc, odnoszącą się do ekspońu towarów danej branży
iub gałęzi,

- makrokonkurencyjność, czyli tzw' konkurencyjnośó międzynarodową go-
spodarki kraj owej, rnaj ącą charakter strukturalny'

' 
S. Flcjterski, Istout i ttticrzcnie konktrcttcujności nliędzvnrodorre1' ''Gospodarka Planowa.'

9 i 1 9 8 4 . s . 3 9 1 .
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megakonlrul.encyjność konkurerrcyjność międzynarodową gospodarek

grupy krajów' np' członków ugrupowania integracyjnego..- 
Mikrokonkurencyjrrość i mezzokonkurencyjność to konkurencyjnośc sensu

stricto. I(onkurencyjtrość sensu iargo obejnruje wszystkie wymieniotre punk1y.

Dla rclacji rnięclzy mięclzyrrarodorvą konkurencyjnością gospodarki a rozwo-
jetll cksportu istotlle jest, zc rvśród czynników wpływających rra tę relację znaj-

clu.ją się czytrriki przcsądzające o wydajności pracy' konkurencyjności cenowej

oraz 1l<lz-,-c.i i w Irancllu ,zagrantcztlylrr]. Konkurencyjnośc na poziomie tnakroeko-

tronli.:zrlynl rnoze być utozsanriana ze zdolnością konkurencyjną kraju. Jest to

zclolrlość tltl clhrgookrcsowego zyskownego rozwoju gospodarczego, którego efek-

tem .jelst r'vyksztalccrrle się struktury ekonomiczncj i struktury ekspor1u zgodnej

z atralogicznytni ztnianatni w strukturze gospodarki światowej i handlu rrriędzy-

traroc1owcgo.l. Zdolnośc korlkurencyjrra kraju jest skorelowana z konkurencyJl'Io-

ścią lirr-rly, a pr7'y tyt.n procesy korrkurencyjlre zachoclzące lra poziotlie finn przy-

czyrriają się clo zdolności korrkrrrencyjnej gospodarki jako całości.''

l)oLityka proekspot1owa traktowalla jako działalnośc' której celem jest wspie-

ranie ckspońu, wiązc się z problenrami związtlnymi z rnikrokonkurencyjnością

a jedynie rv przypadku pcwnyclr branŻ' - z mezzokonkurencyjnością. Natomiast

polityka prockspot1orva traktowana jako działalność wspierająca rozwój potet)-

cjału ekspońowcgo rna cltl czynienia z probletnami związanymi z maklokonku.

rcncyjllością.
Ńynika stąc1, żc polityka prockspotlowa ma także dwojaki zakres pojęciowy:

węŻszy i szcrszy. l,olityklr procksptlńowa w węŻszytn znaczctliu lo wywolyl,vanie

bicŻąrych dostosowati na rzccz wzrostu ekspońu i powiększarria poziomu dobro-

bytu' W SZerSZylTl zrtaczęntuto także polityka długookresowych przeobrażeti struk-

turalnych, ktorc dccydują zarówno o charakterze i tempie rozwoju kraju, jak i o si-

|ę orazzakrcsie jcgo clłurgot.alowych powiązari z gospociarką światową6.

Zatelno ckspońowej zdolności gospodarki narodowej świadczy nie tylko mi-

krokonkurencyjnośó wybrarrych podmiotów gospodarczych i/lub wybrane zaso.

by, którynri ta gospoclarka <lysponuje ,Iecz 1ej makrokonkurcncyjność w porów-

llatriu c1o irrnych podrniotów gospodarki światowe.1 .

Malgorzata Domitcr

, S. Fclb'-,r, S. Uplawa,.l. Wicrzbolowski, {,Juurunkovlonio iltrzeslanki polityki proel<sporlowej,

,.lla1ltlr1y nacl Stratcgią.' 28l|(D1,Instytut lłozrvtliu i Stu(liów Str.atcgicznych w Wirrszawic, ss. l9-20;

E. ozic,"vicz (l.cc|.), I,nattittn1,tt,c, lt,,spólczesne.j gospotlarce.łvialo*,ej, PWE, Warszawa 2005, ss. 87.

-90
r. l . Bossak, Fl. K.rvccka-Wyrzykowska, M. 

-fonrala, Stony Ziednoczone - ELYC -1aponh.

Llsprilproco i r.vurtlizacf tt, PWE, Warszawa l98ll, ss. 41-48', D. IIiibncr, MiElzynarodowc ttwonln-

koltottitt t'tlzro.jtt grxporlorczcgrl. PWŁ], Warszawa l9fl7, ss. 200.205.
l W' l]iclikowski' Rcu.q1tntonikl i iei u,plylt,na konlturency,fność go,spodorki omerykońskie.l,|Ny-

dawnictwo Naukorvc I)WN, Warszan'a 1995, s. 60.
! M. CrlIr''llia, I'tt|łct ktlnkttrenc.ujna no pziotltic prucd'siębiorstttn l ptzystcpienie Polski do Unii

l|ttru,lpt,l.tltit,j. Wvclarvnictlt'o AE w Poznaniu, Poznań 2002, ss. ó2-ó3.
. iI). Ił'., ,nti . Po!itvktl prock.sporlort 'rr, PWĘ, Warszawa l990'ss. l7-l8; L. olszcwski, Dostosowa-

I1i(!:('\|.I1(,!]::'|l|,'gtl's7xlrtrki ntrotlott,ej, Wrocław l995, ss.23-34.
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2. Czynniki ntiędzynarodowej konkurencyjltości gosptldarki
The factors of tlte international cot rpetition of econonty

Czyrrniki, od których za|eŻy rniędzynarodorva kolrkurencyjrrość gospodarki
w aspekcie systemorvynr. to wytrvol.zcnic się irrli.astruktury społeczrrej i techlicz-
no-organizacyjnej, właściwej dla -rvspółczesnej gospodarki rymkorł.ej wyksfalco-
rrej w subsystelrlic krajów oECD'. Model tcj gospodarki obojnluje:

1. Dcmokrację parlanrentamą, która:
- stwarza przcsłanki lcgitynlizacji wtadzy patistwowej,
- zapewnia consensus społeczly dotyczący kieluŃów dalszego tozwclju pali-

st''va, zwłaszc za ztnian strukturalrlyclr akce ptorv anych przcz społcczelistiv<l,
- urnozliwia wkotnpollolvanic w proccs sterowanitr gclspodarkł1 sprzęŻeń

zwrotnych'.
2' Rylck oligopolistyczny, którego dominalltą rozwojową są rł'iclkic krlrpora.

cje (tzw. sektor planujący) działa1'.pc w otoczcIlitl wielu malyoh i śrcclnich ;lr.zecl-
siębiorstw.,.

3' Globalizację proccsów gospodarczyclr, która stanowi 1;ocltocltq rorv<llucji
naukowo-tecl-rrriczrrej i .zwlązanyclr z rrią przemiatt cywilizacyjrlyclr i prowadzi
do narastania dwriclr pozomie rozbieinych procesów: współzaleŻIlości i 1lolary-
zacji między poszczcgólnymi obszaralni geopolitycznynli świata.

4. Stopicli uspołeczllictlia włastrości rv slbrzc śroclkćlrv proclukcji iv ptlstaci
kapitału akcyjnego' w wyniku czego własność osób Iizyczttych przekształca się
we własność osób prywatnych oraz zwiększa się mobilnośó kapitalu.

5. Konkurencję pozacenową (postęp techniczny i inIrowacyjność) stanow,iącą
konsekwerrcję zarówlro rewoluojiIraukowo{echllicznej, jak ioligclpolizacjirynku'

6. Aktywną rolę państwa, której celerrr jest przede wszystkirn:
- tworzellie warunków stabilizacji reguł gry gospodarczej,
- przeprowadzanie zmian strukturalnych w granicaclr tolerancji społecznej,
- w}rvieranie lvpływu na relacje rniędzy sektorem planującym a jego otocze-

niem,
- korygowanie eI.ektów rriedoskonałości rynku (tzw' nrarket tailures).
Aktyr,vna rola państwa oznacza wkotnpotrowanie instrutlrentów interwencjo.

nizmu palistwowego w funkcjonowanie męchaniznrów rynkowych, a nie zastę-
powanie tych meclranizmów'

' A. King, Novu regulocja pnenyslowc czy.je.szcza jadno technologirt, w. Mikroelaktronikrt
ispołeczeńsnra - na clobre i ną zle' Raport dla Klubu Rzynlskiego, KiW, Warszawa l987, ss' 37.38;
The n'rsrld in 2()20,. tou'nrds a nely globą| agc' OECD' Paris l 997' ss. l25- l 27'

s J' Wierzbołowskl' Sterov'anic gos1ło&trk1 narotlow,t1 lt' vutltrtkach rlcnokrocji porl(tncntomej
(ospekt ins tynrcjo na I ny),,,Cospodarka Narodowa" 6/ | 99 i -'' 

J. K. Galbraith, Ekonontkt tt ccle.spolcczne, PWN. Warszawa 1919, roz.4z. XXY .
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7' Instytucjonallle Zorgźrnizowanie pracoclawców i przrcobiorców, co urnozli-
wia partnerstwo między nimi oraz w Stosut1kachzwładząpaństwową.

8. Kształtowanie się społeczeństu-a infornlacyjnego, w którym informacja
furrkcjonuje jako czynnik produkcji oraz element Życia społeczelistwa opartego
tra umowie społecztrej l.].

3. Polityka proeksportowa a proeksportowa strategia rozwoju
w aspekcie konkurencyjności międzyngrudowej
The pro-export policy and tlxe pro-export strategy
in the context oJ'tlte international con petitiott

Wychodząc z dorobku i załoŻęli tcorii rozwoju' zasadtte jest zróznicowanie
pojęcia strategii i polityki proekspoftowej zc wzglęclu na ich zakres pojęciowy
i czasowy.

Polityka prockspot1tlwa to clziałanie krótkookresowe na rzecz poprawy wa.
runków rozwoju ekspońu' Stratcgia ma natomiast clrarakter działań średnio. i dłu-
gookresowyclr. oprócz pobudzania bieżących dostosowati strukturalnych i insty-
tuojonalrrych obejrnLrjc głównie działarria o charakterze dfugookresowym, wiĘą-
ce się z uruclranrianietrr nrechanizmów włączania i dostosowania. Przede wszyst-
kim strategia i polityka proekspońowa skierowanę Są na przyspieszenie oraz po.
głębienic związkow gospodarki narodowej z gospodarką światową' Kategoria
pojęciowa polityku procksporlolr,rr stosowatra jest wobec wszystkiclr grup kra-
jów. Natomiast kategorta strutcgii procksportowej 1ako sposobu rozwoju przez
integrację gospodarki z systemelrr światowym jest slosowana tylko wobęc kra-
jów słabo rozwiniętyclr. Pojęcie to odnosi się zatetrr do odtlrietrności waruŃów
rozwojowych, w tynl ceclr strukturalrryclr (sektor krajowy a rniędzynarodowy)
krajów słabiej rozwiniętych w stosunku do wysoko rozwiniętych. odmienność ta
z jcdne1 strolly wy7'nacza specyficzne, w stosunku do polityki proekspońowej,
zadania,jakie w gospodarce słabiej rozwiniętej mogą byc rozwięywane przez
realizację strategii proekspor1owej. Polityka proeksportowa nie prowadzi do iclr
osiągnięcia. Z drugiej strony, powoduje ona róznicowanie się mozliwości reali.
zacji przyjętych celów w czasie i sprawia, ze jedrra kategoria tna charakter dłu.
gookresowy, a druga krótkookresowy'.'

'.'S. Felbur, S. Ufiawa. J. Wicrzbtrłowski, Uwąrunklv,anio i przeslankl..., ss. 23-24.
., A' Wziątck-Kubiak' Dośtt,iodczcllio ntiElzynarodov,e u,, realizacji proeksporlov]ej strategii roz.

rl,r-7rł' lnstytut Natrk Ekononricznych PAN, Warszawa l996, s' lJ.
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3.1. Makrostrukturaltxe ujęcie polityki i strategii proeksportowej
The pro-export policy and the pro-export strategy on ntacro scale

MaĘ stopieli włączenia gospodarki danego kraju w struktury gospodarki świa-
towej powodu1e, Że niewielka częśó potencjału tej gospodarki jest składową go.
spodarki światowej. Proces intemacjonalizacji jest więc próbą zwiększe.nia w niej
udziału sektora obrotu międzynarodowego, zvtłaszcza eksportowego''. Najbar-
dziej znanąmetodąintegracji jest zastosowanie strategii proekspońowej. Analiza
tej strategii polega głównie na badarriu cech mechanizrrru funkcjonowania i współ-
zalezności sektora kraj owego oraz ekspońowego | 3.

Sektor krajowy zawtera dwa segmenty. Pierwszy to produkcja, która może
być realizowana wyłącznie na rynku wewnętrznym. Drugi to produkcja, której
pozionr efekty.wności, konkurencyjności i cech wyrobów na tyle odbiegają od
wymogów ryrku nriędzyrarodowego, iż nie znajdą tra nim zbytu. Produkcja ta
rozwija się dzięki protekcji. Bezzmiantych cech eksport jej nie jest moz|iwy.

Sektor eksportowy równiez obejmuje dwa segmenty. Są to: produkcja eks.
portowana i eksportowalna. Produkcja eksportowalna charakteryZuje się wysokim
poziomem efektywności i konkurencyjności. Sprzedawana jest na rynku krajo-
wym. Poziom cerr względnych' tj. stosunek cen ekspottowych do cen rynku kra-
jowego, wyznacz,a rynki zby'tu produkcji eksportowej. Polityka proeksportowa
poprzez wpływ na ceny względne powoduje zmiany w rozmiarach eksportu,
Wspierając produkcję sprzedawaną za granicą palistwo zwiększa zainteresowa-
nic producentów wyrobów eksportowalnych zbyem produkcji na rynkach za-
granicznych' Pobudzając przekształcalrie się produkcji ekspońowalnej w eks.
pońowaną polityka proekspońowa staje się istotn1m zródłem wzrostu eksportu.
Zmniejszenic się jego rozniarów oznacz'a, ze produkcja ta przekształca się w pro-
dukcję eksportowalną. Aby polityka eksportowa pobudzała wzrost eksportu, przy
zał'ozeniu pełnego wykorzystania mocy wytwórczych w produkcji towarów eks.
portowanych, sektor eksportowy musi obejmowaó produkcję eksportową i eks-
portowalną. Jeśli w darrynr kraju produkcja eksportowalna jest niewielka, to
nawęt bardzo ak1ywna polityka proekspoftowa nie spowoduje znacznęgo rozwo-
ju seklora eksportowego. Produkcja eksportowalna jest bowiem rodzajemrezer-
wowych zasobów sektora eksportowego Ia.

Cechą rozwiniętych gospodarek, mocno włączonych w struktury gospodarki
światowej, jest wysoki udział sek1ora eksportowego, w tym takze produkcji eks-
portowalnej, w gospodarce. Tyn Samym sektor ekportowy wyl,viera silr'ry wpływ

rr L. Olszewski (red.), Polityka ekonon'ticzna w'proccsie transfornrucji gospotlarki, Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis, no l8ó5/2, Uniwersytet Wrclcławski, Wrocław l99ó.

' '  lbidcm. s. 8.
l.' A. Wziątck.Kubiak, Kontrotl,ct:le wok)l proeksporron,ej stralegii roznoitl' Poltcxt, Warszawa

199ó' ss. 38-39.
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na mechanizm rozwoju gospoclarki'. xat1m11st W gospodarkach słabo rozwinię-

tych, o niewielkim,topń,, integracji ze światowyńi gospoaa'umi qmkowymi,

sektor kajowy uuno*iJo-inu]ąci c,ęsó potencjału produkcyjnego i wyznacza

reguły funkc.Jonowanla ""ł;ń;;iJarki. 
Ńatomiast nięwielki sęktor eksportowy

obeimuje głównre produkcj ę ekspońową, przy niewie]ol- 
:11'1':. 

ekspońowal-

negb sektora, Stąd t"i,;;,.o*uno polityka pioeksportowa nie powoduje dynl-

micznegorozwo]u ereKtywnego ekspońu w następnym okresie. Jęgo wzrost SmJe

ffi;;"Ń ;ł ów rue a 
"ę 

r.i'ń ęr.sz9niu sub sydiow aru a spr zedaŻy, " .

Celem strategtt proeksportowej '1est wzrost udziah w-gospodarce sektora eks-

portowego, czyli produkcji eksportowanej i eksportowalnejlo' W waruŃach du-

zego udziahr * go.pJur',"" proa.,t".ji eksporlowalnej instrumenty polityki han-

dlówej będą pobudzać .zrosi sprzedaŻy zagranicę. Ńiewielkie rozmiary produk-

cji ekspońowalnc.1 u*"^i rr-rałe moŻliwości póbudzarria eksportu, zwł,aszcza

opłacalnego, będpego ';;a"'l nowych dochodów. Rozwój sęk1ora eksporto.

wego to nic tylko ,*ięt...ńi" rozrniarów wy\,Vozu' ale także wzrost rozmiarów

produkcji, ktora mozeli,. ,ię przedrniotem *y*o,u, czyli produkcji konkuren-

cyjncj i wysocc cfcktYwrlcl'
Strategiaproekspońowapowi,-'r'ast1tnulowacrozwójsęk1oraekspońowego.

.fymczasel-n \v l..oluJ.,toJo .o'\vi,'iętych, o triesprawnyrr mechanizmie rynko.

wym, przy,lieaosto,o*"o'i".;"l do warunków panujących w gospodarce świato-

wcj, sprzężenio 
"r-',onio*go, 

o ao'"inuj 1ce9o 1 8osPodarclji^Y"* krajowego

z małyn sektorem ekspclr1owyrn starrowią ianał,ozp,zestrzęniania się antyeks-

pońowych skutkow p.ii"t"ii 
"'"z 

osłabiają efekt1l,vrrość bodŹców proeksporto.

wych. MoŻ,na Zatcln postańie ."'ęl 
1."^^Y.I*ki 

udział ,:k.o:u.?"k" krajowego

w gospodarc" ,p.u*'u, ie instrumenty polity-ki proekspońowej nie wystarczają do

p"i"i,",'i" roz,woj u sektora ekspońowego 
l 7.

3.2. Polityka i strategia proeksportowa w świetle teorii znieksz'tałceń

Tlte pro-export poliiy ind tne pro-export strategy in the light

of the theorY o.f' distortiotts

Zgodnie Z uJęcleln J. N. Bhagwaticgo wyróŹrria się dwa kierunku klasyfikacji

zniekształceń:
międzyrarodowc i kra.1owc.. 

Ix
ckonomiczne i PozaeKonomlczne

Politykaistrategiaproekspor1o-wasąfonrramiclztała(lrządlzm:'erzającymi
do wyrowny\vo,'iu inl"ilształccń' W poiityce i strategii proekspońowej powstałe

l jA.Wziątck.Kubiak,Dośu,i tr lczcnicttr t iędzynurot lov 'e, ' . ,ss.9- l0.
i(, S. },clbur, s. upr"*"'l' Ńierzt-,ołowski, Uvrtrttnkov,ania i pneslanki.'., ss. 39-44.

lli $,;r;*5#*,[,,;!:,':,i,,::,ł.;,|;, o{.Distortions untl l|el|are','w: Trarle, Balance of

payntents unr! crovtlt:'trrrrir,,,, Honor o.l'chart"r^iirrt"lt,urgn, North-Holland, Amsterdarn l97l'

ss. 69-90.
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zniekształcenia są przez patistwo odmiennię neutralizowane' W efekcie równo-
czesne działania w ramach strategii i polityki proeksportowej rvpvotują nowe
zniekształcęnia'

P olity k a p r o e ksp o rtow a w te o r ii zn i e ks z'tałc e ń

Doświadczenia międzrynarodowe wskaruj:1, że polityka proekspoftorva jest po-
lityką zmierzającą clo wyrównylvania warunków działania kraj owych ekspor1e-
rów na rynJ<u międz1marodowyl. Jest także fonną politykl palistwa na zeez wy-
równywalria dla krajowyclr producentów z scktora eksportowego sL.utków znie-
kształceli gospodarkr śrviatowej I 9.

Zrriękształcenia gospodarki i funkcjonowania jej podmiotów zwtązane Sąprze.
de wszystkirn z:

* polityką protekcji przed impor1em, która zwiększa koszty wejścia na ry-
nek innych krajów,

- polityką wspierania ekspońerów krajowych, która poprawia rvarurrki ich
funkcjonorvarria na ryrtku światowym.

ZIrickształcenia tę utrudniają rozwój ekspońu, zvłŁaszcza nowyclr ckspońerów.
Polltyka poszczególtrych krajów przekłada się rla fulrkcjonowanie gospodarki

śrviatowej oraz na warurlki działarria jej podmiotów. Stwarza to nrozliwośo la-
winowogo rozszerzania zakręsu pojęciowcgo kategorii polityku proeksportowa.
Przede wszystkim wiele fornr polityki przemysłowej wyrviera wpływ na warunki
|unkcjonowania podnriotów inlrych kajów' Stwarza to ich rządom kolcjne prze-
słanki do tozszerzania zakresu stosowania polityki proekspońowcj. Dla ujedno-
licenia reguł gry w tym zakręsie i maksymalnego zreclukowatria zrriekształcęti
utrudniających furrkcjonor,vanic na forum rniędzyrarodowym podcjmuje się wy-
siłki mające tra celu uregulowanie zasacl polityki ploeksportowej. Szczegollrą rolę
w tyn zakresię pełni Srvlatorva orgatrizacja llandlu (W.|o). W takinr podejściu
do regulacyjnych funkcji polityki proekspońowej tkwi za|ozerie, iz gospodarka
światowa funkcjonujc rv sposób rriedoskonały,,,.IJez liberalizacji rynkow świa-
towycir, nawet w Sytuacji braku zniekształceli na rynku krajowyrn, eksporterzy
krajowi, którzy nic są wspierani przez swojc rządy, są dyskryminowani rra ryrrku
światowyn. W ef-ckcie prawie wszystkie kaje prowadzą politykę proeksporlo-
wą' a większośc chroni własne rytrki' Mozna zateftl postawić rrastępującą tezę:
brak zniekształceIi na rymku krajowym nie podwaia zasadności prowadzenia po-
lityki proeksportowej dopóty, dopóki rynek światowy funkcjonr'rje w sposób nie-
doskonały..,.

., A. Wziątek-Kubiak, Konllrrrr,crsjc.',, s' 12'
r0.1. N. Bhagwati, Econotttic Costs o/'Tratle Restriction^s, rv: J. M. Finger, A. Olechowski (rcd.),

The Urugtcty Rctund: A Handbookfor the lvlultilatercl Trade NegotialioÓs, Waslrington 1987.
' .  A.  Wziątek.Kubiak, Kołr l lorr ' ,e l . r7c. . . '  ss '  l l - l2 '
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S trate g ia p r o e ksp o rtowo w te 0 r ii zn ie ks ztałc e ń

W teorii tej stratcgia proeksportowa jest określana jako metoda rozwoju
przez pogłębianię z'l,vlązkolv gospodarki narodowej z gospodarką światową,,.
Z tego podejścia definicyjnego trroŻna wysnuć wniosek, ze róine metody integra-
cji odzwierciedlają odmientre warianty rozwoju. Koncepcja Stfategii proekspor-
towej dotyczy krajów o niŻszym poziomie rozwoju, o znieksnałcanyclr rynkach
i słabo zintegrowanyclr z systenrem światowym' Pobudzanie ich rozwoju jest
zwiąlane z ich integracją z gospodarką światową. Wymaga to dwukierunkowego
dzrałania:

1. Zneutralizowania i eliminowania meclranjzmów antyeksportowych na ryn-
ku krajowynr, które są następstwem zniekształceti mechanizmów rytrkowych'
polityki paIistwa' spuścizny po okresie realizacji polityki ukierunkowanej do we.
wnątrz, niedorozwoju i makroekonomicznej destabilizacji. Znlekszta|cenia te ma-
ją charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, produkcyjny i irstytucjonalny.

2. Wyrównania szans działania krajowych eksporterów rra r}mku światowym,
czy|i -zniwe|owanie wpłyr,vu na rrich zniekształceti o charak1erze międzynarodo-
lvytt-1".

Pil.1ęcic Stratcgii proekspor1orvej jcst zatem adekwatnc dla krajów słabo włą-
czonych w struktury gospodarki światowej, którc nadal korzystają z antyintegra-
cyjnyclr meclranizmów rozwoju. Zewzg|ędu na stopieli włączenia zagadnieri in-
tegracyjnyclr w stratcgię proekspońową wyróznia się jej szerokie i wąskie rozu-
micnic.

W wąskim ujęciu stratcgia prockspor1owa roz,wijana była w koncepcji A. Krue.
gcr i C' I}radforda' A- Krueger uwaza, Żc w prarvidłowo dobranylrr systemie
bodŹców zawa:lajest zdolnośc i mozliwość gencrowania zysków z eksportu2a.
Natomiast C' Brad{brd stworzył koncepcję ,,pchnięcia ekspońowego''. W kon-
cepcji tej ponlinął wpływ zniekształceli na nroz|iwości realizacji tej strategil, któ-
re generuje mechanizm funkcjclrrowania gospodarki światowej. Im silniejsze są
znickształcenia międzynarodowe, większe tendencje protekcyjne w gospodarce
światowej, tylrr mocnicjsze powinno byc wsparcie proeksPortowe producentów
z Iych krajów, które reorientują swoją politykę rozwojową''. Szerokie rozumie.
nie strategii proeksportowej obejmuje działania narzecz zneutralizowania anty-
integ1acyjnych mechanizmów funkcjonowania gospodarki danego kraju i gospo-
darki światowej. Zrodłenr tych nrechaniznrow są zniekształcenia na rynku kra.

' -  lb idern. s.  12.
:3 A. Wziątek.Kubiak'Dośu,iatlczeniu ntiędzynarodov'e'.',s. l2; idcln, Ktlntrov'ersje.'.,s'44'
]. A. Krueger, Extcrnal Sector Libcrą!izcttion atttl rhe Appropriate Econontic Policy |v!i.r, w: R. C.

Barth, A. R. Roc, Ch.-H' Wong, Coordinating Slabilization and Slructurąl Re/brm' lMF Institute,
lM tr, Washington 1 994, s. 9l ; A. Wziątek-Kubiak, Kontrowersje,,', s. 44.

tt C. J. J. Bradfbrd, Front Trade-dt'iven Grou'th tc Crowth-drit,en Trade, Reapprai.sing the East
,Ąsiun Devclopttlent Expcricncc, oECD. Pańs I994' ss.9. l9.
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jowym i światowym. Zniększtttłcenia krajowe są skutkiem funkcjonowania r}m-
ku krajowego, a szczegolnie jego niedorozwoju i polityki paristwa. W ramach
zniekształcell ekonomiczrrych (np. rvysoka inllacja, dyskrynlinacja nronopo|i lub
nrałych finn) następuje zróŻnicowanie warunków działania producentów i eks-
porterów w clanym kraju w stosunku do inrrych patistrv. W ramach polityki pari-
strva naj w ięk sze z,naczctlic maj ą:

- polityka celna, która n]oze Stwarzać korzystniejsze warunki działania pro.
ducentom proclukującyn na rymek krajowyrn rriŻ na ryrrek zagrarticzny,

- polityka podatkowa, k1óra poprzez zlviększenie obciązeIi proclucentórv na
rynek krajowy pogorszy warunki iclr działalria w stosunku do producentów pro-
dukujących rla ekspoń.

Wiele krajów próbuje neutralizować istotne dla okspońerów clelbnnacje me-
chanizmu fl'rnkcjonowania rynku szeroko rozumianego' d. równiez kapitałowego
i infornracji' Pollacltcl częSto Stosowanc są gwarancje kredyowc dla ekspor1erów
czy obnizanic stopy procentowej d|a krcdy'tów eksportowych' Działania te są
przykładern intcrwerrcji na rynkrr czynnikórv, które Inają charaktcr se|ektywrry.
Są to t1porvc instrutnenty polityki przcmyslowej. W et.ekcie zatem^zakres poję-
cia polityki proekspońowej wykracza poza rarny polityki handlowej'.'.

Stratcgia proekspońowa jest nic tylko działanicrtr na r7,ecz neutralizowania
zniekształccli meclranizmu funkcjonowania gospodarki światowej' Powinna ona
stwarzac korzystne warunki działania krajowym produccntom i ekspońerom
w ich krajach, dzięki czcll' lu ich warunki (urrkcjonclwania będą takic samc jak
w innych krajach. Wyraźnie chodzi o to, żc rvarunki te mają byc takic satne, a nie
lepsze. Jcdnak i tak oznacza 1o bezpośrednic faworyzowanię przez państwo kra-
jor.vych eksporterów względeln producentów wytwarzających tylko na rynek
krajowy' oznacza to koniccznośc plowadzenia selektywncj polityki na rzecz roz-
wijania proclukcji sektora eksporlowcgo''.

Podczas allalizy powyŻszyclr zagadrrieli pojawia się pytallie: czy clo usuwalria
zniekształceI'l konieczIra jest irlter.wetrcja paristwa,| Czy zniekształccri tych nie
moina redukować przez liberaIizację rynków wewnętrzrrych? .Iednonlacznie wl-
dać zatetrr, że na grunt strategii proekspoftowej przenosi się rowlriez dyskusja
między zwolerurikami i przcciwnikami interwencji paIistwa w gospodarkę.

Polityka prockspońowa to działarrie władz paIistwowyclt o rozwirriętych sy-
stemach rynkowyclr, któryclr nreclranizmy są silnic zinteglowane Z Systenlem
światowym. Defonnacje jego |urrkcjonowania osłabiają pogłębienie integracji'
na rzęcz której działa polityka proeksportowa. W tych krajach polityka handlowa
jest instruntentern polityki ciostosowawczej.

Kategoria strategii prockspot1owej dotyczy krajów, których mechanizmy roz-
woju są słabo powiązane z Systemelll światorvym, a gospodarka charakeryzuje

-" L. olszelvski, J. Mozrzynlas (recl'), Struktury pncnt.vsłotvc tt, gtlspodarce i aspckt'y, ekononticz-
nc, q\oleczno-kttlluroyyc ipolit1.g711g' Acta Universitatis Wratislar'icnsis, no l94l, Wrocław l997' s. l{).

.' A. Wziątek.Kubiak, Kontrcxt'ersf e..,, s.45; idcIn, Dośw'iadczenia międzynarodov'e..., s. l4.
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się niskim poziomęm rozwoju' Zniekształcenia tra ryrrkaclr towarów i czynników
tych państw oraz słabość sektora obrotu międzynar.odowego wymagają od władz
innych niz w krajach wysoko rozwiniętych sposobów interwencji. Efęktetn re-
a|izow anej strategii proeksportowej powinno być uruchomienie mechanizmów
wł'ączania się tej gospodarki w system światowy.

Pojęcie Stt.ategia procksporlorlu jest szęrsze od pojęcia polit1łktt proekspor.
towa,|<torajest odmianą polityki l-randlowej, a nie przemysłowej czy struktural-
nej' Strategia prockspońowa jest nie tylko metodą rozwoju krajów, aIę takŻe
sposobem pobudzania irrtegracji iclr rnechanizmow rozwoju z systelnem świato.
wym' Polityka handlowa nie jest w tych kĄach wystarczająco sprawnym in-
strumentem clostosowati do warulrków systemu światowego.

Wspólne dla obu polityk jest ich oddziaływanie na sęktor eksportowy. Strate.
gia jest metodą rozwoju przez sLwarzanie sprzyjających waruŃów i pobudzanie
rozwoju sektora eksporlowego, natomiast polityka - metodą zwiększania Sprze-
daiy produktow za granicą. Zatemkaida z tych polityk stuży do realizacji irr-
nych celów gospodarczo-polrtycznych.

Cele polityki proekspońowej :
zwiększenie ekspottu, co pośrednio oznacza teŻ nviększenie produkcji eks-

portowalnej.
('elc strategii procksportowej :
- zwiększenic rozmiarów sek1ora eksportowego: produkcji eksportowanej

i eksportowalnej,
rozwijanic produkcji efektyrvnej i konkurencyjnej, co doclatkowo wylnu-

SZa l]astępny ccl. czyli
integracja z gospodarką światową.

Ef-ekty osiągane dzięki strategii proeksportowej :
zwiększenie potencjału sektora ekspottowego. Przy stosowarriu właściwyclr

bodźców produkcja ekspońowalna też będzie sprzedawana za granicę,
przy liberalizacji zewnęlrnlej rozwijana produkcja moze skutecznie kon-

kurować z impoftem. W efekcie rea|izacja strategii proeksportowej chroni kra-
jową produkcję, która ma być w kraju realizowatra przez zagraniczną konkuren-
cję' Przy liberalizacji zewnętrznej to produkcja eksportowalna jest najlepszym
sposobem ochrony proclukcji krajowej przed skutkami tej liberalizacji. Rozwoj
produkcji ekspofiowalrrej warunkuje możliwość pogłębienia nviązkow gospodar.
ki z systemem światowym, czylijej otwieranie się oraz zagranicz'nąekspansję.
Jest ponadto przejawem dostosowania się gospodarki do Systemu światowego,
co jest cęlem tradrzędnynr strategii proeksportowej28.

Sp ecyfi ka procesów trans fomacj i w kraj ach postsocj a l i St y czny ch powoduj e,
żę rea|izowana przez nie polityka proeksportowa powinna mieó cechy i charakter
strategii (realizowarrej w krajach słabo rozwiniętych), a nie polityki proekspor.

.s A. wziąt"t-K ubiak, Dośltitulcz-in,,ię,lj,tniódorł,e.'., s' l6
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towcj (realizowanej w krajach rozwiniętych;29. Polityka prockspoftowa krajt!r,v

będących na etapie transfomlacji gospodzrrczej powinna dążyc nie tylko clo rr'y-
równywania alttyekspot1owyclr skutków (dla krajowych ckspońerów) znickształ-

ceń mechaniznltt |unkcjol]owania gospodarki światowcj. Przede wszystkinr po-

winna wyrównywaó deformacjc i anĘckspor1owe następstwa lllcchaniznrólv llltlk-
cjotrowania tych paIistw. odz'icdzicz'onc po poprzcdninr okrcsic ztl ickształcctria
strukturalnc powodu'ją bowiem reprodukcję antycksportolvych nrechall izt-lrów
rv gospodarcc' Dlatcgo tcŻ zdynatlrizolvall ie proeks1lortowcj restrr"rkturyzacji gcl-

spodarki polskiej w drugicj po,lowic lat 90. poprzcz Stosowanic wylącznic iIrstrLl-
tlentów polityki prockspot1ott,c.j by,lo lnocllo tlgI.aniczoIlc.

4. Uwarunkowania gospodarcz,e h, reuliz,acji strutegii
proeksportowej
T he eco no m ic ctl ttdititl n s of rcal iz,utio tl o.f, pro-expu rt strgte!ły

Strategia procksportowa ll la tla cclu zwiększcnie kortkLlrcncyj trości gt-lspodar-
ki narodowcj. W świctlc zrl icrriających się warunktiw kcltlkttt.cncji Iniędzyllaro-
dort'ej rtlśnie lola polityk r,vsplcrających clostosowltl l ia rł,,cwtlęll.zlre do wyurogtil,v
gosptldark i światowcj.

Polity'ka wspierania dostosowań jest okrcślona jako: 1xll i|vlru t]tl 'sItl 'stl l l ' 'tt l i
,slntk!ttrąln'l;c'lt (1lrlz'1.t'1;tt,,tl.l,c'h i tlcgttl|,lt,tl.|'c,h), 1xlli|.llka v)'\p()l11(lg0tlią dtl.s/tl.gtltl,ttti

h t t t t t ] l t l \ l . t ' l t  l t t l l  I t ' :  1 l t l l i t y l ł t t  l t t l t t l t t t t . t ' l l< ' . t . . j l t r l ' ł 1 ' 1 ' , ,  '  [ ) I . z y . j l r l t l j l 1 c . j l r k t l  k l . y t c I . i r l I l ]  t c l t l -

po titlstoso'uvati, nrilŻtta wyodrębnić trzy l<l<lzaje polityki rzi1dtlrvcj:
politykę przyspicszania tcnrpa dostoso.'vaIi Za porllocą akcc|crattlrtiw,

_ politykę sprzy.iania closttlsowanioll l auttltlt lIl-ticzrlyll l l l()l]l. lcz lrvorzetrlc ka-
ta|izatorów znli an gospoclarc;rych,

- politykę optizlriania (spowalniarria) proccstiw c.lostosowarvczyclr przcz rv1lro-
wadzanic hamulcórv.

Po|ityka przyspicszania' zwatra 1eŻ po|ityką pozytywnych dostosowaIi
strukturalnych, mu na cclu rvspornaganie gospodarki 

"r, 
proccsach adaptacy'j-

nych i jednoczesuc skracanic okresu potrzcbnego clo dokonania zmian. ()z;'tztczl,

io, iŻ' rz't1d akccptuic zmicnia.jącą slę sytuację na rynkach rl ięclzyllarodorvych
oraz' dąŻy do sprostania l,lowylll warunkonl, narzllcallylll pr7'ę7' Ic znliatly. 

.I.akir

postawa r'ząciu sprzyja intcgracji krirju z gospoclarkr1światową' Akcclcracja tych
proccsór'v z,więanajcst z kosztatni dostostlwawczyItri, których cięzat. s1ltlczyrva
na krąor,vych podrll iotach i scktorach gospodarczych' Nicchęc śroclowisk krirjo-
wyclr wclbcc tcj polit1,ki pojawia się zwyklo wtcdy, gcly krótkookt.esowc koszty

].'l-. o]szcr,vski (rec|.)' IitvlIttt:jtt 7iitylii t:lantltltitznef lt,gtl,s1xilttn't,ą,nlirnl'c.j, Acta Univcr.sitatis
WratisIavicnsis ' no 204l14, Unirr 'crsytet Wrocłau'ski. Wroclaw l9C)7. ss. l||.I l4.

. . ,  
A .  Z i c l i r i sku-C lębc lcka .  I f1 ' s t l l l v t l l z t , t t i t ,d t l  e lł tsnon i j  n l ię t ! :ł ' l tu t l l kn t ' t , j ' . l -a t l t . i c l  h , tn t l l t t  i1 l r l l i t ' r l t i

hallt l ltn,t,j, \\/ydarvnictrvo Ull irvcrsytcttt Cidaliskicg<l' Cclirńsk l99tl. s. |97.
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dostosowali Są relatywnie wysokię. Sytuacja taka występuje, gdy kraj nra niesta-
bilną sytuację makroekonomiczną co zazwyczaj przekłada się na zagrożenie in-
flacją lub rcccsją. tsrak społcczncj akccptacji tcgo proccsu występuje częSl'o Ze
strony silnych sektorórv lub związkowych grup itlteresów. Grupy te zwykły bo-
wiem szukać korzyści z rządowego inter.wencjonizmu lub protekcjonizmu. Fak-
tern jest jednak to, żę lobbing na rzccz intcresów sektoralnych osłabia mozliwo-
ści prowadzcnia polityki dostosowań pozytyr,vrryclr, opartyclr z zał.oŻenia na dzia-
łarliaclr ki erowanyclr do r,vszystkiclr pocl nli otórv zycia gospodarczego.

'l'abe 
la l. Akcclcratory, katalizatory i harnulcc znrian w politycc clostosowtui

' I 'able 
|  .  Accc lcrators,  cata lysts ancl  skrwdowns o1'changcs with in thc pol icy of 'adiustmcnts

ĄkccIcrattlly Katal izatory I lanrulcc

Libcr i r l izacj l r  l ra l ls lćrt l rv
nl iędzynarodorvych

l)ronlooja bnclari nauko',vych
i  prac tcchnologicznych

Ws1l icranic ln i rłych i  śrcc ln ich
flnn

Prtlllltlcja uslug tllir 1lI-zcc|się-
biorstrt'

K s z ( l t I c c l l i l t  i  1 l r z c k r ł l r l i l i k r ' -
wania zarvocklwc

Dzi ' l : ' t i ; r  DLt t  1.cc/.  krxrpcnlt  j i

linn rv skali narockrwcj
i nrigdzvnarockrwci

I(cgt lły konkurcI lc j i
I lannonizacja nonn i stalrtlar-

cltirv w skali llrięc|z1'lraro.
rkxvo'i

Otwicr i r rr ic  rynku zurrt i rwicr i
rządowych

S t l h i l i z i r c '  j r r  l ) o7 i 1v11111  p ro l c k r '  j i
'l 'rvorzcnic 

stllbi lncgo pra"va

ochronir Śroclrlwi ska ttatura|-
ncllo

Strb i l  izac ia nr lkrockono-
nr iczna

Baricry cclnc i pozataryfbwc
Rcstrykcjc w zakrcsic zagra-

nicznych in"vcstycji bczpo-
śrcdnich

Scktoralnc progralny pornocy
paristwowc.j

S u brvcnc' jc prod ukcy'inc
Subrvcnc.ic ckspollowc
Subwcncjc rcgionalnc
Sztywnc zasacly nu rynku

Pracy
Wspicl-aIlic 1lr.zcclsiętriorstw

naristwowvch

/,lriclłtl: A. Zicliriska.Clęb<>ckit, LI/prou'tttlzanit: do akononii niędzynttrodotva.j. 
.l-coriu 

hutullu i po-

litylłi |ruttdltlv't7' Wydarvnic(wo Urriwcrsytctu Gclariskiego, Gtlańsk l99lJ. s. l9.9.

Większość krajćlw za|iczttnych clo uprzemysłowiclrryclr zdt1ztt w kicrunku po-
lityki dostosowali pozyty.rvrryclr. I,olityka ta jest pollaclto Zalecana pzez Radę
OECD' ' .

Stratcgia Spowa|niania procesów dostosowawczych ukicnnkowana jest na
ochronę gospodarki krajowej przed konkurcncją międzynarodowŁ nawet koSZ-
tcm jej dezintcgracji z gospodarką światową. 1.en rodzaj polityki określany jest
jako poliĘka dct.cnsywlra lub polityka ncgatywnych dostosowań struktural-
nych. Nastawiona jcst otla na hamowanie tctrrpa Zn]ian i rrrinimalizowallie klót-
kookresowycil kosztów dostosowawczyc|1. W zalezrości od przyjętego Stopnia
restrykcyjności nroze ona tworzyc, clroć nie musi, katalizatory Znrian. W strate-
giach zdccydowanie restry/kcyjnych rzi1d nie przykłada większej wagi do zabez.
pieczenia warunków clia dostosowali autonomicznych. Natomiast w Strategiach
rnniej restrykcyjnych mogą pojawiac się katallzatory w fbrrłrie jasnyclr reguł kon-
kurencji. dostosowania standardów narodowyclr do światowych, a takżę dbałość
o stabilizację przepisów i norm prawnyclr.

r

6f

' ' 
Po-sitit'c udjttstntcnt policics. rVluuaging stnrclttrol changc, OECD, Paris 1983
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W polityce negatywnej dąży się przede wszystkinr do stabilności produkcyj-
neJ gałęzi orazbranŻ chronionych (przernysł stalowy, włókieruriczy, odzież:owy,
stoczniowy, górrrictwo węglowe), podtrzynryr,vania zatrucllrienia - szczegolnie
pracowników o niskiclr kwalifikacjach, protekcji przed konkurencJą zagranlczną.
Instrutnetrty sek1orahre, poprzcz które reaiizowalle Są cele tej polityki'1o: pref.e-
rencje podatkowc i kredytowe, subwencje rządowe o clrarakieize produkcyjnym
i inwestycyjnym, subsydia ekspoftowe, ilościowe ograniczenia impoftu' cła, kon-
lyngenty, ograniczanie inwestycji zagraticznyclr. Defensyl,r'nąpolitykę wewnętrz-
ną uzupełnia i wsponraga zatenr protekcjonistyczrra polityka handlowa, ukieiun-
kowana przcde r'vszystkilll lla utrzymanie dotychczasowej konkurerrcyjności kra-
.1u tta tynkach rnięrlzynarodowyclr. W okresaclr dtugich polityka negatyrvna nrusi
jednak przynieśc negat}'wne ef-ekty, główrrie w postaci zwolllienia tempa re-
strukturyzacji gospodarki' ograniczenia liberalizacji handlu międzynarodowego.
W okesaclr kótkich zyskuje społeczne poparcie, głównie clzięki stabilizacji za-
trudnienia w sektorach tzw' trudnych i oclrronie gałęzi upadającychr2.

Narzędzia polityki dostosorvati to rrarzędzia makroekonomiczne, lnikroekono-
miczne i strukturalne' naleŹącc do róznych rodzajów polityk rząclowych. Narzę-
dzia te dzieli się na:

- sehoralne-- Llz}.wane do oddziaływania na określone sektory gospoclarki'
._ horyzontahre ' rtdrcsowane do rózrryclr podmiotów z roŻ'nych dziedzin ż'y-

cia gospodar-czcgo.
Imy podział pozwala wyodrębnić:

rnstrumenty polityki handlowej,
- instrullrenty polityki przenrysłowej,

instrumenty polityki badawczo-technologicznej,
instrumenty polityki regionalnej,

- instmmcnty aklywnej polityki ryrku pracy,
- instrumcr)ty poliryki konkurcncjir'.
Wśród narzędzi strukturalnych rośnie rola instrumcntów horyzontalnych' wy-

korzystyrvanych głolvnie rv polityce pozytyrvllych dostosowaii. Naiwaznieisze
z nich to:

a) narzędzia wspicrania inwestycji przcmysłowych, zwłaszcza badania na-
ukorvc i prace rozwojowe' kształccnie zawodowe, lnarketing, software, znajdują
się wśród nich takic instrumenty podatkowe (przyspieszona alnortyzacja, ulg pó.'
datkowej dla sektora MSP, redukcja podatków od transakcji giełóowyclr, subsy-
dia, pref'erencje i gwarancje kreclytowe),

b) narzędzia wspierania badań naukowych' innowacji oraz c1yfuz1i technolo-
gii rv przcmyśle; realizowal]e Są one głównie w postaci programów rz1dowych,

.- Z. w. Puś|ccki, Usuvunie bttrie r u, handlu międzynaroclou,ym inlegniące.j się Ettropy a pres.ie
pro\ekcjoni.srvczne.w.. Z. Drozdowicz, Z' W. PtIślccki' Pzczwj,gię2ąni, in,i", lt,integrttjącej się Ett_
ro p ie, \N ydawnictwo Fundacj i Hunraniora, Poznań 2000, ss. 3 9-44.

" lbidcrn. s. 200.
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c) instrumenty wspierania małych i średniclr firm: świadczenie usług w zakre-

sie infbrmacji, kształcenia zawodowego, pomocy technicznej' kompleksowe pro-

gramy promócji eksportu, joint ventures, ulgi i preferencje podatkowe i kedytowe,
- 

di narzęa,iu *.pi".uń usług świadczonych na rZęcZ przemysh, w Ęm usług

rnfbrmacyjnych, doradczych (pliny marketingowe, rozwoju eksportu)' poradnic-

two prawne, podatkowe, usŁugi finansowe i marketingowe,

e) tnstrume nly zwięane i ryrrkiern pracy: programy kształcęnia zawodowe.

go, przekwa1ifikowania siły robóczej ztnierzające clo zwiększania mobilności za.

i"odo\v"J ludzi i clostosowania struktury podaży pracy do struktury popytu na

rynku pracy,
i) instrurnenty rządowe ukierunkowane na ochronę środowiska, w tym re-

gulacje dotyczące standardow środowiskowych, promocja badań naukowych

i.t""ńotogi, przyjaznych środowisku, pro$amy finansowego wsparcia inwesty-

oji proekologicznYch," 
g) prograrny oclrrony encrgii: regulacje prawne dotyczące .zanIęczyszczen

Źrodeł energii, p.o-o"ja technologii imatcriałów enęrgooszczędnych, oddziały-

wanic na strukturę p'ó.lul..;i i ccn encrgii, zasady handlu produktami energe-

tycznyl-111,

h) narzęcl z,ta dotyczące handlu międzynarodowego i irrwestycji zagranicznych:

polityka celna, instrumcnty pozatarylbwe, polityka antydumpingowa'

i) instrunlenty związ'anc z l'unkcjonowaniem sektora publicznego:

tlarzędzia okrcślającc dostęp do rynku zanrówieri publicznych,

narzędzizt clotyczące przeclsiębiorstw palistwowych, obejmujące tlp. pro.

gramy ich prywatyzacji, icstrukturyzacji, dercgulacji sektorów o dominacji przed-

siębiorstw pal istwowych.
j) urstrulrrerrty wspicrarria konkurencji na rynkaclr towarowych i czynników

proJukcji: przepisy p.u',.'" dotyczące porozumień między firmami' nadużywania

pozycji io-ilr.,jącc.J, dokony*u,-'ia połączeri finn i przejmowania udziałów więk-

szościowych, watki z nieuczciwynri praktykar,''i p.,"-y,łowymi i lrandlowytni3a.

Reasumu1ąc:opoziomickonkurencyjrrościkrajunapęwnoświadczystopiet i
otwarcia gospidarki i udział w światowyn eksporcie. Nie jest to jednak jedyna

i w pełnii"y,to,",u.ją"a podstawa do oceny konkurencyjności. Konkurencyjnośc

nie jest bowicrn kategorią bczwzględną, 1ecz względną'

3] M. Klarnut (rcd.), l,olit1'ku btttlow'.y, regklntt konkttrencyjnego'. Strolegie,'modele, postęp'Wyda-

rvnictwo AE rvc Wrocłarviu. Ńlocław zrńo, i.s. 78-93;A. Zielińska.Gtębocka,Wprov,adzenie...,s.fjf'
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PoIi4,ka proeksportowfi w perspektywie konkurencyjności
ni ę dzy naro dowe.j go spo d arki

Slraszczctt ia

Wc rvsptiłczcsIryln świccic barclzrl waŹtlą katcgorii1 ckonotniczną jcst konkurcrrcyjnośc, która
rv rvarullkach wspriłczcsncj gtls1l<rclarki gItlbalncj przcklatla się lla ktlrtkurcllcyjntlśc rrliędzyllaroclową.
lltlz1llItryrvać.ją nrrlc'zr' rv tljęciu fzccz()wyln'.jaktl zdolność tl<l sprzcdawania 1owatitw, kttirc są lrar.
dzic'j atl.akcl'jnc trd t<lwartiw rl1crtlwarlyc|l przcz ktlnkurcncję, tlr.az w ujęciu czynrrikowy1l,.jako zclol-
ność grlspodarki clo tr.rvalego uzyskiwania korzyści zc stclsttnków z zagranici1. .lest t() Zatc|)l zcltllrlość
cltl wyksZalccrria struktury ckononliczncj i strr.rktury ckspońu zgoclnc.i z arraIogiczrtyrlti ztniltnitrlri
rv stt'uktutzc gosp<lclar-ki świak)u,cj i hirncIlu rniędzynaIrlcklwcg<l. Za l,vyksztalccnic tych strrrktur <l<l-
porviiItlit prllityka cksptlńtlrva. l}iori1c za 1-nd.statvę dorobck izaklicllia tcoI.ii rozwoju, w'łaścirvy jcst
-jcj podzial na 1rolitykę i stratcgię prockspońową' I,olityka procksportowa trl clzia'łanic któtkookrcstlwc
na r/'cc/' p()prawv rvarunktlw rrlzw<lju ckSportu. Stratcgia lna clraraktcr działari śrcdnio- i długookre'
sorvych' Oprócz pobudzarlia bicŻipych Cl()stoso\Ą/ań strukturalrrych i illstytucjorraInych obcjrnujc przc-
dc wszystkinr dziirlania rr,iilące się z urlcharrliiltlicnr nlcchaltiznlów włączania i d<lstos<lwania. Zatctn
to 1llzet|c rt,szvstkinl .strategia prtlckspoflorva jest przLjawcnl clostt'lsrrwatriir się gospotlarki tlo systctnu
ślt'ilKrrvcgo.

Tlte export policy in the context ąf the intenrutiottal contpetition
of'econonty

JII llllllil r)l

ln thc contcnlporatl rv<trlcl, corupetition lias lrccolnc a vely rnll)orlant ccononlc catcgory which
undcr thc contlitions tl1' l)rcscnt glolral ccononry ovcrlaps the intcmational cornpctition. In t'actual
tenns, the internationirl contpetition should be considcrcd as the ability to sell goods which arc better
than goocls ollćrccl by thc rivals, ln tcrnrs of thc llctors thc interrrational conlpetition rcpresents thc
continuous abilrty of ccononly to takc advantagc of {breign rclations. Thercltrre it is the capacity to
crcatc thc s(ructurc ofeconorny tncl thc str-ucture o1'cxport consistcnt with the analogous change ofthc
world's cconorrry tlncl tlrc intcrnational tradc; thc cxport policy is rcsponsiblc lbr crcation of abovc
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mentioned structures. On thc basis of the output and assurrptions of the theory of dcvelopment, the
cxport policy should bo divicled into pro-export polioy and pro-cxport shategy. A plo-export policy is
a short-tenn action in aid of irnplovcmerrt in dcveloping conditions of export. A pro-export stratcgy is
a rniddlc- and long-tcrm action. Aside fi'orn stimulating current snuctural and institutional acljushnents
it involvcs prirnarily actions conccming the activization of thc nrcchanisms of incorporation and adap-
tation. Thus. thc pre-exporl strategy is, abovc all, the indication ofan adjustnrcnt ofthe cconomy to the
world systcrr.
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Kon kur e n cj a w ś r ó d m en e dżer ów pr x,e ds ię b io r stw
sektora publicznego i prywatnego
w okresie transformacji w Polsce

The public and private managers' contpetition
in the transformatiott period in Poland

Wstęp
Introduction

Kadra menedzerska nie jest zbiclrowością jednorodną i w zaleŻności od rozpa-
trywanego korrtekstu sytuacyjnego można dostzegac jej zr&micowatrie. Jednym
z takich kontekstów jest otoczenie, w jakim funkcjonuje menedżer. MenedŹer jest
bowiem osadzony w otoczeniu, które - z jednej strony - moŻebyć przez nl'ego
modyfikowanę, a z drugiej - rna wpływ na podejmowane przez niego decyzje
i pełnioną przez rtiego rolę. Istotnym problemem - z punktu widzenia przedsię-
biorstwa - Są przy tyn warunki pracy oferowane nretredzerowi przez właściciela.
Stopierl zalemości w tym wzgIędzie, a w następstwie takŹe sanrodzielności mene-
dŻera, oraz zakres jego odpowiedzialności w istotny sposób wpływają na sposób
i efektywność jego działarua, a zatem i na jego konkurencyjność. Problem konku-
rencf ności kadry menedŹerskiej, a zwł,aszcza roŻnic między poziomem tej konku-
rencyjności w przedsiębiorstwach sektora publicmego i prywatnego, warljest za.
tenr większej uwagi. Niniejszy altykuł jest próbą przybliżenia czynników wpłylva-
jących na różną konkurencyjność menedżerów publicmych i prywatnych.

Menedzer w przedsiębiorsmie publicznynt
Manager in public company

Szeroko pojęte kompetencje, a co za tym idzie kryteria doboru menedzerów
na najwyzsze stanowiska w firmach państwowych i prywatnych powinny być
identyczne. Menedżer powinien charakleryzowac się następującylni atrybutami:
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kompetencj ą merytoryczną fachowością obiektywizmem w ocenie działalrrości
przedsiębiorstwa oraz znajomością jego realiów na tle branzy. Nie ulega jednak
wątpliwości, iz istlrieje róznica w kompeteircjach i sposobie postępowatlia me-
nedzerów przedsiębiorstw publicznycl-r i szefów firm prywatnych, przy czympo-
lównanie wypada zdecydowatrie rra korzyść własności prywatnej. Ta ró:łnica kom-
petencji ma ścisly zwiEzek z brakiem konkurencji wśród menedŹerów publicz-
nych, który w1nika z wielu względów (wyk' 1).

Wykrcs l. Czynniki wpływającc na osłabienie konkurencji wśrócl n-rencdżerów przedsiębiorstw
publicznych

Figurc l. Factors that reducc thc managers' competition in public cornpanies

Zrtidło: opr.acowanic własnc na podstawic: J. Tittenbrun, Ekonomiczny seil.f pry||nlyzucji, lvy-
dawnictwo l.-undacji L|ulnaniora, Poznań l995' ss. l5-l7,48'

Po pierwsze' brak jest nrotywacji do zwiększania zysków właściciela' gdyż
nadzór właściciclski jest ułornny, a często w ogóle triesprawny. Ten brak zainte-
rcsowania Ze Strony menedzerów wylikami przedsiębiorstwa publiciłnęgo powo-
duje, iz nie są oni równicz zaitrteresowani nrotywowanietrr do pracy swoich bez-
pośrednich podwładnych, i odwrotnie, kierowrricy niinzyc|l szczebli nie mają
moty"wacji do nadzorowania poczytlań swoiclr przełozonych. Brak oddolnyclr na-
cisków na menedzęrów najwyższych szczebli spowodowany jest faktem, iilloę-
rownicy nie dostrzegająza\einości między sukcesem przedsiębiorstwa publicz-
nego a iclr własnym powodzenieln na Zewnętrznym rynku pracy i nie starają się
o wzrost swojego poziomu konkrrrencji.
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Po drugie, w}niki pracy menedzera Są trudno lnierzalncl, a]e nawet względ-
nie doktadne ich oszacowanie rzadko wiąże się z kolrsekwencjarni dla zarządza-
jącego, tj. nreneclzer pracujący w przedsiębiorstwie seklora publicznego musi się
bardzo ,,postarać'', aby zostac oclwołanym ze stanorviska. Konkurencja między
zarządzającymi ma tutaj bowiern wyznaczone politycznie ograniczetria' a tnel]e-
dżerowie publiczni znrleniają się wraz ze zril,aną sił politycznych w rządzie. Po-
woduje to, iz zarządzający tymi przedsiębiorstwanri rrie czują potrzeby, aby pra-
cować na poziomie optynralnym, bo wiedzą, że są rnałe szansc, aby ktoś zc|ecy.
dował się na usunięcie ich ze stanowiska, jeśli tylko nie będą się za bardzo ,,wy-
chylać.'. oczywiście taka postawa Inoze bardzo znacząco ivpłpvaó nie tylko na
wyniki przedsiębiorstwa, ale i rra konkurericyjność nrencdicrów publiczrrych,
choćby ze względu na brak nrotywacji w zakrcsie ich ,,doszkalallia''.

Po trzecie wreszcic' kontcksty własnościowe występujz1ce rv obu scktorach
równiez wpłpvają na drenaż kadry zarządzającej lląjwyzszego szczct.lla. Mene-
dżęr urvikłanly w skomplikowalle relacjc, upolityczrrioIly układ właclzy i sposób
nadzoru ma og1ttlticzone tnożliwości swobodncgo rozwoju, ttie tnoz'e się satllorc-
alizorvać' częSto ma ,,związallc ręce''. Dodatkowo Za Swą pracę otrzynluje tl rvie-
le nuriejsze wynagrodzelric niż n-lenedzer na takim Sanlym stanowisku w linnie
prywahej. Pzepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieru.
jących rriektórylrri podmiotarrli prawnytni' (tzrv' ustar,vy kominowej) określają iż
naksymaltre wynagrodzenie nrencdżerow publicznych nic nx:Że prr,eboczyc
w okeślonyclr podmiotach cztęro- lub szęściokrotności przeciętnej płacy rv sek-
torze przedsiębiorstw bez wypłat rragród z zysku w IV kwańale poprzedniego
roku, ponadto przepisy tej ustawy ZnoSZą prowizję poprzedniego zysku dla me-
nedzerów, nagrody z zaHadowęgo funduszu nagxód czy udział w zyskach oraz
ograniczają wielkość nagrody rocznejj. Ustawa konrinowa miała na celu lramo-

' Można tutaj zauwa;1yć, za W. JanrloklwiczeIrr, iż często 1lrzcdmiot i nlctody occny pl.acy lrrcne-
dŻera w ol3anizacji gospoclarczcj pozostają w isttlcic tożsanlc z 1ltzctllniotcln i tradycyjnymi lrrettlda-
mi occny pracy pracowników w ogó|c. Takie podejście - jak uwaŻa przywolany Autor - wydajc się
błędnc. Na|eży bowicm zdać sobic sprawę, iŹ w przypadku oceny pracy zachowali kicrorvrriczych
nlogą pojawic się pIclb|cIny nicz'najdującc odbicia w ogóle (bądź tcż ujrno''vane tylko w nicwiclkinr
stopniu) w tIadycyjnic rozunlianych aspcktach i nlctodach occny pracy' r.ównicŻ irrdywidualncj. Nic-
wątp|iwic są one problemcln w kazdcj organi;łacji gospodarczcj' jcdnakże rłyclajc się, iż w przcdsię-
biorstwach publiczrych w ogólc nie zwraca się na te kwestic uwagi. W. Janllolowicz', ll/ynogrodzanie
menectżeróv, tl, v,antnkuch znlkul 'syslenlou,)'ch, w.. Problenly teorii i polityki ckononticznej okresu
trunsfbrnacji,,'Zcs7łty Naukorve AE w Poznaniu'' l21200l' s. l28.

. Dz. |J, Nr 2(l. ooz. 3o6 l' oóźn. nn.
r Trudno jest sfbm.'uło*ać;"clnoznacz-ni1 opinię co do proporcji nlięcl:ry placą stałą (a zwlaszcza

zasadnir:zą) iruchonlą (azwłaszcz'a pIenrianli inagrodarni). Wprarvdzie wie|kość pier.wszcj zwyklc
nla|eje wraz z osiągaIrietn coraz'wyŻszej pozycji menedżera w hierarchii organiz-acy.jncj, ale w sekto.
ze publicmym systelly wynagrodzeIi są częSto budowane w taki sposób, iż. poziorn, prac zasadni.
czych, jest nie tylko wysoki, a|e zarazenl niema| wyczerpujący całość osituanvch dochodtirv Z pracy,
co może rnieć niekorzystny wpływ na rnotyrvację tnenedŻcra do pracy. Por. W. Janloło\,,ł|Cz, systemy
łvy'nagradzania w, ruoryĄvo|t,ą|liu nlened:eróv,' rv: J' Kotowicz-Jawor (rec|.), Pnedsiębiorczość i kon.
furencyjność' PTE, ',Bellona', Warszawa 200l' s' 226'
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wanie opońunistycmych Zachowali kadry rnerredzerskiej, przynajmniej jeśli cho-
dzi o s|erę finansową. .l.rudno jedlrak stwierdzió, czy spełniła swoje zadanie. Wie-
lu specjalistów uwaza, iz przepisy zarvafte w ramach ustawy kominowej pielę-
gnują korupcję, stoją W Sprzeczności z prawem unijnym, narazają patistwo na
ogTomlle koszty i można je obcjśó.. Z pewnością jednak powodują iż najlepsi
lncnedżerowic publiczrli SźŁ często poclkupywari przez firmy prywatne, a więc

rynck wygrywa batalię o Sprawncgo trreneclzera.
W związku z tyn prz.cdsiębiorstwarni publiczrrymi w zdecydowanej więk-

szości kierują illzynierowic, a tych, których na podstawie życiorysu moma by
określió jako specjalistów od zarządzanla duŻymi organizacjanri, jest rriewielu.
Systern fachowca inzyriera, szczcgólnc silny w czasach gospodarki centralnie pla-
nowanej, jest zatem nadal nrocno zakorzctliony' oczywiście wykształcenie tech-
nicznc nie dyskwaliIlkuje prezęSa, ale naleiy sobie uświadomic' iz w rozwinię-
tych gospodarkach rynkowych kolporaojamt ntaczn-ie częściej kicrują prawnicy,
ekonorni ści, f.tnattsi ści czy l-aclrowcy od marketingu..

W 2004 r' magazylr ,,I]usirlcssWcck Polska'' wspólnie z finną doradczą Ray
& Bcrrrdston(' probował zbadac blizcj kilkanaście największych przedsiębiorstw
z dominującynr uclziałetn Sktrrbu Patistwa w zakresic kompetcncji iclr prezesów.
Jcdnakze tylko kilku zdecyclowało się na rozmowę. Moze zatem zaryzykować
stwierdzenic, iz baclaniu poddali się tylko ci szefowie przedsiębiorstw publicz-
nych, którzy nie bali się sprarvdzcnia swcliclr kwalilikacji. Natotniast wszyscy ci,
ktorzy zostali mialrowani ze względów intryclr rrii profesjonalizm (np. politycz-
nych), woleli nic próbować swoich sił w testach kornpeterrcji rnery'torycznych.
Zbadanta, kt(lrego jcdnak z, pclwyŻ's.lych względów nię l-nozna vznac za w pełni
miarodajne' wytrika, ii t-lrelledzerowie publiczni są doświadczeni (Skarb Palistwa
nie lubi nrłodych nicpokornych), sliustrowani ograniczelliami zarobkowymi,
lnnicj innowacyjni i rrrIricj skłonrri do poclejnrowania ryzyka.

Zdanicnr spccjalistów z |trny l{ay & Bemdston, szefowie duzych firm pań-
stwowych są konrpetctrtni w podstawowyln zakresie wiedzy menedzerskiej, ma-
ją fbmalnc wykształcenie, a wielu znicltprzeszło także kursy zarządzania, w tytn
z'agranlcz'ne . Jednak Ilie trlogt1 oni swobodtrie wykorzystywać swoich kompeten-
cj i, bo iclr zachowarria st1 modyllkowanc przcz układ właścicielski i zaleznośó od
Skarbu Patistwa, a częSto takż'e przez zwtąz|<t zawodowe. Menedzerowie publicz-
ni są więc niepewlri w podejrrrowaniu decyzji i często dążą do uzyskania zgody
właściciela, takze wtedy, gdy rrie jest to konieczne. Zdają sobie bowiem Sprawę
z czynników pozatnerYtorycznYclr.

" M. Wszclaka, lł,zqt sz.l,kt ja (nticrć plocolrynt konlinont, '.Puls Biznesu.' z 16,04,2004 r'
5 J. osiccki, M'.Iaślan, I. Krysiak, S.1,ntlront in:yniera, ' .BusinessWcck l)olska' '  l1(l52)/2004, ss.

8 - 12 .
ó Por. P. Alcksandrorvicz, [:, Bednaz' R. omachc|, M. JaśIan, Zanin padnie.r/,z.Jl,,,BuSiness-

Wcck Polska" 2l( 185)/2005, ss. 2tj-32.
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M e ne dze r w p rz'e d się b io r stw ie p ryw atnym
Manager in private company

Zatrudrrięnie skuteczncgo tnenedżera jest najważniejslryrrr zadanienr, jakie stoi
przed właściciclami finrry' zarówno państwowej, jak i prywatnej' Menędzer -

czy to pracujący w sektorze publicznym, czy w scktorze pr}nvatnym - powinien
zatem clrarakteryzować się tachowością obiekyrviztnem w ocenie działalności
finny oraz znajomością realiów jej działania na tle branży. Ponadto równie istot-
ne wydają się tu być ró.wnież pewnę szczególne czy I.ei wrodzone cechy psycho-
logiczne ora'z ftzyczl-le'. Jcdtlak porównallie kompetencji i sposobu zarządzania
wypada zdecydowanic na korzyść własności prywatnej przede wszystkim ze
względu na występowanie konkurencji wśród mcnędzerów sek1ora prywatnego.
Na wzrost tej konkurelrcji w duŻynr stopniu wpływ ma ryłrek pracy oraz rymek
kapitałorvy.

Wpły* rynku pracy na postawy prezesów zarztydow przedsiębiorstw prywat-
Ilych nalczy analizowaó z dwoclr punktów widzęnia. Po pienvsze, występują tu
odpowicclnie uwarullkowania zewnętrzne, czy|i dyscyplina Zewnętrzllego rynku
pracy. Menedżcrorvie, pracujzp w danej flrmie. .,pracująna swoje nazwisko'', co
oznacza1 iŻ w przypadku konkurowania o nową pracę będą wykazyłvali się wy.
nikanri z obccnej prttcy, Zarząt|zający będą zatern, lnimo duzej clręci realizacji
swoiclr prywatnyclr celów, rnieli rnot'ywację do zwiększarria zysków właścicieli'
gdyŻ zarządzanic dobrze prosperującą firnrą będzic zwiększało ich szanse na

rynku kierowniczej sity roboczej.
Po drugic, te uwarunkowatria zewnętrzne będą wpływały na kształtowanie się

uwarunkowań wewrrętrznyclr w przcdsiębiorstwie. Jak zauwaŻył. J' .I.ittcnbrurr,

ze\Ą,nęlrzny lynek prucy wpralvitt ZurQzcm v, ruch Wewnętrzny naclzór menedze-
y1jyl przez somych manaelżcrrjyt,.. Polęga to na tym, iŻ zarządzĄącv przedsiębior.
Stwem lnenedzerowię staĄą się pracowac jak najetbktywniej, gdyz z jednej stro-
ny są zainteresowani wynikami flrny, przez co starannie rradzorują prace kiero.
wników niiszego szczębla, a z drugiej - menedżerowie niższych szczebli kon-
trolują swoich przeło,Żonych, dąŹąc do a'uvatrsu popr7,ez usunięcie swoiclr obtjają.
cych się zwierzchlrików,. W tcn sposób zarządza1ący przedsiębiorstwem są nie-
ustannie motywowani zarówno przezbodźce Zewnętrzne, jak i wewnętrzne do
j ak naj skut eczniej szego wykonywania swoich obow iązków.

Wpływ rynku kapitałowego na ograniczatrie niękotrrpetencji lnenedzęrórv
w przypadku spółek akcyjnych jest rówrrież nie do przecenienia, JeśIi zarządza-

' W. Janllołowicz, M. Kościński, Spolecznu i zoyt''odonn pozycja nlenedżerół,, w: H' Januszek
(rcd.), Kapitat spoleczn-|, tt,c tvspólnotach, '.Zesz'yty Naukowe AE w Pomaniu'. 2l12005. s. 255.

" J. Tittenbrun, Ekononticzny sens pryv,atyzacli, Wydawnictrvo Fundacji Hurnaniora, Poznari 
'1995,

s .  l ó .' '  
Ibidcrn.
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jący będą prowadzić rriewłaściwą politykę, zyski firmy spadną a co za tym idzie
spadnie równiei kurs akcji na rynku. Taki spadek moŻe przyciągnąó uwagę in-
weslorów zzewnątrz przedsiębiorstwa, którzy Zapewne zecbcązmienić nieefek-
tywny zarz'ąd przedsiębiorstwa. Jedynym rniarodajrrym kryterium oceny efektyw-
ności zarządu jest zatem wzrost rynkowej war1ości firnry w dŁugim okresie. Ho-
ryZont długofalowy jest tutaj barclzo istotny, gdyż w krótkim okresie bardzo łat-
wo jest kształtowaó odpowiednio wyniki finansowe, np' przeprowadzió redukcję
kosztów, która poprawi raclrunek zysków i strat, ale będzie sprzeczna ze strate-
gicznyrni celami przedsiębiorstwal(). Dlatego budowanie wartości firmy w dłuż-
szym czasie jest w krajach Europy Zachodniej wspierane specyficznynri syste-
mami motywacyinymi. budowanyli specjalnie clla kadry najwyiszego szczebla.

Polskl rynek kierowniczej siły roboczej na początku okresu transformacji
nrógł zaoferować relatywnie niewielką liczbę menedŻerów zna1ących dobrze
zasady działalności podrniotów gospodarczych w nowych .' w porównaniu z do-
tychczasową rzeczywistością gospodarczą -_ warunkach. '. Szczególnie dotkliwie
odczuwano braki w wiedzy empirycznej, trabyrvanej w trakcic zarządzania f:r-
rrrą' Niewielu metlędŻerów nriało rnożliwośc zarządzania clioć przez kótki czas''.
Natomiast popl na kadrę kierowniczą potraflącą poradzić sobie z zarządzaniem
przedsiębiorstwem wedfug zasad rymkowych był ogromny. W rczultacie , szczę-
gólnie w branzaclr gwałtolvnie rozwiIającyclr się, stanowiska kierownicze obsa-
dzano ludzmi nieposiadającymi odpowiedniclr kwalifikacji. I]ranza reklamowa
np' na początku lat 90. rosła z szybkością 30-40% rocznie i jak zauwaŻył S. Mi-
zerski' zctsysuła tysiącc nlłodych ludzi. Illystarczyło znac ungialski, ą braki nctd-
rąbiulo 'się clolorcncią, h|bnudą^oraz zastawcn1 $c.|tóvl i zachov,ań, które koia-
rz.yĘ 'się z tzw. prcl/bsjonuliznlem,.. .

Duzy popyt rra wykwalifikowaną kadrę kicrownicząprzy niskicj podaiy roz-
kręcał spiralę płac. Często bowięn firmy' chcąc nakłonić mencdżera do zmiany
rniejsca pracy' of.crowały mu dwukrotność jego dotychczasowego wynagrodze-
nia' niezależnie od jego wysokości. Takie postępowarrie doprowadziło do sytua-
cji, w ktorej wynagrodzelria polskiclr męnedzerów rrajwyiszego szczebla zrow-
nały się praktycznie z, wynagrodzeniami ich kolegów w Europie Zaclrodniej i ca.

"' M. Rcrnisicw,icz., lla zarobic prczcs, ,,Busincssrnan Magazine' 125(8)/2001, s. 33.
'. Por. J. Wiśnicrvski, 7'niątl\: kierolynicttt,, slntkntr organizą6'1ljnych oraz instytttc.lonolne czyt'tni.

ki spral,ności zotztylzania v, pr:erlsiębiorsllyaclt, w.. S. Sudoła (red.), Proce,s rrans'formacji rynkowej
pncrtsiębiorstw', Wydawnictwo Urriwcrsytetu M. Kopcmika' Toruń 199ó, s' 195.

.' Ba<lzrnia ctlrpilyc:zrrc przcpt<rwadz,onc w Iatach |994-1996 wśród 4ó5 polskich mencdzerriw
poka;łują żc tylko 5,4% badanych nrenedżerów bra'lo udział w praktykach zagranicznych. Por. B.
Warvrz1,niak. odnuu'innie przed.siębiorslnv' Na .spotknnie XXI lr'lcłll, Poltext' Warszawa I999, s' 43'

,. S. Mizerski, Rekiny v, szczękach, ''Polityka.' 28(2460)12004, s. 77. Poziorlr wykształcenia
i urnicjętrloścl lncnctlzcrórv pr.l|skich ulegal oczywiścic na przcsh.zcni czasu alaczncmu postępowi
jakościowerrru, jednakze pod konicc lat 90. nadal panował pog|ąd o niedostatku urniejętności rnene-
dżerskich. Szcrzej: W. Jannołowicz, M' Kościńskl, Mened:er na w,spólczesn\,m rynku prac.y,w.' J'
Starrkicwicz (relJ,), IIlspólczesnc problt,my i koncepcje zatządzatlio.. no\,ocze.|ne zarządzanie przed-
siębiclrstw,em' oticyna Wydawnicza Uniwcrsytetu Zielonogórskiego, ZicIona Góra 2003, s. l46.
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ły czas rosły, aŻ stały się wyŻsze niŹ wynagTodzenla pręZesów w rriektorych
kajach Unii Europejskjej, takich jak Holandia, Belgia czy Hiszpania. Dopiero
w 2003 r. płace w wielu 1.irnrach zostały zanlrozone, a właściciele zaczę|i dĘyó
do znrniejszenia kosztów zarządu. Jednakze lriektórzy autotzy uwaŻa11 Że prez,e-
sów finn to prak1ycztric lrie dotyczy, gdyŻ nav,et .jeśli wlaściciel dochodzi do
wniosku, Ze prazesowi zctrządu płaci ztt clLżo, to i tak nujczęściej nic,zego nie
zruienia, Zdctlc sobie bov,iclll sprawę. że obniżka pens,ii byłaby nłchcm ry,zylrov,-
nym" . Wynasrodzenie (nierzaclko astronomicznie wysokie) jest bowietn niczyln
rv porównaniu z więlomlliorrowynri stratalni' jakie mogłaby irorrieść finna, gdy-
by tę |unkcję piastował ktoś o rrizszych kollrpetelrcjach.

DuŹą rolę w tyl-n zjawisku odegrali inwestorzy zagrariczlli, ktorzy lrie wahali
się zapłacić wysokiclr wynagrodzeli np' rnłodym absolwentotn, a następnie za-
oferowac itn szkolenia i kursy. Co więcej, 1akzauwaŻyły B' Danecka i E. Łojko,
po przekształceniu przedsiębiorstw w spółki z kapitałem zagranicznym pracow-
nicy uzyskali większe rrroŻliwości podnoszenia swyclr zawodowyclr kwali|rka-
cji,.. Inwestorzy zagraniczni, wtloszi1c znriany jakościowę w polską gospodarkę,
duzo uwagi pośrvięcali inwesto''vaniu w kapitał ludzki. Weclług analiz przepro-
rvadzonych w l99ó r. przęl Insty'tut Badari nad Dernokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym na zlęcęt-lię Palistwowcj Agencji Irlwcstycji 7'agranicznyclt, w 600ń
fim z kapitałern obcym poprawiło się wyksfałcenie pracowników, głównie dzię-
ki systelnowi wcwnętrznych szkolcń i staży'.,. Przykładem rnoze byó tutą korr.
ccm ABI-], który w pierwszej połowie lat 90. przeznaczał na doksfałcanie pra-
cowrrików roczrie 17ó swoich obrotów (czyli 280 mln dolarów). z czego w 1994 r.
w polskich Illiach wydano rra szkolcnia 1'4 lnln dolarórv' '.

Pozytywne wzorcc wprowadzane przez spółki z udziałem kapitału zagranicz-
nego, przedc wszystkiln jcsli cllodzi o zuliany organizacyjne czy znliany w za-
rządzaniu' były bardzo szybko naśladowane przcz przedsiębiorstwa krajowc.
Zjawisko to nazyr,vane jest w literaturze efcklcnt odbicitt lub a/bktem hullo. Pole-
ga ono na tyln, Że przedsiębiorstwo krajowc, clrcąc sprostac konkurencji nara-
stającej Ze strony kapitału zagranicznego, wprowaclza u siebię pozytywne zmia-
ny' np. utrowocześnia potcncjał produkcyjny i struktury produkcji, styrnuluje
wprowadzanie nowyclr technologii oraz zmian w zarządzaniu, lnarketingu i or-
ganizacji pracy'*. Mozna zatemprzyjąc' iz kapitał zagral.ńczny odegrał kluczorvą

'' K. Odoivski, Cruhy portfbl .s:cfr,..Busincssrnan Magazine" 1.19(8)/2003.
,, B. Danccka. E. Ł<ljktl, Znian1- v, ,slrttktune 'spolecznaf .finn,' w: IVI. Jar.osz (rccl'), Kapital zct.

gruniczn.y \,pty||\ll.vzilcji' ISP PAN' Warszirwa l99ó' ss. 2f2-223.
,.' J. Biclccki, Najtańs4,, kalalizator gospodarki. Koryśc'i z iltn'c.:!.vcjt zdqftnic:tl))ch,.'Rzeczpo.

spol ita' '  z l9.()7.l99ó r.
.'D. Sa.1nug, ABB t+.idzę polskie i ogrontnc, '.Gazcta Wyborcza.'z l3.0ó.l995 r', s. 14; por, tez

A. Chudziriska, lnv'estorv'ktpitol ludzki,,,Gazeta Wyborcza" 2.2'7.05.2002r.,s.4.
Is R. oczkowska,,loint ventttre.jrtko 'tlrlkgio tt,cjśc'ia pnctlsiębiorstvt, zttgraniczltych na polski

n.nek: konc:epcjtt nlorkcIitlgtltl'rl, W)'dn1y'.'1.1*o AE w Krakowic, Kraków 2005' s. l5ó; por. takzc
wyniki badań przcprtl'uva<lztlI-lych prl'cz lnstvtut Badań nad Denlokracji1 i Przeclsiębiorstwcm Prywat-
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brak wśród bodźców motwvacyjnych mozliwości nabycia prawa do ma-
jątku spółdzielni,

- potrzebę efektyrvnej współpracy Z cztonkami Zrzeszenia, polegającą na
częstej wynianie infonnacj i dotyczącyc|.l szczególrric sposobów dział'ania, aktu-
alnych i przyszłych potrzeb oraz r,vyrrików finansowych spóldzielni, jak równięż
wyboru kierunków rozwoju spółdzielni,

specyficzny rodzaj przywodzĄwa, polegający na stylu współpracy, który
przyciągnie członków i pracowników spółclzielni, skłaniając ich do przedłużenia
menedzerowi kontrahu2o.

Nie wszyslkic rolę kierownicze metredzęr moŹe wykonywać w spółdzielni
zgodnie z ich lntclpl.etacjądla niespółdzie|czrych tbnn własności, np. rrie jest do-
puszczony do udziału w decyzjach dotyczących podziafu czystej nadwyżki, k1ó-
re na mocy ustawy nalezą do kompeterrcji samorządu spółdzielni. Ponadto powi-
nien on wykonywac role, które nie rnają swoich odpowiedników w niespółdziel-
czych podrliotach gospodarczych' np. inicjowac działalrrość społeczno.wycho-
wawczą' Dlatego też menedżer musi posiadać odpowiednie, specyficzne konrpe-
tencje potrzebne do efektyrvncgo z'arządz'ania spółdzielnią. Kandydat na prezesa
spółdzielrri powinicrr zatem charakteryzowac się inicjatywą, polnysłowością i in-
nowacyjnością. Inicjatywa winna się przejawiac nic tylko w zakrcsie wyników
ekotromicznych i zwiększarriu ef'ektywności działań na ry,rrku, ale i w zaspokaja-
niu potrzeb członków spółdzielrri. W tych kategoriach naleiy oceniać realizację
pomysłórv melredzera' Porlrysły mcnedzcra w zakresie współpracy z gospodar-
czym otoczelrieln zcwt'tętrznynr i społecznym środowiskiem są bardzo ważnę clla
sukcesów ekonomicznych spółdzielni'.. Ponadto, tak jak w innych, nie tylko pry-
watnych fbrmach własności, powinien to być człowiek otwarty na innowacje
techniczne, technologiczne i organizacyjne, wykorzystujący przy tym doświad-
czcnia własne i innyclr członków spółdzielni' osoba ta powinna również posia-
dac umiejętności doboru współpracownikórv oraz umiejętnośó rozwijania ''lru-
nran i public relatiotls'' w ramaclr spółdzielni, tj. w stosurrku do członków i praco.
rvttikow oraz 1. korltrahctllani z zewną|rz.,, '

Problem pojawia się w momencie, kiedy spółdzielnia chce zatrudnić tnęne.
dzera posiadającego powyższe cechy. Po pier.wsze, spółdzielnie podobnie jak
przedsiębiorstwa publiczne nie przyciągająz zasady dobrze wykwalitrkowanych
menedzerów, gdyŻ nrają im do zao1'erorvania zwykle ,niŻsze wynagrodzenie lriż
w przedsiębiorstwach niespółdzielczych i zapewnia.1ą takiego prestiŹr-r i uznania
społecznego. Menedżęr zatrudniony rv spółdzielni nie ma co |iczyć np. na kon.
trakt menedzerski w formie umowy cyvilnoprawnej, gdyŻ tego typu kontrakty

.', Ibidem. s. ó7.
rI E. Wiszniervski, fulenetlżer z pralt|ził,cgt'l z<!ątzenią l'.spóltlzielui,,.Ekonornika i organizacja

Przc.rlsiębiorstwa,, | 2.l | 992, s. 22'
.- Idern, Menedżerskie zarządzonie spókl:ieltliami,.'Ekonornika i organizacja Przedsiębitllstwa''
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nic gwarantują bezpośreclrriej kontroli poczyrrati zarządzającego, a w spółdzielni
tnltsi on pracor,vać pod stałyrll tradztlrettr członków. Uwarutrkorvania furrkcjono-
lr,ania tej fonlry r'vłasności nie stanowiz1 zatcnr dla nastawioncgo rra ,,robienie ka-
riely'' mcneclzcra zachęty, przez oo tntdno spółdziehriom pozyskać dobrych za-
rządz,a1ących.

I)o dnrgic, lv l)oiscc nic istlriejc lynck pracy kadr kierownicz,ych, na którym
mozlra by r,na\cź'c karldydatów właściwie przygotowanyclr clo pehlicnia funkcji
nrcncdŹerskich rv sptiłdziclniach. 7'badań przeprclr,vadzonyclr przez zespoł badaw-
czy Katcclry Spółclziclczości Kolegiurn 7'arzi.1dzania i Finarrsów Szkoły Głównej
I|andlorvcj rv Warszar'vic lt ' lataclr i995-1997 rvynika, iŻ' cortlz mniejszy odsetek
poddarrej badanionr kaclry kierowniczej ( 1995 - 1 8%, 1996 - \50ń, 1997 - 11%)
dostrzegał lnozliwośc zllalezicnia kanc1ydatow właściwie przygotowanych d.o
pełnierria Iurrkcji tncncdzerskich w spółdziclczych podmiotaclr gospodarczych,,.
Natorniast większośó osob, które zajl lrowały stanorviska kierowniczc w spół-
clziclniach' wykazylvała się komplctrlyrrr brakiern zriajolności spccytiki zarządza-
nia spółdziclnią. Az 9luZ respondcntów nic było w stanie choćby zduŻymprz'y-
bli icl l icm okrcślić strttkturY wicdzy niezbędncj współczesnenru l-lrcnedzerowi
w odpowiecizi na pytarlic o wytypowanic weclŁug własncgo uznania zagadnieti,
których znajoIllość (opr(tcz wicdzy niczbędrlcj kicrownikom lub kandydatom na
kicrowniktiw w itrnych pocittliotaclt gclspodarczyclr) jcst konicczna kłrndydatom
tta ll-lctlcclzcró'uv lub nrctlcdzcrotrl zatrudnioIryrn w spćlłdziclniach2a.

Na pzcstrzclti ostatnich lat sytr:acja rrie tr|cgała radykalnej poprawie, wzrost
zslacl.enia wicclzy i profcsjollalnych korrlpetcncji z Zakrcsu zarządztlnia spółdziel-
nią rv warunkach gospociarki rynkowcj następowelł bardzo powoli. W w1miku dal.
szyclr baclari ankictowych przeprowadzotryclr przez Kateclrę Spółdzielczości SGl{
stwicrclzoncl, Żc 780ll kadr kierowniczych spółdziclrri dcklarowało posiadanic na-
rvyku sat-lrokształcerria' liakt tcn jcdnak traci tra 7'nac7'ęIuiu, gdy r'rśrviadomitny so-
bic, Ż'c prawic Ilikt z ankictclwatrych tric r,ł',l,aclał biegle clrocby jedllym językiem
obcylll. a tylko nicr,viclka częśc kadry kicrowniczej potrafiła posfugiwać się języ-
kanli obcynli na poziomic śrcdnirn oraz Ż'e tylko 3% rcspondcntów swoją unriejęt.
ność posłueiwania się t-towoczesllymi środkami teclrnicznynri (w tyn głownie
koInputeralni) oceniło jako bardzo dobrą, natomiast ttŻ34uń przyznało się do rrie-
clostatccznej umicjętllości obsługi konrputora'.. Badarrie przeprowadzotre zostało
w 199-5 r' ichoc brak akn"ralrlyclr clarrych na tcn teinat, nalczy się spodziewać, iz
obecnie przynajmnicj pozionr ullriejętności obsługi llowoczesnych środków teclr-
lliczllych jest cluŻo wyŻszry. Natonliast postawy kadry kierowniczej, jeśli chodzi
o doskonalenic swoich umie.jętności rncneclżerskich, zmicniają się bardzo powoli,
clrocby zc względu na brak korrkurcncji na rynku tnenedżerów spotdzielni.

l,l
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Podsumowanie
Recapitulation

Reasumując , naleŻy stwierdzić, iż najlepsi z'arządzający znajdLlją swoje nriej-
sce nie tyle w scktorze pt1rvatnynl, co w spółkach prawa lrandlowego. Dzieje się
tak ze rvzględu na fak1 dużej konkurerrcji menedzęrow w tycłr fonnach własno-
ści. Korr]curelrcja ta wynika ze specyftcznych uwarunkowali wypełniania roli
mencdzera w spółkach, takich jak np. dyscyplina zewnętrzna pracy' wewnętrzny
nadzór menedzerów przez menedi:ęrow czy obecność .ynku kapitałowego, Sto-
jącego na straży efektywności zarządu przedsiębiorslwa. W spółkaclr prarva han-
dlowego menedzer noŻe |iczyć równieŹ na korzystniejsze formy zatrudnienia
(np' kontrakt mencclzcrski w Ibrmie ulnowy cywilnoprawncj) i wyż'sze w}.na8ro-
dzcnie' poniewaz poziom płac kadry kierowniczej został zawyżony w pierwizej
polowie lat C)0. ze względu tla nierórvnowagę popytową siły roboczej wykwalifi-
kowanej w zakresie zarządzania.
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Konkurenc.ja nlśród nenedżerów przedsiębiorstw sektora publicxnego

i prywatnego w okresie transfornrucji w Polsce

Stl . . ' . ' : . f . ,ł?i .

[)zccltlritltcttr tlpritctlwaniu.jcst pl.clcl1tacja i anaIiza 1roszczcgólrrych dctcrnlinarlt ktlnkurcncy.jno-
ści lnencc|zcr.<iw 1rrzet|siębiorstw sckttlra pullliczncgcl i pIyu,attrcgo. Wychtldząc z tlkrcślenia cz-ynni-
ktiw wplywitjących na tlsłabicllic konkrrt.cncji wśI.ód nrcnct|zcrtiw przcdsiębiorstw publiczlych'
pnzcanalizłrrr,ant> tlctclltrinanty konkurcncy.jności ka<hy zarztycV,a1ącei w scktorzc pIywatnyln. W opra-
cotr,anilt zwrtictlno tzrkzc uwagę na k<lrnpctencjc tychŻc nlcncdżcrów.

The public ilnd private nranagers' conrpetition
in tlrc transjbrmation period itt Poland

Sttntntaty'

1}c subjcct of thc stucly is the prcsultation antl analvsi.s of thc particular dclenninants rrl'thc rnan-
agcr's compctition in public antl privatc corlplnics. Bcginning with tletining the clenrents that in{lu-
cnce the attcnuation of thc public rranagcr''s cornpetition, thcn author analyzes thc sarlc clcmcnts in
pńvatc llanagcl'.S case' Shc is a|so pointing oLrt thc nlanager's rcl.crcnccs in both kincls ofconlpanics.

-
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S y ste m Zar 7ą6| xan i a j ak o ś c i ą w Pr ze d s ię b ior stwie
transportowym. Studium przypadku

QualiU, nranogenrent s),stems in the logistic con pany. Case study

ll/prowadzenie
Introduction

W niniejszylrr artykulc ttic wyszczcgóhriono nazwy pl.zcclsiębiorstwa ze wzglę-
du na brak zgody tra udostępnicrric darrych idcntyllkuii1cyoh finllę. Większośó
wlliosków przcdstarvicllrych w pracy opicra się tra obscrw,acjiuczestrriczącej'

Pracet została podzielona natrzy pcldstawowc części. W pieruszej przeclstarvio-
rro ogólną charakterystykę arralizclwatlcgo przeclsiębiorstwa. W dn"rgic-j opisano sy-
steln ,zarządzania jakością, uwzględniając rówrrieŻ rnapy procesów szczegółowo
przedstawione lv dokullrentacji pzedsiębiorstwa. Mapy te zostały znrodyfikowane
na potrzeby niniejszego ańykułu w stoplriu urrrożliwiający|j7 z:.|poznanie się z wa-
gą i powiązaniem poszczególnyclr podproccsólv występujących w organizacji
w ranlaclr Systcllu zarządzania jakością' .l.rzccia 

część przedstawia korzyści
z wdrożenia systemtt zarziydzania jakością w raInach ISo 9001 :2000'

o gó l na c h a raktery sĘ ka prze d si ębi o rstw a
General characteristic oJ' the conrpu,ry

Arralizowana organizacja istnieje już rra tynku transpońor,vyn.r kilkanaście lat.
Spółka została załoiona w 1991 r. Przedsiębiorstwo charakteryzLrje się cl1.rramicz.
nytn rozwojem oraz zajrnujc Zllaczącą pozycję na tynku usług transportowych.
Firma świadczy usługi z zakresu:

* międz1,narodowego transpońu i spedycji przesyłck całopojazdowych t czę.
ściowych,

- międzynarodowego transpońu przesyłek clrobnicowyclr,
- obstugi celnej,
- usług logistycznych.
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.|ranspot1 nriędzynarodowy ładunków drobnicowych jcst podstawowym ob-
Szarclll clziałarria analizowanej organizacji. Przedsiębiorstwo posiada rozbudo-
wana sieć paftncrów tra całym kontynencie - zasięg działania spółki obejmuje
paristwa lJuropy Zachodniej' Srodkowej i Wschodniej. Współpraca Z renomowa-
nymi pańr-rerat't'ti w Europie oraz sieć własrrych oddziałów krajowych pozwalają
zaoferowaó pelcn pakiet usług transpor1owych - od odbioru przesyłki od nadaw-
cy, przęz obsługę celną (poza kraię UE), cloręczenie do odbiorcy oraz szereg usług
dodatkowych. Przewozy rrriędzynarodowe realizowane Są zgodnie ze ściśle okre-
Ślony-n harmonogramenr połączeri drobnicowych. Między oddziałami w Polsce
oraz pirrtnerami w liuropie ful*cjonują regularne połączenia liniowe zapewnia.
jące doręczerric i rradanie przesyłki w ściśle określoriym terminie. W trakcie każ-
dej tazy wykonyr,varria usługi zarówno eksporter, jak i importer towaru mają do-
slęp do infomacji o aktualnym statusie przesyłki'

Działalność w zakresie transpońu niędzyrarodowego przesyłek całopojaz-
dowych skoncetrtrowany jest na trasach między Polską a krajami Europy Za.
chodniej, Centralnej i częścią Iiuropy Wschodniej' orgarrizacja posiada jedcn
z najnrłodszyclr i najliczniejszych na lynku uslug przervozowych tabor samo-
clrodorvy, na który składają się własne zestawy transpońowe oraz szeroka flota
poclwykonawcórv' Wszystkie sanrochody spełniają wszelkie wymclgi przepisów
prawrrych dotyczącyclr zachowania nonn ekologiczrrych i technicznych, przyję-
tyc|.l prr'ez krajc Unii lJuropejskicj. Wszystkie pojazdy przygotowane są również
dcr przewozu materiałów niebezpiecztlych (z wyłączeniem nrateriałów wybucho-
wych ipromicrriotworczych)' a kierowcy posiadająuprawnienia ADR. Przedsię.
biorstwo zarzątlza taborctn ponad 150 ciągników siodłowych i 200 naczep naj-
nowszcj kollstrukcji o kubaturzę do l00 m.. Tabor odnawiany jest co 3 lata,
ponier,vaż tylko niezawodne i nowoczeslle środki przewozowe mogą byó zabez-
pieczeniem t erminowości rvykony.wanyclr usł.ug.

Olcrowany jest stały monitoring przewozow. System GPS zamontowany
rv samochodach oraz stały kontakt telefoniczny z kierowcami przez teleforry ko-
mórktlrve w systemie GSM dają klientom wynieme korzyści, a nrianowicic:

stałą lokalizację realizowanyclr transpońów na terenie Po|ski i całej Europy,
pełrlą i aktualną informację o etapach przewozl towarów i czasie ich po.

konvlr,anizr,
tl<lkładne okrcślerrie czasu dotarcia ładun'lcr do odbiorcy,
ra c.j c ltra l tle wyko rzy st an le l, zarządzanie taborenr,

. skrócenie do nrill imum czasu przewozu.
Działahrość agcrrcji celnyclr prowadzona jest na terenię kilku urzędów cęl-

nych rv Polsce' W każclej placówce organizacja obsługuje k]ientów z dowolnego
lniejsca rv kraju' ofer1a obejnluje kompleksową i profesjonalrrą obsfugę celną.
/-l eceniodawcom Zapew lli ane j est zabezpieczeni e długów cehro-podatkowych
i doraclztwo celne w najbardziej złoŻonych i skomplikowanych zagadnier.riach
dotyczącyclr obrotu towarowego z zagranlcą' Dzięki bogatemu doświadczeniu

82



S.vs |e nt z a rzcylzo tt i o.j t t k t l,ś c i 11 u' 't Ls i( It io r.sttti t l r( | | Ltft ) r! o \'.t J)t.

oraz doskonałej wspÓłpracy Z Urz'ędanri celnylni przedsiębiorstwo Zapewllia bły-
skawiczną obsŁugę celną w zakresie:

oclpraw celnych w imporcie i eksporcie,
uszlachetniania czyrnego i biemcgo,
tranzytu, przy'uvozów povr'rot rlyc Ir i i r rrryclr.
wystawiania dokurrrentów EURl ' karnctów -fIR, 

CMR itp.'
- wystawiatria dokutrlęntórv tratlzyto."vyclr: Tl - I]kspoft, SAD przekaz -

hnport,
- usług lnagazynowych w lrlagazynaclr celtlyclr oraz trragazylracłr krajowyclr,

występowania z wnioskami do UC na clrodzc odrvoławczej'
Anaiizowana spółka jcst równicż jcclną z rriclicznych iinn specjalizujących

się rv za gadni eni ach zlv iązill.ly c|^l Z syst cnlclll IN.I.RAS.I.A1..
Systenl IN1.I{AS1.A.I. jcst tcl systcnr Statystyki obrotów hancllowych ponlię-

dzy palistlvalni człotlkowskiIni Unii lluropcjskic.1. W |)cllsce lunkcjonuje on ocl
I maja 2004 r.

Systcllr tcn' lunkcjonuji1c lv Unii tluropejskicj ocl l993 r.' jest trarzędziem c1o
przekazyrvzrniaprzez przedsiębiorctiw w kraju człorrkowskiln Unii Europejskicj
infonrracji o clokonanyclr przyrvclzacll albo wyrvozaclr ttlr,varów clo innych ka-
jów należących do Wspólnoty.

C h a r a kt e ry sty k a sy s t e t,, u ?,a r Ząd ia n i a j a k o ś c i q

Quality managentent systents in the logistic conrpany

Z usług przedsiębiorstwa korzysla ponacl 3000 klicntóW reprezęntuj.pych
nietnal wszystkie gałęzie przemysłu . zarórvtlo ttlalc i śrcdnie przcdsiębiorstwa,
jak i międzynarodowe konccmy, dla których prowaclzclna jest konlpleksowa ob.
sługa łaricuchów logistyczllycl"t. Wysoki staiiclarcl obsługi zclstał potwielclzorry
uzyskaniem rniędzynarodowcgo ccrtylikatu ISo 900l rv 2000 r. Czynniki wpły.
wające rra pocljęcic dccyzji o rvclrclzcIriu systctrrr-t, jcgo charaktcrystykę oraz ko-
rzyści z wdroienia przedstawia clalsza częśc arlykuł'u.

Cz,vnnik wpływający nu potljęcie clecyrji 0 wdrożeniu ISo 9001
Reasons oJ'the implementing qualitl, nrunagenrem qlstems

Posiadanie prZęZ organizacje systernu ,zarz't1c|zania jakością według normy
ISo 9001:2000 jest jednynr z kluczclwych czynrlikó',v sukccsu coraz większej
ilości przedsiębiorstw w E'uropie. Argurnenty przenawiające za tym faktem wy-
razają się np. w darrych statystycznlyclr dotvczących ilości organizacji posiadają-
cych certyfikaty w rozwinlętych krajach. W Niernczeclr (inne kraje nie ustępują
Niemcotrr - Wielka Brytania posiada 80 tys. certyfikatów, podoblrie Francja i in-
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Syslem zarządzattia.lakościt1w przedsiębior,\!i|,ic tranJ.p()r|lv}.yttt..

wymagało nie tylko przeszkolenia Zarządu, Pełnomocnika ds' Zarządzania Sy-
Stemem Jakości oraz aud}'torów wewnętrznych, ale wszystkiclr pracowników
prawic 500-osobowcj organizacji.

Zespół wdrożeniowy rniał świadornośó' iz prawidłowe furrkojonowalrie syste-
mu będzie za|ezało od wszystkich pracowników, a nie wyłtpzrlie kadry lllelle-
dzerskiej, gdyż właśnie pracownicy operacyjni tworzą war1clść cloclatli1, s1lol'y-
kają się z problemami wymagającyrrri działari korygującyclr i zapobicgittt,czvclt'
Jedynie harmonijna wspóĘraca oraz zwa|częrrie negatywnych stercclty1lrilv tttlroż-
liwiało dziatanie wykorzystujące zasady normy ISo 9001. Podstawi1 stało się
wdrozenie systemu komunikacji wewnętrznej pronrującego Systcm zarządzanta
jakością. Dzięki szkoleniom promującyrn SyStem oraz kolllunikacji wcrvllętI.zrrej,
do której wykorzystano mozliwości Intranetu, wSZyScy pracorvnicy dostrzegli
korzyści wylikające z systenru oraz aktyr,vnie włączyli się w jegcl tworzetlie.
Podstawą było informowatrie pracowników o planach zwityzanycb, Z wprowa-
dzeniem Systcmu w otwarty sposób, pisanie proccdur i instrukcji prze7, pracow-
ników bezpośredr'rio zwlęanych z opisyr,vanyn procesem ora7, przygottlwatlic
kadry na to, iz system Wymaga poprawek, ciągłego closkotralcnia, którego jakośc
za|eŻy od wszystkich zatrudnionych.

Dzięki takicmu działarrir'r w kazdynl pracowniku powstała świadorlrość odpo-
wiedzialności za cały systetn. Zatrudnieni w analizowarrcj orgallizacji poznali
swoje miejsce w systemie, aczkolwiek trak1owali swoją pclzycję jako ogniwo ca-
łcgo łaricucha, zaczę|i być bardziej świadomi wpływu działania kaidego praco.
wnika na systcm jako całośó, co umocnito integrację z przedsiębiorstwetn.

Zgodnte z punktem procedury 4.2. Wymagania dotyczące dokunrctltztcji lSo
wymagało określenia i udokumęntowania cleklaracji polityki i celów jakościo-
wych.'. Dzięki systetnowi szkoleli pracownicy lepiej pozna|i zamierzenia przcd-
siębiorstwa, SenS oraz istotę działania. W kaŻdym pokoju w organizacji polityka
jakościowa została oprawiona w ramkę i wywieszona prlez pracowIlików na
honorowym, najlcpiej widocznym n-riej scu.

Po skutecznym wypromowaniu konieczności i słuszności wdroŻerria Systemu
zarządzania jakością rozpoczęto prace nad dokunrerrtacj ą' Zespoł wdrozeniowy
opracował hannonogram twclrzenia procedur oraz wyznaczył kolejność opisy-
wanyclr procesów.

Jak zostało Zaznaczone powyzej' większość pracowrrików aktywrrie uczestni-
czył,a w opisywaniu procesów. W ten Sposób nie powtórzono podstawowyclr
błędów dużej części organizacji wyraza1ących się w tworzeniu dokuruentacjije-
dynie przez zespół wdrozęniowy. Dzięki samodzielnemu opisywaniu procesów
przez pracowników bezpośrednio w nich funkcjonujących znaczl"lic ulrrocniclno
poczucie odpowiedzialności oraz g;warancję poprawności przedstawiotlyolr clzia-
łań. Dla kazdego procesu okręślono jego właściciela odpowiedzialr-rego za lirrrk.
cjonowanie zgodnie z wymogalni przedstawionymi w dokur.ltentacji, rl.r1orrtiast

. Nonna PN-EN ISo 900l. Systemy zarząt|zania jakością. Wynragania.
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kazdemu pracowl]ikowi Zaangazowanellll W proces przypisano szczegoł.owy za-
kres odpowiedzialności i uprawrrieIi. Zespoł wclrożeniowy dbał zaś o właściwą
fonnę wizua|izacji i udokumentowania poszczególnyclr procesów'

Po opracowaniu kazdej procedury lub instrukcji przeprowadzane byty szko-
lenia dla pracowników bczpośrednicl lunkcjonujących w danym procesie' Po jed.
nynr nriesiącu od daty obowiązyrvania procedury przeprowadzano audity Spraw.
dzające zgodnoŚć z dokumcntacją i wymogalni lronrry. Wspólnie z auditowany-
mi pracownikami opracowy\,Vtll1o działania mające na celu ulepszanie, doskona-
lenie procesu.

Po wprowadzeniu kazclej kluczowcj zmiany w dclkumentacji przeprowadzano
i nadal prz'eprowadza się szkolcr-ria dla pracowników wyszczególnionych w opisa-
nynr procesie . .l.ydzieIi przed wdroienietn zrnian przesyłane są do wszystkich pra-
cownikćlw (równicz tych, którzy tlic si1 bczpośrcdnio związant z danym proce-
sem) za pomocą c-maila irr{bnnacjc o nowcj wersji dokumentacji zwyszczegol-
nieniem zmian i kluczowych clemcntów, na które na|eŻy zwrócic w procesie
uwagę. Aby urnozliwió kazdcrr-ru pracownikowi dostęp do aktualnej wersji pro-
cedury, kaidy dokuIrrent zwiz1zztrry z ISo utnieszczano w Intranecię przedsię-
biorstwa (politykę, księgę, proccclury, instrukcjc' wzory tbrmularzy, hannono.
gramy, listę auditorów itp.)'

Szkolerria dla pracowników si1 organizowane rrie tylko w tnomencie wpro-
wadzcnia zmiatl w dokulnctrtacji ltrb wyznaczenia nowego auditora wewnętrz-
nego. Kaidy nowo zatruclriony pracownik obligatoryjnie w pierwszym dniu pra-
cy uczcstniczy w szkolctriu z zasad funkcjonowania systcnru zarządzania jako-
ścią w analizowanyclr przedsiębiorstwie. Szkolenia te przeprowadzająspecjalnie
do tego celu przygotowani auditorzy wewtlętrzni' Na szkoleniu przedstawiana jest
ogóllla charakterystyka nonny lSO 900l:2000, zasady Iunkcjonowania systemu,
polityka jakości, cclc jakościorve, lbrnry komunikacji wewnętrznej , a zwłaszcza
procedury i instrukcjc rlicodłe1czrric ,z,wl,ąz'anc zc stanowiskicnr pracy szkolonej
osoby.

Przcd wdrozetrict-t-t Systemu i w jcgo trakcie przedsiębiorstwo na bieząco kon-
sultowało się w sprawic poszczególnych działaIi z wyspecjalizowaną organizacją
doradztwa gospodarczcgcl, posiadajipą wieloletrue doświadczenie we wdrazaniu
systemów zarządzal.ia jakością. Przygotowanie zaś systemu zarządzania jakością
do uzyskallia ceńyfikatu tr.wało pół roku. Aktualrrie System nie wymaga konsul-
tacji firm zewnętrztrych' pracorvnicy są doświadczeni i posiadają bardzo dużą
wiedzę dotyczącą zttrzz1dztltlajakością i ISo' Firrnoln zewnętrznym zlecane są
jedynie szkoletlia dla nowyclr auditorów wewnętrznych.

Działarrie analizowanej orgarrizacji jest nieodłącznie związane z modelem
EFQM (ang. European Irundation for Quality Management). Model ten nazywa-
ny jest od l999 r' ,,lnodeletl-t doskorrałości'' i zakłada, iz przedsiębiorstwo moina
przedstawić Za ponlocą czyriników i wpików, uwzględniając rezuItaty, podej-
ścia, rozwój, occnę i przegiąd (rys. 1).
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Rysunck l. Kryteria salnooccny organizacji zgodnic z EFQM

Figurc l. 1'he E|-QM clitcria
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7'ró<llo: J. Brilrnan' Nowoczasnc konce'pc.jc i uelody zutzt1dzanirl, PWE, Warszawa 20()2' s. 23ó.

Analizowarre przedsiębiorstwo clęfirriowało wylliki, a więc celc stI'atcgiczne,
taktyczne i operacyjne jako efckty planowane i oczekiwane, rcgul{lmiu rrrzwija-
jąc podejścia do pomiaru i occny procesów, wprowadzanych innorvacji. clziałali
korygujących i zapobiegawczych. oczyr,viście clemelltt:|]-l nieodłipzrryn przy oce-
nie były przeglądy efektywności wprowaclzonych Z|nian oraz Zastosowallych po-
dejśÓ m'irl' w formie auditów i przeglądów systemu zar,ządz'aniajakościowego.
W procesach tych wyroinić nrożna kluczowe czynniki wpływającc rra jakość:

- przywództwo - będące w tyrr rozumietriu inspiracją wsparcieln i'zabęz.
pieczeniem promowania kultury zarządzalia jakością przez kadrę nrenedŻerską,

- polityka i strategia - ich weryfikacja rra przeglądaclr zarządzaniajakością
rozwój i odzwierciedlenie w zdefiniowanych' a takze komunikowatric pozosta-
łym członkom organizacj i (pracownikom operacyj nym),

- personel - dziatania mające na celu motywację, identyfikację z organtzacjau
odpowiedzialnośó za procesy' aprzede wszystkiln doskonalenie Zasobów ludzkich,

_ partnerzy i pozostałe zasoby (a więc poza zasobami ludzkimi) - wskazują-
ce na ocenę zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, jej efektyr,vnośó i celorvość,

_ procesy - identyfikacja, a takŻe zarządzanie procesami' badarrie i dosko-
nalenie.

Orgaruzacja działająca w burzliwym otoczeniu była świadoma przede wszyst-
kim konieczności dostosowania zarządzania systemem' opierano się głównie na
zasadach P. E. Druckera, uwzględniając fakt' iż:
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- Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi,
- lllusi być głęboko osadzol]e w kulturze przedsiębiorstwa,
- cele i wańości muszą byc sforlrrułowatre w sposób prosty i zrozumiały dla

pracolvników integruj ącyclr działania wszystkich osób,
- Systeln zarządzana i jakością lrrusi utnozliwić przedsiębiorstwu uczenie się,
- komunikacja systemu zarządzania rnusi być zwiEzana rtie tylko z otocze-

niem, ale równiez wewnątrz z pracownikami,
muSZą być ustalone mienriki procesów umoŹliwiające kompleksową oce-

nę organizacji i f unkcjonowania syslclnu.
- przedsiębiorstwo nrusi byc zorientowane przede wszystkim na satysfakcję

klienta, badanieiego potrzeb i dostosowanie finny do jego wymogowo.

P r o c e s ow e p o d ej ś c i e d o zar z,ąclza n i a p r z,e d s i ę b io r stw e m
The process manafłement approflch

Wielokrotnie w nirricjszyn artykule podkreślano z'naczęnte podejścia proce-
Sowego. Procesy przedsiębiorstwa podzielolro na: operacyjne, pomocnicze i za-
rządzania. Procc,;1,, oparucujtla obcjnujt1 ciągi operac,ji produkuljttyc,h, truns-
portou,łch i nrugtlz.vnowuniu i, kotiroli, zupev,niających tronsfrlrnlocję nokłttdóv,
czynników procfukc.ji lt,gotolt'c produkt.y lub uslugi śv,'iątlczone klientonl'. Proce-
sy pomocnicze Zaś warunkują lunkcjonowanię procesów operacf nych, czryIi głów-
nych. W przypadku budowy procesów obowizy,uje logika rnodułowości, a więc
wyróŻnienie dziatań cząstkowych, iclr połączenie w celu uzyskania efektów ela-
styczności' wysokiej jakości' oszczędttości zasobów oraz rekotrfiguracji przebie-
gu procesów.

W pierwszej fazie budowy syslenru wyszczególniono procesy wymagające
włączenia do systemu zarządzaniajakościązgocltrie zrys.2 i 3 przedstawiający-
mi schemat powiązari porniędzy gruparni procesów oraz schemat powiązaIi mię-
dzy procesami w grupie procesów głownyclr analizowanego przedsiębiorstwa
transponowego.

W schemacie uwzględniono również środowisko naturalne' Badana organi-
zacja w 2005 r. wdrozyła system zarządzania środowiskowego i uzyskała ceńy-
|rkat funkcjolror,vania systel]]u zgodnie Z nolTną ISo 14001 :2004.

. l. K. ||c.|c|uk, W. M. Cruclzcwski, Przev'otlnik do u'yklodóv,,zanądzanic Slrategiczne, oticyna
Wydarvnicza Politcchniki Watszawskicj, Warsztiwa 2002, s. 8.

, M' K. Nowakowski, Bizlles A4iędzytttu,odov1,. od internacjotlalizacji do glclbalizacji, SGH,
Warszawa 2005. s. 399.
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Rysunek 2' Schcrnat port'iipari ponlięclzy gruparni procesów

Figure 2. Tlre conncction diagrarn bctwecn groul-rs trf proccsses
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Zródło: opracowanic właSnc na podstawic dokurncntac-ji pI7cdsiębiorstwźr.

Zgodnie z rys.3, organizacja Zastosowała pewne wyłączenia Z Systęmu Zarzą-
dzania jakością. Wyłączcnia Le dotycz.yły wszystkich dział'ań Zwl,ąZanych z księ-
gowością a więc rownież windykację należności.

Kolejnym krokienr było dekornponowanie kazdego z wyŻej wyszczególnio-
nych procesów. W wyniku dekompozycji powstało wiele podprocęSów cząStko-
Wych. Dla każdego zostaty rozrysowane mapy Z wyróżnieniem wejśc, wyjść'
powiąZali między procęSami' dokurnęntów, eletnentamych czyru)ości,baz danyclr
oraz ,,aklorów'' uczestnicZąCych w procesie' Dla kazdego podprocesu wyróZnio-
no równiez cele i zakres działań przedsiębiorstwa, które proces obejmuje.

Jak jui Za7ruaczono, przedsiębiorstwo lniesiąc po rvdrozeniu procesu zarilęsz.
czonego rv dokutnentacji w życie prz'eprowadzało audit wewnętrzny. Działanie
to związane jest z zasadami uwzględnionymi w Kole Deminga (rys. 4). Zespo|
wdrozeniowy wraz Z wyznaczonymi właścicielanri procesów oraz pracowrrikami
operacyjn1,rni planował działania w ramach procesu (plan)' kolejnym krokiem
było wdrozenie procesu po przeprowadzeniu szkoleli dla pracowników i dystry.
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bucji procedury/instrukcji (clo), po micsiącu następował audit Wewnętrzny po-
prawtlości funkcjorrowania proccsu (check), a następnie na podstawie auditu usta-
lane były dz'lałarua korygujące i zapobiegawcze udoskonalającc proces (act). Dzia-
tania korygujące i zapobięgawcze ustalane byĘ rvspólnie z Petnonrocrrikicnr Za-
rządu ds' Systenru Zarr'ądzania.Iakością właścicielanri procesów oraz auditora-
mi wewnętrztrynri.

Il'ysunck 3. Schernat ptlwii1zań ltlięclzy prclcesanri w gIupic proccsów głównych

Figurc 3. 
'l-hc 

conncctiorr cliagram bctween processcs in thc lnajor group ofprocesscs

4 N
A\
t

Zrtlclło: opracowitnic własnc.

Rysunek 4. Koło Dclrringa

l; igurc 4. 
' l 'hc 

Dcrnirrg cyclc

7,roc|ło.. opracowanic rvłasne na podstawic nonny PN-EN ISo 900l .
Wyrnagania.
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Syslent za rządza nio'j u kością w przedsięb io rshĄ,ie tro l\spo rto\y,ll. -

D o k u nt e ntacj a p r ze d s ię b io r s tw a
The docunrentation of the enterprise

Nie istnieje jeden wzór wykazu dok-urnentacji przcdsiębiorstw w rarnach ISo
9001' oczywiście nonrra określa podstawowe dokumenty, które nruszą funkcjo-
nować w organizacji' aczkolwiek jest to jedynie zakres dokunrentacji podstawo-
wej' Dokumentami tymi są:

- Polityka jakości (wraz zcelami jakościowymi),
Księga jakości,

- procedura Nadzór nad dokumetttatni,
- proccdura Nadzor nad zapisami,
- proccdura Z'arządzanie zasobami ludzkimi,

procedura Infrastruktura,
Plan jakości na rok '.' (wraz Z corocznyllli przeglądalni zarządzania)'

Dalszy wykaz dokurnentów za|eŻy od specyfiki działania przedsiębiorstwa,
stopnia skomplikowania działali, a przede wszystkim róznorodności zidenty1iko-
wanych procesów. Arralizowane przedsiębiorstwo posiada clodatkowo procedury
(zwlązane z przedstawioną wcześniej mapą procesów), takie jak:

- obstuga klientów kluczowych,
Sprzedaż,

- Zakupy,
_ ocenapodwykolrawców.

Identyfikacj a i identyfi kowalnośó,
- Transport międzynarodowy przewozy całopojazdowę i częściowe,
- .|ranspoń międzynarodowy przewozy drobnicowe,
- Odprawa celna i intraslal.

Usfugi logistyczne,
- .Iransport kajowy pr7'ewozy całopojazdowe i częściowe,
- Dystrybucja krajowa,
- Nadzororvanie wyposazenia do monitorowania i pomiarow,

Szkody transportowe i spedycyjne,
Rozpatrywanie reklamacj i,
Działania korygujące i zapobiegawcze,

- Audity wę\Mtlętrznę,
- Porniary i analiza danych.
Wykaz powyższych procedur zmienia się wraz z uruchamianiem nowych lub

wycofyr,vaniem ushg. Procedury dotyczągłównie kierownictwa szczęb|a taktycz-
nego. Szczególne przypadki działania dla pracowników szczebla operacyjnego zdę.
finiowane sąw podrzędnyclr, w stosunku do procedur' instrukcjach pracy.
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Korzyści z wdrożenia systemu Zarx,ąflxąnia jakością
Benefits Jrom the implementation oJ'tlte quality
management systems

W literaturze przedmiotu wyróżnia się szereg korzyści wynikającyclr z wdro-
zenia systcmu zarz,ądzania jakości zgodnie Z nonną ISo 9001. Korzyściami tymi
są m'itr.:

- wykorzystanie l.aktu posiadania certyfikatów w nrarketingu przedsiębior-
Stwa -- podniesienie prestizu organizacji, a wręcz warunek funkcjonowania orga-
nizacji z rvielu branŻ (ntaczna częśó organizacji traktuje inne firmy posiadające
ceitylikat ISO 9001 jako godne zaufania),

ukierunkowanie na utrzymanie dotyclrczasowych klierrtów - zdobycie no-
wego klienta kosztuje organizację pięć razy więcej niŻutrzymanie dotychczaso-
wcgo, ISo zaś podkreśla spełnienie potrzeb i oczekiwaIi juŻ zdob,1ych klientów,
ciągły rozwój i doskonalenie w celu zapewnienia wynraganej jakości,

- obniżenie wewnętrznyclr kosztów złej jakości -wciĘ closkonaląc system
jakości, ulega zmrriejszeniu Iiczba braków i/lub reklarrracji,

zmiana kontaktów nriędzy organizacjami i ich dostawcami - wybór do-
Stawcy nie jcst jcclylie oparty na cenie, ale na jakości oferowanych przez niego
usług/produktowó.

W analizowan1tn przedsiębiorstwic zaobserwowaó można dodatkowo Szęreg
innych zalet. Stwotzony System dokumerltacji znacznie znmiejsirył ryzyko nagłej
absencji pracowników' Jakośc opisanych procesów jest na tyle wysoka, iŹ osoba
wykonująca pracę w zastępstwie nie ma problenrów z natyclrmiastowyn wdroże.
niem do obejrrrowanych obowiązków. Co więcej' dokumentacja statrowi idealny
materiał szkoleniowy w prz,ypadku szkoleń stanowiskowych. ISo znacznie SprZyJa
doskorraleniu pracowników bęĄcych przeciezkluczow1mli zasobami organizacji.

Zbudowany System zarządzarua znacznie zitrtegrował cele pracowników z ce-
lanli organizacji. Dzięki ISo wiele osób zrozumiało kierunki działania, cele i za.
dania przedsiębiorctwa. System więc znacznie usprawnił komurrikację wewnętrz-
ną pracownik - organizacja, ale równięż pracownik - pracownik

Dzięki ISo w wielu pracownikach budowano świadomośó odpowiedzialno-
ści za jakośó, aprzede wszystkim jej wagi. Co więcej, dzięki systenrowi szkoleń
unrocniono świaclomośc funkcjonowania w systemie, bycia jego nieodłącznączę-
ścią i pracy zespołowcj'

Wspólne opracowyvvanie schematów realizacji procesów przez pełnomocni-
ka' właścicieli procesów i pracowników operacyjnych było również czynnikiem

ó S. Wawak, Zctządztnie.jakością. Teoiu i prak6,ka, Wydawnictwo Hc|ion, Gliwice 200ó, ss.
I  l  l - l  1 2 .
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moty\,Vacyjnyln. Wielc osób odebrało terr fakt jako fonnę uczesttrictwa w ZarZą.
dzaniu organizacją'

W wyriku wdrozenia ISo zrnniejszyła się Znacznie ilość strat i btędów po-
pełniarryclr prZęZ pracowników, a także reklarnacji składanyclr przez klientów.
Porradto dzięki molritorowaniu procesów przedsiębiorstwo było w stanie określić
rvielkość kosztów .nvią;zanych z błędami czy reklatnacjarni.

Wdrożorry systcm ISo znacznie sprzyja planowaniu stmtegicznemu. Dzięki
temu spółka ponosi znaczllie tnniejsze ryzyko w przypadku wystąpienia nagłych
zmiatr w otoczeniu dzięki lozwiniętej specylikacji sccriariuszy rozwoju. Nie moz-
na rórvniez porrrinąć faktu, iz Systcln zarząclzaniajakością umożliwił uporządko-
wanie problemów wewnętrznych organizacji, które istnieją przecieŻ w każdym
przedsiębiorstwie.

Podsunowanie
Conclusiołts

Nicwątplirvie istnieje szcreg korzyści przenrawiających za lvdroieniem syste-
tnu zarzątlzania jakością. Z obsęrwacji wynika jednak, iz konieczne jest zasto-
sowanie zasad przedstawionych w niniejszcj pracy. Bardzo war.na jcst pronlocja
projektowanego systcnru w całcj organizacji, a Irie tylko kadrze menedzerskiej.
Konieczl-lę jest prezentowanie korzyści wynikającyclr z wclrozenia systemu i eli-
nrinowatlie zc świaclonrości pracowników negatywnych stcreotypów. ISo to nie
biurokracja i dokurncntacja, ale przcde rvszystkim kultura organizacji ukierur.r-
kowana na potrzeby rożnych grup interesariuszy - klientów, pracowników,
wspólników oraz or ganizacj e współpracuj ące.

Systenr zarządzaniajakością funkcjonuje rv analizowanej olgarrizacjijuż kil-
ka lat. Po corocznyoh audytach zewnętrznych nie zostają wykazane zadne nie-
zgodności, a jedynie działania mające na celu doskonalenic przedsiębiorstwa.
Syst em zarządzania ja kości ą fu rrkcj onuj e w ięc praw i dłowo.

Dzięki ISo regulanric badany jest pozioln satysfakcji klientów i pracowni-
ków - zarówlro aktualnie zatruclnionych, jak i odchodzących. Co roku wyniki po-
szczcgólnych badali Są coraz lepsze, a naleŻy zaznaczyc, iz po wdrozeniu syste-
mu zadnę z badań w ogólnej ocenie nie wypadło negatywnie '_ zdccydowana
większość ocen była pozytyvvna dla organizacji.
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Slrcszc:t'tt t c

W ninicjszynl artykulc nic wyszczcgillniono.lrazwy przcdsiębiorstw;r 
1:f]:.l"'"o 

b..'| 
19::]l

na u.lostępnic,.ic <ianych iclc,'tytit<u1ący"t ti,.,,-'ę. Większość wnitlskćlw przcc.lstawiorlych w pracy optc-

rll się tlit obscnvlc'ji uczcstlliczącc1.
['racir została poclzielona na trzy podstawclwc cz,ęści. W picrwsz-cj pzcclstalvitlno ogólną charaktc-

rystykę analiztlwancgo nrz".r.,,ęiił..*a. W clrugicj _ opisano 'I:'.*-'-.'.''-{11llia'jakości4 uwzględ-

niającrównrcŻn'^pyp.u""..,ó,uszczcg(l lorvoprz.r:<l.stawioncwiiokunrcntacj iprzcdsiębiorstwa.Mapy
te z()stały zrnotlytlkowarr";;il.'.5i;inicjszego.artyku'ltr w stopniu unroŻlilviającyrn zlpoznlnic się

z wagą i pt.lwiązanicrn 1loszcrcgólnyćh potlproccsów występujących w organizacji w ratnaclr systcmu

zaw,l.yd,'n\ajakością 
.t..,".io J,ęsó p.'".l.i"*ia korzyici ) *J.,"nio Systcllu zarząrJzania jakością

w ratnach ISO 900 I :2000.

Quality nanagernent systen's in the logistic company' Case study'

SuntnrtrY

.Ihe,lbl lowingpapcrprescntsthecascstuclyl iomthcimplelncntationofthequal itymanagcment

systcrlls in onc crf thc logistic companics in Poland .
Bcside ol.thc bcnctits of th"'in.rpl",rl"ntation of thc clualit-v nlanagcnlcnts systclns there are also

prcsentccl the practical guirlclincs to supllon and it]lprovcmcnt the quality lnanagcllent systclns in dai-

ly lif'e of the company.
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JAN GALICKI

Anulogia _ metoda uspra|ł)niunia zorządzania
przedsiębiorstwem

The analogy as a method aiming to the efficiency

1. Wprowadr,enie
Introduction

Usprawnianie to zwiększanie sprawności w działaniu lub funkcjonowaniu,
a więc zwiększania skuteczności tego działanta czy funkcjonowania' zwiększa-
nia jego efektywności ekonomicznej.

J eŻe|i zarządz'ante będzlenly rozumieli :
- jako dzictłania znierzające do.funkcjclnowania reczy, orgunizucji lub osób

p o d l e gły c h, z go d n i e z ce l a m z arz ądz aj ącego, |ub
- jako zcsttw działań (obejnt4jący plunowanie i podejmowanie decyzji, orga-

nizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierov,ury;ch nu
zasoby organizacji (ludzkie,.finansowe, rzeczowe i iffirmacyjne) i wykonyv,ttnych
z zunziurem osiągnięcitt celóv,organizucji tt, sposob sprawny i skuteczny, ,

to zwiększanie jego sprawności stanowi istotę usprawniania.
Wśród podstawowyih metod wspołcześnie przydatnych w tym usprawnianiu

znajduje się analogia. Jej pojęcie i zakres metodycznyclr i przedmiotowych za-
stosowań stanowi przedmiot dalszych naszych dociekań.

' R. W. GrilTin, Podsknuy zarztldzania orgonizrtcjani,-V,,/ydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
l99ó .  s .  38 '
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2. Pojęcie unalogii, jej un,iejscowienie metodologiczne
i zakres zastosowqnia
The notion of analogl,and its place in nethodology
and proctical use

].ermn unttlogia bywa objaśrriany jako zgotlnośc, róv,rulleglośc cech, podo-
bieńshl,,o \ub rzecz podobnu, odpov,iecln,ilł ' Wyróżnia się takze tennin roZLłmO-
wania przez ctnalogię, który byr,va objaśniany j ako przenoszenie |,wicrdzcń o jcd-
nym przcdmiocie na inny no porlstctwie zachoclzcpych między nimi podobieństw' .

T.en sposób rozrutnowania znajduje powszeciure zastosowanie w baclaniach nad
funkcjonowaniem zarządzania w przedsiębiorstwach, jako podnriotach prowa-
dzących, motn,Vowal]ą chęcią uzyskania korzyści nrajątkowych' działalność go-
spodarczą, mającą tra celu zaspokajanie potrzeb inrrych podmiotów Życia społ,ecz-
nego przez r,vytwarzanie procluktow lub/i świadczenic rrsług, przy czym działal.
ność ta prowadzona jest samodziclnic na ryzyko rvłaściciela(-i)".

Badania te polcgają na rozpoznawaniu w otoczeniu tak rozutnianych przed-
siębiorstw, a takzc w ich wnętrzach, wzorcowyclr rozwiązaIi z zakresu zarządza-
nia w ich fur lkc. jonowatl iu. a t lastępnic occniaI l iu mozl irvości ich zastosowania
w aktualnych i przewidywanych rzeczywistościach w danych przedsiębiorstwach
oraz proj ektowaniu realrrych rozw iąl'ań iclr zastosowania.

J.akic badania, wychodzip z treści tenninu ttnalogia, można by nazwać ba-
daniarni wykorzystującyllri metodę analogiijako zbioru sposobórv postępowania
u sprarvn i aj ąc y ch zarządzani e w przed s i ęb iorstw ach i ich furrkcj onow ani e'

l.Iistorycznie rtretodę analogii mozl]a by unriejscowić na 3. pozycji wśród pod-
stawowyclr metod stosowanych w usprawnianiu,zarządzania przedsiębiorstw po
nrctodzic diagnozy i nretodzie prognozy. Charakterystykę podstawowych metod
usprawlriani a z,arządzania przedsiębiorstw ujnruje tab. 1 .

Zakres zastosowania metody analogii nlożna rozpatrywać w ujęciu meto.
dycznyrn i przedmiotowym.

I.Jjęcie mctodyczne pozwala wyróżnić jej zastosowania jako:
odrębnej metody szczegółowej lub elementu takiej metocly,

- podstarvy korrcepcj i usprawniani a zarządzania przedsiębiorstwenl,
clemęntu we współczesnych koncepcj ach uspraw nianta zar ządzaria przed-

siębiorstwem'
Szczegółowe rozwinięcie tego rrjęcia nletodycznego nastąpi rv dalszej części

orowadzonvch rozwaŹań'

2 Slclv,'nik'jęz|,ko pol.skiego,t' l, Wvclawnictrvo Naukowe PWN. Warszawa l994, s. 50.
'  l n toc ln .
. 

s. Su.lnł. Pnetlsiębiosttt'o. Pot|s!utt'1, tlttttki o pnedsiębiorslv,ie. Teoria i prcktyka zanądzania,

wy<1. II, Dorn Orgirnizatoru,'furuti 2002, s.43.
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A na l o gia _ tne to d ą u s p raw, n i u n i a zo rządzo n io p t"zctl s i ębi o rs twcnt

.fabcla 
l. Charakterystyka poclstawowych lnetocl usprawIliania zarz't1dzania 1lrzeclsiębiorstw

Tablc l . Thc rcview of'chicf n'rcthocls airning at inrprovcmcnt o1'ntanagernent

Zrtidło: opracowatrio własnc'

Ujęcie przedmiotolvc zakresu Zastosowania n]etody analogii wiąze się z ob-
Szaren] Iunkcjonowania przedsiębiorstwa lub elcmerlteft. Zarz:ądzania w nim.
W szczególr-rości moze ono dotyczyć:

zarządzania całynr przedsiębiorstwell-l, np. statustt orgarrizacyjno-prawnego'
zarządzanl'a ogniwanri przedsiębiorstwa' j ego w ew nęt rznynri j ednostkami

np' zakładami, wydziałarni, oddziałattl i ' piollatrri organizacyjrryni' słuŹbami,
działami,

- z,arządzania przedmiotowyrri furrkcjarni przcdsiębiorstwa, np. zaopatrze-
niem, marketingienr, gospodarki1 wyposaicniem' produkcj ą, fi nansami,

elementów procesu z'arządzania w przedsiębiorstwie, lrp' struk1ury organi-
zacyjnej, procesu infbnnacyjno-dccyzyjrrego, lnctody zarządzania' stylu zarzT
dzanta.

Rodzaj rnctody objaśniclr ic istoty nlctocly Prcccclura nrcto(ly Metocly szczcgółowe
Metoda diagno;ry Metoda polega na rozpo-

znawaniu zjalvisk patolo-
gi czn yclr w z'ar z'ąt|zaniu
i ich prtyczyn, zapro.jckto-
waniu ztnian usprar'vnia.!ą-
cych i wdroŻcniu tych
zrnian w zycic.

|. lł 'ozptlznaIl ic
patologi i
2. Zaprojcktorvanic
znrian usprawnia-j11-
cych
3. WdrtlŻcnic zlnian
usprarłtriirj ących

- Baclanie rnctod
pracy
- Baclanic przestrzen-
nc.j organizac.ji proce-
sów prtrcy
* Badanie wykorzy-
stanla czasu pracy

Mctoda prognozy Mctocla polcga na progno-
zowaniu idcalnych rc lzwią-
zań w zarzt1c|zaniu, occniir-
n iu nroi l iwości ich zasto-
sowania w aktualnc.j i przc-
widywane.j rzcczyrvi stości,
zaprojcktowaniu rcalnych
rozwiązati i rvclrozcniu ich
w ivcrc.

l .  Zaprojcktorvanic
idcalrrych rclzr'viązań
2. Zdcrzanic tych
roz'"vi tlzari 7. rzccty -

rvi sttlścii1
3. Zaprojckbwanic
rcaInych rozwiązar,l
4.  Wc|roŻcnic rca l-
nvch rozwiazari

* Mcbrla dclflcka
- Mctocla,.buzy
rnózgu''
- Mckrcla sh'atcgicznc.j
luk i

Mctocla analogi i Mckrda polcga na rozpo-
znawaniu r"v otoczcniu
organizac.ji Iub.|e.j wnętrzu
wzorctlwych rozwiązaIi
w zar,ząc|l'tln i u, tlccn i atl i tt
ln<lŻliwości iclr zastostlrva-
nia w aktualnc- j  i  przcwidy-
wallej I'zcczywistości, zlr-
prtljcktowaniu i wclraŻaniu
tvclr rclzwiazaIi w żvcic'

L I)oszukiwanie
r.vzorcowyclr rozwitl-
zltti
2.  I{ozpoznawanic
nltlŻli.'v<lści ich za-
stosorvan ia
3. Zaprojcktowanic
rcalnycll t.ozrviązaIi
4. Wclrozcnic l'cirl-
nyoh rtlzwiązań

97



Jan Ca l i ck i

Metoda analogii stanorvi współcześrrie jedną z poclstawowyclr metod uspraw-
niania zarządzania w przeclsiębiorstwach, metodę powszechnie uznawaną i roz-
powszechnioną.

3. Analogia jako odrębna metodo szcz'egółoh,a
lub element takiej metody
The analogy as o sepflrute method of uiming offirnt nranagen ent

Analogia jako odrębna mctoda szczegó|owa polega na poszukiwaniu w oto-
czeniu przedsiębiorstwa lub jego wnętrzu wzorowych niekonwencjonalnych roz-
wiązań dotyczących zarządzania, ocenianiu mozliwości ich zastosowania w ba-
danym przedsiębiorstwie obecnie lub w przewidyrvanej przyszłości, zaprojekto-
waniu realnych wdrozeniowo rozwiązali dotyczących tego zarządzania i iclr wdro.
zenlu.

Specjaliści od twórczcgo roz'wląz'ywania problcnrów związanych z 1unkcjo-
nowanicm przeclsiębiorstvt, zrvracaj ą uwagę na:

konicczność twórczego podchodzenia do poszukiwań rozwit1zań w z'arzą-
dzaniu 'za|ccają wykorzystywatrie nie tylko arralogii bezpośrcdniej, ale także
analogii osobistej, analogii synbolicznej, a narvet analogii lantazyjnej,

uwzględtrialrie pmktycztrych aspek1ów w stosowarriu analogii- winna być
ona nośna (porvinna aniIrlować, zapładniać wyobrazrrię), odlcgła ocl dotyclrcza-
sowego rozrviązania problertru (by nie hamować rozwiqzań prol.esjorralizmem),
ciekawa (dająca ciekawe skojńrzenia) i wie|oznaczna (rozunriatra tta wiele róz-
nych spos<lbów),

- potrzebę uwalniania się z przeszkody w tworzeniu trowości zwi,ęanej
z przyłwyc7'ajcrriami do określonego świata obiektów, irrsty.tucji, pojęc' wańo-
ści, rozwiązati systelnowych i szczegółowych'.

Procedura analogiijako odrębnej rnetody szczegółowej obejrnuje r.rastępujące
główne etapy:

1. Ustalanie obiektu do usprawniatria-- obejnruje ono ozynności precyzyjrrie
opisujące obiekt do usprawnienia' ze szczególnym wskazaniem nriejsca (fragmen-
tów, obszarow, fuŃcji' zespolów itp') do zastosowania odpowiedniej analogii.

2. Przeprowadzanie analogii zebranie pornysłów do usprawniania obiektu
wy1ściowego . 7'ebrane pornysły poddaje się oswojeniu, które słuzą dalszemu Szu.
kaniu pomysłow.

3. Arralizowanie zebranych porrrysłów polega na dostosowaniu pomysłów do
rzeczyr,vistości, to znaczy do realnych potrzęb i waruŃów oraz ograniczeń.

4. Opracowanie usprawniania - pomysły, ich fragmenty łączy się w nową
cało śc, now e rozw iązan i e w zar ządzaniu przedsięb iorstwem.

j 
J. Antoszkicrvicz', Metocly heutystvczne. T\yórcze roztvit1zytt,anie problenlów, PWE, Warczawa

199(), ss. 125-129.
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Analogia - ne toda usprav,nianio zarzcytzania przcdsiębiorstv,e nt

Tak ogólnie wyrazona procedura analogii jako odrębnej metody szczęgół,o-
wej Stanowi kanwę myślową do zitstosowania praktycznęgo w usprawnianiu Za-
rządzania w przedsiębiorstwie. Nie zawicra orra jednak wielu eiementów prakse-
ologicznych i nie eksponuje ich w sposób wyczerpujący.

Ana|ogia j ako element szczcgólowej nrctoc|y usprawnian ia zarządzania
występujc nr.in. w populamej rnetodzic analizy strategicznej SWOT. Nazwa
SWOT jest akronimcrn angielskich słór,v Strengltlrs (mocne Strony organizacji)'
Weaknesscs (słabe Strony organizacji), oppońurrities (szanse w otoczeniu),
Threats (zagroŻenia w otoczeniu).

Metoda analizy stratcgicznej SWOT obcjmuje badania wnętrza przedsiębior-
stwa i jego otoczetria. Wlrętrzc dotyczy ocęlly lllocllych i słabych stron przedsię.
biorstwa, a otoczenie jego szatrs i zagroż'cti, W praktycznyn Stosowaniu tcj
mctody irraczej podchodzi się do occny wnętrza' a irraczej do occtry otoczenia.

Analogia stanowi eletrrent ar-ralizy wnętrza. I)rocedura tcj arralizy składa się
z następuj ącyclr elcmentórv :

1. Wyboru kluczowyclr obszartiw działalności przedsiębiorstwa i szc7'ego.
łowyclr jcgo działari, np. kluczorvy obszar działania to tnarkcting, a jego szczę-
gółowe działania to:

- produkty/usfugi przeclsiębiorstwa'. icll jakośc, cctra, rcputacja, stopicIi pe-
n . ' t r a n i i  n m l u  r  r

system inlbnnacji zwrotncj o sprzcclaŻy,
-  kanaly dystrybucj i .

organizacj a sprzcd,aŻ'y, pror-nocj i i obsługi posprzcclaiy.

2' Wyboru układu odniesicrria do occtty t-t"loctryclr i słabyclr stron przedsię-

biorstwa. Możc on dotyczyc'.
- naj gjoŹniej szego konkurenta przcds iębi orstwa (badarli e fundamentalne),

wszystkich konkurcntów Z grlpy stratcgiczncj oraz liderów pozostałych

grup strategicznych (badanie czasoclrłonne, tnrdrlc),

l idcrów poza branzą.
3. Zbudowallic profiłu korrkurcncyjlrego przedsiębiorstwa. Polega na occnie

kluczowych obszarów działalności przedsiębiclrstwa i jego szczegółowych dzia-

łari w relacji z wybranym układern odnicsierria i za|lcz'clia do właściwej katego-

rii jako:

zdecydowanie słaba strona,

słaba strona'
- podobna,
- mocna strona,

zdecydowanie mocna strona.
Delegowanie takiej oceny kluczowyclr obszarów działalności przedsiębior.

stwa i jego szczegółowych działaIl stanowi impuls do wykorzystania wybranego

odniesienia i podjęcie na zasadzie analogii dzlałań usprar,vniających.
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4' Podsumowania anaLizy poiegające na ukazaniu aktualnego stanu badane-
go przedsiębiorstwa wobec określonych konkurentów stanowiąc*ych ukłac1 odnie-
sienia w tym badaniu.

Polcga ono lla ukazaniu w ranlaclr przyjętego układu kluczowych obszarów
działalllości przcdsiębiorstwa i szczegółowych jóg o działań pozycji konkurentów
z następuj zpymi wyrózni etrienr:

konkurent dużo słabszy,
kotlkuretrt słabszy,
Syt LlacJ a porównyr,valna,
konkurent mocniejszy,
konkurent duzo rnocniejszy.

Przedstawiona procedura analizy wnętrza metody analizy strategicmej SWOT
ukazuje rolę i sposób funkcjonowarria nretody analógii'

4. Analogia jako podstuwu koncepcji usprawniania z,ar7q6!7.sn[,
Przedsiębiorstwem
The anabgy as a base oJ'improvement conceptions
inJirm nanagement

w najszcrszym zakresic rnetodycznie i przedmiotowo metoda a.alogii wyko_
rzystywana jcst w korrcepcji usprawniani a zarządzania przedsiębiorstwem nazy-
wanej bcnc'hmurkingicm. Koncepcja ta polega na doskonaleniu eiektywności włas-
nej przedsiębiorstrva przez ideniyfikowatrie, analizowanie, adaptowanię i wdra-
Źanic rozwiązań st.osowanych przez przedsiębiorstwa rtajbaidziei ef.ektywrre
w skali świata. Genezy tej koncepcji upatruje się w clziałaniach pocljętych w la-
tach 80. ubiegłego więku w finnie Rank Xerox.

NaleŹy zauwaŻyó, ze bencllmarking nie polega na prostym identylikowaniu
najlepszych rozwiązań, a|e zakłada pogłębiorrą analizg wtaśnych osiągnięó' na-
stęprrie wykonanie podobnej analizy osiągnięć partnera, a dopie.o potenl wdro.
żenie u siebie podpatrzonego u niego rozwtqzania.

J. Brilmarr prz1pisuje benchmarkingowi następujący cel: zn(rc,zne poprcn,t,ia-
nic efektyw,ności określonelJilnkęji, specjulności zuw,itlou,ej lub prrłcestt,co umoz-
liwia:

-',ł / ttl,t,itt t.t i c unlbi tn.yc'h ce l rj,,t,
- pt'z.y.spie.szunie tempct znticttt,
* J)rzezy,yciężunia niacląci tlo ponw.słóvł poll,.stał.ych poza.firmctr vyjśc,ia na

Ze|yną| rz,
- zident'l,fikrnlrtnie sut.vs./hltcji klientów, i przewugi konkurency1nef ,

lcps:e r()zpozl.I,7|'0nia v,łusn.llch atutrhl, i s,łubych slron poprzez **łaściwą
S0m0oCa,1ę,

o7ticrunic l;lintultt porozunticrtiu na./itktach i dochorlzanitt do konsensusu.
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Analogio - nrctoda t lt, ni a n ią zarządzat i ct p l"ze d.s i ęb io rs tl,ent

- podnoszenie umiejętności posługitt,cttlia się tu za,rzcylz(t|liu odp()wiednimi
miernikatni'.

W zalezności od partrrera, którego rozwiufalia są przedmiotetn zaintereso-
wani a, r ozr oŻnia s i ę na stępuj ące rodzaj e b enchma r.kingu :

- benchmarkilrg wewnętrzny - polega na porównaniu operacji własnych z irr-
nymi podobrlymi operacjami wykorlywanylni w tylll 'o.,.,y,,' pizedsiębiorstwie
(rv innym miejscu, filii, kraju itd.),

- benchmarking konkurencyjny - polega na specyficznym porównaniu się
z kolrkurentan-ri pod względeni jakiegoś produktu, nrefody .'y pio"".u. Trudno
jest go stosować' poniewaz nie można polegaó na szpiegostwie gospoda rczyln,
alę musi być realizow any za wiedzą i zgodą strorr,

benchnrarking ftrnkcjonalny _.polega na porównyrvaniu się pod względenl
podobnych funkcji z przedsiębiorstwanri niebędącymi korrkurentalrli z tego sa-
tnego sektora działalności w celu odkrycia stosowanycl1przy ich realizacji no-
watorskiclr r oz.w tęań i tec|rrlik,

benchmarking generyczny - polega na porównatriu proccsórt, i mctocl pm'
cy stosowanych przez przedsiębiorstwa z róznych sęk1orów gospoclarczycll7.

W kotrcepcji usprawrriarria zarządzania przedsiębiclrstwein zwanej bcnclttnar-
klngiem stosowane są zróznicorvane procedury postępowania. Praktycz'l.tic zwc-
ryfikowaną, a więc przydatną do stosowania, jest proceclura finrry Retlault. Skła-
da się ona z rrastępujących etapów:

1. Wybranie procesu' który zostanie podclany benclrrnarkingowi.
2. Poznanie i szczegółowe opisanie dotychczaso*"gn p.o"ou.
3' Utworzenie zespofu składającego się z pracowników włączonyclr w realiza-

cję danego procęsu (studiów bcnchmarkirrgorvyclr nigcly nie robi jec1elr człowiek).
4. Wybranie partnera' z którym będzie się ciokonyl,vać porównania. Partnera-

rn mogą być inne stuiby lub filie przedsiębiorstrva, bezpoiredni konkurenci lub
przedsiębiorstwa z irrnych sektorów dzialalności, które w szczególnie et.ektywrry
sposób realizują podobny proces albo analogiczną funkcję

5' opracowanie i rozesłanie lovestionańusza benclrnrarkirrgowego do poten-
cjalnych pafinerów.

6. ZtoŻenie partnerowi wizyty, która zawsze nrusi być z go|ry zapowiedziarra.
7 . Zw eryt1kowanie osiągniętych rezultatów.
B. Zanalizowanie rozbieżności i/lub ustalęlrie celów, dokonanie wyboru naj-

lepszych procesów oraz zaadaptowanie ich do własnych potrzcb.
9. Poinformowanie o rezultatach benchmarkingu i uzyskanie ich akceptacji.

10. Rozpoczęcie prac nad wdrozetriem nowego rozwiązania8.

Ó J. Brillnan, No w.oCZeStre koncapcje i ntetot\y ztrząclzrtnio,I,WE, Warszawa f002, s. 263.7 Ib idenr,  s .  264.
ro loeln.  s.  lo).
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Stosowanie metody analogil w ramach benchmarkingu napotyka na dwie
istotne bariery:

- wybór wzorca, czyłi przedsiębiorstrva pańlrera,
- pozyskalrie od pa(nera r'viaIygodlrych irrlbnrracji o procesie będącyo przed.

nl iotcrn zain(ercsowania.
Bariery te wyr-rra gaj ą rozulnnego pokonyr,vania.

5. Analogia we współc?,esnyclx koncepc.jach usprawniania
zarządl'an ia p r z'e ds ię h i o rstw e nt
The place of unalogy in modern solutions aiming at improvement
of the łnanu{łe,,,ent results oJ'tlte Jirms

Mctoda arlalogii znajduje zastosowatrie takze jako elenrent w określonlej kon-
cepcjiusprawlriatria z'arządz,ania przedsiębiorstwet-tr. Najczęściej nretoda ta w da-
nej korrcepcji sprorvadza się do:

- roli irllbnlracyjrrej . przez identyfikację poznajcmy istotę i metodykę sto-
sr)rvania dancj konccpcl i,

_ roli stynlulacyjtlej przez ocel]ę sprawności danej koncepcji znajdujemy
ll1ol y\,Vy uzasadll inj ącc j (j Zastosorva ni c.

Spośród współczcsllyclr korrccpcji usprawniania z'arządzatria przedsiębior-
stwe tn cksponowatlyc|t pr.zez 1'. Zinnicwicza' takic role są realizowane przez:

korrccpcję rcattgitłearingu - rola ir-rIbrnracyjrra, rriekiedy takze stytnulacyjna,
korrcepcję benclrllrarkilrgg'.rola inlbrnmcyjrra, stynrulacyjna, a także w peł-

ni meloclyczna,
koncepcję outsorcingu rola iIllbrmacyjna i stymulacyjna,
konccpcję lcalr Incnagenrent 'rclla infbnlracyjna, cz,ascIll i stynlulacyjtra,
korrcc1lcję tin-rc based lllal1agclllellt - rola infbnrracyjna,
kor'rccpcję ttczącej się organizacji rola inIbnllacyjna,
konccpcję wirtualnej organizacji - rola irrfbnrracyjna,
koncepcja myślcnia sieciowego - rola irrtbrmacyjna,

- konccpcję koltlpleksorvcgo zarządzarria jakością' rola informacyjna i sty.
rnulacyjna.

W praktyce polskich przedsiębiorstrv rv ostattrich latach szczegó|ne zaintere.
sowanic wzbudziły dwie z wyrózrriorryclr korrcepcji, spehliając role informacyj-
ne i styrnulacyjne rnctody analogii, a mianowicie:

- konccprja outsourcingu.
koncepcj a konrp l etI tego zarządzanla ja ko ści ą'

outsourcing uwaŹany jest za podstawową i najszerzej Stosowaną metodę
kształtowania struktur c1ziałalności gospodarczej, polegającą na wydzielaniu zę

' 
K. Zinlniervic l., I7.spólc::c.snc koncepqje i ntclocl.y zarzrylzaliżl' PWE' Warszawa l999
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struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nle

funkcji 
-i 

priekazanie ich do realizacji irmym podmioto'r gospodarczy'.

cń, r-. Gay i J. Essinger przypisujątej koncepcji zarządzalia rrastępujące cele:

- redukcja i korrtrola kosztów operacyjtrych,

zwiększanie koncentracj i przedsiębiorstwa na poclstawowej działalrrości,

- uzyskanie dostępu do nrocy produkcyjnych rrajlepszej jakości,

zwolnienie własrrych zasobórv do innych celów,
- uzyskanie zasobów' którymi orgarrizacja nie dysporiuje'
-przyspieszeniepojawieniasiękorzyściwylikającychzrestrukturyzaĄl,
- uporanie się z funkcją truclną do wykonania lub nietnoiliwą do kontrolo-

wania.
- pozyskanie kaPitah,
- podział ryzyka,
- łopływ środków pienięŻnyclrl().
Dla lepszego poznatria męchanizlnu outsourcingu zasadne wydaje się przed.

stawienie ciekawszych układów, podziału, i tak:

a) wedŁug celów wydzielania funkcji rozróznia się:
- outsourcingnaPrawczY,

outsourcing dostosowawczY,
outsourcing rozwoJ owY;

b) według rodzaju wydzielonych fultkcji rozróŻnia się:

outsourcing funkcj i pomocniczycil'

outsourcing funkcj i kierowniczych,
- outsourcing funkcji podstawowych;
c) wedtug złozoności wydzielanyclr funkcji rozróżrria się:

outsourc ing Poj edYnczej funkcj i,

outsourcing Procesu,
outsourcing obszaru funkcj onalnego;

d) wedlug form powiązari z przedsiębiorstwem rozróznia się:

outsourcing kontraktowY,
- outsourcing kapitałowy' . .

W koncepcji outsourcingu stosowane są zróżnicowane procedury postępowa-

nia. Proceduiadotyczącaoutsourcingu kontraktowego składa się z rrastępujących

etapów:
1. Inicjowanie wYdzielania.
2. Podięcie decyĄl o przeprowadzeniu badań nrozliwości wydzielania.

3. Badanie i planowanie wydzielania'

ru ch. L. Gay, J. Essinger
Ekonornicma, Kraków 2002' s.

rr M. Trocki, Outsourcing.
200l, s. ó0.

Outsottrcing stralegiczny. Koncepcje, modele i wdrozenie, Oficyna

1 8 .
Metodct restruklttryzac.j i dzfułalności gospodttrczej, PWE' Warszawa
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4. Podjęcie wstępllęj decyz.ji o wydzieleniu'
5. Wybór partrlerów outsourcingowyclr oraz negocjowanic umowy.
6. Podjęcie ostatccznej dccyz1i o wydzielcniu.
7. Wdroienic wyclzielania'-.
Stosowanie outsot'tl.cingu, szczególnie przy StoSowaniu outsourcingu kontrak-

towego, wymaga:
- dobrze skonstruowancgo kontraktu,

stałego f-aclrowego monitoringu realizacj i tego kontrak1u.
W praktyce polskich przedsiębiorstw szczególnie rozpowszechniony jest out-

sourcing kapitałowy, polegający l]tl w}prowadzarriu z przedsiębiorstw funkcji
pomocniczyclr, a niekiedy nawet |unkcji podstawowych i tworzeniu za\eŻnych
od tych przedsiębiorstw spółek kapitałowych.

Często spotyka się takze wyprowadzanie z przedsiębiorstw i innyclr podrnio-
tów gospodarczych (np. zakładćlw opieki zdrowotnej. zakładów ubezpieczenio-
wych) tunkcji pomocniczych w lbrmie outsourcingu kontraktowego.

ZarząrJzanie iakością według normy ISO 8402 to działanię z zakresu Zarzą-
dzania, ktore decyduje o pcll ityce jakości, cclaclr i odpowiedzialności, a także iclr
realizacji w ramaclr Systcll]Ll jakości Za pon]ocil takich środków' jak: plarrowariie
jakości, sterowanie.jakościi1, zapewniatrie jakości i doskonalenie jakości.. '.

Zarzt1dzanie jakością charaktcrylruje się: orietrtacją Ira klienta' Systemowyln
i zorgaltizowanyrn działanicnr rv dziedzinie jakości, odclziaływanienr na jakość
we wszystkich lhzaclr Świadczcll ia usługi, Zaangazowanicm się wszystkich pra.
cowników, łączrtie z kicrowrtictwcm, w Sl]rawy jakości, stworzenięnr działań
zw iązarlyclt z jakością

Zarządzanie j akością charak1cryzuj e się kompleksowym podej ściem do spraw
jakości w przedsiębiorstwię ijegtl otoczcniu. Kompleksorvość ta wynika zuza-
sadtriotrcgo ,zaloż'ctl'ia, ze jaktlść produktcir,v finalnyclr jest deterrrrinowana dzia-
łalrrością wielu podsystel-tlów przcdsiębiorstwa' o.

Koncepcj i kompleksow ego zarządzania j akością w przedsiębiorstwie przypi-
suje s ię t lastępującc cc le:

usystel]latyzclwttlric dzialali, proccsów zarządzalia wewnątrz struktury or.
ganizac yj rlcj przcdsiębiorstwa.

- pełne ukierulrkowanie na k1icnta,
wzrost poziolnu jakości wyrobow i usług,
udoskotra l cltie p roccsó rv. iderltyfi kowatrie po'uvstatiia błędólv,
poprawa korlrunikacj i wewtrętrznej, usprawnianie przepł1r,vu informacj i

i wdroŻenie kanałów korrrunikacii wewnetrztrci.

rr  lb ic lcm, s.  9.1.
l.. W n<lłrnic lSo źJ402. rvyclanic l9tl(l..jakclść.|est clcf.iniowana jak<l ogó! cech danej jednostki

dotvczącvch'je.1 zdolności spelniatlict tt's|ulonvch i oczekiu,anvch wynlaguń.
,o A. Hirnrol, W. Mcltana, Zatzątlznnic'jakością.7'eoriu i praktyka' PWN, Warszawa l998, s. l7.
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A nologiu _ nletodo usprav,n iania za rządzania przedsiębiorstv,ent

Zmiana mentalności pracowników, wzrost moty\,Vacji i efektywności pro-
cesów pracy'

- WZroSt satysfakcji klięntów'
zmiana wizęrunku przedsiębiorstwa,

- wzrost prestizu przedsiębiorstwa oraz jego wyrobów i usług w oczach je-
go obecnych l poterrcjalnych klientów,

- budowa przewagi konkurencyjnej.
W koncepcji kompleksowego zarządzania jakością zmierzającą do uspraw-

niania zarządzania przedsiębiorstwem standardowa procedura zgodnie Z normą
ISO 900 I :2000 obcjmujc:

określanie procesów i ich wzajemnych powiązań,
określanie kryeriów i metod prowadzetria procesów - kryteriami dla da-

nego procesu są jej cele i miemiki, a ich metody są to sposoby osiągnięcia tych
celów w procedurach,

- prowadzenie pomiarów, tnonitorowania i ana|lzy procesów oraz wdraza-
nia działań doskonalących. Polega to m.in' na analizie stopnia realizacji odclry-
lęń od war1ości poiądanej podjętych środków zaradczych.

Sprawne fulrkcj onowanie koncepcj i kompleksowego zarządzanta j akością
w przedsiębiorstwie wymaga :

- tworzenia i stosowania systemowej dokumentacji systemu obejmującej księ.
gę jakości' procedury, instrukcje i zapisy'

ceńytikacje wdrozęnia Systemu zarządzaniajakością i jej stałego nadzoru
w postaci węwnętrznyclr i zewnętrznyclr auditów tego systemu.

W praktyce polskich przedsiębiorstw, jak i inrrych podmiotów gospodarczych
koncepcja kompleksowego zarządzania jakością stała się niemal powszechna
ijest traktowanatakze jako cęnne narzędzie tnarketingowe. Stosunkowo słabo ta
koncepcja zarządzania trafia do przedsiębiorstw handlowych i usługowych.
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Analogia n,etoda usprawniania zarządzania przedsiębiorstwem

Slrcszczenie

objaśniono pojęcic analogii jako podstawowej metody usprawniania z'arządz'ania przedsiębior-
stweln, ukazując jej urnic.jscowicnia rnctodologicznc wśrćld rnetod podstawowyoh i zakres jej zasto-
sowania.

I)Izcdstawiono analogię jako podstawę w koncęcji usprawniania z'arządzania przedsiębiorstwern
zwaną bcnchmarkingicm.

Ukazano maczenie analogii wc wspclłczesnych koncepcjach usprawniania zarządz'ania przedsię-
biorstwcIn' cksponując konccpcjc outsourcingu i kornplcksowego z'arz.ąrJzania 1akością.

The analogy as a method aiming to the efficiency
of business managenrent

Jltnlmory

'Ihc 
notion of analogy as basic nrcthod of irnproving clliciency in firrn managcmcnt is shown hcrc

in a rangc ofways looking 1or cconornic succcss ofbusincss.
'fhc using ofanalogy to conrparc rcsults ofsinrilar finns and ofthcir compctition rncthods hclps to

fbnnulatc adcquatc bcnchnrarks fbr our own finl.
Thc analogy also hclps to takc decisions conccrning outsourcing ancl modem quality rnanagcment
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BARBARA FIADRYJANSKA

Ik z,t ałtow a n ie j a k o ś c i
jako element konkurencyjności
na przykładzie Prze dsiębiorstw mleczarskic h

The forming oJ'qualiry as an element of competitiveness
in milk companies as an example

Wstęp
Introduction

Podstawowynr celęrn działalności przcclsiębiorstw stało się współcześnie dąże.
nie do podnoszcnia ich korrkurencyjności gwarantująccj utrzyntanic się na ry,rrku
przybicrającym coraz częścicj clraraktcr globalrry. Mialą osiągniętcj pozycji kon-
kurcncyjnościjest uclział pzedsiębiorstwa w rynku oraz jego sytuacja finatrsowa.
Utrzynanie lub poprawa tcj po;rycji stanowi wainy cel strategiczny przedsiębiorstw'
Przcwagę konkurcncyjną przcdsiębiorstwo osiąga wówczas, kiedy jego dobra są
częściej wybieranc i kupowane przez konsutnentów niz prcldukty korrhrrentów'
lnstrumenty konkurowania nie nrclgą wobec tego byó skierowane wyłącznie prze-
ciw konkurcntoln' lccz muSZź| również uwzględniać oczekiwania i prefererrcje na-
byr,vców. Do 4 podstawowych grup irrstnrnrentów rv strategii konk-Lnencyjności
zalicz'yć ll]ozrla: cctlę' reklatnę, produkt i r"rsłrrgę, przy cz'ym dwa ostatnie instru-
menty są podstarvą lir nkcj onowaru a konkurencj i j akości owej'

obecnie jakośó stała się jednym znĄważmiejszych czyrrników konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw seklora rolno-spożyr'vczego, w t},n-r równieŻ przeclsiębiorstw
mleczarskiclr. Trzeba przy tym zaznaczyc, ie jakość jest jedynie warunkiem ko-
niecznytrr, ale niewystarczającynr do skutecznego konkurowania na ryil'.u.

Celem rriniejszego opracowania jest zaprezentorvanie' jak jakośc na tle in-
nych instrumentórv konkurowania wpływa na pozycję konkurencyjną przeclsię-
biorstw trr]eczarskich w Polsce. lntencją autorki jest przedstawienie również' ja-
kie istnieją możliwości l narzędzia w procesie zarządzania tego t}pu przedsię-
biorstwem, prowadzące do uzyskania pożądanej przezprzedsiębiorstwa i nabyw-
ców iakości.



Barbara Hadryjariska

P ote n cj ał i pr zew ag a k o n kur e n cyj n a p r z'e cls i ę b io rstw
The potential and the contpetitive advantage of companies

Konkurencyjność przedsiębiorstwa na|eŻy rozumiec jako zdolność do bardziej
efektyrvnego działania od konkurerrtów i funkcjonorvania na ryrrku w długiej per-
spektyr;vie. Jest to cecha, k1óra ma charakter wielowymiarowy. Składają się na
nią konkurencyjności cząstkowe, określane w odniesieniu do poszczególnych
obszarów strategicznych przedsiębiorstwa. Pojęcie konkurencyjności przedsię-
biorstwa związane jest Z przęwagą konkurencyjną którą ksztahują tzw. czynn:,Io
konkurencyjności. Czyruriki tc wedfug D. Faulknera i C. Bowmana' moma przed-
stawić w dwóch kategoriach' Pierwsza z nich dotyczy konkurencyjności syste-
mowej przedsiębiorstwa, k1órą stanowią: zapewnienie waftości, podnoszenie war-
tości, innowacyjność' stała redukcja kosztów, korzyści skali zakresu działania,
koordynacja i kontrola oraz koszty czynników produkcji. Druga kategoria czyn.
ników związana jest z konkurencyjnością operacyjną i obejmuje konkretne,
,,techniczne'' urniejętności, np. dyspozycyjnośó teclrnolo gicznau dystrybucję oraz
integrację technologiczną. Zbior kluczowych czynników konkurencyjności jest
nicjednolity w róznych sektorach rynku i zmięnia się z upływem czasu wskutek
d1namicznyclr zmian zachodzących w przedsiębiorstwię i jego otoczeniu.

I{eaiizacja konkurencyjności odbyr,va się przy polnocy strategii konkurencyj-
ności, której celem jest osiągnięcie pozycji i przewagl konkurencyjnej. Narzę-
dziami prowadzącymi do tego celu są odpowiednie itrstrumenty' których dobór
j est związan y z r o dzaj enl przy j ętej pr zez pr zedsięb iorstwo strat egi i.

Poz,yĘa konkurencyjna rozumiana jest najczęściej jako osiągnięcie odpowied-
nio wysokiego udziału w rynku, mierzonego absolutnymi lub względnymiwskaź-
nikami. Pozycja konkurencyjna nie jest stała, a jej wskaŹniki pomiaru mają cha-
raktcr statyczny (określają sy'tuację przedsiębiorstwa w danym momencie). Po-
niewaz zjawiska rynkowe mają natomiast charakter silnie dynamiczny, pozycję
konkurencyjną w długim okresie przedsiębiorstwo moze zapewnić sobió w-cĘ
głyn procesie budowy przewagi konkurencyjnej' Silną i trwałą przewagę przed-
siębiorstwa zyskują wówczas, gdy dysponują cennymi dla rylku zasobami. Ina-
czej mówiąc, przewaga konkurencyjna to zdolność do nieustannego dodawania
wańości przez przedsiębiorstwo.

Firmy posiadające pozycję konkurencyjną mają duŻy udział w rynku oraz
wysoką rentowność, co nie j est j ednozn acznę Z lym, że bez przew agi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwo na pęwno utrzyma swoją rentowność w dfuższyn okre-
sie, nawet wówczas, gdy zwiększy da\szy udział w rynku. Walka przedsiębior.
Stwa o utrzymanie wysokiego udziafu w rynku i wysokiej rentowności musi być

l M. Marczak, 'lakość clóbr.lako in'slntnent konkttrolyanitt,Instytut Funkcjonowania Gospodarki
Narodowc-j, Warszawa 2001 , s. 12.
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walką o zdobycie przewagi konJ<urencyjnej' Aby cel ten osiągpąć, przeclsiębior.
stwa powirury się skoncentrowaó na wyróZniających ich zdolnościach, przy jed.
noczesnyfir kształtowaniu i rozwoju zasobów strategicznych, niezbędnych do
tworzenia przewagi konkurencyjnej. Powinienprfy tym być kładziony silniejszy
akcent na źrodł'a strategicznej przewagi konkurerrcyjnej niz n^a wyróżniające
zdolności, zapewniające aktualną pozycję konkurerrcyjną (rys. 1),.

lł'ysunck |. Re|acjc pozycji konkur.cncyjllej i przcr,vagi konkurcncyjncj

Figurc l. The rclations of cornpetitivc position and coulpetitive advantagc

Zródło: B. Dobicgała.Korona, S. Kasiowicz' Metody oceny konhtrcncl,jności przarlsiębiorstv,,,
w: K. Kuciriski (rcd.). L/v,antnkovuttict konkttrettcy1ności tt,PoIsce, SGH' Warszawa 200(), s. 93,

r B. Dobiegała-Korona, S. Kasicrvicz, Metotly oceny konktrcncyjności pzetlsiębiorstly, w: K' Ku-
ciński (rcd.)' Uwantnkoyyattia konkuranc'.ljno.ści lt'' Polsce, SGH, Warszawa 2000' ss. 89-9ó'

Czynn iki przuvagi konkurencyjnej:
udzial lr, rynkLr. wybór.rynku,
poz'ycja na rynku, rnierrriki e{.ektyrvności

Zdolnośc do dodawalria wartośoi clla:
k l ierr tó r,v, a kc'j o n a ri u s zy, p rirc cxv tl i k ó rv,
społeczności

Lrórlłtt przcrvag i konkurency.jnej
(utrzylnywan ic zastlbórv stratceicznych,
usytuowall ic rvybortr,. jego jakość' cena)

Podstarvorvc wyróżnia.jącc zdol ności
przcds ięh i< l rs twa (  i  l t l l t lwac je .  I . c1 lu tac  ja '

l<u l tura przedsiębiolstwa)

(.l irkie rnarny rvyrózniujące zdolności..,)
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konkurencyjności
The cluality competing in the background of'the others

i n str u n e lrts of c om P etitiv e n e ss

Zdobytvarrie przewagi konJcurcncyjnej.11iłż-e się z dostosowy,rvanicln produk-

tuclowymogowrynkuikonku.errcji,.mvŁaszćzapoclwzglęcletnasońytncntu'Ja-
kości, cerry, jak l wykorzystania'optv."]iv"ń kanałow sprz;daŻJ i rnetod pro-

rnocji. Strategia p,o.l,,kt., ou"im.,.1e pro:ę: t.,autto*unia produktu ocl clrwili prac

koncepcyj rrych nad.1 il;;1i1'*'1'vura{1' 
poprzez pozycj ono1vanię na rymku,

do wprowac1,",',lo ro,i""znyclr zmian * p,ojur.ói" w schyłkowcj fazie cyklu je-

go iycia. Przy ksaałtowaniu p.o.tukto* lspoz}"" zych szlczegó|nie ważną rolę ocl-

gD.w,a ich jakość, ,,*k,;*"i;sJ, wiekość-i,ut,utóy.l*śc opakowalria, marka'

W strategii rozwoju procluktu firma,wybiera opcję rozwoju poprzez ilrwesto-

wanic rv produkt i tworlenie gamy procluk'o' i.i"io*orrych na opanowane clotąd

sesmcnty rvnku' zttlt"' )*ri";-::*:::^ produktow jest zaleitrv od ich po-

clirtlrości na wprowaclzanie innow a"j,, rozp.Jz,il;"h potrłcb rymku i moiliwości

fitransorvyclr r'.,.,.'v. wlą." tię *io" ńc'poś.cdnio ze sttukturą zrsclńytnentową pro-

duktorv'
Prz-cdsiębiorstwa scktora rolno.spoŻywczego',w ''ll 

::1']::: 
mleczarskie, by

wygrać , ko.,k..."ncj;' il,,,a;iłlń :l\:."uńŃo', 
ur.in.: zaspclkajaó jakościo.

we wyl.Ilagarria ktleniow. projukowaÓ p;;;j;i:,,,y'"h}<os1|1cli' produkowac

wyroby szybko i t"*]ino*u, być e1astyc,,.,|,',:, *-*.o.unku clo ryrrku czy klienta .

Przystąpicni"P.,l,t;;"t,łiuu,np"1.t'cjspowodowa'łoistotnennianywwa-
runkaclrfutrkc1ol lowaniapolskich.przedsiębiorstw,wymusz1]^1cl-taic lrwłaści.
ciciach podc.1'nn,".,ni"..kut"""nyclr dccyzji na rZęcZ utnacniania podstaw wła-

snejkonkurc.,"y.1noś"i.Przecls iębiorstwazostałyZmuszoneprzystosowaósiędo
obowiązującv"r' * unli lurope.1,t.ie.1 ""l* 

i..""aar<lów, nie tylko w cęlu eks-

pońu swoicl' p,oauńo*,i""i,ó*,lilz aiu ,upo"nienia sobię.moŻliwości Sprze-

daŻy na polskin.rril*' ń;; został włączonyw rynek europcjski'

Aby sprosta" *.poł""..ńej konkure,J"1,.,,,u,ti,.ły dąiyórlo poprawy i szukania

barclziejcrtnywnyóhsposobowclostarcźaniakonsumęntowiwańości.Jec1nym
ze sposobów realrzacji tego zadania-]'s,1'.i"lJnroduktorv, ktora sukcesy"wnie sta-

jc się głownyrn cclctr.r i 
-zadanienr 

* k;;; l.:9:''uo'"istwie. 
Finny, klorych

ofeńanięSpełi lawyrnagańjakościowyJh|'nr.uiktćtre1::1wstanieznrienić
tej sy'tuacji' llluszą liczyc się z l.unkcjonowaniem na gratricy opłacalrrości albo

j 
J. Lcwandolvski, Zutządztutic

krł n kt t r e rt cyj nyc h p re łls i ęh i o rs t tt, ll,

f5T-f(t6.
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RJnicza .i Lublini", Lublin 2003' ss'
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z upadkiem. Konkurencja jakościowa jest więc nie tylko głównym Źródłem osią-
gania zysku, leczprzede wszystkim warunkiern istnienia na rynku.

.fendencja ta jest szczególnie widoczna w sferze przetwórstwa rolno-spozyw-
czego. Wybór produktów spozywczych pruez konsunrentów jest uzalez"riony od
wielu krferiów, wśród których jakość zajmuje - obok wyglądu' świezości i war-
tości smakowych * pierwsze miejsce. Dla ostatecznego odbiorcy istotna jest
również cena dobra, wartośc odźrywcza, łatwość przygotowania i przechowania
żywności. Mniejszą wagę konsunrenci przywiązljądo łatwości zakupu, kalo-
ryczności, cech ekologicznych czy nowości produktu'

Problenl jakości produktów stał się podstawowym zagadnielriem na coraz bar-
dzie1 r ozszer Zony m ryrku konkurerrcj i wyrobów zyw nościowyclr. odpo w i ednia
jakośó produktu i wynikająca Ztego satysfakcja klientów, a w dalszej perspek.
tytvie ich lojalność, są podstawowylrr elemelrtem zdobywania przewagi konku-
rencyjneja.

Przedstębiorstwo jest w stanie osiągnąó lepsze od przeciętrrych wpiki w sek-
torze, gdy swoją działalnośc oprzc lla nrocnych źródłach przewagi nad konku-
rentalni. Aby osiągrrąć przewagę' przedsiębiorstwo musi więc oferowaó produkt,
który będzie postrzegany przez kupr"rjącego jako dostarczający ,,najwyŻszą war-
tośó'', czyli np. dobry produkt za niską cenę lub lepszy produkt, który jest wań
zapłaccnia wyż'szĄ ceny. Struktura 1lotencjalnych zródeł przewagi jest więc nlo-
dyfikowana pod wpłyrvem zmian pre1.erencji nabywców oraz zmian sposobów
postępowania konkurentów i znajdujc odzwierciedlelrie w postaci rzęczwjścię
stosowanych instrumentów konkurowania.

Do rrajczęściej stosowanych przez współczesne przcdsiębiorstwa na świecie
instrumentólv konkurowanla zallcza się):jakość produktów, ceIlę i watunki płat-
ności, markę produktu' wizerunek firmy, urrikalną ol.eńę, elastycznośc dostoso-
w}rvania produktów do potrzeb odbiorców, zapewnienie potencjalnyn klięntom
dogodnego dostępu do produktów (rip. rozwinięta siec dystrybucji, infonnacji),
szerokośc asortynrentu, reklamę, promocję sprzedaŻy, częstsze od innych wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów, zakres prowadzonych ush.rg przed- i po-
sprzedaznyclr, warun}ii i okres gwarancji, rozbudzanie lrieznanyclr dotąd potrzeb.

Zblór tych instrumęntów konkurowania jest typowy dla strategii wyrózniania,
a jeszcze bardziej dla strategii tota|llej jakości, która zmlerza do tworzenia ofeń
zdolnych w pełni satysfakcjonować użytkowe i emocjonalne potrzeby klientow,
aIe przy rninimalnych kosztaclr własnych. opiera się ona na przekonaniu, ze na
konkurencyjnym rynku większośó klientów dokonuje wyborów ofert rómych
producentórv poprzęz porównytvanie postrzeganych w tych of.eńach korzyści

J A. Arencl' Rolo,jaklści tt,tttttctc:nianiu pozycji konkurenc.yjnej przedsiębiorstlt przetłr'órslyvu rol-
,1o-Spożyw,c2ego w, v,r21. podkarpąckint, w.. S. Makarski (rcA.)' Rynkow,e ntechanizmy ksztatto*-anirt

iakości' Wydawnictwo Uniwersytetu IŁcszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 239-244.
5 M. Hafl-cr, Instrttnletlty konkttrowonirt, rv: M' J. Stankiewicz (red,)' Budov,anie potcncjału kon-

ku re n cs,1: no ś c i p rzed s i ę b i o rs t vu' ZoM AR. Toruń 1 999, ss. 49.7(l.
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uzytkowych i emocjonalrrych z kosŹeln iclr pozyskania. Postrzegane przez k-lien-
tów korzyści uzlkowe wynikają Z oceny stopnia dostosowania właściwości
technicznych i iunkcjonalnych oferty do ich koŃretnych potrzeb. Korzyśoi errro-
cjonalne pochodzą zaś z s|ły postrzegania danej ol.erty przezlĄientów ze lvzglę.
du na takie cechy, jak: styl, model, marka, renoma producenta, gwarancja, dostęp-
ność. Sunrę tych postrzeganych korzyści uży.tkowych i emocjormlnych klienci
przyrównują do ccny, która stanowi całkowity koszt ofbrty, obejrnujący nie tylko
kosf finansowy, alc takze utracony czas, trud i energię zuŻytąna jej pozyskanie.

Biorąc pod uwagę zbiór instrunetrtów konkurowania najwazniejszych ze
względu na częstośó iclr stosowanl,a przez przedsiębiorstwa, można stwierdzić,
ż-e preferują one koŃtrrencję jakościową a nie czysto cenową. W przervadze sto-
sują one pozacenowe instrumenty konkurowania, zwracając jednak baczną uwa-
gę, by instrumenty cenowc wspierały atrakcyjność oferty w oczach klientów.

Sposoby ksz,tałtowania jakości w prz,edsiębiorstwach
s e kto rc, r o lno-sp ozyw c ?,e go
The nrctltods oJ'Jbrnting oJ'quality in agri-Jbod sector conxpanies

Jcdna z definicji jakości (według W. E. Deninga) opisuje ją jako przewidy-
wany stopień jcclnorodności i niezawodności przy mozliwie niskich kosztaclr
i dopasowaniu do wynagaIi lynku. Jest to dclrnicja najb|izsz,ajakości rozpatry-
wancj z ekcrnonriczlrego punktu widzenia, gdyŻ łącr'y jakośÓ ściślc z wymaga-
nialni rynku oraz odnosi się do kosztów wytwarzania, które są jednyn z podsta.
wowyclt krytcriów optymalizacji ekononricznej starrów jakości6.

Roslrącc zróŻnicclwalrie of-eńy ryllkowej w połączeniu ze zwiększającą się si-
łą nabywczą konsullręnlów i coraz większymi wymaganialni stawianylni wobec
nabywanyclr produktów tworzy projakościowy przynus dla przeclsiębiorstw oraz
unrchanria nreclranizln konkurencjijakościowej lv miejsce konkurencji cenowej.
W ostatnich lalach rola jakości produktów zaczęła byc dostrzegana nle tylko
w sf.erze wy.twarzania, ale równieŻ w obszarze zarządzania. Wynika to z taktu'
Ze proccs tworzcnia jakości produktórv w llowoczesrrynr przedsiębiorstwie po-
winien przebiegac nie tylko na poziomie operacyjnyn' ale równicż w płaszczyż-
nie strategicznej. czy\i podlegać globalnemu zarządzaniu. Ciągłe doskonalenie ja-
kości staje się najistotrriejszynr zadaniem przeclsiębiorstwa, potriewaz jest jed.
nymZ podstalvowyclr instrutrrentów zabiegania o klienta. Sprzyja temu odpowied-
ni system zapewnienia jakości' czyli uclokumelltowany zbiór zasad i procedur

6 W. Łuczka-Btlku|tt' W|,bruna elctnent1,
(rcd,), Za rzcyl za n i e .j a ko ś c it5 ś ro dow,i s k i e n i
9-24.
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bezpieczcństv,ent v'yrobów', Prodruk, PoznaIi 2005, ss.
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postępowania, obejnrujący okrcślone etapy postępowania i Życia wyrobu, atakŻe
wszystkle funkcje i procesy w przedsiębiorstwie,.

Stosor,vanie systemów jakości w polskich wtrrunkaclr jest dosyc powszechne,
chociaz przesłanki do rvdrazania tego typu systenru są różne, llp. rosnące wyma-
gania klientów, poprawa sprarvności funkcjotrowania przedsiębiorstwa, poprawa
jakości wyrobów, oczekiwania co do pozyskania lrowych odbiorców, presja od-
biorców zagranicznyclr i odbiorców krajowych. Jednak dla większości przedsię-
biorstw wdrożenie Systemu zarządzanta jakością (SZJ) wyrrika przede wSZySt-
kim z chęci uzyskaniir przewagi konkr'lrencyjnej rra ryŃu popl.zez poprawę Sy-
stemu zarządzania organizacją, podrliesierrie jakości swoich wyrobów czy teŻ
czerpante korzyści marketingowych z uzyskanego ccftyfikatu.

W sektorzę Źywnościowym jest wiele systcmów jakości, których znaczenie
i klasyfikacja Są częSto rnylnie rozulrriane. Zarządzanie bezpieczeristwelrr zy.w-
ności jest integralną częścią całegtl zarządzzl,nta, alc często dostrzegane jest jako
jedyr'y i koricowy środek zapewniający jakość prcxluktu zyr,vrrościowego. W zbio.
rze systemów jakości stosowanych w produkcji żywrrości wyrożnic można8:

Dobre Praktyki Produkcyjne (Good Manufilcturing Practises _ GMP)' któ-
rc opisują ogóirre zaprojcktowarrie i wykorzystanic urządz'cli i sprzętu do zapew-
nienia higieny; w rolnictwic odpowiadają olte Dobrytn Praktykom Rolniczynr
(GAP)' a w handlu iywrrością. Dobryrrr Standarclom fligienicznynl (GI-IP),

Analizę l{yzyka Korltrolnych l)unktćlw Krytyczrrych (IJazard Analysis
o1. Critical Corrtrol Points lIAc-C--P)' ktćlrlr jcsl SysteI)]atycznyln IrazędzieIn
w utrzylllywaniu bczpicczclistwa Żyr,vrrości,

System Jakościoweg o Zarz'tydzania (Qual ity Matragctletlt Systern)' który
stanowi Irzeci poziolrr w zbiorze systenlów jakości; jednynr Z Jego przykładów
jest nonna lso 9000' ktćlra ułatwia r'arządz'anie zoricntowarlc lla jakośó i umoż-
liwia r,vłączcnie procedur kontroIrrych z I.IACCP,

Kompleksowe Jakościowc Zarządzanie (T.otal Quality Management -
TQM) koncentruje się na podnoszeniu jakości i bezpieczctistwię na poziomie
operacyJllyn i stratcgiczllym; jest często postrzegane jako ostateczne narzędzie
konkurencyjności, które daje pervność, ze dany produktjest bczpieczrty i spełnia
wszystkic wymagania klientów.

A. Dobra PrakĘka Produkcyjna wykorzystujc doświadczenia zdobyte przez
ludzkość lv zakresie przechowywarlia, obróbki z}.wrrości i jej spożywania, wspar-
te wyrrikami badań naukowych. obeclle wyll]aga]lia związatlc z GMP dotyczą
kaidego czylrnika, który moze lvpłynąć rra lrigienę i bezpieczeństwo produktu
w procesie wytwarzania, a tym Saln}Ąn i na jakość gotowcgo produktu SpoZylV.
c.I'ego. Wynagania te dotyczące podmiotów gospodarczych r,r,iązą się głównie z:

' T. I-{crmaniuk' Strotegicznu rola .juktlści produktów, .joko czynnik 'sukcesu przedsiębiorstwa
w globaliztjcpej się gospodarce, w: S. Makarski (rccl.), /iyrlrort,e nlechoniznty,,., ss. l25-l30.

o W. Urban, Systenlyjokości a podno.szatie konhtrenc.y'jności. Wyniki hatloń w pneny'śle spo:yw.
czynr, Wydarvn ictwo Pol itcchni ki Bialostock icj. Biatystok 2003.
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- buclowąpomieszczeń produkcyjnych i innych budynków i buclowli,
- wyposaŹenien], tnasz1mami i innymi sprzętem produkcyjrrym,
- jakością surowca' półproduktów i dodatkow do proclukcji,

techrrologiiy wytwarzania,
kwalifikacj ami i szkoleniem personelu,

- mctodami stosowanej kontroli jakości'.
Systern GMP moze furrkcjorrorvać jako samodzie|ny, nieza\eż'ny system jako.

ści, wpisarry rv system zarządzania przedsiębiorstwen1 albo jako część zintegro-
wancgo systemu jakości' .]ednak w przypadkr"r przedsiębiorstw przetnysfu spo-
ż.ywcz,ego GMP rlalezy |Iznac za fazę wstępną w przygotowywaniu się do wpro-
wadziuria zasad IIACCP i norm ISO 9000.

B. IIACCP jest systemem prewencyjnym, skupionym na zapobieganiu za-
grozeniom, k1ore nrogą wystąpić w procesacll przetwarzania zywności. Systenr
HACCP daje zarządzającyn i klientonr pewność, ż'e przy dostępr.rej wiedzy
i tcclrrricc proclukt IIoZlla uznac zabezpiecmy. W skali międzynarodowej system
tctr .1cst llwazany za najbardziej efektyr,vny sposób panowania nacl bezpieczeri-
stwenr Żyrłności, w tyn sprawowania kontroli rrad clrorobanri przenoszonylni
przez Żyrvność.

W l)olscc zgodnie z ustawą z 71 maja 200l r, z' pózn. ZlTl. o warunkach zdro.
r'l.otnyclr zytvności i żywienia' olrowiązek wclrazania zasad HACCP spoczywa
rra kicnrjącynr zakłaclctrr lub osobie przez' niego upowaznionej. .fym 

obowiąz-
kienr zostali tlbjęci wszyscy produkujący lub wprowadzający clo obrotrt zyw-
lrośc, za rvyjątkicm producentórv na etapie produkcji pierwotnej (t;' produkcji'
chowu lub uprawy produktów pierwotnyoh). W myśl ustawy' systenr analizy za-
groŹcri i krytycznycl.r pur*tów korrtroli naleŻy rozunrieć 1ako postępowanie ma-
'f ąca nu calu xtpel.vnicnia llezpicczeństlytt zvv,ności, poprzez identy/ilcację i osza-
c,tłlłutnia skuli zagrozali z punktu lt,i,dzcniu lakości zttrov,olnei ż'vwności oruz
r.y,z.\lka v))Stą?icnia zclgrtlżeń poclcza,s przebiegu w*,szystkich etupów procesu pro.
ńńcii i obrotu żywnościc1|o.

C. Sy.stcm Zarządzania Jakością w przcdsiębiorstwach rohlo-spozyw czych,
oparty na rliędzynarodowych normach ISo 9000, jest modelem uniwersaln}rm
i obcjmu1e wszystkie ogniwa procesu wywarzania produktów zorientowanych
na jako.s.ć. Na pienvsz,1,ln plttnie.stalvia się rrie kontrolę końcowego produktu, lecz
kontrolc wszystkiclr ogriw łalicucha wy'twarzania produktów, począwszy od go-
spoclarstw rolnych, a skończ}rvszy na sprzedaży środków żywnościowych w skle-
pach dctalliczllyc|l. Systcnr ten pozrvala stwierdzić, ze przedsiębiorstwo ustaliło
sr,vą politykę jakości, cclc, środki realizacji i g1vararrtuje wysoki stopieli wiary-

', 
\,' 1-uktllr.ski. Zttl:cgl:ctlIit, .ltlłrll.cic1 'iukłl nrckltkt:rt,ięł.r:cłirl konkttrcnc1,jttości produknt (na

pl:l,kladzic plzelu'ór's|yra spo:.yltczego)' w: J. Jagas (red'). Pl.orirrlrrywność _ konkurencylność _ ine-
g-oc7o, Wydriwnictrvo Uniwcrsytctu Opolskicgo, Opolc 1999, ss. 288-300.

'', J. G(lrna, S.vslen HACCP.joko glvnruncja bezpieczne.j z.vtt,ttości, w: W. Łuczka-Bakuta (rcd.)'
Zot:tylztnic f rtkt.';cit1..., ss. 5ll)0.
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godrrości w celu zapewnienia bezpieczeIistwa klientorv, a produk1y i wykonane
pr ace rzęczw i ście spełni aj ą lub przewy iszaj ąoczekiwani a nabywców'' .

Dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej wdrożenie SZJ jest istotnym filarem
podtrzynrującym ich długoterminowe strategie prowadzące do sukcesu. Począt-
kowo niędocenianynl aspek1etn rvdrozenia było obnizenic kosŹów r,vewnętrznych
złej jakości. okazalo się jcdnak, ze przedsiębiorstwa' które prawidłowo wdrozy-
ły system, notują malejące koszty złej jakości. oczywiście, dodatkowym kosz-
tem jest utrzymatrie Systelnu, ortattizacja szkoleń oraz nakłady na rozwój, ale
tego rodzaju wydatki są zwykle Ilrlliejsze niż oszczędności związane z efektyw.
nością SyStemu zapewnienia j akości'

l{osnąca popularność systemów jakości zgodrryclr z ISo serii 9000 sprawiła,
ie w dyrekty''vach Urrii Europejskiej ujęto je jako kryteriurn oceny zgodności
z wymaganiami. I'oclzielono obszar oceny na obligatoryjny i dobrowolny. Dzia-
łanie w obszarze obligatoryjnytrr bcz cer1ytikatu jakości jest praktycznie nięmoz-
liwe, natomiast w obszarze dobrowolnyn - bardzo trudne. Przcdsiębiol.stwom po-
siadającyrn wdrozony, lecz nieceftyfikowany SZJ trudno jest konkurować na ryn-
ku, podczas gdy większośc przedsiębiorstw posiacla taki certylikat będący obięk-
tyr;vnynr potwierclzetricllr j akości prod uktórv l r.

D. Kompleksowe Ztrządzanie Jakością .|.QM w przcdsiębiorstwach rolno-
-spoiywczych jest najnowszym systemem zapewnienia jakości, który łączy w so-
bie pozytywne eletnenty dotychczasowych koIlcepcji, a szczególnie Dobre Prak-
tyki Proclukcyjne, ISO i HACCP.

Dzięki zintcgrclrvatrcrrru poc1ejściu moitra uzyskać drrio infbnnacji o charak-
terze metodycznyln i powinrro się jc wykorzystać do trvorzcnia założeri planu
IIACCP w danej instytucji. Nonly ISO 9000 kłaclą duzy nacisk na s|ormułowa-
nie i wdroierrie polityki jakości, co rna istotnę znacr'cnje dla skuteczności syste.
mu jakości. Dają onc wskazórvki dotyczące tcgo, jak rvprowadzic, ltdokumento-
wać oretz utrzynrac oclpowiedni ieI.cktywny systcrn jakości. Systerrr HACCP sta-
nowi zatctn swoisty starrdard zarządzalia produkcją żywności, natolniast nolTny
ISo 9000 zapewniają warunki, aby tc standardy były możliwe do wykonania.

Systeln GMP kładzie nacisk lla Stronę zasobów techlricztlych przcdsiębior-
stwa .. budynki, lrlaszyny, lokalizację, odprowadzarrie oclpadów i rrieczystości'
Stawia takze wymagania dotyczące ,,nriękkich zasobów'' przedsiębiorstwa - prze-
strzegalrie higierry przez pracowników. HACCP wyraźnie skupia się na odpo-
wieclniej organizacji, ale tylko wybrallych punktów działalrlości przedsiębiorstwa.
Wskazuje rozwiązania eliminujące zagroż'elia poprzez ścisłe monitorowanie pun-
k1ów, w których istnieje duże Iyzyko wystąpienia zagroŻeń. Systenr ISo 9000

.' K. Nicwiaclot.l1ski, Agrobiznes, Podstou,oyt'e zugadnienia z eletnentąnli ntarketingu, Wy.Ższa

Szkoła Finansów i Zarzt1dz'ania w Białynlstoku, Białystok 2003' ss. f|5.2|7 '
.' A. He*'l.s, L. Gajda, S.ystenl.v zal.:t1dzania.jako't:cir1, Wyclawnictrvo Politeclrniki Sląskiej, CIi-

lvice 2()05. ss. ó3.65.
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'ności lv celu Zapęwnienia bezpieczeńStwa k]ierrtórv, a produkly i wykonane
:e rzeczywiście spehiają lub przewyższają oczekiwarria nabywców' '.

Dla przedsiębiorstw Unii Errropejskiej wdrozenie SZJ jest istotnyrn filarem
itrzyrnującyrrr ich długotcrmiIlorve strategie prowadzące do sukccsu' Począt-
yo niędocenianynr aspek1em lvdroienia było obniŻenie kosŹów rvewnętrznych
jakości. okazało się jcdnak, że przedsiębiorstwa, które prawidłowo wdrozy-
;ysteln, notują rnalejące koszty złej .iakości' oczyłviście' dodatkowym kosz-
rjest utrzynratlic systemu, organizacja szkoleń oraz nakłady na rozwój, ale
r rodzaju wydatki są zwykle mniejsze niz oszczędności związanc z efek1yw-
cią systcnru zapcwnicIlilt jakości.
Rosnąca populan-rośc systemów jakości zgodrryclr z ISO serii 9000 sprawiła,
w dyrektywach Urrii Europejskicj ujęto je jako krytcrilun oceny zgodności
yn-raganiami. I)odzielolto obszar ocęny tla obligatoryjny i dobrowolny' Dzia-
ie w obszarze obligatoryjnytrr bez ccrtylikatu jakości jes1 praktycznie niemoz-
:, natomiast w obszarze dobrorvolnyn - bardzo trudne. Przedsiębiorstwom po-
lającynr wdroŹorry, lecz nieceńyfikorvany SZJ trudrro jest konkurowao na r}ryI.
podczas gdy większośc przedsiębiorstw Posiada taki certylikat będący obiek-
'nym potwierdzenielr-r jakości produktórv'-.
D' Konrpleksowc Zarządzanic JakoŚcią .IQM w przcdslębiorstwach rolno-
lzyl,vczychjest tlajnorvszym Systcnet-lr zapewnicrua jakości, ktćlry łączy w so-
pozyt}rwne elementy dotyclrczasowych konccpcji, a szczególnie Dobre Prak-
iProdukc,vjne, ISO i IIAC('P.
Dzięki zintegrowanelllu podejśclu nroż-tta uzyskać duzo irrfbtmacji o charak-
le metodycznyn i powinrro się je wykorzystać do tworzenia zał.ozeń p|anu
.CCP w danej illstytucji' Nonny ISo 9000 kłaclą cluży nacisk na slbnnułowa-
i wdrozenie polityki jakości' co nra istotnę znaczenie clla skuteczności syste-
jakości' Dają one wskazówki clotyczące tego, jak wprowadzić, udokumento-
:oraz'utrzynrac odpowiedni i efektywtly systellr jakoŚci. Systelrr HACCP sta-
vi zatetn swoisty standard zarządzania produkcją zywności, natomiast norTny
) 9000 zapewrriają warunki, aby te starrdardy były możliwe do wykonania.
Systenr GMP kładzic rlacisk na strol.tę zasobow tecłrnicznycll przedsiębior.
a - budynki, maszyl]y, lokalizację, odprowadzanie odpadów i nieczystości.
lviatakż.e wymagania dotyczące ,,nriękklch zasobów'' przeclsiębiorstwa - prze-
eganie lrigieny przez pracorvllików' HACCP wyraŹrie skupia się na odpo-
druej organizacji, ale tylko wybrarrych punklów działalności przedsiębiorstwa'
kazu1erozwiązania elirninującezagroŻenlapoprzez ścisłe monitorowanie pun-
lv, iv k1óryclr istrlieje duż-e ryzyko rvystipierria zagroŻeń. Systeln ISo 9000

'. K. Nicwiadorllski, Agrobiznes' Potlstoy,tlwe zogadnieniu z elentenfumi narketingu' WyŻsza
rła Finansów i Zarz'ądz'ania w Białynlstoku, Białystok 2003, ss. 215-2lr7.
2 A. H"*as, L. Gajda, S),stamv zttrtylzania.jakoslclą, Wy<lar,r,nictwo Politeclrniki Sląskicj, Gli.
,2005. ss. (r3-(r5.
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skupia się juz nie tylko na Samcj korrtroli jakości, Zapobieganiu pogorszenia ja-
kości, alc takze na doskonalerriu systęlnu organizacyjnego przedsiębiorstwa''.

Metoda IIACCP dotyczy głównie jakości produldu, zaś normy ISo 9000 - ja.
kości procesow. W zwiqzku z tyrn w celu połączenia efektywnego zarządzania
jakością zbeząieczetistwenr wytwarzanego procluktu zywnościowego przedsię-
biorstr,vo powirrno wdraz-ac nretodę I.IACCP i normy ISo 9000 równolegle. Mo-
del systernu zarzt1dzanta jakością jest koncepcją ogólną szeroko rozbudowaną
ulvzględrriającą wiele czynnikow oddziaływania. Dlatego rv przypaclku produk-
tów zywnościowych nalezy przyjąć, ze przedsiębiorstwa przygotowujipe się do
wprowadzenia SZJ powinny we wstęprrej fazie z,rea|izowac załoŻenia systemu
GMI,' a tlastępnie przejść do metody FIACCP oraz wdrożenia otltawianego Sy.
stenru rv całym zakrcsie. Spełnienie zasacl GMP zapewni f,rmie optymalne wa-
nrnki liigierry produkcji zy''vności, z uwzględnielriem higieny pracowników, urzą-
clzeti, maszyn, buclpków i otoczenia, a dokorlanie analizy rómycli zagroŻeti, mo-
gi1cych rv procesaclr u,ytwórczych zwiększyć ryzyko utraty bezpieczeństwa pro-
dukorvanej zyrvności, i okeślęnie punktów krlycznych pozwoli wprowadzić
tlletodę rlACCP. o skutęczności GMP oraz I{ACCP decydują baclania i kontrola
całcgo cyklu wytrvarzania produktu żywnościowego. W przedsiębiorstwach rol-
llo-spozyvyczych systeln GMP stanowi wstępną fazę przygot"owania się do wpro-
'nvaclzania zasacl i wytycznych systemu I{ACCP oraz wyrnagari norm ISO 9000'1.

,l p<lwyŻszcgo widac wyrazlrie, jak wyrrlagania trzeclr systemów uzupełniają
się wzajemrrie w tetl sposób, Że polączer-ric Systelnu GMP' IJACCP i ISo 9000
układa się lv jeclen kompleksowy systenr jakości clla przenrysłu spoŻywczego.
Jcst to waznc ze wzglęclu l]a to, Ze zarządzanie produkcją gwaranlowanej jakości
to działanie kol.npleksowe i wieloaspektowę. Konrpleksowe, gdyz uwzględnia
kontrolę Surowca, jcgo przetworzenie, pakowanic, |nagazynowalrie, dystrybucję
i sprzcclaz. Wieloaspcktorve, gdyŻ uwzględrria udział pracowników wszystkich
poziomów zarządzania w firmie, ich szkolerlie' przygotolvarrie do zawoclu, ocl-
powiedzialność, podział obowiązków i zaangaŻowanic, tj. czynrlik rrrotylvacyjny
i odpowiednie nastawicnie''.

Konkurencju jakościowa w polskim Sektorze mlecz,arskim
The quality competitive in polish milk sector

Sektor nrleczarski statrowią producenci tlrleka, podmioty gospodarcze prze-
twarzające rnlcko t wytwarzającę przetwory Inleczarskie oraz uczestlricy proce-
sórv dystrybucji i rynku produktów mleczarskiclr. Produkty mleczarskie ceclruje

,. W. Urbart, S.ystatlt1,'jttkośc.l..'. ss. (14-(16.
J J  , -  . t  t,  .  |) .  lukowski .  h t=t1t l :  t  t l  i  t , . j  t  t  Ao'ł< i  t  1 ' ' '
,. M. Urblttliak, Korzyści tt,1:nikoitpe z ł,r|nl:ettią ,s)/stcnlóv,zulz(1dzania, cz. II, ..Problcnly Jako.

ści'. 7/2(X)(l' ss' 2l'25; P' Cludowski, Czynniki lt,spierające oraz bariaty pny wdrożaniu systenów
jakośc'i u. malych orgattizttcittch, cz,. ||, '.Problerny Jakclści'. 5/200ó, ss. 35-39.
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)a- Zwykle duŻa nietrwałość, na ogół niska clastyczność popytu, wyl)lagają onę
Sprawnie działających kanałów dystrybucji oraz systetnow logistyczrrych' W ta-
kicj sy,tuacji koniecznc są rcgulacje sf.ery ryrrkowej sektora Inleczarskiego, które
warulrkują jego rozrvój i r'vyodrębnienie z, systenru gospodarki iywrrościowej.
Stan ten wyznac7.a warutrki korrkurcr-rcyjności tcgo sckttlra w tldtlicsietriu clo irl-
nyclr sektorólv gospodarki kraj orvcj i międzynaroclowej'.,.

Mleczarstwo zajmujc, obok produkcji rrrięsa, bardzo ważlri1 pozycję w pol-
skim scktorzc rolno-spozywczym, a clrów bydła nrleozllcgo jest jec1llą z .podsta-

wowych gatęzi produkcji rolrriczcj. Zajnruje się rrirrr około l tnln gospodarstw,
z C7'C,go blisko 400 tys. sprzedajc rrrlcko do zak]adóu, lrrleczarskiolr. W porórvna-
niu z innymi krajami Unii Europejskicj Polska jcst znaczilcynr producentcm mle-
ka. Jedynie Nienlcy, Frarrcja, Wielka Brytania i w lrięwiclkitrr sttlptriu Wloclry
odz,nacz'ają slę wyiszą roczllą tej produkcji'

I,rodukcję mleka w Polsce możlra nazwac ekstensywttz1. Wynika to z nicko-
rzystncj struklury obszarowcj gospodarstw, niskiej obsady krow i ich wydajno-
ści. Dochodzące clo tego słabe rvyposaienie techniczne oraz duż'tl pracochłon-
ność produkcji powoclLlją wysokie koszty i niską opłacalność produkcji. Produk-
cja rnleka w Polsce w ostatlticlr lataclr ustabilizowała się na pozitlrnic ok. 11-12
nrld litrów i jest nizsza o około 4 nrld litrów ttii ntaksylllaltla proc'lukcja z po.
czatku lat 80."

I)roclukty tnlcczarskic o wysokie1jakości i przedłuzoncj przydatlrości clo spo-
Życia, a takich poszukujc konsunrent, wynragają dobrcgo jakościowo Surowcćl.
Mleko jako surowiec llusi odpclwiadaó statldardom jakości rrrikrobicllogiczncj
i zdrorvotnej. Nic da się bowiern Z Surowca o niskioj jakości rvypl.odukowac pr7'e-
tworów o wysokich wańościaclr smakowo-zclrowottlych.

Kottsekwcnttre cgzekwowatric przcz polski przenrysł trrlcczarski wysokiej ja-
kości rrr]eka stoptliowo ograrricza liczbę clostawcólv. Systctlratycznic rnaleje licz.
ba gospodarstw posiaclających 1-4 krów. W zwię'ku z tyrn likwidowane są tra-
dycyjne zlcwllie nrleka, a upowszechniany jcst bczpoŚredni odbiór rrrleka od rol-
nika za pomocą autocystcm. W rejonaclr o rozdrobtriotrcj strukturze gospodaro-
watria orgalrizowatrc są sąsiedzkię zlęrt,nie }vyposazotle w spccjalne zbionliki,
w ktorych gromadzonc jest rnleko z okoliczrryclr gospoclarstw bezpośrednio po
udoju.

Na poprawę jakości mleka Surowego i produktów nrleczarskich wpłynęły teŹ
Zaostrzone 'uvynogi dotyczącc czystości oraz składu biochellricznego Surowca
mlccznego. Z fbnnalnego punktu wiclzenia Sprawy jakości Surowca rcgulują
odpowiednic przepisy prawa. W 1995 r. została opracowana Polska Nonna PN-
-A-86002' która stała się obowiązująca od l stycznia l998 r. Według tej tlomy
kryteria stawiane nlcku w najwyiszcj klasie jakości (klasa ekstra) w pełni od-

'.'A. Battlnki, M. Nicwęgkirvski, Konkurenc'y,lno.śc pol.skcgtl ntlc,czttlslltut. w. D. Nicz-gocllr (rcc|'),
i,nldla pzewng..., ss. 420-425.

l7 IIt ic lc 'n.

Ja-
nla
Slę-

ńo-
mą
luN-

r d o
imu
sy-
wa-
rzą.
mo-
pro-
dzić
.rola
rol-
pro-
)0r4.
liają
)000
,ego.
lości
dnia
rucję
.krch

^ l, uu-
yJny

)rze-

:huje

Jako-
'entóv

t t7



Barbara Hadryjariska

powiadają walullkoln' jakie musi spełniac mleko w Unii Europejskiej. Noma ta
opafta jest na jakości higienicznej rnleka oraz temperaturze dostarczanego mle-
ka, co wynika z fak:tu, że jakość produktow mleczarskich za\eŻy pruede wszyst-
kinr od wysokiej jakości milc.obiologicznej nrleka. Na jakośó tę najważrriejszy
wpływ ma higiena doju, sclrładzanie nr]eka bezpośreclnio po udoju, transpoft po-
zyskanego Surowca oraz opieka Weterynaryjna' Poprawę jakości pod względern
składu clrenricznego lrloztla uzyskać popr,Zęz odpowiednią ocenę mJeka, Żywie-
nie oraz selekcję i poprawę cech rasowych w oparciu o okeślanie użyteczności
mlecznej krórv.

Kolejne znriany w przepisach zostały wprowadzone w 2000 r' i w głównej
nrierze dotyczyły clirninacji z obrotu Irrleka o nizszych klasach jakościowych.
Od 2000 r. z obrotu wykluczone jest mleko klasy III, odf00f r. - mleko klasy II,
a do koIica 2006 r' do obrotu dclpuszczone będzie rrr]eko klasy I.

obecnie w Polscc w skupie mleka obowiązuje Rozporządzenię Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca f002 r. w sprawie szczego|nych warunków
wcterynaryjr"ryclr wyrnagarrych przy pozyskiwaniu, przetwórstwię, składowaniu
i transporcie nrlcka oraz prze|worów tłrlecztryclr. Rozpt-lrządzenl,e to zrównuje
wynagaIria weteryIraryjnc w stosullku do jakości nrleka Z wymaganiami unij-
r lymi (dyrcktywa 9214ó)l^.

o systernatyczncj poprawie jakości mleka w skupie najlepicj świadczy odse-
tek mleka kupowatrego w klasie ekstra. W 1998 r. wylosił on I5oń, w 1999 r. -

35,ń, w 2000 r. - 46%' rv 200 l r. 56,1oń, w 2002 r. - 7O,2oA' rv 2003 r. - 81,ń,
w 2004 r. ok. 857o' l.err Znaczący i stosunkowo szybki postęp osiągnięto głów-
nic poprzez ograniczeIrie |iczLły dostawców omz dzięki rosrrącej koncentracji
produkcji i dostaw rnlęka. Rosną dostawy przcde wszystkim z gospodarstw mo.
dernizrujących prcdukcję Itrlcka, zwiększających produkcję oraz poprawiających
jakośc.

Przemysł mleczarski bardzo szybko dostosowuje się do standardów urrijnych.
Wedfug stanu z kotica września 2004 r., juz2I5 mleczami spełniło unijne wy-
nrogi sanitarno-wct€rynaryjne, podczas gdy rta początk-u roku wynrogi te speŁ
niło około 60 zakładów' Jednak poprawa jakości mleka kształtuje się róznie
w poszczególnyclr rcjorlaclr kraju, na co lna wpływ wiele czylników m'in.: wa-
runki naturallle, wielkośc gospodarstw, pozionr wiedzy rolniczcj, wyposazenie
gospodarstw w specjalistyczny sprzęt oraz korrdycja lokalnego przetwórstwa. Do
silnych rvojewództw pocltym względem lnozna za\iczyć.. podlaskie, wamińsko-
-n'tazurskie, mazowieckie, zaś do najsłabszych - rnałopolskie, świętokrzyskie,
podkarpackie.

Na jakość przetworów mleozarskich wpływają przede wszystkint następujące
cechy:

' ' G' Rybickl,.,lrtko.ść suroll,ctt i protluktóvt, lt, pnentyśIe nlleczar,skint' w,. S
kttt e ntechan izl,r.y..., ss. f61 -2'72.
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zdrowotnośó produktu: bez4lieczeristwo dia zclrowia, war1ość odŻywcza,
wartość el.lergetyczna i dietetyczna'

atrakcyjność SensoryczlŹl: wygląd Zewnętrzny produktu, korrsystencj a, wy-
gląd na przekroju, zapach, soczystość i kruchośó, smakowitość,

- dyspozycyjność: trwałośc, łatwość przygotowania, wielkośc jedllostkowa
i rozpoznawalność produktu.

Wszystkie te cechy są bardzo istottle dla procluktów mleczarskiclr, porriewaz
ksztattują jakość, która przesądza często o prefererlcjach rlabywców oraz jest
jednym z głównych czynników zdobywalria przewagi konkurencyjnej na rynku
wewnętrzl.lym i zagraniczt.rym. Przedsiębiorstwa ntleczarskie, dbając o wysoką
jakość produkowanych przetworów, wdrazają zasady Dobrej Praktyki l{igie-
nicznej (GHP) oraz Dobrej Prak1yki Produkcyjnej (GMP)' które urnoiliwiają im
z kolci wprowadzcnie systemu FIACCP. Na bazie tych działań przedsiębiorstwa
mleczarskie wdrażają i ceńyfikują System Zapewnienia Jakości wedtug I]oITny
ISo 9000' który będąc elementenr zarządzania strategicznego, zapewtria closko.
nalcnię procęSu produkcji, atakŻe sfuŻy do promocji przedsiębiorstwa'

Podsumowanie
Conclusions

Pośród współczesnycl-r przcdsiębiorstw długookrcsclwc sukcesy odnoszą tyl-
ko te, które poprawę pclzycji konkurencyjnej uznają za swój główrry cel strate-
giczny. Przedsiębiorstwa tę zdają sobie Sprawę' że jednynr z najważniejszych
czynników konkurencyjności jest jakcśc, którą wykorzystująjako główny atul
w kształtowaniu swojej pozycjl na rylrku. Wysoka jakość staje się bezwzględ-
nytn warunkiem utrzynania i poszerzenia ryrku, a trawet zródłern podnoszenia
produktyrvności. Konsekwencją takiego sposobu myślenia jest wprclwadzanie sy.
stemów zarządzanl,ajakością w przedsiębiorstwach stwarzających warunki cią-
głego doskonalerlia jakości'

Szczególnie istotna jest sprawa jakości dla producentów aftykułów Spozyw-
czych, w tym równiez dla sektora mleczarskiego' który zajrrruje zllaczące nriej-
sce w globalnej produkcji kraju. Sektor mleczarski w Polsce nalezy do najwaz-
niejszych ogniw gospodarki Źywnościowej WpŁywa na to duży udział chowu
bydła mlecznego, produkcji i przerobu nrleka omz ilość produktórł' mleczarskich
Spozylvanych przez społeczetistwo' a takze rola artykułów mleczarskich rv han-
dlu zagranicznyn).

W procesie restrukturyzacji produkcji mleka oclpoczątku lat 90. na|eŻy z,wro-
ció uwagę na spadek pogłowia i<rów, wzrost wydajności oraz poprawę jakości
m.leka. Na poprawę jakości skupowanego mleka ma wplyrv rvdrazanię od l998 r.
nowej Polskiej Normy na mleko Surowe. Duze znaczenie rlrają też przetniany
w skupie i transporcie rrr]eka: zwiększanie odbioru bezpośredniego z gospodar-
stwa do zakładu oraz eliminowanie zlewni i punktów skupu. Wprowadzane są
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takŻe b ar dztej rygoryStyczne Standardy sanitamo-weterynaryj ne, zgodni e Z prze-
pisami obowiązrując}llli yl Urrii liuropejskiej. W związku z lym coraz więcej
producerrtów w tym sektorze wdraia System Zapewnienia Jakości według nor-
my ISo 9000, a także system bezpieczeństwa zywności HACCP. Tylko takie
działanie zapewni bowiem utrzymanie jakości produktów rnleczarskich na wy-
sokim poziomie, gwarantującyn rł, dalszej perspektyrvie osiągnięcie przewagi
konkurcncyjnej na rynku.
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Sl reszczcttit

obccnic d|a przedsiębiorstw mlcczankich jcdnyn z waznic.jszych clenrctrtów sh.atcgii przeclsię-
biorstwa jcst jakość. Konkurcncja jakościowa stala się podstawowytrl eletltcIltcm ponlagającynl utr.zy-
rnać uz,yskaną lvczcśnicj pozycję na rynku. a takŹc zdobyć l)rzcwagę nad konkurcntanli. oczckiwania
nabywc(lw produktriw rnlcczarskich odnośnic cltl jakości wzrastają z'nacz.nie szybciej niż lnoiliwości
prclclucentów' Toreż,prt'y rosnąccj konkurcnc.ji p<lzyskanic wicrncgo klienta stajc się coruz nu<lnicjszc.
Przcdsiębiorstwa lrluszil potlnosić pozionr.|akoŚci produkt(lw lnlcczarskich' a jcdnynl '" .1.1n.nbó*
jcst wdroŻcnic. a następnic ccńylikowanic Systcmu Zapcwnienia Jakości na tcrcnic clancj icdnostki
produkcyjncf.

The forming of (lualtty as an eler,rent of competitiveness
in nilk conrpanies aS ąn exan|ple

Juntnnry

At prcscnt thc t1ua|ity is orrc of thc ln()st illlpońant clcmcnt clf cclmpanics, stl.atcgy lbr rnilk colrl-
panics. The quality corrlpctitivcncss has bccomc thc basic clcrncnt which hclps to kccp carlicr achic-
vctl nrarket ptrsition and to gain the uppcr hand ovcr thcir cornpctitors. Thc quality cxpcctations of
purchirscrs of nrilk protlucts grow l'ar cluickicr than possibilitics of produccrs. Thcrclorc cluring the
growing compctition to obtain f'aithfll clicnt is going to bc lnorc and more clifficult. T|c rnilk colnpa-
nics tnust lili thc lcvel of quality of rnilk products. One of thc way is introduction and ccrlificatiori o1'
assurancc quality systeln in rnilk contpany.

121



JOANNA WTSNIEWSKA

Stąn i perspektywy sektora rolnego w Polsce

The status and perspectives of agricultural sector in Poland

ł|/stęp
Introduction

Przystąpicnie Polski do Ulrii Europejskiej stlvorzyło dziejowąSZanSę dla zmia-
ny roli sęktora rolnego w gospodarcc narodowej. Cclem artykufu jcst okrcślenie
statlu rolnictwa w oparciu o arralizę wybranych makroekotrornicznych wskaŹni-
ków dostępllyclr w publikacjach GUS oraz nakrcślenie prawdopodobnych prze-
mian w sektorzc rolnynr w przyszłości. Dla wyznaczenia micjsca rolnictwa
rv gospodarce llarodowej przyjęto takie paranretry, jak: wielkośc produkcji, za-
truclnienie, kapitał, wydatki publicznc i nakłady inwestycyjne w rolnictwię dla
5-letniego okresu, tj. lat 2000-2004. Wskazniki oceniono pod względem ilościo-
lvyrrr, jak i jakościorvyrll.

l. Rola rolnictwa w gospodarce narodowej

The role oJ'agriculture in domestic economy

Potencjał polskiego rolnictwa jest znaczący. Według clanych statystycznych
za2004 r., rv uż1'tkowaniu rolniczynr znajdowało się 52,20ń ogólnej powierzchni
kraju, 16,8% pracujących znajdowało zatrudnienie w rolnictwie, łowiectwie i leś.
nictrvie, a wańość netto środkow tr.wałych zaangazowanych w rolnictwie stano-
w1ła3,7oń wańości ogółem w gospodarce narodowej. Dla tak kształtującego się
potencjafu produkcyjnego udział rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa w tworzeniu
produktu krajowego brutto (PKB) w latach 2000-2004 wyniósł średnio 4,3oń
i wzrósł w 2004 r. do 4,5oń. Jest to wielkość zblizona do przeciętnego udziału
rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego w krajach wysoko rozwiniętych,
jedrlakże kilkuprocentowy udział rolnictwa w wytwarzaniu PKB lv wysoko roz-
wirriętych gospodarkacl-r nie wymaga tak znacznego zaangaŻowania czyrrnika
pracy - w Polscę trzykrotnie wyższego w porównaniu z krajami UE (w f004 r.
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w UE średrrio 50ń ogófu pracujących Zatrudniona była w rolnictwię) oraz wiąże
się ze znacznie większym zaangaŻowanienr kapitaŁu rv porównaniu do rolnictwa
polskiego.

I'iczba ludności rolniczej, dla której głównym źroclłem utrzymania jest rol-
nictwo, zmniejszyła się u, Polsce z24oń w 1990 r. do 18'5% w 2001 r' i 15,6yo
w 2004 r. Na tle innych krajów człorrkowskich UE udzlat terr jest najwyiszy.
Telnpo spadku zatrudnienia w rolnictwie w Polsce jest znacznie njzsze niż w po-
zostałych państwaclr UE. Dla przykładu w latach 1990-2000 w patistwach Unii
wynosiło 3,4oń rocznie, podczas gdy w Polsce zaledwie 0,37o' W ciągu 20 lat
zatrudnienie zrrrniejszyło się tanr o 53,2%o, a w Polsce - o 3,5oń, .

Nakłady inwestycyjne sąto nakłady rzeczowe lub finansowe na środki trwa-
łe, pierwsze w1posażenie inwestycji oraz inne koszty zwtązane z realizacjąin.
westycji. Udzjał rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa w nakładach inwestycyjnych
gospodarki narodowej r,vynosił w iataclr 2000-2004 śrędnio 2oń - w analizowa-
nym okresie wzrósł z1,9oń w 2000 r. do2,2oń w 2004 r. W latach 2000-2004
wzrastał udział rolnictwa, łowiectwa i leśrrictwa w tworzeniu PKB i w nakładach
inwcstycyj nych gospodarki.

Tlbcla I. tJdział ro|nictwa, ]owicctwa i lcśnictrva w tworzcniu procluktu krajowego i w nak,ładach
inwcstycyjnych w Polsco w latach 2000-2004 (%)
'l'ablc 

l. J'hc rolc of'agriculturc, hunting and fbrcstry in tlomcstic procluct devclopmcnt and invcst-
tncrrts in Poland in ycars 2000-2004 (()/o)

Wyszczególrr icn ic 2000 200 I 2002 f003 2004
Uclział r.olnictwa. łowicctwa i lcśnictwa w tworze-
niu nrocluktu kraiorvcsn brutto

4.4 4.5 4.0 1 .9 A <

Udział ro|nictwa'  łowicctwa i  lcśnictrva w nak' la-
dach inwestvcvinvch uosnodar-k i  naroclowci

l . q I . q 2 . 1 1.0 ) )

Zród,ło: obliczcnia własne' llocznik Statystyczny RI) 2005, GUS' Warszawa 20()ó

Pier.wszy rok człorrkostwa Polski w Unii Europejskiej przyniósł wzrost udzia-
łu rolnictwa w wytwarzaniu dochodu narodowego. Rolnictwo w Po|sce pozo-
staje wainyrlr sektorem gospodarki narodowej, a po przystąpieniu do Unii Euro-
pejskiej jego znaczenie uległo zauważalnernu wzmocnieniu'. Jednakże w per-
spektyrvic f0-25 |at udział rolnictwa w tworzeniu PKB obnizy się prawdopo.
dobnie do 1-foń. Rolnictwo pozostanie nadal pierwotnyn źródłem żytvności i źro-
dłem odtwarza|nej energii. Zmniejszy się jego znaczęnie jako zrodła dochodów

.  ,  . 1
luonosc l  wle lsKret

. w. Poczta, M. Kołodzicjczyk' Potencja| produkcy1:ny rolnictwn polskiego i e/bktyv,,ność gospo-
durou,'ania u, ąspekcie integracji z Unią Rtropc.jskr1, WAR, Pozlati 2004' s. l7.

' Po!'kn u,ieś 200ó. Raport o Stlnie w.si, FDPA, Warszawa 200(l, s. 38.
r J. Wilkin (red')' Pot,.ska yr,icś 2()25. I(izja rozwoju, S))ilteza' Fundusz Współpracy, Warszawa

200-5. s. 12.
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Przykład krajów Unii Europejskiej wskazuje na rosnącą rolę pozarolniczych
.Żródeł dochodórv ludrlości zamieszkującej obszary wiejskie, w tym rodzin rolni-
czych' Wielozawodowość rodzin rolrriczych wynika przede wszystkim z potrze-
by uzupełnienia clochodu i rvyrównania standardu zyciaa .

Pierwszy rok cztonkostwa przyniósł równiez wzrost udziału rolnictwa w na-
kładaclr irrwestycyjnyclr gospodarki, co świadczy o zmianach w rolnictwie. W la-
tach2007-2013 przewiduje się dalszy Znaczny wzrost udziafu rolnictwa w na-
kładach irrwestycyjrrych gospodar1<l związany głównie z kontyruacją wdrazania
w Polsce unijnyclr programów modernizacji gospodarstw rolnych zapoczątkc>-
wanych w latacłr 2000-2006.

Utrzymr'rjący się wciąz wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie polskim
świadczy o charakterze rolnictwa chłopskiego, absorbującego duże zasoby włas-
nej siły roboczej, występującego w krajaclr o niskim poziomie rozwoju gospo-
clarczego. |{olnictwo było i jest bezpośredrrim z.ódłern utrzymania rodziny chłop-
skiej. Funkcja socjalna -_ prz,ciycia i przetrwania - jest niezwykle istotną cechą
charakterystyczną gospodarstwa chłopskiego'. Podstawową funkcją gospodarstwa
rolncgo, jcśli nic jedy.-'ą, rv Polsce jest nadal dostarczanie artykutów zywrrościo-
wych ludności kraju.

.l.cndcrrcja do znrniejszania się liczby ludności zatrudrrionej w rolnictwie jest
jcdną z najważ;-riejszyclr kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego' a w pew-
nych okresach staje się warunkicm postępu w rolnictwie. Zrnniejszająca się licz-
ba osób zatrudnionych w prze|iczetliu na hektar ziemi uprarvnej świadczy o przę-
mianaclr technologiczrrych i wzroście udziału kapitatu w tworzęniu wartości do-
danej w rolrrictwie. W aspekcie przewidyrłanyclr zmian spadek zatrudnienia w rol-
nictwie polskinr nabierzę prawdopoclobnie znacznie wyŻszego tempa nii dotąd.
Szacuje się, iz tnoze to być nawet spadek stanowiący ok. 50% w ciągu najbliz-
szych 10-20 lat.

2. |łydatki publicztte ł,o rolnictwo

The public expenses on agriculture

Wydatki budŹetu państwa prze,znaczone na wsparcie rolnictwa, łowiectwa
i leśrrictwa starrowiły przeciętnie 20ń ogółu wydatków publicznych w lataclr 2000-
-2004. Wzrost udziatu wydatkow budzetowych na rolnictwo' łowiectwo i leśnic-
two w f004 r. do poziomu 3,17o wartości wydatków budŹetowych ogółem i 0,7o^
wańości PKB wskazuje na wzrost znaczcnia wydatków na rolnictwo w polityce
gospodarczej paristwa.

' J. Idczak. Dochodv rolnicze a polityka rczwoju regionalnego Uttii Europelskie'1, WSB, Poznari
2001.  s .  144.

5 S. Malccki-Tepicht, Rolnictwo pl,;kie n'tąutc'h l950-2002 - dzicdzicnt,o i perspcktyv,'f, ,,Mate-
riały i Stuclia.. z. l96, Warszarva 20()5, s. (l.
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W pierwszych lataclr członkostwa nastąpi prawdopodobnie znaczący wzrost
skali redystrybucji docilodów kottsulnentów żywrrości i podatników na rzecz
producerrtów rolnych w związ|al z rea|izacjąwspólnej polityki rolnej. l]ctział rol-
lrictwa, łowiectwa i leśnictwa w wydatkach publicznych oraz udział w wartości
PKB wzrósl o ok. 60% w pienvszym niepełnym roku cz,lonkostwa w Unii Euro-
pejskiej w porównaniu do roku wcześniejszego, co świadczy o skali transferu
środków |ttlansowyclr do rolnictwa, jaki rrastąpi w najbliŻszych latach. Szacuje
się, iz skala redystrybucji wyniesic od 200 clo 300% w latach 2005-2013u'Wy-
datkr na rolnictwo w 2005 r. wzrosły o kolejne 50oń ze względu na uruchomienie
szcrokicj garny instrumentów wspierania wsl i rolnictwa przewidzianych w ra-
maclr wspólnej polityki rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działań
strukturalnyclr oraz SAPARD7. W pier.wszych latach członkostwa w Unii Euro-
pejskicj gospodarstwa rolne uzyskały głownie korzyści z dopłat bezpośrednich,
w nieznacznynr stopniu korzystajip z progratnórv wielofunkcyjnego rozrvoju ob-
szarów wiejskichs.

.|abcla 
2' Wyclatki pubiicznc lia rollrictwcl, lowicctwo i Icśnictwo w l)olscc w Iatach 2000-2004 (%)

l'ablc 2. The public cxpcnscs on iigriculturc. hunting and lbrcstry n Poland in ycars 2000-2004 (%)

Wyszczcgriln icn ic 2000 200 1 2002 2003 f004
Udział wyclatkćlw publ icznyclr  t ra ro|nictw<r. ło-
wicctwo i Icśnictwo rv rvyc|atkach budzctu 1-litIistrva
og(rlcrn

| . ó l . u t , l l - 9 3 , 1

Udział wyclatkćlw publ icznych na rt l l I r ictrvo. łt l .
wicctlvo i lcśnictrvo rva1tclukcic kra.jowyln brutto

0.4 0,4 0 4 (),4 (\,'7

l r<it||<.l: ()b|iclcnitI własnc. I{t lcznik Statystyczny RP 20()|, GUS, Warszawa 20()2; Rocznik Staty-
styczny l{P 2(X)2, GUS, Warszawa 2(X)3; l locznik Statystyczny Il.P 2003, GLJS, Warszawa 2004;
Ilt lcznik Stat\,styczl)y RI, 2(D.ł, GUS, Warszawa 2(X)5; Ił.ocznik Statystyczny I{P 2()05, GUS, War-
szarvl 2(XXr.

W pcrspcktywic 20-f5 lat publiozne wsparcic dla rolnictwa ulegnie zmniej-
Szeniu. Pojawią się nowe filrrny lvspttl-cia obszaro'uv wiejskich i ich wielolunk-
cyjnego rozrvoju. W perspek1yrvie rrajbliższych lat wirrlly pojawió się znaczące
zlniany w strukturze gospodarczej rvsi spowodowane zllacznym wzrostem wy-
datków z budzętu palistwa i lvspólrrego budzctu Unii lJuropejsklej na rolnictwo.

W lataclr 2007.2013 prarvdopodobny wzrost wydatków publicznych na rol.
nictwo osiągnic Znacznię wyŻszy pozionr rriz w okresi ę zrealizowanej już wspól.
nej perspek1ywy budżetowej UE zlat2000-2006. W najblizszym okresie ręa|izo.
wany będzie w Polsce europejski wzorzec wsparcia wielofunkcyjnego rozwoju

6 T. Hunck, Pers7lck|.ytts, rolnicze j Pol.ski v, U nii Ettl opęjsl<ie7.25' Wieś Jutra' Warszarr,a 200ó, s. 27.
' J. Wilkin (rcd'), Polska yt,icś 2()25,.., s. |4.
" W. ł'uczka-Bakuła, J. |dcz'ak, Ponoc'publiczną w zokresie wieloftnkc.yjnego roet,o.ftt ob'szaróv,

viejskich, w: M. Kło<lziIiski, W. Dzun, Rolnictu,,o a rozu'ói obszuróyvv,iej,skich,lRWiR PAN, War.
szawa 200,5. s. 325.
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Stan i perspektywy sektora rolnego w Polsce

wsi i rolnictwa. oznaczato, iz plarruje Się przeznaczyć część środków budzeto-
Wych na wsparcie proglamów różnicowania aktyl,vrrości gospodarczej lla wsi
w cęlu zapewnienia altematywnych do rolnictwa Źrócleł dochodów i przeciw-
działaniu bezrobociu strukturalnetrru na wsi. Zwiększone tez zostaną wydatki na
rozwój infrastruktrrry spolecznej i teclmicznej na obszaraclr wiejskich. W lataclr
2007-2013 na wsparcie rozwoju na obszarach wiejskich zostanie przeznaczona
kwota 21 463,l mln euro' a na wspólnąpolitykę rolną tj. płatności obszarowe
i interwencję na rymkach rolnych, przewiduje się kwotę 2f 098,5 nrln euro'. Łącz-
na kwota środków przeznaczona na finansowanie rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich wyniesie prawie 53 m]d euro' W latach 2004-2006 w Polscę przezna-
czono 1,3 rrrld euro na Restrukturyzację i Modernizację Sęktora Zyr,vnościowego
i Rozwój obszarórv Wiejskich oraz 6,5 mld euro rra realizację Planu Rozwoju
obszarów WiejskichI0'

od 2004 r. rolnictwo otrzymuje dwukrotnie więcej środków niz w latach
wcześniejszych. W relacji do lat 2004-2006 w latach 2007-2013 nastąpi ponad
sześciokrotny wzrost wyclatków publicznych na rolnictrvo. Prognoza zmian, ja-
kie mają nastzpić w tym czasie' przewiduje: niewielki wzrost uzytków rolnyclr,
ztntriejszenie liczby gospodarstw rolrrych i poprawę struktury agramej' wzrost
ilości gospodarstw towarowych, spadek |lczby osób pracujących w gospodar-
stwach rolnych, redukcję stopy bezrobocia na obszarach wiejskich, poprawę
struhury wykształcelria na obszarach wiejskich, rozwój infrastruktury technicz-
nej i poprawę standardu Życiai pracy na wsi, zwiększenie atrakcyjności obszarów
wiejskiclr dla irrwestorów, wzrost poziomu dochodów mieszkariców obszarów
wiejskich, zmiana struktury dochodów wz,rost liczby gospodarstw, dla których
ponad 50% dochodtiw ogółem będzie pochodziło z działalności pozarolnicze1 oraz
stopniowe zmniejszanie się roznic w poziomic rozwoju poszczególnych regio-
now Polski".

Rolnictwo indyrvidualne i obszary wiejskic w Polscc otrzymajil pomoc pu-
bliczną na nieznaną dotąd skalę. W dziejach polskiego rolnictwa riie było jak
dotąd tak ogromnej reclystrybucji środków finansowych. Jcst to wielka SZanSa na
uruchomieruew przyszłości procesów akumulacji własnej w gospodarstwach ro1-
nyclr, dokonanie radykalnych zmian strukuralnych w rolnictwie, wyłonienie gu.
py przedsiębiorców rolnych, stanowiącej ok. f)oń największych gospodarstw
oraz pozarolniczy rozwój obszarów wiejskich.

., 
Strategia rozv't1jtt obszarów v,ie'lskich i rolnicln'a na lotą 2()07-201.]' MfuRw. Warszawa

2005, s. 89.
'., W. Łuczka.Bakuła, J. |dczak, Ponoc ptbliczna..', s.323.
,' S t ra tegi a rrlztt,oj t t o b sza ró w, v' i e j s k i c h...' ss. 84-85.
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3. Dynaruika produkcji i wartości dodanej w rolnictwie
The dynamics of production and value added in agriculture

W Polsce w latach f004-2005 nastąpił wzrost plonów w produkcji roślinnej,
którego przyczynąbył wzrost nakładów plon.otwórczych' wyrrikający Z poprawy
sy'tuacji ekonomicznej w rolnictwie. Wysokie plony i zbiory w produkcji roślin-
nej przyczyriły się.do rozwoju produkcji zwierzęcej oraz produkcji przemysłu
rolno-spoŻywczego '..

Produkcja globalna jest to Suma produktów i usług wytworzonych. Dynamika
produkcji globalnej w rolnictwie w 2004 r. była wyzsza o 5,3oń niz w 2003 r.,
a jcj przyrost w relacji clo 2000 r. wynosił 1],7o/o.Zuilycie pośrednie jest to war-
tośc zuŻyĄych w proccsie produkcji rnateriałów, surowców, energii i usług ob-
cych. Różnica nriędzy produkcją globalną a zuŻyciem pośrednim Stanowi war.
tość dodaną brutto. Produkr krajowy brutto oblicza się jako wartość dodaną brut.
to powiększoną o podatki od produktów i ponrniejSZoną o dotacje do produktów.
1.\izsza dyrlamika zuż'ycia pośredniego niż produkcji globalnej wskailuje na real-
ny przyrost wielkości wynikowych w rolnictwic, w tym przyrost PKB o 6,2%.
Zniany te wystąpiły rv wantnkach korzystnyclr zmian relacji cenowych pro-
duktów rolnych względern środków produkcji. w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
relacjc celr poprawiły się dla rolnictrva o 2,60l,.

. l .abcla 
3. Zntany podstawowych wiclkości wynikowych dla rolnictwa, towicctwa i lcśnictwa

u'Po|scc rt,|atach 2000-2004 (ccny stałc. rok poprzcdrli = l0())

Tablc 3. Thc changcs in rnain output results fbr agriculturc, hunting and lbrcstry in Polancl in ycars
2000-2004 (fixccl priccs, prcvious ycar - I 00)

Wyszczcgri ln icn ic 2000 200 I f002 2003 f004

l ) rot lukc i l  t lobłlnu 94.3 103.4 98.4 99.4 t 05 .3
7,uŻycic pośrcclnic 94,4 100,3 9(r,3 <'r'7 ) 104,6
I)roclukt kraiowv brutto 95,tt I 0 ó ' 7 t 0 t , l 102,5 106,2

Zrtidlo: Rocznik Statystyczny RP 2005, CUS, Warszawa 200(r.

W lataclr 2007-2013 naleŻy się spoclziewać dalszego Znacn)ego wzrostu pro-
dukcji globalnej i PKB w rolnictwie. Unijny system regulacji rynl<u zboz oraz
System dopłat bez4ośrednich zapewnią dostęp do tanich pasz dla produkcji zwie-
rzęce1 t przyczyniąsię do rozwoju tego dziatu' Postęp technologiczny przyczyni
się do dalszego rozwoju wydajności produkcji zwlerzęce1 i roślirrnej. Poprawa
Sytuacji ekonomicznej w rolnictwię oraz wprowadzenie szeregu wymogów ry'n-
kowych i formalno-prawnych oraz nonn unijnych będą sprzyjały procesom kon-
centracji w rolrrictwie, szczego|nie w produkcji zwierzęcej.

I

i

I

)
l

rr J. Wilkin (rccl.), Pol.ika u'icsl
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Rachunck tworzenia wartości dodanej obejmuje transakcje bezpośredrrio Zwią-
Zalae z procesami produkcji' Są to: koszty znvityzane z, zatrudlierllem i podatki po-
mniejszolre o dotacjc związane z produkcją i ilnpońctn. Naclwyżka operacyjna
brutto odpowia<Ja dochodonr uzyskanylrr z prowadzonej działalrrości gospodarczej'

w 2004 r. w Polscc w rachutrku tworzęnia wańości dodanej w rolnictwie za-
uwazyć mo7.Ira drvie ważne tendencje: dwukrotny wzrost udziafu kosztów zwią-
zanych z zatrudnienicnl oraz znaczź|cy spadek udziału rradwyzki operacyjnej brut-
to w tworzeniu rvaftości dodanej' obic tc tenderrcjc nic świadczą na korzyść po-
prawy struktur produkcyjnych w rohrictwie, wskazuj ąc raczej na wzrost kosztów
produkcji i spadek dochodowości w brallzy rolnej' Zko|ęi malejący udział war-
tości podatków i opłat jest związany'Z rosllącynlrrclziałem produktów rolniczych
w harrdlu zagral.icznym i z lvynikajipyrni .ZLęgo tytutu dopłatarni dla producen-
tów krajowych.

Tabcla.-l. lłachunck twtlrzcnia rvaI1tlsci cl<lclanc-j w ro|nictrr,'ic' |owicctlvic i lc.śnictrvic rv l)olscc
w latach 2(XX)-2004 ((Xl ,  war1ośó c l<lc lana - l ()())

l 'ablc z l .  ' fhc 
calculat ion of value adclcc l  dcvc lopmrcnt in agr icul turc,  hunt ing ancl  f i r rcstry in Polancl

in ycars 2000-2004 (-ei,, valuc acldcd = 100)

Wyszczegt i ln icnic 20(x) 200 I ft)02 2(X)3 2004
Kosztv zwiazanc z złtruc lr icnrcnr f2.t 21._s ) ) 4 ) ) 1 40,8
Poclatki ocl nroduccnt<'rw t,(r A A ) Ą
Dotacic rlla nrorluccrrtrirv - ( ) .  I - t)  ? -0.4 -() .5
Nirt lu vzk lr  r tpcr i rey in lr  hruttr  r 7l .s 75. 1 7().ó 73.2 59.2

Zrócl lo: Roczl l ik Statystyczny I{P 2(X)l '  CLJS, Warszarva2(|()2; I].ocznik Statystyczny RP 2002'
GUS, Warszawa 2(X)3; I{ocznik Statystyczny lł'P 2(X)3, GUS, Warszarva 2004; Rocznik Staty-
styczny RP 2()04' GLJS' Warszawa 2(X)-5; I{ocznik Statystyczny RP 20()-5' GUS, Warszawa 2()0ó.

W najbliŻszyclr lataclr nalezy spodzicwaó się znacznego wzrostu produkcji rol-
nicze1 zarowno roślinnej, jak i zwierzęcej. .ledrrakŻe nic naIeŻy w rosnącej ten-
dencji upatrywac szczego|,Ityclr szans dla wzrostu popytu rra produkcję rolniczą
zwaŻywszy tta tladwyzki ''vystępującc w grupie podstawowyclt produktów rol-
nycłl na rynk-u UE. Szanse rozrvoju produkcji rolncj i powiększania jej rvańości
naleŻy widzieć głównic w postępującej specjalizacji produkcji i większego wy-
korzystania potencjału produkcyjnego do w}'twarzania produktów nietradycyj-
nyclr, poszukiwatrych na ryrrkach produktów niszo'uvyclr, nieobjętych iirrritarni pro-
dukcyjnymi. W przyszłości wzrostu dochodowości rolrrictwa nalczy Spodziewać
się ze względu na uzyskanie wyŻszych dopłat bezpośrednio wspierających do-
chody' Czynniki zwitpane z produkcją, ccnalni, wańością dodaną w rolnictwie
i kosztami produkcji będą odgrywały rrrniejszą rolę we wzroście dochodów z rol-
nictwa.

t f 9
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4. Wartość środków trwałycll i inwestycji w rolnictwie
The value of fixed assets and investments in agriculture

W rolnictwie ogromnąrolę odgrywa kapitał. Rolnictwo jest dzialem o bardzo
wysokiej kapitałochłonności. Ekonomiczna granica nasycenia kapitałem trwaĘm
jest wyznaczona obszarem i wydajnościąziemi. Nie istnieje jeclnakze granica tech-
nologiczna, która wyznacza perspektywy rozwojowe tego dziatu. Stąd też stopa
i struk1ura inwcstycji, podobnie jak stopieIi ztliycia środków trwaĘclr, świadczą
o mozliwyn postępie technicznym i ekonomicznym w rolnictwie.

Tabcla 5. Zniany wańości brutto środków trwa-lych w rolnictwie, łowiectwie i lcśnictwie w Polsce
rv latach 2000.2004 (ccny stałc' rok poprzedni - l()0, udziały w %)

]-ablc 5. Thc changcs ofgross value of tlxed asscts in agńculture' hunting and fbrestry in Poland in
ycars 20(X)-2004 (lixcd prices. prcvious lear,- 100, in %)

Zród|o: ob|iczctria własne. Ilocznik Statystyczlly RP 200l, cUS, Warszawa 2002; Rocznik Staty-
styczny t{l) 2lX)2, GUS, Warszawa 2003; Rocznik Statystyczny IfP 2003, GUS. Warszawa 2004;
Rocznik Statystyczny RP 2004, G[JS, Warszawa 2005; Rocznik Statystyczny RP 2005, GUS,
Warszawa 200(r.

W Polsce w 2004 r. w strukturze środków trwałych donrinuje majątek bierny
* nieuczestniczący bezpośrednio w produkcji, tj' budynki i budowle - ponad 60%.
Udztał majątku aktywriego wynosił: maszyny i urządzenia - I3'3% oraz środki
transpońu _ 7)'o^,,. Wartość brutto środkow trwaŁych jest to wańość równa na-
kłaclom poniesiorrym na ich zakup lub wytworzenie bez potrącenia wartości zu-
zycia (unrorzenla). War1ość brutto środkow tr.wałych w rolnictwie, towiectwie
i leśriictwie w Polsce rv lataclr 2000-2004 była rnalejąca' średnio rocznie malała
o 0,57o. Tendencja ta była odwrotna do tendencji występującej w gospodarce
narodowej, gdzie wartośc brutto środków trwałych wzrastała w tym okresię śred-
nio w roku of,6oń.

W Polsce wańość brutto środków trwałych w rolnictwie, łowiectwie i leś-
nictwie ulegała Systematycznie spadkowi. Zwazwszy na fakt, iż każdego roku

' .  J '  Wilkin (red') '  Po!sko v, ieś 2()25'.., s '  40.

130

I

Wyszczcgóln ien ic 2000 2001 200f 2003 2004
Wartrlść hrutttr śroclkórv trwrrłych w gospoi.larce
naroclowci

t04,f t 0 f  ; 7 102,3 1 0 1 . 8 t02,2

Warttlść brutlo śroclk(lw trwitlych w, rolnictwie,
lowicctwic i  Icśnictrv ic

c)q 5 o o 4 c)c) ) 98,8 q q s

Ur]z'ilrl rvar1clŚci brtrtto nowych środktiw tr.wa-
' lych r lzvskanych z t lzjałalności inwcstycyjncj
rv rolI l ic l lr ' ic, lou' icctrvic i  lcśnictwic w wańoŚci
brtrtto śroclkćlw trwałych uzyskanych z dz'iała|-
ności i tlr,vcstt'cvinci

'1'1 1 1't 1 83.4 x5  l 89,0
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obniża się wańość netto środków trwałych Ze względu na ich ̂ )Żyaę, naleŻy uz-
nac, ze Sytuacja ta świadczy o Znikomych procesach odtwarzania waftości ma.
jątku trwałego w omawiallym Sektorze.

Tabcla (l' StopicIi zuŻycia wcdlug gr.up Śroclk(lw trlvałych lt' rolnictwic' 'lclwicctrvie i lcśnictwie
rv l)olscc w latach 2(X)0-200'1 (il,)

Tablc (r. Thc dcgrcc ofconsurnption accorcling to groups oflixccl assets in agriculture, hunting and
lirrestry in l)olancl in ycars 2000-2004 ('y,)

Wyszczcgó| l l  icn ic 2000 200 I f002 2003 2004
Stopicń zuŻycia środkr,iw trwałych w gclspclclar.

cc narotlorvci
4'/. l 46.1 46.1 45.8 4 5 9

Stopicń lll 'ycia środktiw trwalyclr w l.oIrrictwic,

lowicctwic i  lcśnictwic
w tyul:
budynki i buclor'r,lc
lnaszyny. utzz1dzcłlia tcclrniczllc i narzęclzia
śroclki transrlor1u

(r-5.7

59,8
75,lJ
93 .3

67,4

Ó  l ' 3
-7'7 5

94. I

óźl)

6f ,5
79,1
93.0

(r9,3

63,7
ti0,6
9f ,6

69,4

(r3,9
!{0,9
9f .7

Zr(ldło: I{<lcznik Statystyczny RP 2(X)l, (jUS, Warszawa 2|)0f; l{t lcznik Statystyczny RP 2002'
GtJS, Warszawa 2(X)3; Roczrrik Statystyczny RI' 2003, GUS, Warszawa 2004, l{ocznik Staty-
styczny RP 20()4, GUS, Warszlrrva 2(X)5; I l 'ocznik Statystyczny I].I, 20().5. GUS, Worszawa 2()()ó.

Udział nowych środków trrł'ałyclr w działalności inu'cstycyjnej określa sto-
pieIi zaawansowania tecl.rnologii wykorzystywallycłl w proclukcji. Szereg pro-
glamów curopejSkich clopuszcza nrozliwośc pr7'c7'|lL]częnia środków finansorvych
uzyskallych Ze wspólnego budzctr-r Unii llr'rropcjskicj rla Zakllp uiywanych środ-
kow trwałych. W irrwestycjaoh rolniczyclr częSto n]ozliwość ta była wykorzy-
Sty.walla Zc względu na niŻsze koszty iIllł,estycji. Uuielrrozlirvia to jednak częSto
korzystetnie Z najnowszych osiągnięc tcclmiki i rcalizację rzeczywistego postępu
tcchniczllcgo' podnoszącęgo w najwyższytl Stopnill konkurencyjność branzy na

rynkach nriędzynarcdowvc11'
Sytuację pogarsza bardzo wysokic zuŻycie środków trwałych Łlktywnych,

o charaktcrze tcchnicznyTl. Stopię|i z,uŻycitt określa stosulrck proccntowy wańo-
ści zuŻycia do wartości brutto środków trwałyclr. W największytn Stopniu, bo az
w 9f ,-loń w 2004 r.,.ZuŻyle były środki transportu wykorzystywane w branży rol.
ll iczej. oznacza to, zc rvańość środków transpońowych była bliska wańości
umorzenia. Podobna sytuacja występowała w przypadku lllaSZ}.l]' urządzeli tech-
nicznych inarzędzi, których war1ość ztlŻ'ycia określona była w 2004 r. na 80,90%,
a na trzecim miejscu ̂ 1a\azły się budyrki i budowle ze ZlŻy;iclrl w}Ąloszącym
69,4oń. Ł'ączna wartość zuŻycia śroclków trwałyclt w rolnictwię, 'łowiectwię i leś-
nictwie była o ponad f)ońwyŻsza niz przcciętnie w gospodarce narodowej'

Rolnictwo polskie podlegało ocl lat procesowi Zastoju rv rozwoju i rnoderni-
zacji majątku wytwórczego' co Spowodowanc było nralejącą opłacalnością pro-
dukcji rolnej. Aby uczestrriczyć w ef.ektach ry.r-rkorvych przemian gospodarczych,
jakie dokonały się w Polsce w ostatnich latach, gospodarstwa rolne llluszą doko.
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nać nrodenrizacji procesów teclrnologicznycl], zakupu nowoczesllyclr maszyn
turządzeń, przebr.rdowy i budorvy nowoczesnych budynków inwentarskicl1,wraz
z niezbędną itrfrastrukturą gospodarczą. Procesy te wynragają znacznych nakła-
dów i rlwcstycyj nyclrl..

-I.abc]a 
7. [-Jdział inwcstvcji rv gos1rtxlarcc rrar<lt1owej oraz rolnictrvic, łowicctwic i lcśnictrvic w PKB

w Polscc w latach 2000-2004 (9{')

Tablc 7.'l'hc rolc of invcstrncnt in dorlrcstic cconorny and agriculturc, hunting ancl fbrestry in gross
don.rcstic product in l)oland in ycars 2000-2004 (76)

Wyszczcg<iln icnic 2000 200 I 20of 2003 2004
Udzia nrvcstycii w gospodarcc naroclowci n.e 15 . 6 l l . 2 13, r
Udział in rvcst1'e- j i w rtll rl i ctrvi c. łolvicctwic
i  Icśnictwic

7 6 6.5 7 . 1 ó'9 ó.3

Z,rtjclło: obliczcnia wlirsnc. Il'ocznik Statystyozny Ił'P 2005' GUS, Warszawa 20()6.

W perspektyr,vief0-f5lat intellsylikacja rolnictwa wymagać będzie Znaczne-
go Zwiększenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe W grupic maszyny'
urządzenia teclrrriczne i narzędzia. E'1.cktyr,vność .ekonomiczną Zapewnią maszy.
ny większe, wydajrriejsze i mniej encrgochłonne'.. Wprowadzanie postępu tech-
nicznego w rolrrictwic tnozlirve będzie wyłącznie na skutek koncentracji ziemi
i llodlricsiętlia iakości czynnika prttcv w rolnictwie .

,I.abc|a 
8. Dynanlika nakłaclów i l lwcstycy.jnyclr w ro|nictwic, klrvicctwic i leśnictwic rł, Polscc w la.

tltch 2()0().2(X)4 (ceny stałc' rok ptlprzcclni - l()0)

Tablc 8. ' l-hc indices ol ' invcstlncnt outlay.s in agriculturc, hunting and l irrestry in Poland in ycars
2000-2004 (lixccl priccs, prcvious ycar: 1 00)

Wvszr:zeBrilnicn ic 2000 200 I 200? 2003 2004
Naklaclvnwcstvcvinc w gosDotltrcc naroclo,uvci I 0 1 . 4 90.5 90.0 |00.ó l 0 ó .5
Nakłady inwcstycyjnc rv rolnictr,vic, łowicctrvie
i  lcśIr ict lv ic

()6,4 ti9,tr 95,ó 98,7 | 12,1

Zrócl|<l: lł 'oczrt ik Stlrtystyczny IlP 200I' cUS, Warszawa2002: Rocznik Statystyczny ItP 2002'
(itJS, Warszau'a 2003; l{ocznik Statystyczny RP 2003, GUS, Warszawa 2004; Rocznik Staty-
Styczl)y lł'P 2(X)4. cUS, Warszawa 2()05; Rocznik Statystyczny RP 2005' GUS, Warszawa 2006.

51opa inwestycji w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie, liczona jako udział na.
kładow inwestycyjnych w rolnictwie w PKI] rolnictwa, w latach 2000-2004 była
przeciętnie o połowę tiŻsza w porówtrarriu Zc Stopą inwestycji dla gospodarki na-
rodowej, liczoną jako udz'iał nakładów inrvestycyjrrych w gospodarce narodowej
w PKB. Stopa irrwcstycji lv allalizowanym okIesie była malejąca Zarówno w go-
Spodarcc llarodowej, jak i w rolnictwie, co było ZwiąZane zprzyspięszonym wzro-

Ir D' Sikorska, Nt*|acly inn,cs!1:cujne i bia:ące nakkrly prodttkc1,jlle a nlorlernizttcja gospodarstlv
rclnych, rv: M' Kbdziliski. W' Dzun, Ił'olnicttv'l o rozv,q,.', s, 401 .

'. J' wilkin (rcd.)' Pot':ka lr,l{r.ś 2,2-5..., s- 86.
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Stun i perspektyvty sektora rolnego v, Polscc

stern produktu krajowego brutto wwrzedzającyln przyrost inwestycji. W Polsce
w porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych stopy inwestycji zarówno w go-
Spodarce narodowej' jak i w rolnictwie były bardzo niskie.

Dynamika nakładow inwestycyjnyclr była rv Polsce rosnąca ocl 2002 r.' a w
2004 r. ich wartość w gospodarce narodowej wzrosła o 6,50ń w stosunku do po-
przedniego roku, natonriast w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie o 12'7%. Wzrost
rrakładów inwestycyjnych rv rolniclwie był w 2004 r. prawie o połowę wyŻszy
niz w gospodarce narodowej ' Przyspieszona dynarnika wzrostu nakładów inwę-
stycyjnych w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie w Polsce utrzyma się prarvdo-
podobnie w lataclr 2007-2013 ze względu na realizację wspólncj polityki rolnej
i polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Conclusiott

Zmiara roli sektora rolnego w gospodarce narodowej jest w Polsce nie-
uchronna. Jęst to związane z kotriecznością przystosowania produkcji rolncj do
wylnogów zintegrowanego rynku w Unii Iluropejskiej. W ślad za wysoko rozwi-
lliętymi gospoclarkarni zmialrię uleglą podstawowe relacje tnakroekonottliczne'
okrcślające miejsce rohrictwa w gospodarce narodowej. Należy spodzicwać się
wzrostu wyclajności i proclukcji w rohrictwie, przy jednor:Zesllylx spadku zalntd-
rrienia ikotlccntracji ziemi. IrrtegraĄaz Unią fiuropejską i udział wc wspólnynr
budŹecie i polityce rolrrej zwielokrotni nakłady publiczne na tnodernizację go-
spodarstw rolniczych, przede wszystkjm podnosząc stopę inwcstycji w rolrric-
trvie i poprawiając stan i strukturę rrrajątku w}'twórczego. Jest to dziejtlwa SZanSa
dla rolnictwa polskiego do zrniarry przestarzałych struktur produkcyjnych i do-
stosowania się do wymogów szybko wzrastającej gospodarki narodowcj.
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Stan i persl)ektyb,y sektora rolnego w polsce

Slri rr:r'_-t.ł1.

W iurykuIc pvctistarvirllltl wvlrrllnc lnaklocktltloIllicznc tvskaŹniki okrcśla.jipc stan .scktom rolnc-
go w Pcllscc. I)anc statvstycztlc tlllcjlrlu.jącc Iata 2000-2(X)4 1lochotlzil z Główncgo Urzęilu Statystycz-
nego (GUS)' Dokonrrlltl oceny ilośc.itlwc.i ijakclściorvcj wskaznik(lw oraz okrcś-lono prawdopodobnc
kicrurlki nrrian w rolnictwic w na.ibliŻszych Iatirch' Dla ukazania nlicjsca rolnictwa w gosptrdarcc na-
rodowcj 1lrzcanalizowrrtlo takic paraInctry, jak: wiclkość proclukcji, zatrudnicnic, kapital, wytlatki pu-
blicznc i naklady inwcstycy.jnc w rolnictwic.

The status and perspectives o.f'agricultural sector in poland

Sttntnur.y

In thc arliclc sclcctccl Inacmcconorlric inclicators clcscribing status of agricultural scct6r in polanrl
have bccrl prcsentcd.'l'hc strttistical clata rcl'cn'ing ycars 2()0G2(X)4 conlcs fiorn l}c Main Statistical
Oliicc o1'l'oland (GUS). 

'[}c 
cluirntitativc ancl qualitativc analysc of inclicators havc becn rnzrdc and

thc protrablc clircctions ol'changcs in agriculturc in the tbrcsecablc futurc have bccn statcd. lb show
ulr thc rolc of'agriculturc itl donlcstic ec(lnonry such paranrcters, as: r,aluc of'prociuction, crnploynrcnt,
capital, public expcnscs antl i.vcslnrc'ts in agriculturc ha'c bccn alralysc.cl.
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Funkcjonowanie progrilmu rent strukturalnych

F unctioning of structural pensiotts progranrme

|łlstęp
Introduction

Polskie rolnictwo zmaga się z wicloma problemallri, do któryclr m.in' na\eŻą
nadmiar siły roboczej i rozdrobniona struktura agrarna gospodarstw rolnyclr. Ma
to istotny wpływ zarówno na niską konkurencyjność tego sektora, jak i niskie
dochody rolników. W celu zapobiegania tym zjawiskom podjęto dział'ania w z,a-
kresie restrukturyzacji i mcldernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju ob-
szarów wiejskich. .Iednyrrr z pierwszych ilrstrulrlentólv polityki rolnej wykorzy-
st}'wanych dla rozwoju wsi są rcnty strukturalne. Swiadczenia tc mają przyc.rł/-
nić się do poprawy struktury agxamej gospodarstw rolnych i zapewnienia dochodu
Slarszym rolnikoln, k|orzy zrezygnująz prowadzenia dzia|alnościrolniczej.

Celem artykułu jest analiza funkcjonowallia systetnu rent strukturalnych,
w szczególności znrian w liczbie benelicjentów, śreclrricj wielkości świadczeri oraz
liczby przekazanych gospodarstw. W publikacji wykorzystano dane pochodzące
zeźródeł wtónlych, tj. KRUS, GUS' ARiMR.

C h ar akte ry sq) ka r e nt str u ktur a lny c lt
C haracteristics of structural pensions

Program relrt strukturalnych wprowadzono 1 stycznia 2002 r' Zoslał ()ll ure-
gulowany ustawą z26 \*vietnia 2001 r. o rentach struhuralnych w rolnictwiel,
kórą oparto na rozporuądzeniu Rady WE nr |25711999 z I7 maja 1999 r. w Spra-
wie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rol-
nej (EAGGF), zmieniającynr i uchylającyrn niektóre rozporządzenia.. Głównyrn
celem wprowadzenia Systemu rent strukturalnyclr rniało być zachęcenie rolni-

' Dz. U. 22001 r. Nr 52, poz. -539.
2 D,' łJ. WE nr L 160180,2610611999.
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ków w u'ieku przedemer}'talnyn do zaprzestania prowadzenia działalności rol-
niczej i pr7'ekazywania użytków rolnyclr w sposób służący poprawie struktury
agramej. Jednakzc w początkowyrn okresie jego funkcjonowania zaobsetwować
lnożna ni ew i clki c zaitltcrcsort,ar-r i c św i adczetl iani. W latach 200f -2003 wpłynę-
ło 1793 wnioskórv o przyztranie renty strukturalnej], z któryclr w 2003 r. świad-
czenia wypłacolro 451 osoborn, z kolei rł,2004 i 2005 r. .726 osobom (wyk. 1),
a prognozowana liczba bcnclrcjentów wyllosila 8000 świadczeria'

Wykrcs l. Liczba wyptaconych przcz KRUS rcnt stnrkturalnyclr w latach 2003-2005

Figurc L Nunrbcr ofstructulal pcnsions paid by ASIP in ycars 2003-2005

l i( )( )

100

(r(X)

500

,,1(x)

3(X)

2(X)

I 0 0

2(X)-l 20{)1 2{X).ś

7'ródlo: Opracowirnic własnc tt i t  poclstawic danyclr  KI l ' (JS.

W cclu złagodz'enta warunków przyznawania rent strukturalnych' a tym Sa-
mym poprawy struktury agr-amej na obszarach wiejskich od 1 rnaja 2004 r. wpro-
wadzono ustawę z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskiclr
ze środkolv poclrodzących z Sekcji Gwararlcji Europcjskicgo Funduszu oriellta-
cji i Grvarancji l{olnej.. Skócono zarazęnl clstateczny tenrrin składania w KI{US
wnioskórv o renty strukturaltle na podstarvic ustawy z 26 kwietna 2001 r. Jed-
nakie świadczel1ja przyzl7ane przez KI{US będą realizowane zgodnie z wcześniej
obowiązujipynri przepisallli, triezaleznie od nowych' unijnyclr rent strukuralnych.
Wnioski o prz.yznanie nowych rcnt strukluralnych przyjmuje jeclynie Agencja Re-
strukturyzacji i Moclerrrizacji IlolIrictwan. Ljtrijne renty str.iikturalne mają na celu:

poprawę struktury gospoclarstw rolrrych i ich produktyvności,
obniienię średniej wieku osob prowadzącyclr działalnośc rolniczą (przy-

spieszenie proccsu wymiany pokolcniowej),

l Plttn lkrll'tlltt o|;,yzttróu'tr|,,ici'skich na luttt 2()()1-2()1/ó, Ministcrstwo Ro|nictwa i Rozwoju Wsi,
Warszarva 2(J04

a lvl. ocicpla, Polski ,s1.st.,tlt rctt! strttk|ttraItil,ry'l,.,Ubc;ł1.licczcnitr w Rolnictwic. Materiały i Stu.
d i a "  3 ( l 5 )2 (X )2 .

t  Dr.L).2. f003 r .  Nr '229, p<'t2, .2213.
ó www'kIus 'gov'p l .
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_ przeznaczenie gruntów rolnych lla cele nierolnicze w przypadku, gdy dzia-
łalność rolnicza na tych użytkach rolnych nie może być prowadzona w zadowa-
laj ącyclr ekonomiczlrie warunkacl}

- zapewnienie doclrodu rolnikom, ktorzy zrezygnująz prowadzenia działal-
ności rolniczej w wieku przedemery/talnym'

Porradto 1 sierpnia f004 r. weszło w ilycie rozporządzenie Rady Ministrów
z 30 kwietnia2004 r' w sprawie szczegołowych warunków i trybu udzielania po-
mocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnyclr objętej planem rozwoju ob.
szarów wiejskich7. Zgodnie z nowymi przepisami' świadczęnie przysługuje pro.
ducęntowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny racłrunek
działalnośó rolniczą w gospodarstwie rolnym położonyrr na terytorium Polski,
który wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego
Systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności. Oprocz tego prowadził on działalnośc rolniczą
w gospodarstwie rolnym w okręsie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedza-
jącyclr złoŻentc wniosku o rentę i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowetnu' a takze nie posiada zaległości z tytułu opłacania
składek tla ubezpieczenie społeczne. Ponadto zaprzestał. prowadzenia działalno-
ści rolniczej. Dodatkowo rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach uzys-
kania prawa do renty strukturalnej, a mianowicie: obnizono oraz ujednolicono gra-
nicę wieku osób nrogących ubiegac się o rentę z 55 lat dla kobiet i 60 lat dla
l-l-tęż'czyzn na 55 lat zarówno dla kobiet, jak i męŻczyzn. Zmntejszolro równiez
powierzchnię przekazanych użyków rolnych z 3 lra na l ha.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami przedfuzono okres wy-
płaty świadczenia, a także zrviększono jego wysokość' obecnie świadczenie przy-
znaje się na okres 10 lat' a mininralna wysokość renty strukturalnej stanowi 210%
kwoty najniŹszej emerytury i nroże ulec zwiększeniu:

o 50'/o kwoty najniiszej emerytury za przekazanie gospodarstwa rolnego
o powierzchni co najmniej 3 ha uŹyków rolnych - w przypadku przeniesienia
własności uż}tków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

po 3Yo kwoty najrriższej emerytury zakaŻdy przekazaly na własność lrek-
tar użytków rolnych przekazywanego gospodarstwa powyiej 3 ha użyków rol-
nych na powiększenie irrnego gospodarstwa rolnego i dodatkowo po 30ń kwoty
najniższej emerytury zakaŻdy takprzekazany pełny hek1ar uŻytków rolnych, je-
ŻeIi przekazarrie tlastąpiło la rzecz rolrrika będącego rv wieku poniżej 40 lat, ale
nie więcej nlz za 20 ha uży.tków rolnych powyżej 3 ha tych uŹ}tków.

Jeieli rolnik pozostaje w związku małzęliskinr, a warunki do ubiegania się
o przyznanle renty strulduralnej spełniają oboje małżoŃowie, świadczenie przy-
znaje się jednemu z ntch. JednakŹe jego wysokoŚć zwiększa się o 60% kwoty
najniższej emerytury' jeżeli spełnione Są określone warunki:

, Dz'. U. z2004 r. Nr l l4, poz. l l 9l zpóźn. zn
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- po plcll^/sze,pY7,cka7Źine gospodarstwo rolne stanowito źrodło utrzynrania

dla obojga małzonków oraz W dniu przckazania gospodarstwa rolnego spehiają

oni tc warunki,
- po clrugle' lnatżon()k wnioskoclawcy nie tna własnych źródeł doclroclu

z tytuń zatrudtricnia lub illlej pracy zarobkowcj podlegającej obowiązku ubez-

pieczcnia społccztlego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działa|ności go-

spodarczej, i nic ma ustalonego prawa do emerytury albo renty z ubezpieczcnia

społeczncgo lub zaopatrzctria enrerytalnego. Jcclnak łącma wysokość rcnty struk-

turalncj nic moŻe być wy,Ższa niŻ 440 % kwoty nĄniż'szej emerytury.
W przypadku gdy uprawniony do renty strukturalnej w trakcie jej pobierania

nabędzie prawo do elnerytury zubezpieczenia społecznego, Zaopatrzenia ctnery-

talncgo bądŹ ubezpicc7lnia społccznego rolnikow' rcntę strukturalrrą zmniejsza

się o kwotę te1 elnerytury.

Wykrcs 2. L'icz|.>a rvyclallych ,Jecy.lji przyznających lctrtę struktu|.alni1 w okrcsic l.0tt.2004-
-3  1 .05 .20(Xr  r .

l; igurc 2. 
'[ 'hc nunrbcr ol '  issuccl clccissions adrnitt ing structural pctls ion in thc pcriod 1 08.2004-

31 . 05 . 2 ( X ) 6

8(XX)

ó()0()

.ł(X)()

2(X)0

t ,

.**.s*.Ś..o..nr'-^ś.*o^i.."^-uo.^'..."'"."ś*".]o**'.,*o**.s*t".ś

".".::s 
Ś."." "":*ś \l"*-o o." o"*

"-" 
.nŚ 1}"o.

Źr<iclto: oprtrcowanic własllc na ptlclstawic danych ARiMR.

Zmiana warunków ptzyz17awania rent strukturalnyclr miała istotrry wpły"w na

wzrost liczby osób korzystających z tego świadczenia. od początku działania

systemu rent Strukturalnyclr ARiMR wydała 37 58B decyzji przydz.'ielającyclr

pomoc oraz zrea\tzowała płatności na łączną kwotę 6,74 966 160,]5 zło. Ponadto

w okrcsie od 1 sierpniafOO4 r. do 31 maja 2006 r. zostało rozpatrzofiyclr 48 859

rvniosków złoż'onych przcz rolników' Wyrika stąd, ze ok,71oń rolników ubiega-
jącyclr się o pomoc otrzynało świadczenia. Jednocześnie rrależy podkreślió, że

S Systcnr I n fbrnracj i 7-arz'ądczej ARi M R, 200(l' www. ari rnr. gov. pl
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w Planic l{ozwoju obszarórv Wiejskioh na ]ata 2004-2006lla tlnallsowanie rctlt
strukturalnych przcr,viduje się kwotę 640,5 nrlrr ę,u.ro, Z której 80% to środki po-
clroclzącc z buclzctu Unii Europejskiej, a 20% - wkład Polski. I,onaclto szacujc
się, Że z tcgo śr,viaclczcnia skorzysta 55 tys' bcncficjentów.,.

/' ana|iz'y dallych clotyczących Systen'tu rcnt strukluralnych w okrcsic od l sicrp.
nia 2004 r. clo 3l rntrja 2006 r. wyrlika, że rrąlviększąliczbąbcrrclicjcntów (6523
decyzje) orttz przekaz'arrych gospoclarstw (ó902) wyróŻ-rria się wojcwóclztwo 1]1a-
zowicck i c (wyk.3 i4) .

Wykrcs .1. [,iczlllr 1lrzckazanych gt.ls1"ltlclllrst.uv'"v okrcsic l.0s'20()4.2.0ó.200ó r'

i l igurc 3.  
, l - i tc  

t t l . t t t l l rcr  o{-the l i t I . rr ls  p i tsscc i  on in thc pcr iot|  l  ()8 2004-2 ()( l  2{Dó

8(X)0

(r(XX)

, t()()()

](XX)

t t

Zr<icllo: O;rraco',1'anic wlasnc nit potlstarvic clanych Systcrnu lnlirrrnacji 1,arz,t1clct.cj AltiMR.

l{cgiorl 1cu charaktcry7,VJc się zarówtro zlt.lc7ną iloś.cią uzytkownikórv irrdy.
widualnych gospodarstw rolnych (w 2002 r. 356 532'.'), jak i największą przc-
ciętlrą liczbą osob objętyclr ubezpicczcnie1-l-} Społccznym w KRUS (w 2003 r' -
f21904' '). Natorniast rrajnrnicj bcncficjerltów orazprzekazar7ych gospodarstw ocl-
notowźll'lo w lvojewództwic lubuskim (375 dccyzji, 400 przckazanych gospo-
darstw). w któryllr występuje lrajllrniejsza^liczba uŹy,tkownikórv indywidualnyclr
gospodarstw rolnych (w 2002 r. 53 335'.) tlraz osób objętyclr ubezpieczcttierrr
społecznym (w 2003 r '  -  19 905,.).

","ru*.rgttu1r.org. pl/uetuncluszc.
Ii Narorl,,,t,.l' ' S1li's Pou,szccltn'v Lttdnrlści i||4icszktń, Polt''szechny Spi.s RoIt4,2()()2' I'ttrlttość

i gtlsptxturshzt donlottc ztt.itlztttta : rrllttic|wcnl, cz', I: hdttość, G[JS, Warszarva 2(X)3.
'' l(. Daszc.'vski, Dohtnletttttt,jd i5lol-y'.tl.vkd, '.Ubc;,picczenia w Ił.olllictrr.ic. Materiały i Stuclia..

2(22)2004.
't Ibi.l.n'.
' t  l b i d c ' n .
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Wykrcs 4. Wydatki budŻetu paIistwa na KRUS w latach 2004.2006 (w mln)

Figurc 4. 
'['hc 

statc budgct expencliturcs on ASIP in ycars 2004-2006 (in rnln)

t5, t to

t5 ,60

t5 ,40

15 ,20

15,0()

14.t i0

l4.ó()
2(X)4 2005 2006

Zrr,lrlło: opracowanic własnc na poclstawic ustaw budżctowych na lata f004,2005,2006.

Wańo dodać, że podobna za|ezność występuje rówtriez w przypadku wypłaty
świadczeIi na podstawie ustawy z 26 kwietnta 2001 r. o rentach strukturalnych
w rolnictwie, a mianowicie największą|iczbą w}płacanych rent strukturalnych
wyróznia się wojervództwo lnazowieckle (w latach 2003-2005 - 270 rent), a naj-
mniejszą- małopolskie (5 rent) i lubuskie (l1 rent). Mozna ZaIęm stwierdzió, że
czynniki społęczno-delnograficme poszczególnych regionów mają istotny wpływ
na liczbę świadczeniobiorców oraz przekazanych gospodarstw.

Do rezygnacji rolników ze składania wniosków o przyznanle renty struktu-
ralnej przycz1mia się [akt, ze prawo do tego świadczenia nie przystuguje domo-
wtrikonr rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jeżeli
rolnikowi Zostanie przyz|1ana ręnta Struktltralna, to domownicy, ktorzy nie speł-
niają warunków do uzyskania świadczcli emerytalno-rentowych, tracą ubezpie-
czenie społeczne u tcgo rolnika.

Czynnikienr zaclręcającym do skorzystania Z programu rent strukluralnych
jest wysokość świadczcri, k1óra w znacznym stopniu przewyŻsza emeryturę pod-
Stawową (2005 r' 562,58 zł,2006 r. - 59J,46|a). Minimalna wysokość renty
struk1uralnej w 2005 r. wynosi 11B1,42 zł, natomiast w 2006 r' nieco wzrosła,
sięgając poziomu 1254,66 zł i jest wyisza od emerlury podstawowej w grani-
cach od 618,84 zł do 65],20 zł. Jednabe osoba (rolnik i jego małionek) pobie-
rająca świadczelrie zobou'iązana jest do opłacanra składek na ubezpieczenie eme-

rytalno-rentowe. Wobec tego obniza to w niewielkim stopniu wysokość pobiera-
nej renty (ok. 59 zł miesięcznie).

Na zwiększenie liczby beneficjerrtów wpływ ma sposób postępowania doty-
czący rolników pozostających w związkll małzeńskin.r. W przypadku gdy rolnik

' '  www.wskamiki.pl
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nic spełnia warunków do uiryskania renty struL1uralnej bąclź nie wrrioskuje o nią
to świadczenie moie zostać przyznane 1ego tnałżonkowi, pod warunkięm że speł-
nia on wszystkie warunki przewidzianc w ro;porządzeniu'

Ponadto rozszcrzetiu uległ krąg podrniotów mogących przejąć gospodarstwo
rolne. W świetle przepisów ro.ąorzątlz'enia Rady Ministrów z 30 kwietniaf004 r.
w spralvie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
uzyskanic rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich umo-
wa przekazarria gospodarstwa rolnego lub użytków rolnych wclrodzących lv jego
skład moze byc zawarta z:

1' osobą Flzycztlau która spełnia łącznie następujące warunki:
- nię ma ustalonego prawa do emerytury lub renty zubezpieczenia społecz-

nego lub zaopatrzenta emerytalnego,
- jcst rolnikiem młodszym niz rolnik przekaz:ujący gospodarstwo rolne lub

naStępca'
- posiada kwalifikacjc zawodowę przydatne do prowadzenia działalności ro1-

niczej,
zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych uŻyt-

kach rolnyclT przez okres co najmniej 5 lat,
2. osobą prawllą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości

prawnej:
- w przypadku, gdy działalllośó rolnicza naleŻy do zakresujej działania,

tla cele ochrorry prr'yrody, w szczcgóltrości rra tr,vorzcnie lub powiększanie
parków narodowyclt lub rezęrwatów przyrody'

3. osobą Lizyczn4 osobą pralr'ną jednostką orgarlizacyjIrą nicposiadającą oso-
bowości prawnej, Z przeznacae1riem na zalesicnia, jeieli użytki te zostały przema-
czone do z-alesienia w micjscowym plauie zagospodarowania przestrzennego'r.

Ponadto nowe unijne renty strukturalne Znacznie przyczyntły się do zlnniej.
szenia wydatków państwa na KRUS, poniewaz Są one w dużej części finansowa-
ne zc środków Unii Europejskiej . Z przeprowadzonej ana\izy wydatków paristwa
wynika, iz w porówlraniu z f004 r. w latach 2005-2006 zmniejszono planowane
wydatki na KRUS (w 2005 o I,9oń, w 2006 r' o 4,5oń), Na powyzszą sytuację
z pewnością wpłynęły przewidy''vania Rządu dotyczące zwiększenia zainteręso-
r,vania rolników nowymi ręntatrri strukturalnymi (wyk. 4).

Jednocześńe na|eŻy podkreślić, Że część osób, które nie spehriają warunków
do uzyskania renty strukturalnej ubiega się o przyznanie wcześniejszej ettlery.tu-
ry unormowanej przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznytn rolrrikówló. Świadczerrie to przyczynia się równiez do poprawy struktu-
ry agramej oraz Zapewnienia dochodu starszym rolnikom, którzy faprzęstaną
prowadzenia działalności rolniczej.

15 Dz .  U .  Nr  I  14 ,  poz .  I  l9 l .
'o Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25
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Podsumowanie
Suntmary

W latach 2002-2003 l]lozna było zaobsctwować nrałe zainteresowatric renta-
lni stntkturaln5,rni' Z pewnością miało na to wpĘrv wiele czynników' w szczegóI-
ności ograniczony dostęp do prograrnu rent strukuralnyclr, niski poziorrr świad-
czeń oraz zwiększone zainteresorvanie rolników przysz'łylni dopłatami bezpo-
średnimi i innymi środkami w ramach wspólnej polityki rolnej. Jednakże począ.
wszy od sierpnia 2004 r., zwiększyła się liczba osób korzystających zprzedmio.
towych świadczeri oraz całkowita powierzchnia przekazanych uiy'tków rolnych.
Analizując darte dotyczące liczby unijllych rent strukturalnych, mozra stwierdzić'
ż'e reriy strukturalne przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i rentowl-lo-
ści rolnictwa poprzez poprawę struktury obszarowcj gospodarstw. Ponadto nrają
onc wpływ na wzrosl- dochodów ludności wiejskiej, pclniewaz zapewriiają świad-
częnia starszym rolnikom, którzy zrezygnowali z prowadzenia działalności rol-
ńczej, oraz umoiliwiają młodym roltrikonr uzyskiwanie doclrodów z dztała|no-
ści rolniczcj . PrzyczyniĄą się też do zlrllriejszenia wydatkćlw palistrva na świad-
czenia dhrgotennirlowc wypłac ̂ne przcz KRUS.
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Funkcjonowilnie programu rent strukturalnych

Slreszczettic

Polskic Io|nictrvo charaktcryzujc się nadIniarctll sily roboczcj i rozclrtlbnioną stlukturą agrarną go.

spodarstw rolnych. W cclu zapobicgania tyrn zjawiskonr Polska w ranrach prowadzoncj w Unii Euro-
pejskicj wspólncj po|ityki rolncj podjęła clziałania w zakrcsic rcstrukturyzacji i rnoclcrnizacji scktora
iywnościowcgo tlraz rozwoju obszarów wicjskich, wykorzystując do tego rrr.in. rcnty strukturalnc'
W początkowytrl oktcsic zaobscrwclwaĆ nloŹna było trra'Ic zaintcrcsowanie tyrrri świadczcniarni. Byto
to spowoclowalrc zarówno ograniczonynri krytcńanli clostęprr cltl prograt-t-tu rcnt struktura|nych, jak

i zwiększonynr zzrintcrcsowanicrn rolniktiw przysz'łymi dopłatarni bc:łpośrednimi oraz innynri śroclka-
nri w ralnach wspti|ncj polityki rolnc.j. JcdnakŹc stopniowo liczba osób korzrystdących Z programu
rcnt strukturalnyclr wzrasta. Swiadczcnia tcprz'yczyniĄtysię clo wzrostu dochodów ludności wicjskic.j'
a takżc zlnnicjszrją wydatki buclżctu paIistwa na świaclczcnia długotctrninowc w11rlacanc przcz KRUS.
.Icdnoczcśnic zachęcają r.olnikćlrv w wicku przcdcrncrytalnyrn do zaprzestania prowadzcnia clziałalno-
ści rolniczcj i przckazania uzytk<iw rolnych osobclrll nllodyIn.

Functiotting of structural pensions programnre

Stntmary

.fhc n-rain tbaturcs o1.Polish agriculturc alę thc sulp|us o,l.labour ancl agrarian structuIc clraractcr-
iscd by rathcr srnall farms. To prcvcnt liorn thesc occurrcnces, in fiames of Cotnnron Agricultural
Policy conclucts in thc Europcan Union, Polancl ha^s undcrtakcn thc activities in thc arca of rcstructur-
ing and rnodcmizing thc agń.tbod scctor as wcll as rural arcas dcvcloplnent adapting, anrong others,
structural pcnsions. ln thc initial 1lcńod one can obscrve srrlall intcrcst in these bcnefits. lt was causcd
both by lirnited acccss critcria to structural pcnsions prograrrrne and incrcased fanncrs irltcrest in
tuturc <lirect and othcr CAP payrnents. Htrwcvcr thc nunrbcr of bcnct.iciańcs of the prograrnme gradu-

ally incrcascs. Those beneflts causc thc rural population incornes growth as wcll as the clecre-ase of
budgctary cxpcnditures paid by ASIP. Sirnultancously thcy stimulate the famcrs of prcpcnsionablc
age to sk)p tlrc agńcultural activity ancl passing thc cropland on to young pcoplc.
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D ocho dy gmin woj ewództwa wielkopolskiego
I Polski w latach 2002-2004

C o m m u niti e s r ev e nu e s ol' Wi elk op o ls k a v o it o d e s h ip
and Poland in 2002-2004

WStęp
Introduction

Wrazz pogłębianiern się procesu deccrrtralizacji firrarrsów publicznych wzra-
sta znaczenie |rnansów jednostek samorządu terytorialnego, w t}Tn finansów gmin.
Dochody gmin stanowią podstawowy clcment dochodów satrrorządowych. Ich
udział w dochodaclr jednostek samorządu terytorialncgo w1miósł w 2004 r.44,1%o, ,
Na dochody gmin składają się dochody własne oraz dochody obce: subwencja
ogólrra i dotacje celowe. Struktura dochodów gminy wpłyr,va rra jej samodziel-
nośó finansową - zarówno dochodową jak i wydatkową. W tej kwestii najwięk-
sze znaczel|ie przywiązuje się do doclrodów własnych, które są w dużej mierzę
uzaleznione od stopnia zagospodarowania tęrenu. W Polsce w tym zakresie wy-
stępuje duŻe zróinicowanie, stąd gminy miejskie, rniejsko-wiejskie i wiejskie ce-
chuje odmienna struktura finansowania lokalnego budżetu.

Celem pracy jest dokonanie porównania sytuacji dochodowej gmin woje-
wództwa wielkopolskiego i Polski wedŁug podziafu administracyjncgo na gminy
miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w latach 2002-2004.

' Udział pozostałych stopni sarnorządu terytońalnegtl w ogólnej kwocie dochodów budżetowych
jednostek saInorządu tcrytoIialnego w 2004 r. kształtował się następująco: trr. st. Warszawa_ 6,50ń,
lniasta na prawach powiatu _ 28,f%, powiaty _ |3,6,l, oraz wojcwództwa'7,60ń; Spral,vozdanie
Krtjow,ej Rady RIo z tlziąhlności Regionalnych lzb obrachunkovych i n-ykonania budzetu pnez jed-
nostki sanlonądu lerytorialnego lt, 20()4 rofu' s' 143
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Materiały i ruetodvka badań
Materiuls and methods

W pracy rvykorzystano sprawozdania Krajowej l{ady Regionalnych lzb Ob-
rachunkou,ych zIaL 2001-2004 oraz datle Statystyczne Głównego Urzędu Staty-
stycztrcgc.l z |at 2003-2005. Darre tc posłużyły do przeprowadzenia arralizy wiel-
kości, struktuIy i dyrarniki doclrodów gmin. Wielkość doclrodów clla celów po-
rórt'lrar,vczych przcdstawiono lv przcliczetliu na 1 rrricszkalica oraz ria l gnrinę.
W stn.tkttlrzc wyodrębniolro trzy źródła dochodów, które wymienia ustawa z 13
listopada 2003 r. o doclrodaclr jcdnostck samorządu terytorialnego: dochody włas-
Ile, subrvcllcję ogólną i clotacje celowe'. Ponadto dokonano ocelly samodzielno-
ści flrrirtlsowcj clochodowcj i wydatkowej gnrirr' Samodzielrrość dochodowa oz-
ltacza satntldziclltość orgallów gnriny w stanowieniu fuódeł dochodów, natomiast
wyclittktxva rviąic się ze sr'vobodą ich rozdysponowania. Przy ocenie sanrodziel-
t tclśc i ll tta tlstlrr,ej wykorzystano rrastępujące wskaźn i ki :

- szrtllclclzi el ności ilrransowc.i doclrodowej,

wsFI) :  t '* -  ' 'u . , t ,0,
DO

sarllodzi clności lrnansowej wydatkowej l stoprri a,
T\\t /

WSFW,  =  " " " ' 10 ( )  ,'DO

salnocl zieltrości lj nansor,l,cj wydatkowej II stopnia,
D W + S O

W S F W T T = - '  
* - ' 1 0 0 ,

"DO
gdzic:
DW dochody własIre,
I)U - udział w podatkaolr stano'uviących dochody budzctu patistwa,
So - subwencja ogólna,
Do _ doclrody ogółenr.
Wskazrrik samodzieltlości finansorvcj dochodowej illfbrniuje o możliwościach

kreowania cloclroclorv, oo do których grnna posiada pełne władztwor. Im wyŻsza
jcst jego ''vańość, tyn n.rllicjszc jest uzależtricrrie danej jednostki samorządowej od
docltodorv obcych i tyn większa swoboda w ksztahowarliu wydatków'

. I)ozostlrłe cltlchocly, tj. środki na tlotinitnsowirnic zaclatl rvłasnych poryskarre z innych źródc'ł,
wliczoIle zostały tlo docIr<lclów rvlasnych'

.. Dochoclv rvłasne są tu rozutnianc.jako dochody, na ktćlrc gtnina trroie wp,ływać poprzcz ksfaŁ
t<lrvertric ic|i konstrrrkcji pratvrrc.i' dIatcgcl uclzialy r,v clochodaclr btrc|żetrr państwa zostały porniniętc.
Zob. M. Konlarnicka, Dochody łlasn<: sonrcrzt1dólt, lokalnych, rv: E. Denek (re,J.), Ekononticzno-/i-
t?tu|'\.O|t'c tt|L'drlttil|()\1.illłitt 'stttttt..r:tylu lokulncgo,,,Zcsz-yty Naukorve AE w Poznaniu..203/1992, ss.
1 09 - t  1 4 .
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Dochody gntin ll,ojenórlzlwrt wicllłopol'skicto i I,ol'sl;i v' lalaclt 2002-2004

Wskaźnik samodzielności finansowej wydatkowej I stopnia irrformuje o za-
kresię, w jakim gmina może decydować o prl,cznacz'eniu srvoich dochodów rvła-
srrych. Natomiast wskaznik II stopnia uwzględnia rvszystkie środki, co do któ-
rych dana jednostka samorządowa posiada pełrrą srvobodę decyzyjną. Miara ta
uwzględnia subwencję ogólIlą poniclvaz to rada grrriny decyduje, I]a co Zostaną
przeznaczone środki poclrodzące Z tcgo żródła, In'L wyższe są war1ości tych
wskaŹników, tym większa jest samodzielnośó f'tnansowa gmilry..

Dochody gmin
Reve nu es of com m u nities

Grolrradzone zasoby picrlięz'ne wpłyr,vają na kondycję finansowz1 plnin, kształ.
ttlją ich wydatki, rvarurrkując tyllr satnylrr rvykonatlic z'atlań. Wysokośc zasobów
finansowych społeczności lokalnych powitrtla być dostosowarra do zakresu upraw.
nień przynlanych inr przez Konstytucję |ub przez plawo,. Wskaznlkietn obrazu-
jącyln wysokośc tych zasobów jest wiclkość dochodów przypadajzpa na l trlicsz-
karica (tab. 1).

' l 'abcl ir 
l .  Dochotly gnrin w rvojovrir lztrvic wiclkopolskinr iw I)olscc w latach f002-2004

(złl lrr l ieszkar'rca)

Tablc l . Conrrlunit ics rcvcnucs o1'Wiclkopolsku voir,orlcslr i l ' r  lnrl l)olantl in 2(X)2-2()04 (Pl,N pcr
captta )

ch
za
od

]Ał

rał-

ss.

Zróclło: opracowanie u'łasnc nar
nalnych Izb Obrachunkowych
w2002,2003 i 2004 r.

poclstawie sprawozdań Krajowe-| Rady
i rvykonaniir budŻetu 1rrzcz jcclnostki

RIo z dzia|alnośoi Rcgio-
salrrorząclu tcrytori:rIncgo

" M' Dylcrvski. B. Filipiak, N,l' corzałcz'vliska.Koczkodaj' Anulizct.finonsowtt t,t,.jctlnoslkach sa-
nto z_tytu lerylo ri a lnego, Municipiunr S.A., Warszawa 2(X)4, ss. I 3 I - I 33.

, Art. 9 Europcjskiej Kany Sanlorządu T.ery,torialncgo sporządzonej l 5. l 0. l 985 r. w Strasburgu.

Crn iny

Dochody ogółcnl Dochodv własnc Subrvencja ogólna Dotacje celo',ve

2(X)2 2()01 2(x)4 2(X)2 2( X)-.1 200.{ fo02 2(X)3 2(X)4 2002 2001 2001
Polska,
w tv ln l ] 5 0 l 4 )4 1 5 9  | 625 6'74 7ótj 557 ó() | 625 l ó l J 149 199

nrieiskie I 109 I  199 1562 767 t{2ó ()62 -192 126 .ł()4 1 5 0 147 l 9 Ó
ln iejsko-
-wie isk ie t-r29 l , l e l I  559 640 ó 8 l 780 s l 7 559 578 t72 1 5 3 l 0 l

t t  ic isk ie l . r 9 l |-{Ó.]ló..]..ł 5-l l 5 8 1 646 ól l5 736 78li 114 t17 199
woj. r.viel-
kopolskie,
w lvtn I -t.+5 r4 t3 I  584 638 ós2 713 5 5 ó ] 599 611 l 4 ó t37 t{ i2

rn ie isk ie l2tt6 l - l3 l 1492 174 791 921 187 4 l l ..] tt9 l2-s 1 2 8 t 16
miejsko-

-w i e i s k i e t- i l  1 I  165 I  5 31 628 6ó6 767 514 572 5l{ 5 149 t 21 I u l
iv ie isk ie 143  I l  5 15 t ]  t 1 5 u l ó50 740 ó98 7 4 1 765 1 5 2 111 1 8 7
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W baclanyclr lataclr lv woje.uvództrvic wielkopolskim i w Polsce najwyŻsze
dochotly na 1 tnieszkzuica osiągtlęły gmirry iviejskie' Nie rralcży jcdnak wyciągać
pochopnych lvnioskórv,.iakoby sarrrorządy te ztlajdowały się w najlepszej sytu-
acji lirransor,vej spośród wszystkich kategorii gmill. Nalczałoby tutaj uwzględnić
gęstość zaludniętriet, która w gnrinaclr o s.tatusie nliasta w w<1ewództwie rvielko-
polskinr w 2004 r. wynosiła 1576 os./krrr', podczas gdy w gminaclr wiejskich za-
leciwic 57 os./knr2 (w Polscc oclporviedrrio 1363 os'/krn2 i 54 os./km';u. Stąd wy-
rrikają tak wysokie cloclrody na 1 mieszkatica w gnrinach wiejskicli' Potwierdze-
nienr tcgo są dane Zawańe w tab. 2, które przedstawiają dochody przypadające
tta glrrillę' Wyrlika z tliclr, Zc Statystycztla gmina rviejska w wojewodztwie wiel-
kopolskim i w Polsce osiągnęła doclrody ogółern dwukrotnie niŻszę niż'przecięt.
tra gmina nriejsko-wicjska oraz blisko cztcrokl.otnie nlzsze niż przcciętna gmina
rnicjska.
.I.abela 

2. l)oclrotly glnin w rvojcrv(lciztwic lviclkopolskiln i w Polscc rv latach foof-20o4 (rnln złl
grl l inę)
't 'ablc 

2. Ctrrnnrunit ics rcvcnucs ol 'Wiclkopolska voivoclcship ancl Poland in 200f-2004 (PLN per
conrrnunitv)

Zrtltllo: obliczenia wlasnc na podstarvic: ||/ojcl,ództv'cł tt,ielkoplskia. Podragiorty _ potviaty _

gntitt'v 2()()5, GUS: lL,rllcttthl:tl*l lt,iclkl1lolskic. Pcilregirłn),''po|lill.|, - gntiny 2004, GUS' Iyaz-

tticjszt, rlanc o 1ltlrlregiotlttclI' po||'id!dch i gnirutc'h w,ofau'ództvu tviclkopol,skiago 2003, cUS;

Bttd:t:l.t'.jedno.stck .sttntortyltt ler.vbriolnc.qo vt' lulach 2001-2004, GUS; www.stat.gov.pl/dane-

spol-gospl l inansc pocl  gosl;rbudzcty - icc lnostck/ inc lcx.htrn.

Dysproporcja w dochodaclr ogółeln na 1 rnieszkaIica rvystąpiła równiez w za-
kresic kategorii gmin lnrejskich pomiędzy badanym województwem a Polską
(tab. 1). Wiclkopolskic grlli l ly o statusie lrliasta osiąglęły w ostatnim badanym

6 Polrienchnio i ltulnośc t przckrt>-ftt ter.ylorioln.vn yt,2()()4 r., GUS, rł,ww'stat.gov.pl/dane-spol-
gospi ltrclnosc/pclrvicr.z, 'telryt/2()04/przcclrn<lwa'doc (22.0ó.2t)06).
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Gnrrny'
Dochot|v ogó,lctu Doclrody rvłaslrc Sublvcnc.ja ogÓlna Dotacje celorve

2(X)2 2001 2(X)4 2002 2001 1004 20()2 2003 2004 20t)2 f00l 2004
Polska,
\\ ' t\ . r)) 14.91 1 6.70 6.61 1 .01 źt.()6 5 , 91 6,3  I 6 .56 t , 7 8 l ' 5 ó 1.09

n r i c i s k i c 3l ,es I5,u l 39.u9 t9,9) 2 1 , t 52.1'5ó 1 0 , t 7 10 , 91 t0 .3  I 3,t i9 3 .16 5.0  I
nr iejsko-
-rvj  ct  sk ic t 9 . 7 0 20,2ii 22.Ó8 9,48 9 ,9  | I  t . l 4 7.67 I ,  t 1 u.4 I 2.55 2.23 2.93

r .v ietsk ic 9.4 I 9 ,E4 I l , 0 l ] 'ó() l ,g0 4,36 4.63 4'9.ł 5 .3  I l  . 1 8 0.99 I  .34
rvo.;. rviel-
l<opolsk ie,
w (vr]] t 5 . 1 9 I(r,09 I i i ,09 7.10 7,7ó t{,97 6.Ą2 (r.82 7.04 1 . 67 1 . 5  I 2.08

nr ie i sk i c 36,90 31 ,6Ą 1 2 . 1 1l t ,2  t )) 4'\ f6 ,21 I t 0 | | . ó l r 0.9tt 3.59 1.6  I 4.98
r l r i  c jsko-
-wrersk ic In .9219.51 22.03 9 .07 9.5  3 I 1.02 7 ' 7 0 8.20 u.4I 2 . t 4 1 , 82 f .60

wir ' iskic o ()') 10,67 I  l , e E 4.01 1.5 f 5 . r I .ł.84 5 . 1 5 5.49 I 05 I ,00 1 . 3  I



Docltody gntin |,o.ia||'ódzl*'ą wielkopol'skie'qo i [,o|ski w |atoch 2002-200,|

roku dochody o 70 zł ni,Ższc, rriż odpowiednio gminy w kraju' Snrkając pt7yczy-
ny tej sytuacji, naieżałoby ponownie Spojrzeó na gęStośc zaludrrietlia, która jcst
r.viększa w gminach nlicjskich rv badanym województwie o ponad 200 os./kn'
niż w Polsce7. Uzasaclnienic to wydąą się takze potrvicrdzać dane z tab. 2, z któ-

rych wynika, Żc przeciętna r,vielkopolska gmina nricjska w 2004 r. zg.onradziła
dochody o blisko 2,3 lnln złwyŻszc niż statystyczna gmilra rrricjska rv kraju' Po-
dobna sy'tuacja wystąpiła tcz w lataclr poprzcdrriclr.

Wańo tra koniec podkreślić rvystępujący w analizowanynr okresic wzrost do-
chodów ogółem oraz dochodów włastrych przypadającyclr na 1 micszkańca oraz
na 1 gmirrę w kazdcj kategorii gmin zarówno województwa wielkopolskiego, jak
i Polski (tab. 1 i 2).

St.ruktura dochodów gmin
Structure oJ' communities reven ues

obowiązująca ustźrwa o dochodach jeclnostck sallrorząclu terytorialncgo z |3
listopada 2003 r. wymicnia rrastępujzpc źródła dochodów gmin: dochody własrre,
subwerrcję ogólną oraz clotacje celoweo. Dochody własne poclrodzą głownle zróŻ.
rrego rodzaju podatków i opłat.,. W analizowanych latach llajwiększy udział do-
chodów własnych w dochodach ogółern, zarówtro na obszarzc rvojewództwa wiel-
kopolskiego, jak i całcj [,olski, ceclrowa} grniny nricjskic, a najniŻszy _ gnliny
rviejskie (tab. 3). W okresie tym wiclkopolskie gminy micjskic oraz grniny rniej-
sko-wiejskie uzyskały zb|iŻony poziom doclrodow własrrych w doclrodach ogó-
łcnr do odpowiedrriclr gmin w Polscc. Grniny wicjskic tratonriast wykazały się
wyŻszyn udziałęm środków własnych w stosutrku do tej kategorii grnin w kraju
(o3,60ń w 2004 r.) '

W grninach wicjskich największą rolę w pozyskiwaniu środków linansowyclr
odgrywała.subwencja ogólna'.,. Wyrrikało to bowicnr z nl,iszych dochodów po-
datkowych,' osii1ganycl-r prZęZ Samorządy wiejskie i miało przcłozetlic tla wyŻszy

t lbidcnr.
s l'ilza nirrri ustawot|awca rvyIrlicnia.jcszczc śrcldki pochoclzącc 'lc ź'róc|c| zagrirrliczrlych. śrrldki

1lochoclzącc z budzctu Unii Europcjskicj oraz innc śr.oclki okrcślonc w oth.ębnych pzc1-lisilch' [:' l{uś-
kowski, Ilinunse lokalna v dohit: ukcc{i, Wyclawnictwo AIIC, Warszarva 2(X)4, s. l7-5.

., 
Nowytrr Źródłcnl, którc wprorvadzila ohowiąztljącil uslilwil jcst 5-l)|occllk)wy Lrclzill rv tlocho-

tlach uzyskirvanych na rzcczlludi'cttt 1ratistu,a w związku z lcaIizacją z'at|'ati l zllkrcsu a<|lllirlistracji
rząc.lowej oraz irrnych zadati zlcconych ustawalni.

l0 SubrveIlcja ogóIna.składa się z następLljąoych części: wyI.órvnawczej ..ukicntnkor'u'anej na wy-
równywanie róinic dochodowych istnicjących między gIninanri, a takzc ochronę .jednostck najs,lab.
surych ckononlicznie; równowaŻi1cc'j _ lnajcc.j na cclu uzupełnicnic dochodów grnin w zwiękv ze
ztnianatrri w systernie flnansorvaniir zaclati; oświattlwej prz'cz.naczoncj na rcalizację zaclali oświato-
rtych glniny; E. Ruśkowski' Finon,se lokalnc''.' ss. 20zl-206.

,, Prz'cz' <lochody poclatkorve rozuIrlic się dochody Z tytu'łu podatku ocl nieIuchonlości, podatku
l.olnego i leśnego, podatku od środków transportowych, poclatku od czynrrości cywi|noprawnych' ptl-
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poziom otrz}my\rvanej subwencji ogólnej (tab. 3). Nalezy jedrrak zwroclć uwagę'
Że jej udział w clochodaclr ogółem ma\ał' z roku na rok we wszystkich katego-
riach gmin' Przesłanką tych nniarr są przeobrazenia systemu finansowania jed-
nostek samorządu terytorialnego, których celem jest zwiększenie ich samodziel-
ności finansowej poprzez wzrost udziafu dochodów własnych kosztem dwóch
pozostałyclr źrodeł dochcldów. Clroc widoczny jest systematyczny spadek udzia-
łu subwencji ogólnej w d^ochodach ogółenr, to nie mozna tego stwierdzic w przy.
padku dotacji celowych',. Ich udział w dochodach ogółem, ksztahujący się po-
dobnie w poszczegóinyclr kategoriach gmin, wzrósł w ostatnim badanym roku
o blisko 2 punkty procentowc (w województwie wielkopolskim i w Polsce).

l.abela 3. Struktura clclchodórv grnin w wojcwództ'"vic wielkopolskirn i w Polscc w latach 2002-
-2004 ('Yo)

Zródło: opracowanic własI-tc na podstawic sprawozclari Krajowej Rady RIo z działalności Re-
gitlnalnych Izb obrachunkowych i wyktlnania budzctu przcz jcdnostki sarnorządu tcrytorialnego
w 2002,2003 i 2(X)4 r.

Dynanika doc ltodów gmin
Trends oJ' comnunilies revenues

W badanych lataclr, w stosunku do 200l r.' doclrody ogółem gmin zarówno
w wojcwództwic wiclkopolskirrr, jak i w Polsce cechowała ciągła tendencja wzro-
stowa (tab. 4). w kolejnych lataclr analizowanego okrcsu dochody budżetowę

datku od osób tizyczrrych (kafta podatkolva), wpłyrvów z oyłłaĘ skarbowcj i cksploatacyjnej, udziału
we wpływach z podatku clochodor,vego do os<ib fizycznych i prawnych.

'' Dotacje celowe cecliujc uznaniowość powiązana ze skonkretyztlwanym cclem oraz obowiapek
zwrotu kwot niewykorzystallych bądź tcz wykozJstanych niczgodnie z ccletn. E. Ruśkowski, Fłran-
se lokalne.. . .s .2 l l ) .
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labf c 3. Structurc of conrnunitics rcvcnucs ol'Wiclkopolska voivodcship and Polancl in 200f-f004 (%)

Grnrny
Dochody rvłasnc Subwcncja ogó|na Dotacje celowe

fo02 l(x)l l()04 2002 2001 2001 f0o2 2003 f0o4

Polska,
w tvnl 1ó ' ] 41 .3 48,1 4 1 , 3 4 ) 1 19,3 t f  , 4 t0 ,5 12,5
r n i c i s k i e 5 tt,r. 5().0 6  t . 6 29.() I 0 . 5 25.9 I  t . 5 10 . 5 t 2 . 5
nri cj sko-
-wie isk ie 4i i . l 4E.() 50.0 ..ł 3.() 4().1 3 '7 .1 t 2 .9 I  1 . 0 t 2 . 9
wle l sK lc I lJ.2 39.1 39,6 49.2 50.-l 48 .3 t ?  5 t 0 , 0 t ) )

rvoj. rviclko-
pol  sk i  c ,
w tvnr 41 ,Ą 48,3 49,6 1t .7 l a  Ą 39,0 t0 ,9 q 1 I  1 , 5
rn ie lsk ie 60,2 59,6 ()2,1 l o ,  I 30,9 26,1 q ' 7 9,6 I  t . 8
miejsko-
-wieiskic 41,9 4t3,u 5(),() 4(t,7 4 1 , 9 lrJ.2 I  t . 4 9.3 I l .tt
rr , ' ie isk ic 4().6 12.3 41.2 4ti.l{ 48.3 45.9 10.6 9 4 l 0 I



Dochod'y gmin v'of ev,ództv,o v,ielkopo|skiego i Polski \' laldch 2002-2004

gmin wzrosły średnio o blisko 7, 13 i 26oń..tego typu tendeucja wzrostowa wy-
stąpiła równiez w przypadku dochodów własrryclr. W wojewodzt''vie wielkopol-
skim środki z tego tytufu najbardziej wzrosły w gninaclr rviejskich. Sanlorządy te
cechowały się równiei najwyŻ'sządynamiką subwencji ogolnej (w 2004 r. w sto-
sunku do 2001 r. rvzrost o blisko 27%).

W ostatnim badanym roku, w wojewodztwie rvielkopolskim i w Polsce, dy-
namika dochodów własnych przekocr,ył'a dyrtamikę subwencji ogólncj' Miało to
związek z podwyŻszeniem udziałów rv dochodach budżetu palistwa jeclrrego
z podstawowych składników tworzących doclrody włastrc grrlirr. W 2004 r. uclział
w podatk-u dochodorvyrrl od osób I1zycznych zwiększono do pozioIllrr 35,72%
(z f7,60ń w 2003 r.), natonriast udział w podatku dochodowytrl od osób praw-
rrych do 6,710ń (z 5% w 2003 r.)'.. W prze|iczeniu na 1 lrricszkarica wpłyrvy
z tytułu udziahr w dochodaclr budzetu paristwa wzrosły w 2004 r. w stosuŃu do
roku poprzedniego w folsce o 38,9,ń, podczas gcly w wojcwóclztwie rvielkopoi-
skim średr.rio o 41'5oń," ,

Tabcla 4 '  Dynirnr ika t lochoclów gnl in w wojcwództwic wic|ko1l<l lsk in l  i  rv I)r l lscc rv Ia lach 2()()2.
-2(X)4 (2001 - r(xl)
, rablc 

4 '  
. f rcnds 

o| ct l l l tnunit ics rcvcnt lcs o1.Wic lkot l t l lska r 'o ivot lcs l l i t l  i tnc l  [)r l laIrc l  in 20()2-200'ł
(2001 -  100)

7'ródł'o: opracowanic własnc na podstawie spt.awozdań Krajowc;j [{ady Rlo z działalności Re'
gionalnych Izb Obrachunkowych i wykorrania buclżctu przcz jcdnostki sarnorządu terytorialncgcl
w 2002.2003 i 2004 r.

Podobnie jak dochody własne, również dotacje celowe cechował gwałtowtly
wzrost w 2004 r. Wyrrikał onzprzekazania gminonr rrowych zadati' nr.in.: wy-
płaty świadczeń rodzinrtych i pielęgnacyjnych',. przeprorvadzetlia rt'yborolv do

' '  lbidern. ss. l7(r-177.
la obliczenia wła.sne na podstarvie sprawozrlali Krajowej Racly I{lo z|at'f00|,2002, 2(X)3 i 2004
'' obowizgek ten spocirywa na grninach od nraja 2004 r.; Sprau'ozdanie Krajoł'ej Ratly.'., s. l40 .

Crniny
DocItody ogółcln DocItody rvłasne Subwencjit ogóltta [)otac.jc celowc

200f 2003 2004 2002 2001 2004 2002 2003 2004 2002 2(X)3 2(X)lł

Polska,
w tvlll |O./.Ą 1 1 3 . 3l ]6 . ó 104.2I  t 2 .3 128.0 109.4 |  i l{ .I l f f  . 8 I I -r.5 I ( )0 .7 r34 .5
n l eiskic I0'ł'2 i l  1 .4 124.1 t01.4 I I i , 3 129.6 I ().ł.] I | -r.3 | ( )7  'ą t0i i i .7 l ( ) 6 . 5 t42.0
miejsko-
-rvie iskic l0ó '5 i l  t .5 t r J o 103.7 I  I 0 . 4 t26 .4 t07 ,9 i l'6.7 120.7 |  |  ) , ! , r()0,71 1 " ?

rv ic- isk ie 109,9 l  l 5 , ó 110,0 105..11 1 5 . 0t27.9 i l  2 .1 I  l (  ) .5 l f  9 , 0 l  l ó . 0 9t{,0 | 32,7
woj.  wie l-
kopolsk ie,
w tvnr |07,.-łI | ] . 8 l ]ó . ,ł t04.4 I l l . ó 128 . 5 108 . 5 I  t 5 . 9 I  t e . l I  t6 , t t |05 . Ó l 4 5 . ó
l l l l c l sK le l 0 ó .8 l  l  () .ó 123.9 t()7.9 r  10 .7t 29.1 l 0.ł.() I 0 , 5 1 0.t.6 10u .7l l t . 3 r53 .0
nricjsko-
-rvieiskie t06.2 l  l  () 'ó 1f4 .2 l 0].ó t09.9 t26.6 l 0 ó .4 I  t 3 . 9 |  | ó . 5 r ti.3 l(n.łJ I  43 .1
wieisk ic t09 ,2 n1  ,2 13u ,7103,4I t5,1 1 3 1 , 7I D , 8 I  1 9 , 7 I 26 , I J I  l7 , t i l l t , 6 145,0
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Parlamentu Europejskiego, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, reali-
zacji zadań w dziedzinie k-ultury objętych lnecenateln palistwa oraz oświetlenia
ulic'.,. Dynamika dotacji była takŻe zróznicowana według poszczegolnych kate-
gorii gmin. Najwyzszy wzrost środków pochodzącyclr z tego żródła w ostatnim
badanym roku zanotowały gminy miejskie, najniższy zaś gmirry miejsko.wiej-
skie. Warto dodać, że w badanym okresie gminy wielkopolskie cechowała wyz-
sza dynamika dotacji niz grriny w Polsce (w 2004 r. o ponad l0%).

o c e na s am odzielno ś c i finans ow ej gm in
A n aly s i s oJ. Ji n a n c ia l i n d ep e n d e n c e of c o m ł,, u nitie s

o zadaniach gmin decyduje nie tylko wysokość uzyskiwanych dochodów, ale
przede wszystkirtr mozliwośó swobodnego decydowania o wydatkach|7. Jest to
samodzielność wydatkowa. obok niej występuje równiez samodzielność docho-
dowa, która oznacza samodzielnośó organów jedllostki samorządowej w stano-
wieniu .ź'ródeł dochodów lokalnego budietul 8.

Tabcla 5. Wskazniki satlrodziclności finansowcj u,cdlug katcgorii gmin w wojcwództwic wiclko-
polskirn i w Polsce w latach 2002-2(n4 (%)
'Iablc 5. Ratcs ol' financial indcpcnclcncc accorcling to category of cornrnunc in Wielkopolska
voivodcship ancl Pohnd in 2002-2004

Cnriny

Wskazniki santodzielności fi natlsowej

dochodowej rvydatkowej I stopnia rvydatkowcj Il stopnia

2002 2003 2001 f00f 2001 2(\0Ą 2002 2003 2004
Polska,
w tvm 34.44 3 5.ó0 I 3.(r9 46.30 11.33 48.21 87.5ó 89.54 87.55
nr i  e i  sk ie 40. ttt 1 t , 1 0 39,3 I 5fi.59 59,04 ó  l ' 5 9 88.54 89.49 87.45
micjsko-
-wie isk ie 35,67 36,51 .r.l,81 4 8 ' l ó 48,92 50,03 87,06 89.08 87 , 1  I
wieiskte 30.4  t 3  1 . 7 8 f9.70 3lJ,25 3q . 71 3e.56 87,49 90,02 ri 7.8 I

woj.  wie l-
kopolskre,
w tvnl 34.80 35 .u l I 3.tt4 4'1 .13 48.27 49.56 89,14 90.óó 88.5  I
nr ie isk ie 40,51 40.09 37.40 ó0 . |9 59.61 62 .13 90.28 90 4'7 88.20
miejsko-
-wieiskie 1 S  l O 16,26 34.14 47.90 48.79 50.01 tt8'ó3 90.70 8tr. l9
rvieiskie 3 1 . 1 7 33.2f - r  t . l  I 40.60 42,35 Ą \  ) ) 89,38 90,62 tt9,08

Zród,ło: opracowanic własne na ptldstawic sprawozdati Krajowcj Rady
nalnych lzb obrachunkowych i lvykonania budżetu przez jednostki
w 2002. 2003 i 2004 r.

RIo z działalności Regio-
samorządu terytorialnego

"' lbidcm, ss. 173-177.
l7 R. Grobclny' Poziom rozyvoiu społeczno-gospodarczego a struktura dochodóv, i wytlatków btl-

dżetolt,;,c/1 gntin, w: E- Denek (rcd.). Ekononiczno.finansov,e uv,antnkowtlnio samoządu lokalnego,
Wydawnictwo AE w Poznaniu' Poznań l992, s. 54.

'o M. Dyler,vski t in.,Anal i:o.f inarrsortn..., s. l3l.
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Dochody gnlin ł,ojelt,ództlt.a v,ielkopolskiego i PoIski v, lttloclt 2002-2004

W badanych latach poziom wskaźnika Samodzielności finansowej dochodo-
wej (WSFD) był najwyżSzy w gminach miejskich (tab. 5). Jednostki te miały naj-
większą zdolność generowania dochodów własnych, na które samorządy mają
pełen wpływ. Najbardziej od sytuacji budzetu patistwa uzaleznionę były nato-
miast gminy wiejskie. W 2004 r. wartośó WSFD w gminach wiejskich była niŻ-
sza w porównaniu do gmin o statusie nriasta o 6 punktów w województwie więl-
kopolskim i ponad 9 punktów procentowych w Polsce. War1o jednak nadmienić,
że w badanyrn województwte róinica ta stopniowo malała w przeciwieristwie do
sytuacji w kaju, gdzie utrzymywała się na w nriarę równytn poziomie.

Gminy miejskie, podobnie jak w prrypadku samodzielności dochodowej, osiąg-
nęły równieŻ najwyŻ.szy poziom wskaźnika samodzielności ftnansowej wydat-
kowej I stopnia (WSI]WI). Samorządy te dysponowały więc znacznie większą
swobodą w kształtowaniu wydatków anizeli pozostałe kategorie gmirr. W 2004 r.
w wielkopolskich gminach miejskich poziom tego wskaźnlika był wyższy o bli-
sko l9 punktów procentowych w odr-riesieniu do gmin wiejskich. Trzeba jednak
dodać, Że samorządy wiejskie z badanego województwa osiągnęły w analizowa-
nych latach wyŻ'szą wartość omawianego wskaarika aniżeli odpowiednio Samo-
rządy w Polsce.

Biorąc pod uwagę ostatni element oceny - wskaźrrik samodzielności finan-
sowej wydatkowej II stopnia (WSFw|t) wszystkie kategorie gnin osiągnęły po-
dobny poziom, co świadczy o dobrze spełnianej jednej z podstawowych furrkcji
subwencji ogólncj, którą jest wyrównywanie dysproporcji w dochodach gmin.

Podsumowanie
Summary

1. W badanym okresie w województwie wielkopolskirn i w Polsce najwyŻ-
szy poziom dochodów przypadającyclr na 1 gminę cechował sarnorządy miej-
skie' najnizszy natomiast - samorządy wicjskic.

2. W strukturze dochodów grnln domirrowały dochody własne, przy czym
ich udział był różny dla poszczególnych kategorii gmin. Najwyiszy udział do-
chodów własnych w dochodach ogółem cechował gmirry miejskie, najnizszy zaś
- gminy wiejskic. Samorządy wiejskie charakteryzował porradto najwyiszy udział
subwcncji ogólnej' Udział dotacji celowych w docl-rodach budzetowych ogółern
był zaś zbliŻony we wszystkich kategoriach gmin.

3. W badanych latach, w stosunku do 2001 r'' dochody własne oraz subwen-
cję ogólną cechowała ciągła tendencja wzrostowa w gminach ogółem w woje-
wódawie wielkopolskim i w Polsce' W 2004 r. wystąpił gwahowny wzrost środ-
ków własnych oraz dotacji celowych' Przyczyną tego był odpowiednio wzrost
udziału w dochodach budzetu paristwa oraz przydzielenie dodatkowych środków
fi nansowych na real izacj ę nowych zadań pr zekazany ch gminom.
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4. Największą samodzielnością fitransową dochodową i wydatkową I stopnia
w województwie wielkopolskim i w Polsce clysponowały glniny miejskie, naj-
rnniejszą zaś - gminy wiejskie. Poziom wskaźnika samodzielności wydatkowej
II stopnia nie był mocno zróŻnicorvany w poszezególnych kategoriach gmin, dzię-
ki roli, jaką spehlia subwencja ogólna w zakręsie wyrównytvania dysproporcji
w dochodach gmin.
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Dochott.y gmin v.o.iew,ódzlwa w,ielkopol^skiego i Polslri yt, Iatuch 2002.2001

DocItody gruin woje|uództwa wielkopolskiego i Polski
w lataclt 2002-2004

Strcszczenic

Attykuł przcdstarvia porównanie wiclkości, struktury i dynallliki clochcltlów grnin wojcwórlztrva
rvic|kopolskicgcl i rv Po|scc rv latach 20()2-20(|4. l)oktlnarl<l IirrvttieŹ tlcctly sallloclziclności firransorvcj
tych jcclnostek. Analizę pl.zeprtxvadzoncl wcdhlg trzcch kategorii gnlin: lnicjskich' nriejsko-rvic.jskich
<lrar:ł wic-jskich. NajwyŻszynl udziałcln docllodów wlasnych occhowały się gnliny rllicjskic' którc jcd.
n<rczcśnic rvykazały się najrt'iększą sarnodzic|no.ścią finansową. Z ko|ci glliny rvicjskie cechował nelj-
t.tii,'s:l:1 udz'lał dochodów własnyclr i ptlwięany z tyn najwyŻ'szy udział subwcncji ogó|ncj. Miab to
wptyrv na najnizsz4 sarlloclzicInośc finansowątych jeldnostck santorzi1dowych.

Conntunities revenues of WielkopoIską voivodeship
and Poland in 2002-2004

)unnlory

-l-hc 
articlc prcscnts a courparison of inconrcs (sizc, structurc and dynantisnt) of local govcrnmcnts

in Wic lkopolska voivoclcship and in l )o lant l  in 2002-2(X)4. An cvaluat ion of thc l inancia l  indcpcnd-
cncc ol'thtlsc utrits was colrcluctctl. 

-l.hc 
analysis was carricd clut accorcling to thrcc catcgońcs of local

cornuruncs: urbarr, urbrn-rural ancl rural. It was lbuncl that urban local govcrnmcnts had the highcst
sharc oforvn rcvcnucs in total rcvcnucs ancl thc highest tinancial indcpcnclcnce. Thc lorvcst sharc of
own revcnucs and thc highcst contribution of gcncral subsidics was fbund in budgcts ol'rural units. lt
had an inllucncc <;n thc lowcst linancial indcrcndcncc of rlral uni[.^.
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I{ształtowanie się dochodów i wydatków
gospodarstw domowych w Polsce
w latach 1994-2004 oraz ich prognoza
na lata 2005-2007

The incomes and expenses of polish households in 1994-2004
and their forecasts for period 2005-2007

Wstęp
Introduction

Badania budzetów clomowych stanowiąpodstawowe źródło infonrracji o ksaał-
towaniu się dochoclów i wydatków gospodarstw domowych wedfug poszczegól-
nych grup spoteczno-ekonomicznych. Ponadto na podstawie analizy budżetów do-
mowyclr mozna przedstawić poziom, zmiany i strukturę przeciętnych miesięcz-
nych doclrodów i wydatków przypadających na 1 osobę w gospodarstwie.

Kategorią ekonomiczrą która charakteryzuj e wielkość dochodów gospodarstw
domowych jest przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę. Nato-
miast popy't gospodarstw domowych na towary i usŁugi konsumpcyjne opispva-
ny jcst jako przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na osobę.
Badaniami budzetów domowych objęto 6 podstawowych grup społecmo-ekono-
micznych, wyróżrior-rych wedfug głównego źrodła pozyskiwania dochodów. Są to
gospodarstwa: pracowników, pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, rol-
ników, pracującyclr na własny rachunek, emerytów i rencistów oraz utrzymują-
cych się z niezarobkowych zródeł.

Celem pracy jest analiza dochodów i wydatków gospodarstw.domowych ogó-
łsmoraz wedfug grup społeczno.ekonomicznych, w latach 1994-f004, a następ-
nie sporządzenie prognoz dochodów i wydatków gospodarstw clomowych na lata
f005-f007. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzącę z opracowań GUS
,,Warunki życia ludności,, zlat 1995-2005'

. Z uwagi na brak ciągłości danych opisujących dochody i wydatki gospodarstw domowych osób
utrzrymujących się z niezarobkowych Źródeł analizę ograniczono do 5 grup gospodarstw dornowych.
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Metodu budawcza
Researclt metod

Ąlalizę zjawisk gospodarcąych urvzględniających czyrnik czasu llloi.tla prze-
prowadzac nei podstalvic mocleli tcndcncji rozwojowcj. W praoy do prognozowa-
nia przcciętnych miesięcznych dochodów i wydatkórv gospcldarstw dotnowych
na podstawic szeregów czasowych Zastosowano liniowy nodel tendencji rozwo.
jowcj:

y = n ł b t 1
gclzie :
y c1oolród/wyclatck (nnietura objaśrriana),
t -. cr'as (znricnna objaśrriająca),
a ,b -pa ramet rymodc lu .
Wyboru postaci analityczncj rnodcli dokonano na podstarvie graficzncj oceny

przcbiegu przcciętnych rrricsięcznycli dochodów i wyclatkow gospodarstw do-
tl-lowyclr. Uzyskzinc lllodclc lirriowc poclclane zostały wcrytikacji statystycznej,
w którcj alralizowano wspołczyrtlik znrienIrości składrrika losowego (v")' wspóŁ
czyrrrik dctcrnrinacji (I{') oraz istottrośc paranretrów strukturalrrych na poziornie

istotrlości rx : 0,05.
Do occt-ty tra1ności pr()glloz wykorzystettlo jeden z podstawowych micnlików

błęd(lrv proglroz cx pclst śrcdni bezwzględny bląd procentowy.:

t  ,  (  l . '  - i ,  l \

SBBP: l . t l  I  r t  r t  I  l . toox .
"fr( Y, )

SrcdIri bczvr.zglęcltry błąd proceIltowy wyraż.a wzglęcltrc oclclrylcnia proEloz
od rvańclści rzcczylvistych, to z,naczy rv stosunku do wielkoścl, rzecz'ylvistych,
zaten clkrcśla rniarę względnego całkowitcgo dopasowania.

Wyniki badań empiryc?,nych
Result and discussiott

D o c lto dy gos podarstv do mowyc lt
I nco nrcs oJ' ltou se lrolds

Arraliza przeciętnych rrriesięcznyclr doclrodów gospodarstw clomowych w la-
taclr 1994-2004 wskazuje rra ciągły ich wzrost, zarówno ogółenr' jak i w poszcze-
golrlyclr grupaclr społeczno-ekononricznych (tab. 1, rys' 3). Największy wzrost
dochoclów - od ok. 20 do 38% - Występował do l997 r. (tab. 2)' Wyjątek Stano-

r A. Zcliaś, Teoria prc'qnoz'y. PWE, Warszawa l997
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Ksz to I towo t l i e s i ę do c h o d ó v, i wyda t ków go's trlod a rs tv, d o nlolvyc h.

wiły gospoclarstwa domorł,e rolrrikór,v, w których dwukrotrrie w ciągu badar'rego
okresll nastąpił Spadck doclrodów r,v stosunku do roku poprzedniego (tab. l i 2,
rys. 1).
.I.al;c|a 

l. PrzcciętIly lllic.sięczll1' drlchtie| rllz1rtlrz't1<|z.a|rly nll tlsclbę: w gosptrclarstrvach tltllllowych
wcclług gru1.l s1lolcczntl.ckotloInicznycIl (zl)

l 'ablc 1.1 'he avclugc r lonth dis l rosablc incomc pcr capita in householc ls accorc l ing to socia l  and
cconol.r.ric groups (zl)

Zxlcl|o: C)pracorvanic własnc rla poclstawic: LI/ąrttnki :ycia !tdttości u, 1994-2004 roku (l995-2()05),
Ct.lS. Wanzarva 2(X)5.

I}ył to 1998 r. (spadck clochodów o 7,4ol', w Slosunku do 1997 r') i 2003 r.
(spadek o |1,05oń w Stosunku do 2002 r.) (tab. 2). ObniŻenic realnej wańości
doclrodu rozpornądzalrrcgo gospodarstw dornowyclr rolników było konsckwen-
cją spadku dochodu, jaki gospodarstwa te uzyskały z pracy w uzytkowanym go-
spodarstwic rcllnytnr.

W zaleŻności od wiclkości rrriesięcznego cloclroclu rozporzt1dzahrcgo przypa-
dającego na 1 osobę l.l]ozna wskazac 3 wyraźrre grupy róŹniące Się pozionlcln
doclrodów' Picrwszt1 grupę Stanowią gospodarstwa domowe osób pracujących na
własny rachunck, ktorc w baclanylr okresie (1994-f004) charakteryzowały się
najwyzszyrr idochodarni (od297,67 złw 1994 r. do 935,12 zJw 2004 r.) (tab. 1'

ryS. 1). Wielkości te były średrrio 'uviększe od dochodów gospodarstw dornowych
osółem o ok.27o/o.

. M. Jerzak' Kszlollovnnie .się dor:hodóv go.spodarstv,donlov,ych v. Po|sce w kfutch 1993-2001'

..Bank i Krctiyt'' paŹclzicnrik 20()3' ss. 67-72.

l -

St

l,ata

Dochocly go.spodarstrv donlowych

ogtilenr prircorvnik<iw

pracorvników
uŻytkujących
gospoclarstwo

rolnc rolnikriw

pracujących
na własny
rachunck

cnlerytów
i l .cncistów

994 2-r0.93 23-1.(r9 l94 .5ó 205, l  8 29't,69 245.86
995 3(X),56 301 ,2( r 2ó0.80 t ! ,1)  15 3l{(r. l3 3l9 'ó t t
996 3 |ł.].4] 395.25 i2  r . 40 ]13'  |  Ó 487 . 81 40f .37
991 413.19 48Ó .4 l 397,14 439.2tt 6 t  8 .39 494.62
()()s 522.9-l 546.35 4  | 9 ' 3 ó '10(r.7lt ó55 '  l  l S51 (Xr

999 5ó().43 5923 l 43 u.3 7 4  |  l , l 7 7 l ( r . ( l l 59ó'49
2(X)0 ( r  I 0 . 5 I 657,21 133,58 455.99 194.61 6 t 1 . f 7
200 I 644.48 6n3,07 _509.73 491 ,54 rJ0rJ,22 ó73,89
2.00f 661.21 693.09 - s l tl 2 s7 r ,83 84-r.24 699.(\Z
2(X)3 ()t(0..s0 129.31 52 | .2u 4 7  Ą  , 3 1 8ó() , ] ( ) 72().00
200Ą 715.4() 1s2.2.6 542.27 54 t .(X) 935t ? 779.22
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Anna Witczak

Rysunck l. Przeciętny Inicsięczny dochód roąlorz4lzalny rla osobę w gos1;oclarstwach dornowych
nccllug grup spolcczno-ckonorniczr-tych

Figurc l . 
'I lrc 

avcragc nronth disposaLrle inconrc per capita in houschol i ls according to social ancl
cconomrc groups
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Zr(lt|ltl: O1lrac<lwattic rvIastre ttit ptrt|s(awic; tr|,,<trunlłi :'vcitt ltttltto'łt'i,...

Druga grupa to gospodarstwa pfacowników oraz cn-lcrytów i rencistów. Ich
przcciętl]y rniesięczny cbchó<l w nich walrał się od 234,69 zł w |991 r. do 782,26
zł w 2004 r. (gospodarstwa domowe pracowników) oraz od 245,86 zł w 1994 r'
do 7.79,22 złw 2004 r. (gospodarstwa dolnowe ęn]crytów i rencistów) (tab. 1,
rys. l). Przcciętrry miesięczny cloclród rozporządzalny na osobę w tych gupach
gospodarstw był. wy.Ższy od dochodu w gospodarstwaclr ogółel-n o ok. 5oń.

Trzecią grupę Stanowią gospodarstwa domowe rolników oraz pracowników
uz}'tkującyclr gospodarstwo rolne. Ich przcciętny micsięczny dochód rozporzą-
dzalrry na 1 osobę był mniejszy od cloclrodow w gospodarstwaclr ogółem o ok.
19o/u. Przeciętrly nriesięczny ciochód w gospodarstwach rolników kształtował się
na poziomie od 205,18 zł w 1994 r. do 541,00 złw 2004 r., a w gospodarstwach
pracowników użytkujących gospodarstwo rolnę od 194'56 zł w 1994 r. do
542,2] z'łw f004 r. (tab' 1, rys. 1).

Wielkość dochodu rozporządzalIlego, przypadająccgo na l osobę na miesiąc
w gospodarstwaclr o rrajniższyclr dochodach (rolnlkórv oraz pracowników użyt-
kujących gospodarstwo rolnc). była w baclanym okresie średnio o 36.3.70^ nizsza
w Stosunku do gospodarstw o na1wyŻszych przeciętnyclr dochodach (pracują.
cych na własny rachunck) (tab. 2)'
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Kszta!lolt'ctttie się d ochodóu,' i tt,ydo tkółv gospr'lda rs !w do nou,ych.

'l.rbcla 
2. Dynarrrika 1lrzcciętncgo rniesięczncgt.l cloclioclu rozporz'z1t|z:,l|nego na osobę w gclspodar-

stwaclr don.rowych rverilug glup slrolcczno-ckononricznyclr

Tabic 2. l 'he incl iccs of t iynarnic of i ivcrage rnonth disposable incornc pcr capita in houscholds
Irccording to soci l l  al l( l  ccon()nl ic grouPs

Lata

[)ynarllika clochodólv gt.lspoc|at.strt'cltltuorvyclr (rtlk poprzcdni =. l00)

ogółcln pracou'n iktirv

pr.acowników
uiytk uj ących
gospo(larstwo

rolne rolników

pracujących
na w.lasny
rachunck

elnerytów
i rcncistórv

)()4 X X x x x

995 30 .1  5 28.37 34.05 | . ]7 . ó l f9.11 30.03
)96 1.51 3 1 . 2 0 23.24 12t.54 ? l r  l l f5.87
99J 3.5't 23,(Xr I  28,0 | 26.11 77  01

99ti 0 .37 t )  1 ) 05.44 ()2.60 05,94 I  1 . 7 9
999 ) 1  1 1 )lł.42 )4.51 0 l l 3 )9.30 )7 .87

2(XX) )8.94 10.9(r |0 ,3  | l 0 , l t5 10.99 )3.48
2(X) I )5,5(r )393 05,4  1 09 .1  I ) l 1 l 09.17
2002 03.0ó tz^20 (x)f7 14.q3 04.33 0373
2003 \2.45 )4.55 01 . 99 82.95 )2.01 03.00
2(X)4 )8,07 0 7 . 1  8 )4,03 I  l 4 , ( ) Ó )8 ,71 08,23

Zródło: Oprac<)wźltlic wlasnc na podstawic: I|untttki :ycio lttdnrŃci...

Podkreś|a to zjarvisko polaryzacji dochodów luclności lviejskicj i miejskicj'
lstotlry Wpł}w lla Sytllację doclrodorvą gospoctarstw roll]ych rrra wielkość cko-
llolniozna gospodarstwa, mierzona Surną nadwyŹkl bezpośredniej, jak i typ rolni-
czy gospodarstwar' Ponaclto wielkośc docliodów z działalności rolniczej ksŹał-
tują zasoby produkcyj1le i efektyr,vność ich zastosowal]ia, wielkośc nakładów pro.
clukcyjnych, cęny środków produkcji i us]tug na cclc produkcyjl]e' jak również
cclly SprzedaZy wytworzonyclr produktórv..

ll/ydatk i g o sp o d a r stw d o m owy c Ir
Exp e nses oJ' ho us elto kls

W latach 1994-2004 przcciętnc micsięczrtc wydatkj gospodarstw domorvych
clrarakteryzował ciągły wzrost' Zarówllo ogółem, jak i w poszczególnych grupach
Społęczno-ekollolllicznych (ab. 4, rys. 2). Największy wzrost wydatków - od
ok. l7 do 27oń występował do 1997 r., czy\i podobrrie jak w przypadk-u docho.
dow. Wyjątek starrowiły gospodarstwa domowe rolników i pracowników' w któ-

rych nastąrił spadek wydatków w Stosullku do roku poprzedniego.

u A' Marcysiak, Cz.l'ttniki ró:nicttjącc sytlrocf ę dochotloul1 s:o,9pod0rsht, rcłlnych, '.Roczliki Na-

ukowc SERiA" t .  V l l l .  z .  l ,Warszarva-Poznar i  2(X)(r ,  ss.  I  l8-122.
j 

E. Michota-Katulska' Rcgionalne zró:nictltt'ttnie pozitlttltt i źńdel doc'hottów rodzin lolniczych,

. .Rocznik i  Naukowe StrRiA" t .  lY,z. .4,  Warszawa-Byclg<:>szczf002, ss.  108- l  12.
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Anna W.itczak

Na podstawic wielkości miesięcznych.wydatków gospoclarstw domowychmozna równiez wskazać 3 wyrazne g*p'.ó^ią"e się poziomem rvydatkó*, unu]logicznie jak w przypadku ń"l."j"iaJJt'"ao*. Pierwszą grupę Stanowią gospo.clarstwa domowe osób pracujący"t' nu 'tn"ny rachunek,*w tto'y"t, przeciętnemiesięczne wydatki nu'o,obf.u]y'"'iii'"a 284,63 ,l i ig;i r. do 854,74 złw 2004 r. (tab. 3, 'ys. z). Wvdotń go.i,oo*,.* osób pracujących na własny ra-clrunek były średrrió *ięl''" ni*yoTl"f"* gospodarstw clomowych ogółem o ok.27oń, czyli podobnie jak ' p.'ń;ńk"'iJ"r'"oo*.
Drugą grupe starrowĘ s'"ył".'*u iio"o'"lt ów orazemeryĄów i rencistów.Przeciętne mlesięczne'l*ł' * '"I' ;;oodarstwach wahały się od 216,92 złw 1994 r. do 711'90 

,1,* 
,291: rg,".pJa*uwa pracowników) oraz od 244,36 złw 1994 r. do 761,o^,.:,.'Y,,,ą..ig"'p"łaIstwa emerytów i rencistów) (tab.3,rys. 2). Przeciętne miesięczne wydaiki^w trch'gruq1cti*",o"i.^,' był wyższeod wydatkó' * so'P:9i.,t'u"ń ;;;i;." ok.,'l.0%o(gospodarstwa emery'tówl rencistów) i o ok. 37o (gospodu.'t'iu.|*"owników - oa illo r.;.

, Trzecia grupa to gospodarstwu do;;;;',olnlków ,;^;;;;;;*ników uŻfku-Jqcych gospodarstwo rolne' W tych gospodarstw."r' p.'""iiu,"",-".ię"^. *y-datki rra osobę bvł nlniejsze cld docholów w gosnodarstwach ogółem o ok.23%o.Przeciętne ,niLsięc'n" wydatki w go,|oao.,t'ach rolników wynosiły od 186,56zł w 1994 r. ao sbz,::' zi w 2O04;;il;;p"darstwach 
o.u"o,'n,uo* uzytkują-

ł,l';;"'n"oarstwo 
rolne od lg:':ó;'i,',fi,ógo.. oo sti,ii ,i,*'zooąr. (tab. 3'

,r::1 
., l)rzcci glnc I n i csię'cztlc wyt1atki 8<l.sp<l<-|arsr'domowych *"aług g'.uf .pt>Jcczno-ekononlicznych (,,lo 

u.''nn*"go na osobę w gtlspodarstwach

J.l,l]i.,oł" 
avcrage nrontlt cxpcn.scs pcr capita in householr|s accortling to social and econotnic

Lata

T-.."--..--..--.---.----
ilydatki gospodan
T-
; Pracownikórv
l uŻytkulących

I sorn"aoitir"o
I rolne
T-
]  183'3ó

mpracu.;ących
na własny
rachunęk

emerytów
i rencistówl()()4 2 l 8 ' ó l ')

199_s 276.32 274,93
355.29

186.56 284.63 244.34
) ( )96 1

222.94 234.71 3s9.0 t 3 l r ) , 78
1991 280.(r9 29',t.78 449.00z / , \ ) I "15? so

3 80,40

Jóó '49
I 998 503,03 517,66

573,00

. j4ó , ÓE 54ó'55 469.28
1999 519.76 3ó9.0 l ó32'98 s57 .t s
f000 599.49

409,0Ą 705.r2 606,64629.27
41t< 1)

44t ,992001 609.72 ) 160,75 ó36.3 l
2002 624.99 (t41,29

673 , 16

4s8.60 762.15 6ó3.09
]OUJ 641  r J

418.'t8 4 8 7 . 1 9 79?.57 683, r 4
fo01 484.58 817.24>')4, /l) 7  t7 .90 5 l5 ,4 ó s07.33

oy /,b l

Zrór|ło:
854.?4 761.44
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Rysunek 2. Przeciętne rnicsięcznc wyclatki gospodarstrva dolnorvcgo na <lsobę rv gospotlarstwach
domowych według grup społcczno-ckotlonlicznych

Figure 2. The average rnonth expcnscs pcr capita in houschokls according to social irnd economic
groups
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.fabcla 
4' Dynanrika przcciętnych Inicsięcznych rł,ydatków na trstlbę rv gtls1ltltlarstwach clonlowych

wcdług grup spolccZno-ck()ll<ltl-ticznyclt

Tablc.1.  Thc indiccs of c l l ,namics of i rvcrasc rnonth cxpcnscs pcr capita in houscholc ls accorc l ing to

s()c i i r l  rnd cctrnonr ic ! , roups
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Dynarnika rvydatk<iw gospoclalstw clonrorvych (rok poprzcclni -- l [)0)

ogółcIłl pracownikr iw

pracownik<iw
irŹytkuj ącvch
gospoclarstwo

rolnc rolnik<'rw

1rracu.jących
na wlasrry
rachunck

clłrcrytt)w
i rcncistciw

994 x X X -\ X X

995 26.40 26.74 r l 5 9 t 5 .8  I 2 ó ' l ] f7 l 9
996 f7.03 f9.23 2590 26.87 l ) 01 25.()0
99'7 219 l 22,61 25.62 11 .09 2 l 73 20.80
998 l 7 ' 5 ó t8, t{4 07.r,t9 )5.83 t 5 , 8 1 I I1.85
999 09.2q l ( ) . ó9 07.53 0(r.67 |  1 .40 08.11

2000 09.05 09.82 t1.2f l f  ̂ 29 )7 .89 u4.89
200 I 0 l  . 7 1 99,88 02.46 )3.7ó 00 ,1  8 )4.21
f002 02.5() 102,0 '1 00.0 l )ó'].] ()4.ó5 03.02
2003 03.02 t04.91 0 l f l 91.67 02 A 1 02 .1  3
f004 07.90 106,65 0ó'37 I  10 ,00 0'1.59 09 .14

Zródło: opracowanic własnc na poclstawic: L\/orunki :.ycio ludności
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Anna Witczak

Prognoz,y dochodów i wydatków gospodarstw domowych
The Jbrecasts ot'households incomes and expenses

Zbuclowane lirliowc nroclelc tcndcrrcji rozwojowej są dobrze dopasowane do
danych empirycznych (wańości współczyrrnika zrnienności składnika losowego
nie przckraczająZ)oń), w ponad 80% wielkość dochodów lub wydatków gospo-
darstrv donrowych została wyjaślliona przez modele (wartości R'kształtowały
się na poziomie 82,.7.95,7oń) (tab' 5). Parametry strukturalne modeli są Staty-
stycznie istotne (wartość p < o: 0'05).

Sporze1dzone progil1ozy przeciętnego llriesięcznego dochodu rozporządzalne-
go na osobę i przeciętnych rniesięczrrych wydatków w gospodarstwach domo-
wych wskazują na dalszy ich wzrost w latach 2005-2001. Srednie bezwzględne
błędy tych prognoz nie przekraczają9,foń (prognozy dochodów) oraz B,60ń (pro-

Etozy wydatków), co świadczy o trafności przewidywania.

Tabcla 5. PostaĆ nlocleli liniowych i miary ich wcrytikacji statystyczncj

l-ablc 5. Fonlr o1.Iincar nrotlcls and t lreir statist ical vcńfication measurcs

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach
domowych ogółem wzrośnie do ok. 81.I,75 złw f005 r., 866,05 złw 2006 r.' a w
2001 r. przekroczy 914 zł' Natomiast przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw
domowych ogółerrr wzrosl-lą w 2005 r. do "|]9,90 zł, w f006 r. do 826,56 zł', a w
2007 r. wyniosą ok. B73 zł (rys. 3), Prognozowane dochody będą wyźłsze od pro.
gnozowanych wydatków średnio o 39,49 zł.

164

Miary

Grupy społcczno-ckonotnicznc
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\sztoltovlnie ,się doclrcdów i y,.ydotków gospodurshv donlov,vch''

Rysunek 3. Przcciętrle lnicsięcme wydatki oraz doclrócl rozporządzalny na osobę w gospodarstwach
donrowych og(lłenr w latach 1994-2007

Figure 3. The average rnonth expenses and disposablc inconre pcr capita in total houscholds in
t994-2007
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Zrildło: opracowanie włirstrc na poclstawic: Wantnki życia ludności'..

Rysunek 4. Pz,cciętnc lnic.sięcmc lvydatki oraz tltrchód rozpot.ządzaln1, na ostlbę rv go.s1rtrdarstwac}r
donlowych pracowników w latach |994-2007

Figure 4. 'l'hc 
average month cxpenscs and disposable inconrc pcr capita in houscholcls of crnplo-

yccs in I 994-2007
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Anna Witczak

W gospodarstwach dornowych pracowników przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na osobę wzrośnie do ok. B75,08 zł w f005 r., w 2006 r. przekro-
czy 900 zł,, a w 2007 r ' wzrośnię do ok. 981 ,12 zł, Z kolei przeciętne miesięczne
wydatki gospodarstw domowych pracowników wzrosną w 2005 r. do BIf,3I zł,
w 2006 r. do 861 ,89 zł, a w 200"/ r' przekroczą 900 zł ('ys. 4) Prognozowane
doclrody będą wyzsze od prognozowatryclr wydatków średnio o 66,5I zł'.

W gospodarstwaclr donlowych pracowników uzytkuj ących gospodarstwo rol-
ne przeciętny lniesięozny dochód roz.porządzalny na osobę nie przeWoczy 100 zł
(616,63 zł w 2005 r., 649,70 zł w 2006 r,,68f ,JJ zł w f00] r.). Natomiast prze-
ciętne nriesięczt-tc wydatki gospodarstw donrowych pracowt'tików uŹytkujących
gospodarstwo roltre Wzrosllźl lv 2005 r. do 585'28 zł, w 2006 r. przekroczą 618
zł, a w 2007 r. - 650 zł (rys 5) Prognozowane dochody będą wyzsze od progno-
zowanych wydatków śrcdrlio o 37,33 zł.

I{ysunck 5' Pzcciętnc llliesięcznc wydatki oraz dtlch<id rozporz'ądz'alny na osobę w gospoclarstwach

dorlrorvych pracowniktirv uiytkującyclr gospoclarstwtl roInc w lataoh l994-2(X)7

Figurc 5. ' l 'hc avcragc nronth cx lrcnscs ancl  c l isposablc inconrc pcr capita in househokls ofc lnplo-

vccs us ins larnl  in I  994-2007
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Zrćlcllo: opractlwanic rvlasnc na podstawic: I]/urttnki :ycia ludności''.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach
domowyclr rolników będzie się wahał od 600,73 zł w f005 r' do ok. 660,70 zł
w 2007 r. Z kolei przeciętne nliesięozne wydatki gospodarstw domowyclr rolni-
ków wzrosnąw 2005 r. rIo 564,4J zł,w 2006 r. do 595,1I zł,aw f007 r.prue-
kroczą 600 zł (rys 6) Prognozowane dochody będąwyzsze od prognozowanych
wydatków średnio o 35,60 zł.

166

"il; .;; ̂;; ;;;:; ;J ;"";4. ;:." "..;."ao-



Ksz tą ł lo w,a n i c s ię d oc ho dó w i v,yd o t kó łt; gos pod ars ty, rlontott,1,c |1'..

Ił.ysunck 6. Przeciętne tnicsięczlc wyclatki oraz dochód rozporł'ądzalny na osobę rv gtlspodarstwach
donrowych ro|ników latach l994-2007

Figure ó. The average lnonth expenscs ancl disposable income pcr capita in houscholds of tarnrers
in 1994-f007
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Zr<i<llo: opracowalric własno na potlstarvic: ||/urunki :ycia lutlttości...

W gospodarstwach domowyclr pracujących na własny rachLurek przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na osobę przekroczy 1000 z| (1036,72 zł
w 2005 r', 1097,35 złw 2006 r', 1157,98 złw 2007 r.). Natomiast przeciętne mie-
sięczne wydatki gospodarstw domowych pracujących na własny raohunek wzro-
sną w 2005 r. do 9]6,60 zł,, a od2006 r. - powyżej 1000 zł (rys. 7). Prognozowa-
ne dochody będą wyzsze od prognozowanyclr wydatków średnio o 63,58 zł.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach
domowych enrerytów i rencistów będzie się kształtował od 859,08 z'ł w 2005 r.,
909,82 zł. w 2006 r. do 960,55 zł w 2007 r. Natomiast przeciętne miesięczne
wydatki gospodarstw dotl-towyclr enrerytów i rencistów wzrosną w 2005 r. do
846,26 zł, w 2006 r. do 896,17 zŁ, a lv 200.l r. przeV'roczą9}) zł (rys. 8) Progno-
Zowane dochody będąwyzsze od progrozowanych wydatków średrrio o 13,77 zł.
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Anna Witczak

Rysunek 7. Przeciętnc nlicsięcalc wyclatki oraz dochód rozporządza\ny na osobę w gospodarstwach

dornowych pracujących na własny rachunck w latach |994-2001

Figurc 7. The avcragc month expcnscs and disposable income pcr capita in households of self-

crrpl oyed in | 99 4-f00'7
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I{ysunck 8. l)rzeciętnc trricsięcznc wytlatki oraz clclch(ld ro;łporząrlzalny na osobę w gospoclarstwach

c1ornowych cmcrytów i rcIlcist(lw w latach |()94_20()1

Figurc 8. Thc avcragc month cxpcnscs ancl clisposable incotnc pcr capita in houscholcls of retirees

arrd ocnsioncrs in I 994-2007
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Poclsumowanie
Conclusion

Przeprowadzorle badania wskazuj ą tra zroinicowanie przeciętnych micsięcz-

nych dochodo'" iwvl"i.* * p",,*"gor"v"n ńp""r' góspodar.tw domowych.

Pozwala; ą zatęm tra sfbrmułowarrie lrastępuj ący:h *:i:.ko]j-', 
^

1 . N a1 w ięl.."vn.,i i.;;W:i d:*:*ls #:::: [;:' T:.:.,"i:? .""''"
::rilfJf"";l['):,:l.ff i::,.Ę:tri;;.i;.i';^;''i."d,'io'iększeoddo-
chodów gospodarstw domowych ogołem o ok'f,loń.

2. W gospoau.,i**r.l domowych pracowników oraz emerytów i rencistów

przeciętny n.'l",'ę"",.,lt*ilJ ;ń.'ło'.i.' '" 
"sobę 

był w-!:szy od dochodu

w gospodarstwach ;;dJi.;;\ i1 
N!ńast przeciętne miesięczne wydatki

*.-y"ń,*l,:l^ryJiJĘ,i:.|P.T'|.1i"';i*#::::l;*,'i;Tf Tj"'".l..l
ogói"- o ok. l0% {gospodarstwa dolnowc

, ńf 
Nł *"' ł.ffii [.'"":.l ll;]ll a o. no a u *i i w yd atkam i w l atach I 9 9 4 -f00 4

charak1cryzo*",, J,; [.';ilą4;1to**" 
rolnikow oraz pracownikow uŻyt-

ku|ących go,poa..,ii"o-,ni,.,". W tych gospodarstwaclr przeciętny rniesięczrry do-

chod rozpor'ąd'.l;,;;;.i"J"o os9be tyi ,'..'niej.zy od dochodów w gospooar-

stwach ogołem o ot.. t g7", a przeciętne ,oi",ię",n" *ydatki - o ok. f3,h,

4' Sporządzonc pro gno Zy. p-* i:ll!9Jl"'i"'ń"'" go d::l"d" r ozporządza|.

nego na osobę r pżecięt,rycll mi"sięczi]ch ;ya",kó* ^Y^::.oouurstwach 
do-

mowych o gołern,;;;; ;'p" szczegóhyćh grupach społeczno.ekonotlrtcznycn

wskazują na datszy ich *,.ó,t w latach20O5-2007.

5. Najwięks za ro,micarrriędzy p,"g.;;;;;yni dochodanri a wyclatkami wy-

stąpi rv go,poou..i*u"h .to*o."y"h p,;;;;ito* 1oo,sr z^ł).orcz w gospodar-

stwaclr domowycn osob pracujący"l' .. il;;' rachunek (63,58 zł). Najrnniejsza

zaś różnica dotyczyc będzie gospodarstw eineryltow i rencistów (\3,1I zł)'
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Anna Witczak

Kształtowanie się dochodów i wydatków gospodarstw domowych
w Polsce w latach 1994-2004 oraz ich prognoza na lata 2005-2002

S!reszczenie

W pracy lnalizowancl doclrody i wyclatki gospodarstw c|onrowych ogołem oraz według grup spo.
łcozno.ekononlicznych w latach |994-2004' a następnic sporządzono prognozy dochodów i wydat-
ków gospodarstw clomowych na lata 2005-2007.

Najrvięks4'mi przcciętllylni dochodami i wydatkami rv latach 1994-f0o4 charakteryzowały się
gospodarstwa dotnowc osób pracujących na własny rachuItck, najnlnicjszyrni zaś gospodarstwa do-
mowe rolników oraz pracowlików uzytkujących gospodarstwo rolnc. Sporządzone prognozy przc-
ciętrlego rniesięcmego dochodu rozporządzalncgo na osobę i przeciętnych rniesięcmych wydatków
w gospodarstwach doInowycłl ogólcnr or,dz w pos7'czególnych grupach spoteczno-ekononricmych
wskazują na clalszy ich wzrclst w latach f005-f007.

TIte incontes and expenses of polish households in 1994-2004
and their forecasts for period 2005-2007

Sumntary

'fhe papcr prcscnts an analysis ofthc inconrcs and exlrcnses ofkxal polish houscholds and house-
holds acconJing to social ancl cconomic groups in 1994-f004. Ncxt, the ibrecast of thc incorncs and
cxpcnscs ofhouseholds was rnadc lirr pcriod 2005-2007.

.I}c biggest avcragc incot-nes ancl expenses ń |994.2004 wcre sharcd by houscholds of self.-enr-
pkrycd, and thc srnallcst by households oftanncrs and crnployecs using tanns. The forecast indicatcs
that thc avcragc rnonth disposablc incornc pcr capita and the avcragc cxpenses of total houscholds as
wcll as in social and cconornic group ofhouseholds will still incrcasc in 2005-2007.
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MAŁGORZATA DoLATA. JARoSŁAW LIRA

Rozwój inJrastruktury gospodarczej w Polsce
w latach 1990-2004 i jego prognoza
na lata 2005-2007

Economic inJrastructure development in Polund
in yeurs 1990-2004 and itsforecastfor 2005-2007

Wstęp
Introduction

I)ozionl zagospodarowania infrastrukturalnego jest jcclnym z głównych czyn-
ników determinującyclr poziorn rozwoju społecmo-ekonomicznego kaju' W pro-
cesie aktyr,vizacji gospodarczej zarówno obszarów wiejskich, jak i miast ważną
rolę odgrywa cała infiastruktura - gospodarcza t społeczna, jednakże to rozwój
i stan tej pielwszej przyczyniająsię nie tylko do podnoszetria atrakcyjności eko-
nolniczncj datrego obszaru, ale także pozwalają na znrniejszanie dysproporcji
w poziotrrie zycia ludrrości oraz w warullkach tunkcjoIlowatria podnriotów go-
spodarczych tarn zlokalizowanych.

Aktualny pozionr nasycenia irlfrastrukturahrego, stan teclrniczny urządzeń in-
frastrukturalnych, jak i dostępność usŁug przez nie pehrionych są w Polsce, a szcze-
gólnie na teręnach wiejskich, przeciętnie niŻsze niz obowiązujące standardy cy.
wilizacyjne w wysoko rozwiniętych gospodarkach UE. Wobec ciągle istnieją-
cych jeszcze niedostatków w zagospodarowaniu infrastruk1uralrryn konieczna
staje się poprawa poziomu wyposażenia w podstawowe elementy intiastruktury
gospodarczej. NaleŹy jedrrak parniętać, ze skutecznośc wpły^wu wyposażenia in-
frastrukturalnego na poziom rozwoju gospodarczego za\eŻy w duzej mierze od
zsynclrronizowania planowania i rozbudowy infrastrulctury gospodarczej ze sta-
netn i struklurą Zagospodarowania danego obszaru. Tak więc chociaz rozwój in-
frastruktury jest warunkiem koniecznym ożwvienia gospodarczego, to nie jest jed-
nak warunkiem wystarczaj ącym..

, M. Dolata. Infrastntktttro gospodarcza'jako yyarunek zróv,nov,tżonego rozwojtt obszarów wiej-
skich, w.. L. Pała.sz (red.), Potencjal roavojtlwy obsząrótt, v'iejskich n, upekcie u'.s!ąpiefiit Polski do
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Ma.lgorzata Dolata, Jarosław Lira

C]elem pracy jest ukazanie Zmian,jakie zaszły w w),posazeniu infrastruktural.
nyn kraju w latach 1990-2004, orazprognoza ronvoju infi-astruktury na lata 2005-
-2001 . Przedmiotcm analizy jest 6 kluczowych elementórv składowych infrastruk-
tury gospodarczej: siec wodociągowa, System gdprowadzania i oczyszczania ście-
ków, sieć gazowa, sieć drogowa oraz powierzchtiauzlkowa mieszkań.

Metoda badawcza
Research nethod

Do sporządzenia prognoz w oparciu o szeregi czasowę dla analizowanycli
wskaźników infrastruktury gospodarczej Zastosowano następujące modele ada.
ptacyjne: wyrównania liniowo-wykładniczego I]olta i trendu pełzającego z wa-
gami hannonicznyni.

Model wyrównania |iniowo-wykładniczego Holta sŁuży do wygładzania po-
ziomu tręndu wedfug wzoru':

f ( t ;  =  ( l  - c r ) .  9 , _ ,  * 0 .  y , ,
a następnie do wygładzania zmian trendu:

F , ( t )  = ( l  - y ) .0 , ( t  - t )+y . t f ( t )  - f ( t  - l )1 .

ggz|ę:

y, - poziom zrniemej prognozowanej w okesie t,
1 .
t (t) . occna poziomu trendu w okresię t'

p, (r) - ocena przyrostu trendu w okesie r,

cr, y --stałe wyrównania rnodęluo wartościach 0 < ct,Y < l.

Wówczas prognoza w okresie t d|a p okesów jest następująca:

9,*o  = i1 t ;+p.B , ( t ) .

Procedura wyrównania w}Tnaga przyjęciawar1ości pocĄkowycl' i1l; i 0, (r) .
i

ocenę f (1) można wyznaczycjednym ze sposobów m. in.:jako średnią z kilku
pierwszych okresów, metodą pro gnozowania,,wstecz'', metodą naj mniej szych
kwadratów a|bo przezprzyjęcie y, . Zko|ei za ocęnę B' (1) przyjęto 0.

Unii Europejskiej. .I\votzcnie i popntw'a struktur-y agntrnef gospodarsrv, rorlzinn)cł, AR w Szczeci-
nie. Szczecin 200(r.

: S. Stańko, Progno=ownnie w rolltictttlie,Wydawnlctwo SGGW, Warszawa l999.
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Rozlvój in.frastrukhtry gospodarcze.j w Polsce w latąch ]990-2004,.
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Wartości parametrów a , y zostały tak dobrane, by minimalizować średni bez-
względny błąd procentowy (eden Z podstawowych mierników btędów prognoz
c xpo s t - SBBP ) r :  

l  , ,  ( | l ,  - ł  l )
SBBp:: . t l  r .v r  r r  r l . tOOy, ,

n i i l  y, )
gdzie y, jest prognozą clla okresu t.

Sredni bezwzględny błąd procentowy wyraż'a względne odchylenia prognoz
od wańości rzeczywistyc|t, to znaczy w stosunku do wielkości rzeczywistych,
zatcm określa miarę względnego całkowitego clopasowania. Przyjęto, że war1ośó
tego błędu nie może prze|<roczyć 10Yo,

Prognozowanie za polnocą modelu trendu pełzającego z waganri hannonicz-
nymi przebiega w dwóch etapach, w których kolejno następuje4:

- wygł'adzanie szeregu czasowego za pomocątrendu pełzającego'
szacowanię przyszłego prawdopodobnego kształtowania się zrnierrnej pro-

gnozowanej Za pomocą wag hamonicznych.
Wygładzanie Szeregu czasowego oparto na funkcjach segnrentowych, które

moze odbyrvać się przy stałej lub zmienrej długości segmentu' Dla szeregu cza-
Sowego ze stałym SegTnentęm wygładzania dla danego Szeregu czasowego yl

( l < t < n ) oraz ustalonej Liczby n > 1 szacuje się parametry liniowych funkcji
trendu na podstawie kolejrrych fragmeirtów Szeregu:

Y  t ,  Y  2 , . . ' ,  Y  L ,

Y z , Y t , " ' , ! 1 - 1 1  ,

Y n - L + l  I  Y r r  L + 2 ,  ' ' ' t  / n  '

gdzieL - oznacza dfugośc segn]entu.
W wyniku podziału otrzymano n - L + 1 liniowych trendów ruchomych. Na ich
podstawie dla kolejnych okesów t: |,2,. . . ,  n dostaje s ię j  :  I,2, . , , ,  m, wartości

teoretycznych dla l-tego Segmcntu y '' (t ) , kóre wygład za się za pomocą średrilch:

1  ID '

Y,  = jL i , , ( t ) .
m,A-

Po obliczeniu trendu pełzającego wykorzystuje się wagi hannonicme do osza-
cowania zmiennej prognozowanej' Wówczas konstruujemy prógnozę w następu-
jących krokach:

3 A. Zeliaś, Teoria progllozy, PWE, Warszawa l997'
' S. Stańko. Proznozovonie v, rolnicltt,ie,
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I
l.
l1
l l .
l i ,

I
i
i
'
t!

i
:

I
i
I

I

a) wyznaczamy przyrosty funkcji trendu

F , n r  =  ! , * r  -  y ,  d l a  t : 1 . , 2 , . . . ,  i l -  1 ,

b) obliczarny śrcdnią przyrostu
n l

R:Yc " . .R
P  

-  
/  . v t - l  P r . l  '

t  - l

gdzie współczynniki Ci''' = (d la  t  :  7 ,  2 ,  . . . ,  n  - 1) są wa-

(dla t : I,gami harmonicznymi spełniającymi następujące warunki: C|+t > 0

n - l
2 , . . . , 11  1 ) i  tC l n r  = t .

t - l

.fabcla l' occna tr.aliości prognoz w clparciu o aclaptacyjnc nloclelc cllir badanych wskaŹników
i nliast ruktury gosporlarczej

a) occnę trafhości ptogtroz wykonano w oparciu o bląd cx post, tj. śr.cdni bczwzglęclny b}ąd procentowy'

Źródło: opracowanic własnc.

174

' l 'ablc 
l. F'orccast pcrlincncc cvaluation on thc basis ofaclaptivc nrodcl lilr invcstigatccl f'catures

Clccha Mcxlcl

occna trafności
prognoz (ŚBBP)^)

(%)

DługośĆ sicci
wclclociągowcj
(tvs. krn)

In lźNto rrot lc l  wvrr iwnlrrr ia l in iowo-wvkludniczcto I  Io l t i t 0.80
wtcs nlclclc| wyrównania liniowcl-wykłaclniczcgo Holta 3,0 |

I)ługośĆ siec i
kanalizacyjnc'j
( t v s .  km)

nlrasto rnot lc l  wvrt iwnart ia l in iowrl-wvklar ln iuzcgo I lo l ta 0.84
wt(js l l lodcl h.cnclu pcłza.jąccgo z wagatni lrartrrotlicz-

nvtnt
1 , 3 5

[)ługość sicci
gazowcj
(tvs. krn)

rnrasto tnot lc| wvr<iwnani i r  l in iowo-wvkłacln iczcgo I .IoIta 2 , l 8
wtcs Irrtlclel trcndu pełza.jąccgo z wagalrri hannonicz-

nvnr i

| ' ) )

Długość dr(lg
publicznych
na obszarach
wicjskich
o twarclcj
nawicrzchni
(tvs. km)

Intldcl wyr(lwnania liniowo.rvykłaclniczcgo Holta 0,75

Ludność
obsługiwana
pr7e7. ocTysz-
cz,alnie (o/n\

rnlasto Inodcl wvrównania liniowo-wvkladniczcco I-Iolta r .55
wtcs nrodel trcndu pcłzająccgo z waganli hannonicz-

nymi
1 , 90

Powicrzchnia
uŻytkowa nric-
szkań
(mr/osobę)

lTllilsto tnodcl wvr.ównania Iiniowo-wvkładniczcso |{olta t . 26
wlcs rnodcl wyrtiwnania l iniowo-wyktadniczcgo Holta ) 4 6
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Rozwój infrastruktury gospotlarczc.j v, Polsce yv lawclt l990.2004..

Sporządzenie prognozy polega na dodaniu wartości średniego przyrostu do
ostatniego wyrazu trendu petzającego, czy|i

i , * r  = ! ' ,  * P  d l a t>n .

W tab. l dla wybrarryclr wskazników opisujących infrastrukturę gospodarczą
przedstawiono metodę sporządzerria prognozy oraz ocenę trathości progrroz mie-
rzoną średrrim beiłwzględn1łn błędem procentowym. W kaŹdym przypadku uzys-
kano niskie wartości błędu w przedzia\e od 0,75 do 3,Ioń, co świadczy o dobrym
wyborze mctod prognozowania.

Z m iany p o zi o m u r o zw oj u i nJ ra str u kt ury g o sp o d a r c zej
i ich prognoza
Infrastructure developrnent and its forecast

Zaopatrzenie w wodę Za polllocźl sicci wodociągowej jest jcdnym z podsta-
wowych elementów ocelry Stopnia rozwoju miast i wsi oraz poziomu zycia lud.
r lości tam zaInieszkalcj .

W analizowanym okresie sicó woclociągowa była jednym z na1szybciej roz-
wijających się elementów inliastruklury gospodarczej. W 1990 r. długość sieci
wodociągowej w Polsce wynosiła 93,f tys. km, a podłączonych do niej było
1969,1 tys. budynków nrieszkalnyclr, zaś w 2004 r. wielkości te wynosiły od-
powiedrrio 239,2 tys. km i 4392 tys. Intensyfikacja inrvcstycji w tej dziedzinie
miała rniejsce głównie w pierwszej połowie lat 90. na obszarach wiejskich, cze-
mu sprzyjał przede wszystkim niski poziom wyposazenia tycl-rŻe terenów W wo-
dociągi zbiorcze i pojawienic się nowych źródęł finansowania tego typu działań.
Kiedy w 1990 r' na polskiej wsi furrkcjonowało 56,6 tys. knr sieci wodociągo-
wej, z |iczbąpotączeń do budynkow nrieszkalnych wynoszącą 886,4 tys. km, to
na koniec badanego okręsu długośc sieci oraz liczbapołączeli uległy ponad trzy.
krotnemu zwiększeniu' W tyrn samym czasie długośc sieci w nrięście wzrosła
o I,1,2 tys. km, aIiczba połączeń do budynków zwiększyła się o 639,9 tys., tj.
o 600ń (tab. 2).

Należy jednak zauwaŻyć, Źe dynamika przyrostu połączeli była niższa ntżl
tempo rozbudowy sieci, co ma ścisły nviązek z faktem, iitak duzc zmiany w roz-
woju omawianego elementu infrastruktury były w głównej mjerzę wyiikiem je-
go rozwoju na obszarach wiejskich' które charakteryrująsię rnniejszą intensyw-
nością zabudowy'

Prognoza na lata f005-2001 wskazuje na dalszy Systematyczny rozwój sieci
wodociz1gowej lla wsi' jak i w mieście (rys' 1 i 2)'
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Tabc|a 2. Sieć rvodociągorva clla nliasta i rvsi w Polscc w lataclr l990-2004 i jcj prognozy na lata
f005-2001

Zrćlt||o: Ob|iczenia własnc na 1rodstalvic: Bąttk Don'l,ch Rcgiorutln'vcll, GUS. War.szarva2006.

W latach l990-2004 nriał rniejscc równieŻ ogromny postęp w rozbudowie
sieci kanalizacyjnęj. Do l994 r. przyrost dfugości sieci kanalizacyjnej był w glów-
lrej lllicrze wynikjcll-l jej rozwojrr w n]iastach, jedlrakze juz w okresię 1995-1996
przyrosty długości sicci na wsi i w mieście były podobne, a w latach następnych
to lnwestycje rv kanalizację na obszarach wiejskich były cz1łinikiem Sprawczym
jej dylamicznego rozwoju w całynr kraju.

W latach 1990-2004 długośó rviejskiej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się 10.
-krotnie, aliczba połączeń do budynków ponad trzynastokotnie. W wyniku tak
szybkiego wzrostu dtugości wiejskiej sieci kanalizacyjnej zwiększał się też sy.
stematycznie jej udział w całości sieci krajowej - z 11,70ń w 1990 r. do 44oń
w 2004 r. (tab. 3)' Duze ozywierrie procesów inwestycyjrrych w sieó odprowa-
dzającąścieki miało miejsce zwłaszcza w ostatniej dekadzie, co znalazło swoje
odzwierciedlenie nie tylko w przyroście wyżej wymienionych więlkości, a|e i w
zwiększeniu |tczby ludności korzystającej z jej usług. W 2004 r. |7,3oń ogoł,l
ludności wiejskiej i 84% ogófu ludności mlast korzystało z usług sieci kanaliza-
cyjnej.

v6

' fablc 
2. Watcr r lains tbr cit ics and vi l laqcs in Polnnd in 1990-2004 ancl its lbrccast for 2005-2007

Lata

Sicć wo<1ociągowa

rr lasto wlcs

długość
(tvs. krn)

rok
poprzcclni

:  1 00

waftości
wygladzonc
+ nrognozv

długo.ść
(tys. krn)

rok
poprzcdni

=  100

waftoscr
wygładzone
+ Drognozv

990 3ó.6 31.f 56.ó 6 t . 2
991 t H  ) 04,4 3'7.9 62.5 0.4 66'Ą
9t)2 39.9 ).1,5 39,4 1 ) ' 1 ó.3 7f .2
993 1 1 . 5 04.0 4 l . l 85,0 6,9 8 1 . 8
994 43.2 )4 .1 / 1  A 99.0 (r.5 93.8
995 4 Ą ) ) ? 1 A A  A

a a . a l 0 5 | . ó 07.5
99(r 4 5 r 02.3 4 f  . 4 23;7 t . 9 19 . 3
997 16.7 03.3 4ó,5 3ó.ó (),4

998 4lt 0 )2.8 4'/.9 46.7 07.4 4 5 )
()()() 48.8 ) 1 . 7 4 ( ) ' ) 54;7 105.5 55.7

20(x) 50.1 )3 .  I 50.  I ó l . 8 04,6 64,0
2(X) l 5 l  . l ) 1 . 6 5  t . 5 Ó7 '() 103 .2 7 1 . 3
f002 5 1 , 6 0 l o 52.4 't1 ) 03.7 7ó.8
2(X)3 s) 'ł 02.3 5 7 q '79.5 l 03 . ó 82.9
2(x)4 53.t( ) t . 9 54,0 85,4 03,3 R O ?

2(x)5 55.r t  95,1
f006 5ó.3 f04.3
fo0'l 213.5



Roztvój in.frastrttklury gospodarczej w Polsce w latach l990.2004..,

Iłysunek l' Długość sieci wodociągowcj dla miasta w Polsce w latach l990-2004 i jej prognozy na
lata2005-f0O'7

F-igure L Water mains lcngth for citics in Poland in 1990-2004 and its folecast for 2005-2007
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Żróclło: ob|iczcnia własne na nodstawic: Bank Danvch'''

Rysunek 2' Długość sieci wodociągowcj dla wsi w Polsce w latach l990.2004 i jcj prognozy na
lata 2005-2007

Figure 2. Water rnains length fbr villages in Poland in 1990-2004 and its forecast tbr 2005-2007
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Żródło: ob|iczenia własne na podstawie: Bank Danych..'

Szacunki dotyczące rozwoju sieci gazowej w kolejnych 3 latach wskazują na
równomierny przyrost dtugości sieci zarówno na wsi, jak i w mieście (rys. 3 i 4)'
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Tabcla 3. Sicc kanalizacyjna dla miasta i wsi w Polsce w latach I 990-2004 i jej plognozy na lata
2005-2007

Zrr id lo: Obl iczcni i t  wlt isnc na pocls lawic: Btttk Dun.vch.. .

I,ata 1990-2004 były okresenl Systen]atycmego rozwój sieci gazowej. Szcze-
gólnie szybki był ten proces na obszarach wiejskich, gdzie nastąpił ponad c71ęro-
krotlry WZroSt długości sicci (o 54 tys. km), a jej udział w dtugości sieci ogółenr
r,vzr(lsł z35oń w l990 r' do 58% w 2004 r. Szczegó|nie Sz,ybki rozwój wyposaze-
tlia wsi w gaz przewodowy rrriał miejsce w I połowie lat 90. Wzrost ten znalazł
swoje odzwicrciedlenie nie tylko w rozbudowie gazowej sieci rozdzielczej, ale i w
liczbie podłączeri do budynków mieszkalnych (ich liczba wzrosła ponad trzykot-
nie) (tab. 4). W 2004 r' z usług sieci gazowej korzystało 5|,8yo ogóŁu ludności
Polski, w tyn 17,8o^ ogołu lrrieszkańcow wsi i 43,2oń ogółu mieszkańców miast.

PowaŹtrynr probletnctn na wsi pozostają utrzynujące się, a nawet pogłębiają-
ce, niekorzystne dysproporcje rniędzy |iczbąprzyłączy do budynków a liczbą od-
biorców. Pt.zyczynątego zjawiska są braki w dostosolvaniu budynków do wymo-
gow Zw|ą7,anych z możlirvością korzystaniaz gazu sieciowego, ale przede wszyst-
kim ubozenie społeczetistwa wiejskiego. Częstym zjawiskiem na wsi jest rów-
nieŻ rezygl,acja z gazu na rzecz energii elcktrycznej, co w dużej mięrze wyrrika
z obaw o bczpteczetistwo, ale i z rosnących cen gazu.
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fablc 3. Scrvcl systcm for cities and villagcs in Poland in I 990-2004 and its forccast for 2005-2007

Lata

SicĆ kanal izacyjna

r)t lasto wlcs

długość
(tys. km)

lok
poprzcdni

=  100

war.tości
wygłaclzone
f prognozy

dlugość
(tys. knr)

rok
poprzedni

-  1 00

wańości
wygładzone
+ prognozy

990 23.4 f4.0 t l J -  t

99 t ) Ą 4 04.3 f4.3 3.4 09.7 3.4
99f ? s l 0f .9 ) 5 ) 08.8 3.7
993 2ó'() 03 'Ó ) s o 4 ' l t0 .u 4,0
994 2 1 . 1 04.2 2ó.8 04,9 4,4
995 28,  I 03.7 28. r 5.4 f5.6
996 ) 9 4 04,(r ) q ) 6.5 f0.4 6,6
()()l 30.7 04.4 30,(r 8,5 30,8 R 5

998 05.2 32.0 0.7 7 5 O 0.7
999 03,4 1 t  R 3.3 f4.3 J . J

2000 34.9 04.5 J r .  / 6 ) 2 1 , 8 ( , )
200 l 36.4 04.3 -1ó'3 9 .1 I 8 . 5 c ) 2

2002 33.0 04.4 3',7.9 f3.0 19 . 8
2(X)3 "10. I 0 5 5 39,6 28,u f5.2 28.4
200"1 4 1 . 5 03,.5 42.0 7 ) Ą t t  5

2005 43.f 36 ,1
2006 44.8 39.5
2007 46,4 4f,8



Ronvój iJ\'fi.Islruktury gospodarczei v' Polsce v, latąch ]990-2004

Rysunck 3. Długośc sieci kaIralizacyjne.i dla tniasta w Polsce w latach 1990-2004 ijcj prognozy na
lata 2005-2007

Figure 3. Scwcr systcrn for citics in Poland in I 990-2004 ancl its forecast fbr 2005-2007
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Zrridkl: Ob|iczcnia włastrc na 1loclstarvic: Bonk Datt.y'ch...

Rysunck 4. DtugoŚć sicci kanal izacy.jnc'j cl la wsi w l)olscc w latach l99()-2004 i juj prognozy na
lata 2005-2007

Figurc 4. Scwcr systcnr ancl vi l lagcs in Poland in 1990-2004 ancl i(s fbrccast lbr 2005-2007
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Zródło: obliczenia własne na podstawic: Bank Dan.ych,'.
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Małgorzata Dolata, Jarosław Lira

.l.atre|a 4. Sicć gazorva clla nliasta i rvsi w Polscc rv |atach l990.2004 i jej progno2ry na lata 2005-
-200'7

'/'ródł<.l: 
Ob|ic,t'enia w'lasnc na poclstawic: Bank Don),ch Regionnlnych, GUS, Warszarva 200ó.

Przcwiduje Się' Ze w latach 2005-200? długość sieci gazowej będzie systema-
tyczl-ie ulegać zwiększeniu (rys. 5 i 6).

Drogi jako niezbędny czynnik rozwoju komunikacji i transportu są jednym
znajwainiejszych elementów infrastruktury gospodarczej' oceniając rozwój Sie-
ci drogowej w Polsce, moina stwierdzió, Źe długośó dróg jest wystarczająca,
choc przestrzennie bardzo zróżnicowana. Dominującą potrzebą obecnej fazy roz-
woju polskiej sieci drogowej jcst rnodemizacja i poprawa jakości dróg. Dotyczy
to przede wszystkinr obszarów wiejskiclr, przez które przebiega ponad 85%
ogótu dfugości dróg publicznych o twardej nawierzchni'

Analizowany okres (l990-2004) cechował się stałym przyrostem dfugości dróg
na obszarach wiejskich, choć dośó silnie zróżnicowan)iTn regionalnie. ogólna dłu-
gość dróg wzrosła o ponad |foń, w tym dróg gminnych - o 46%o, a dróg gmin.
nych o nawierzclrni ulepszonej - o 93oń.

I

' l ' ab l c4 .Gasnetwork lb rc i t i csanc l  v i l l aqcs inPo land in  1990-2004and i t s fo rccas t tbr2005-2007

Lata

SicĆ gazowa

nrras lo wrcs

długość
(tys. km)

rok
popzcdni

=  100

rvaltości
lq,gładzone
+ prognozy

długość
(tys. krn)

rok
poprzcdni

:  1 00

rvańości
wygładzonc
+ prognozy

990 f 9.ó 10.3 16.2 l 5 R

991 3 r . l 05. I 3 l . l 20.4 ? 5 q 21.0
99f 3',1 s 07.1 3f .6 21.3 13.8 17.0
993 34.7 ()] 'ó 3s.0 1 7 5 19.0 3f .5
9()4 33.() t() 5 ]ó,ó 12.6 36;7
995 t x 7 ) 1 . 8 39.5 40.7 I  t . f 40,6
99(r 40,0 03,4 40.2 43.1 01.4 43.1
991 4 1  . 3 03.3 4 t , 5 4 6 ' ) 05.7 46.3
998 42.4 t ) f ;7 42.8 48.e 05.8 48,9
()()() 02.6 4-l c) 5 1 . 2 )4 ; / 50.3

200i) 4Ą ' f 0 1 . 6 45.0 < ) ' ) 02,0 54.5
2001 41 .3 07.0 45.7 6ó'ó f t - t ) 6 4 5

2002 48,3 )2.1 48.8 ó8.3 02.6 69.0
2003 5 f  . l o'7.9 49,8 69.4 0 l  . ó 69.3
2004 5().1 9ó,5 53.(r '70,2 0 1 . 2 '70.4

2005 51 .8 72.8
2()0ó 53.3 75,9
2001 54.1 79.1
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Rozwói infraslruktttry gospodorczej yv Polsce yv lotach l99()-2004.''

Rysunek 5. Długość miejskiej sicci gazowcj w Polsce w latach l990-200.1 i jej prognory na Iata
f005-2007

Figure 5. Ulban gas nctrvork in Poland in 1990-2004 and its tbrecast for 2005-2007

uoT

Rysunck (l. D|ugość rvicjskiej sicci gazowcj w Po|scc w |atach l990.20()4 i jcj 1lrognozy rra |ata
2005-foo'7

[]igurc (r. Rural gas nctwork in Poland in 1990-2004 ancl i(s lirrccas( tirr 2005-2007
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Zródło: ob|iczcnia własne na podstawie: Bank Danych...

Na koniec f004 r,, zgodnie z szacunkowymi danymi GUS' długość zarniej-
skich dróg publicznych o twardej nawierzchni (kostkowej, asfaltowej lub beto-
nowej) wynosiła 201,9 tys' km i ich dŁugośó będzie się zmieniać w nięrvielkim
stopniu (tab. 5, rys. 7).
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l-abcla 5. Drogi publiczne na obszarach wicjskich o twardcj narvicrzchni w Polscc w latach I990-
-2004 i lcj prognozv na lata 2005-2007

Table 5. Public roacls o1'harcl surlace in rural arcas in Poland in 1990-2004 ancl its forccast for
2005-2007

[-ata
l)łtrgclść clrtig

(tys.  krn)
Rok poprzedni

=. 100
Wańości wygładzone

+ prognozy

990 78 .  I 79.0
9 9 r 82,0 o ) ) 79.3
99f 35 ,  I 0 1 84.8
993 87 .  I (.) 8t].Ó
L)9Ą 89.0 0 89.7
995 90.9 0 ,0 90,9
996 91.2 )0.7 92.7
997 9-s.0 01  .5 93.7
998 91.2 ) l . l 91.2
999 200.6 ) 1 . 1 99.1

2000 2 0 1 . I 00.2 f03.1
200 I t99 .9 99.4 202 ;7
f002 202,0 l 0 l , l t99.2
2003 l (X) , ( ) 99.0 J\f .6
20oĄ 201 .9 l 0 r . 0 t99.1
2005 202.5
2006 203.5
2007 204,4

Zrót|ło: ob|iczcnia włtrsnc na podstawic: Bonk Danych...

Rysunck 7. Długość clróg publicznych na obszarach wicjskich o twardcj rrawierzchni w Polsce
w latach 1990-2004 i jc.j prognozy na lata 2005-20()7

Figurc 7. Lcngth of 'publ ic roacls ofharcl surlacc in rural arcas in Polancl in 1990-2004 and its
lrrrccast for 2005 -2001
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Rozu,Ąi i nlrtts truktu ry gospodarczej tv Po lsce v, Ialach l 990-2004...

W ostatniclr latach następował również systematyczny wzrost liczby funkcjo-
nujących w Polsce oczyszcza|ni ścieków. Stwierdzerrie to dotyczy głórvnie tere-
nów wiejskich, na których przed 1995 r. System oczyszczania ścicków pral1ycz-
nie nie istniał. W całyrn kraju w 2004 r. z usfug oczyszczalni ścieków korzystało
59% ogótu ludności, w tynr w rrrieście 84,50ń ludności tam rrrieszkającej, a na
wsi - tylko niewiele ponad 18%.

Na koniec f004 r. na obszarach wiejskich funkcjonował'o 2416 zbiorczych
oczyszcza|ni ścieków o łącznej przepustowości porrad 1 rnln m]/clobę i 28 869
indylvidualnych oczyszczalni ścięków.Wraz ze wzrostem liczby wiejskich oczy-
szczaIni ścieków rosła tez liczba ludnośctprzeznie obsługiwanej - z3,I,ń ogofu
osób zamieszkujących obszary wiejskie w 1995 r' do 18,4oń w 2004 r. W nria-
stach oczyszczalnie obsfugiwały w tych lataclr odpowiednio 65,I i 84,50ń ludno-
ści (tab' 6). Jednak nrirno tak dynamicznego rozwoju systemu oczyszczania ście-
ków liczba działającyclr na wsi ocz,yszcza\ni i odsetek ludności obsługiwanej
przez nie obrazują rozmiar zaniedbań w dziedzinie sanitacji polskiej wsi.

Tabc]a (l' Lurlność obsługirvana przc7' oczyszcłalnie w Iniastach i na wsi w Po|scc w Iatach l995-
-200a i jcj prognotry na lata 2005-2007

Tablc 6. Population scrvccl lry sewagc treatrnent plants in cit ics and vi l lages in I995-2004 and its
fbrccast for 2005-2(X)7

Lata

Ludnośc obsługiwana przcz' ocl'yszcz'a|nic

rnrasto wlcs

udział
ludności

(%)

roK
poprzeclni

-  l0 ( )

wartości
q,yglatlzonc

i- prognozy

udziat
ludności

('1,)

rok
poprzcdni

:  1 00

wartości
wvglaclzone
t Prognozy

995 ó5. I 66_2 3.1 3.0
99(r 66,4 t2.0 61,3 4 , 1 4 1

997 7 l  , 8 ) 8 . 1 ótl,6 5.lt t 5

998 \4.1 7 4 0 1.0 20;7 7.0
999 78,0 \3.1 71 ,Ą 8.5 1 .4 u,6

2000 0 1 . 7 80,2 0,1 f5 .9 0,ó
200 r 80.e 02.0 u  l . 5 ) 4 5.9 ) A

f002 8 3.2 02.8 8-1. I 4.0 2.9 ^ l
T .  I

2003 R A ) 0 t . 2 R S 4 ( r 5 7.9 6,Ą
f004 84,5 00,4 8(r.4 ti.4 t 5 E.5
2005 86.7 20.4
200ó 88,8 22.3
f007 91.0 24,f

Zródlo: obliczcnia własnc na podstawic: Bank Dans,ę|1,.'

Dynamiczny rozwoj systemu oczyszczania ścieków, zgodllie z clokonaną
W pracy prognozą' będzie kontynuowany w kolejnych trzech latach. Liczba lud-
ności korzystającej z ushLrg omawianego eletnetrtu infizstruktury gospodarczcj
będzie się stopniowo zwiększaó, tak w mieście, jak i na wsi (rys. B i 9).
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Rysunek 8
prognozy

Figure 8.
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Rysunek 9. Ludność wiejska obsługiwana przcz oczyszcłalnie w Polsce w latach l990.2004 i jej
prognozy na lata 2005-2007

Figure 9. Rural population served by sewage treatrncnt plants in 1990-2004 and its forecast tbr
2005-f007
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Iłozvój in.fi.aslntktury gospodorczej v, Polscc v, latoch 1990-2004...

Analizy zmiany \.v rozwoju infi'astruklury mieszkaniowej dokonano, postugu-
jąc się jedną z podstawowyclr ceclr opisujących telr elenrent infr.astruktury, tj.
powierzclurią uzy'tkową micszkari w ln' przypaclającą na 1 osobę. W okresie od
1 990 do 2004 r. powicrzchtlia ta Systematycznie ulegała zwiększeniu i to zarów.
no na obszaraclr wiejskich' jak i w nrieście, odpowiednio o 6 i 5 m2 na osobę
(tab. 7).

-fabcta 
7. Powicrzchnia uz,ytkou'a t l l icszkaIi r,t,tr l], 'osobę w nl icścic i na rvsi rv Polsce w tatach

1990-2004 i jcj prognozy na lata 2005-2007

Tablc 7. Usablc surfacc of l lats in 111r f1,r,,nc pcrson in cit ics and vi l lagcs in Poland in 1990-2004
ancl its lbrccast for 2(X)5-2007

Lata

Powicrzchnia uzytkorva rnicszkań

lnlasto wlcs

powicrzchnia
(rn:/os.)

rok
poprzedni

= l (X)

waftości
wygładzonc
f prognozy

powicrzchnia
(nrr/os.)

rok
poprzcdni

= r00

wańoŚci
wygładzone
+ prognozy

)90 '1.2 1 t rJ. I 8 ,3
991 1.Ą 0 l  . 2 7.6 8.3 l 0 l . l 8.5
)92 7 ' ł )f  ̂ 3 ? a ! 7 gr) 5 8,7
)93 7.9 )0,(r R ) 8'.]ł ) l . l It.6
994 8.  I ) l . t It.3 8.5 00.5 It.8
995 ' { ? X).ó tt,5 8.ó 00.5 8.9
996 ts.4 ) l . t lt,6 8.7 00.5 9.0
99'7 8.5 ()0.5 8.8 8 , 8 00,-s 9 . 1
9r)lJ 8.7 ) l . l 8 .9 8.9 )0.5 9.2
999 8.9 0 t . t 9 . t 9 . 1 ) l . l 9.3

2000 9.2 0  | . ó q . ł 9.2 0(),5 9.5
200 I 9.6 02. l 9.6 9.3 00.5 9.ó
200f 7 t  5 09.1 20,0 ? 1  1 f().1 ( ) 7

2003 22.0 02.3 f l  ,() ? ą q )2,6 f3,1
2004 f2 . f 00.9 n a  A 2 4 . 1 )0,,3 ) 4 \

2005 22.6 f4.5
200ó 22.9 25.0
fo01 t l  1 f5,4

1'ródło: obliczenia własne na podstawie: Bcnk Danych,..

Należy jednak podkreślić, że mimo poprawy, jaka rniała ma miejsce Z roku
na rok w tej dziedzinie infrastruktury, przyrost mieszkari nie jest na tyle wystar-
czający, aby potrzeby w tym Zaklesie zostały Zaspokojone' Niedobór mieszkaIi
występuje głównie w niastach. Prognozuje się, ze niewielkie wzrosty powierz-
chni uzytkowej mieszkań przypadającej na osobę będą mieć miejsce w kolej-
nych latach, przy czymwiększy wzrost dotyczyć będzie wsi (ryS. 10 i 1 1).

)0a i jej
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2008
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I{ysunek l0. Powierzchnia użytkowa rniejskich Inicszkań w m.
1990-2004 i jej progno;ry na Iata 2005-2007

Figurc 10. Usablc sur-face of urban flats in nl: tbr onc pcrson rn
cast fbr 2005-f007

na jedną osobę w Polsce w |atach
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Rozwó.j it|iastntktury gospodarczej w Polsce w latach l990-2()01.

ch

rtach

Lltnioski
Conclusions

W latach l990-2004 miało nicjsce ZI]acZne przyspicszcnie rozwoju w}posa-
zenia infrastrukturalnego kraju. Pozytylvrre zmiany ostatnich lat znalazły swój
bezpośredni wyraz w coraz wyiszych wielkościach wskazników opisujących
poszczególne elementy infiastruktury gospodarczej. Nadal jedrrak poztom roz-
rvoju infiastruktury gospodarczej i dostępność do jej usług : szczegóInie rra ob-
szarach r,viejskich - są niewystarczające. Zjawisko to pogłębia clodatkowo fakt
duzego iłróznicowania przes(rzerurego ronvoju irrfrastruktury i to zarówno w kra-
ju, jak i wewnątrz województw' Nie udało się tez zlikwidować znacznych dys-
proporcji między wyposażenienr infrastrukturalnynr obszarów miejskich i wiej-
skich' obok obszarów' które charakteryzuje wysoki poziom zagospodarowania
inliastrukturalnego, nadal istnieją teŻ takie, gdzie nie funkcjonują nawet takie pod-
stawowe sieci. jak np' sicć wodociągowa czy kanalizacyjna.

Zacolanie infiastrukturalnc moze być jcdną z podstawowych barier rozwoju
gospodarczego nie tylko obszarów rvicjskich, ale i całego kraju, gclyi niski poziom
rozwoju infrastruktury decyduje o rnałej atrakcyjności gospodarczej d|a poten-
cjalnyclr inwestorów, aIakŻe obniŹa standard Życiai pracy. Niedostatki w pozio-
mie rozwoju infiastruktury powinny być w pierwszyrn rzędzie niwelowane po-
przez.' tnodemizację i rozbudowę systemu odprowadzal.iai oczyszczania ścieków'
el.ektywniejsze gospodarowatrie zasobanri wodtlyrri, rozbudowę sicci gazowej
oraz poprawę infrastruktury drogowej5. i

Przystąpienie Polski c1o Unii Europejskiej spowodowało, iz w najbliiszych la-
tach pozionr wydatków na rozwój infrastruktury gospodarczej znacnie r,vzrośnie.
Należy się zatem spodziewać przyspieszonego postępu w rozwoju infrastruktury
w najbliższych latach' co wpłynie znacząco na podniesienie iclr konkurencyjrlo-
ści rv wyniarze lokalnym i regionalnym.
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Roz,wój infrastruktury gospodarczei w Polsce w latach 1990-2004
ijego prognoza na lata 2005-2007

ólre"szczenIe

W analizowanym w pracy okresię dokonał się maczny postęp w rozwoju wyposażenia infra-
stnrkturalnego zarówno wsi, jak i rniast. Równiciprogno.lan.nian w zagospodarowaniu inIi.astruktu-
ralnynr na kolcjne 3 lata wskazuje na dalszc postępy w tej dziedzinic. Jednak obecny poziorn i dostęp-
ność usług świadczonych przez oInawiane w pracy elernenty inaastn-lktury gospodarczej nie są do-
statecmc w stosunku do istniejących w tym zakrcsie potrzeb. Przyczyn niedostatków w stanie in1ia-
struktury wiejskicj InoŻna upatrywać w zalcgłościach, które są wynikicrn kilkudziesięcioletnicj sta-
gnacji występującej od lat powojennych aż do okresu transfbrmacji polskicj gospodarki.

Economic infrastructure developn ent in Poland in years 1990-2004
and its forecastfor 2005-2007

Suntntary

In thc analyzcd pcńod thc notab|e progress in infrastructure cquiptnent developtnent has been
achievcd, both in urban and rural arcas. Thc fbrccast ofchanges in intiastructure managemcnt for next
thrce ycars indicates at progrcss in this area. However, curcntly thc levcl and availability ofscrvices
rcndcred by analyzed economic intiastructurc clcments arc not sut'ficicnt to needs existing in this field.
'I'hc reason tbr shortage in inlrastructurc state is stagnation occurring frorn post-war pcriod until the
transfbnnation of Pol ish cconotrv.

188



L.ITA-

ktu-
tęp.
do-
rlia-
sta-

been
next
vices
ficld.
il the

JUSTYNA GORNA

S ta n d ar dy zap ew n ie n ia b e zp ie c ze ń s tw a żyw n o ś c i :
IFS, BRC oraz ISO 22000:2005

Food Safety Standards: IFS, BRC and ISO 22000

WStęp
Introduction

W dobie postępująccj globalizacji oraz nasilających się tendencji do przeno-
szenia zwyczajów iyl,vieniowych i pref'erencji konsumenckich z innych palistw,
moŹliwość spozycia zanieczyszczonej zywności gwałtownie wzrosła. Grupa pro-
duktórv żyrvnościowych postrzeganychjako potencja|ne źrodło zatruc i zakaŻeń
wciąż się powiększa. Coraz częściej słyszy się o inf.ekcjach pokarmowych. Stąd
zasadne wydają się ciągłe działania organów legislacyjnych oraz międzynarodo-
wych organizacji normalizacyjnych, usprawniające nadzór nad zapewnieniem bez-
pieczeństwa żywIlości.

Rola systemów zarządzania w ?,gpewnieniu
bezpieczeństwa żywności
The role of management system In assuring the food safety

Ze wzg|ędu na istotę i korrieczność zapcwnieniabezpieczeństwa zdrowotne-
go zywności opracowano więle metod sfużących temu celowi. określono wyma-
gania i zasady,jakie musząbyć spehrione na każdym etapie produkcji żywności,
aby wyeliminować lub zminimalizować ryzyko wystąpienia zagroŻeń mogących
miec negatywny wpłyr,v na zdrowie konsumenta. Wspomniane wymagania z za-
kesu bezpieczetistwa żyr,vności przeniesiono na grunt rronnalizacji i osadzono je
w strukturze systemów (zarządzania jakością zarządzania bezpieczeństwem
żywności, z uwzględnieniem Analizy Zagroień i Krytycznych Punktów Kontrol-
nych - HACCP). Ich wdrożenie pozwala na uporządkowanie działań podejmowa-
nych w celu zapewnienia jakości, a przede wszystkim be:ryieczeristwa produko-
wanych wyrobów, zmianę postępowania i przeniesienia odpowiedzialności na
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pracowników bezpośredrrio zaangaiowanych w produkcję. Poza tyn skuteczne
wdrozenie odpowiednicgo systemu umozliwia takze produkcję Żywności o wyŻ-
szej jakości i takic opanowanie procesu' by nie dopuśció do produkcji wyrobów
rriespełniającyclr ustalonych wymagań, w tym dotyczących ich jakości zdrowotnej.

System HACCP jest jednyn z takiclr systemów, który rv skali światowej jest
uznany za skuteczny sposób wytwarzania bezpiecznej zyrvności pod względem
zdrowotnym. Zastosowanie tego Systemu opiera się na załozeniu, ze potencjalne
zagrozenia i rrieprawidłowości zostaną zidentyfikowane przed lub w czasie pro-
cesu przetwórczego, alę za:wsze na cZaS' by zminimalizować ryzyko wystąpienia
zagroienia.I]ACCP ma Zatem charakter prewerrcyjny. W myśl zapobiegania za-
grozeniom cięŻar kontroli zostaje przeniesiony z końcowego produktu na po-
szczego|ne tazy całego procesu produkcji i dystrybucji'.

Wymagania prawne w zakresie zapewnienia
bezpiecz,e ństwa zywności
Legal requirenrents In the area oJ'assuring theJbod saJbq)

Nowy standard wspólnotowy dotyczący bezpieczetistwa zywności określił
zunifikowane zasacly i tcrminologię dotyczącą higieny, która jest jedn}.rn z istot.
nych działari mających na cęlu ochronę zdrowia l Życia konsumetlta' Nowe za-
sady lrigieny zywności zawartc są w dwóch rozporz,ądzeniach wspólnotowych,
tworząc konrpleksową rcgulację dla całej zywności, aw szczególności dla żyw-
ności poclrodzęnia zwlerzęcego. Są to:

I{ozporządzenie B52|2004ME Parlamentu Europejskiego i Rady z29 |giet-
nia 2004 r. w sprawie higieny środków spozywczych,

Ro4lorządzenie 853/2004ĄVE Parlamentu Eur.opejskiego i Rady z29 kwlet-
rria 2004 r. w sprawie higieny w odnięsieniu do produktów pochodzęnia zwie-
rzęcego'

Oba tc roz,porządzenia weszły w Życie z dnietrr 1 stycznia 2006 r.,jednocze-
śnic została uchylona Dyrektyrva 93l43lEwG w sprawie higieny środków spo-
Żywczych, która dotyczyła tylko iywności poclrodzenia roślinnego.

W celu ochrony zdrowia konsumentów wprowadzono i wprowadza się cały
Szcreg działań systemowych i legislacyjnych, mających gwarantowaó wytworze-
nic bezpiecznej zywności. w 197B r. na mocy Decyz1i Rady 84i133/EEC po-
wołano w Unii Europejskiej obligatoryjny Systęm szybkiego ostrzegania, który
polega na wymianie infbnnacji. Europejski system szybkiego ostrzegania o nie-
bezptecznych produktaclr z}rvnościowych - RASFF (Rapid Alert System for
Food and Fced) zbudowany jest na zasadzie sieci. Każdy kraj uczestniczący
w systemie ma na swoim terenie kajowy punkt kontaktowy. W Polsce krajowy
punk1 kontaktowy RASFF działa od 1 stycznia 2003 r'

l A. Błaszkiervicz', Nortn.y a bezpieczeństvo i.jakość zyt,noścl' ,,Nonnalizacja', fl2005.
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NajważniejsZe akty prawa ramowego żylvnościowego to:
Rozporządzenie (EC) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskicgo i Rady z 28

stycznia 200f r. ustanawiające ogólne zasady i wymagarria prawa zywnościowe.
go ora7. powofujące Urząd ds. Bezpicczelistwa Zywności, a takie ustallawiające
procedury w zakresie bezpieczeństwa zylvności,

- Rozporządzenie (EC) Nr 85212004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29
kwietnia f004 r. o higienie zywności,

- Rozporządzenie (EC) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29
kwietnia 2004 r. ustalające szczegółowe zasady higieny dla żywności,

Ro,zporządzenie (EC) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego iRady zf9
kwietnia 2004 r, o urzędowej kontroli prowadzonej celem weryfikacji zgodrrości
zasad prarva paszowego' żywnościowego, zdrowia zvtierząt i ich dobrostanu,

oraz pakiet uzupelniający:
Rozporządzenie (EC) Nr 854i2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29

kwietnia 2004 r. ustalające szczegółowe zasady organizacji urzędowej kontroli
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spozycia przez czł,o.
wieka,

Dyrektywę Rady 2002/99lEC '- w sprawie zasad dotyczących zdrowia
zw i erząL, przetwórstwa, dystrybucj i produktów pochodzeni a zw ler zęcego,

Dyrektywę Rady 2004141/EC - uchylając pewne dyrektywy dotyczące wa-
runków zclrowotnych produkcji oraz w sprawie umieszczenia na rynku niektó.
rych procluktow pochodzenia zwierzęcego'

od 28 paź-dziemika 2006 r. oborviązuje nowa ustawa o bezpieczetistwie żyw-
ności i z}rvienia z 25 sierpnia 2006 r'' Jest to akt prawny' ktory daje m.in.
uprawnienia organom nadzoru do wymierzania kary grzywny za niewdrażanie
w zaVJadzie produkcji lub obrotu zywnością zasad systemu HACCP wbrew obo-
wiązkowi okręślonemu w art. 5 rozporządzenia nr 85212004. Do tej pory system
I-IACCP mozna było wdrazaó w oparciu o następujące standardyr:

Kodeks Zywnościowy (Codex Alimentarius - FAo/WHo),
- duńską norTnę DS 3027 F':2002 Zapewnienie bezpieczelistwa produkcji

żywności zgodnie z HACCP - wymagarria które muSZą byc spełniorlc przez pro-
ducentów żywności oraz iclr poddostawców,

IFS, BRC.
obecnie jednostki certyfikujące nrają wytyczne z jednostek akredyujących, by

do końca maja2007 r' wszystkie organizacje, które uzyskały certyfikaty zgodno-
ści według standardów, taklch jak Kodeks Zywnościowy i norma duIiska' poddały
się ponownej ceftyfikacji według standardu ISo 22000:2005,

1 D.. tJ. Nr I 7l . ooz,. 12f5.
. J' Gó,,ln, System HACCP jako grarancjrt bezpiecznej zyu,ności, w: W. Łuczka.Bakuła (red.),

Zarątlzonie .jakr'łścit1, środowiskien i bezpiacze ń.slyt,e nl n,yrobóu,, Poznań 2005' s. 80'
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International Food Standard (IFS)

IFS - Intemational Food Standard to jcdnolity standard bezpieczeństwa opra-
Cowany dla wszystkich produccntów zywności i uczestników łalicucha żywno-
ściorvego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących
pod marką supermarketórv.

System IFS jest opracowany i stanowi własność dwóch międz1narodowych
sieci handiowych, tj. niemieckich (BDH - Federalne Zrzeszetie Niemieckich Finn
Hancllowych, HDE - Zrzeszenie Niemieckiego Handlu) i francuskich (FCD -
Zwięek Handiowcórv Francuskich). obecnie funlicjonuje juzczwarta wersja wy-
magań IFS wydana w 2004 r, prZęZ organizację zajmującą się globalnym bez-
pieczeństwem z}.wności - Global Food Safety Initiativę orazprzez CIES - Fo-
rum Biznesu Zywnościowego - Tlre Food Business Forum.

Przedsiębiorstwa zajmtr.1ące się produkcją i obroterrr zy"wności mogą otrzy-
mać ceńyfikat IFS na poziomie bazowym bądź wyższym.

W1mlagania IV wersji Normy z 2004 r' Systemu tFS dotyczą 5 podstawowych
fi l a rów zw iązany ch z zarządzańcm j ako ś c i ą i b ezpi eczeństw em żywno ści" :

Iiilar 1 ._ Systcm Zarządzania Jakością

Przedsiębiorstwa. k1órc pragną się ubiegac o certyfikat IFS, rrruszą mieó wdro-
żony System Zarządzanla Jakością ktory powinien być oparty na następujących
metodach:

dokonanie identyfikacji niezbędnych procedur oraz określenie kolejności
i wzajerrrnych r.elacji niędzy tynri proccduralni,

- zapewnienie skuteczności i kontroli tych procedur' przy zwróceniu uwagi
na ich dostępność na określonym stanowisku pracy oraz ich wpływ na ciągłe
podnoszenie jakości.

Kolejny wymóg dotyczy systemu LIACCP, poczynając od plarru FIACCP,
który jest opańy na zasadach Codex Alimentarius'

Filar 2 - Zaangaż'owanie kierownictwa

Mówi on o tym, iz na|eŻy ograniczyć się do 3 najważniejszych elementów,
które są wyeksponowane w polityce jakości, a mianowicie odpowiedzialność za
środowisko, higienę i aspekty ętyczne. obowiązkiem każdej organizacji jest
przedstawienie dowodów o zaangaŻowaniu kierownictwa w rozwój i wdrazanie
Systemu zarządzaniajakością oraz o jego skuteczności. Kierownictwo lradzoru
musi w sposób jasny zdefiniować poziomy odpowiedzialności personelu Zaanga-
Zowanego w zapewnienie jakości, legalności ibezryieczeństwa produktu w opar-
ciu o zatwierdzony sclremat organizacyjny swojej organizacji. Polityka jakości

u 
.I. Bcrdowski , I|/pł1,lr v,spółcze,sn.vch sy'Śtentó|i) zant1dzartia jakością a szczególnie HACCP,

BRC' IFS na proces doskonalenią orgottizacji zajnutjt1cej się produkc.jąi obrotem:ywności,,,Proble-
rny Jakości'' 9lf005.
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Standardy zapewnienia bezpieczeństv,tt żywności.. IFS, BRC oraz ISo 22000:2005

musi być prawidłowo zdefiniowana, zrozumiana i komunikowana w całej orga-
nizacji oraz regulamie przeglądana w celu zapewnienia aktualności'

Filar 3 -Zarządzanie zasobami

Można go podzielić na wymagania dotyczące personelu oraz wymagania
związane z podnoszeniem kwalifikacji i przestrzeganiem zasad higieny na Sta-
nowisku zatrudnienia. Kięrownictwo firmy jest odpowiedzialne za zatrudnienie
pracowników kompetentnych, mających odpowiednie kierunkowe wykształce-
nie, przeszkolenie, umiejętności i doświadczenie. W1tnagania dotyczące ubrań
ochronnych oraz przestrzegania zasad higieny osobistej są bardzo szczegółowe
i wyspecjalizowane w 21 punktach normy. Wańo dodać, iż standard IFS w tym
zakręsie nawiązuje do higieny szpitalnej. Jeśli chodzi o zap\ecze socjalne dla pra-
cowników, to musi ono być tak zaprojektowane' by ryzyko zanieczyszczenia pro-
duktu było zminimalizowane prawie do zera.

Filar 4 - Proces produkcyjny

Z punktu widzenia standardu proces produkcji jest bardzo ważnym elemen-
tem, mającym bezpośredni wpływ na realizację produktu i jego bezpieczeństwo
zdrowotne.

oto kilka przykładowych wymagari (tytub podrozdziałów) dotyczących wpły-
wu róznego rodzaju czyrrników na efekt końcowy procesu produkcji:

* przegląd umowy dotyczący rea|izacji produktu,
specyfikacja produk1ów musi być zgodna z wynrogami bezpieczeństwa

l prawa,
opakowanie produktu musi byó zgodne z odnośnymi przepisami doIyczą-

cymi bezpieczeństwa żywności,
- utrzymanie porządku i higieny jest związane z |0 wytycznymi norTny

mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia produktu w wyni-
ku kontaminacji krzyżowej.

- rotacja zapasów - stosowanie zasady FIFo (first in first out),
transport - kierowcy muszą przestrzegac zasad higieny obowiązujących

w organizacji,
wyposazenie i procedury nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

sązwięane Z przęstrzeganienr zasady, Ze stosowany sprzęt i czynności kontrol-
ne prowadzą do wytworzenia bezpiecznego i legalnego produktu,

identyfikowa lnośc j est zut ią;zana z pełną maj omością bezpieczeń stwa zdro-
wotnego od pozyskiwania surowców do wysytki produktu koIicowego.

Filar 5 - Pomiary, analizy, doskonalenie

Składa się on z następujących rozdziałów:
- audity wewnętrzne - na\eiy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym planem

w oparciu o wymagania norrny PN-EN, ISO 19011,
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musi byó prawidłowo zdefiniowana' Zrozumiana i komunikowana w całej orga-
nizacji oraz regularnie przeglądana w celu Zapewnienia aktualności.

}.ilar 3 - Zarządzanie zasobami

Mozna go podzielić na wymagania dotyczące personelu oraz wymagania
związane Z podnoszeniem kwalifikacji i przestrzeganiem zasad higieny na Sta-
nowisku zatrudnienia. Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za zatrudnienie
pracowników kompetentnych, mających odpowiednie kierunkowe wykształce-
nie, przeszkolenie, umiejętności i doświadczenie. Wymagania dotyczące ubrań
ochronnych oraz przestrzegania zasad higieny osobistej są bardzo szczegó|owe
i wyspecjalizowane w 21 punktaclr normy' Warto dodać, iz standard IFS w tym
zakresie nawiązuje do higieny szpitalnej. Jeśli chodzi o zap|ecze socjalne dla pra-
cowników, to musi ono być tak zaprojektowane' by ryzyko zuieczyszczenia pro-
duktu było zminima|izowane prawie do zera.

Filar 4 - Proces produkcyjny

Z punktu widzenia standardu proces produkcji jest bardzo waznym elemen-
tem, mającym bezpośredni wpływ na realizację produktu i jego bezpieczeństwo
zdrowotne.

oto kilka przykładowych wymagali (tytuły podrozdziałów) dotyczących wpty-
wu róznego rodzaju czynników na efek końcowy procesu produkcji:

- przegląd umowy dotyczący rea|izacji produktu,
specyfikacja produktów musi być zgodna z wymogami bezpieczeństwa

i prawa,
opakowanie produktu musi być zgodne z odnośnymi przepisami dotyczą-

cymi bezpieczeństwa zyr,vności,
- utrzymanie porządku i higieny jest związane z 70 wytycznymi norTny

mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka zanleczyszczenia produktu w wyni-
ku kontamin acji krzy żLow ej,

- rotacja zapasów - stosowanie zasady FIFo (first in first out),
- transport - kierowcy muSZą przestrzegać zasad higieny obowiązujących

w organizacji,
wyposażenie i procedury nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

sązwiązane zprzestrzeganiem zasady, Źe stosowany sprzęt i czynności kontro]-
ne prowadzą do wy'tworzenia bezpiecznego i legalnego produktu,

_ identyfikowalnośó jest związana z pełnąmajomością bezpieczelistwa zdro-
wotnego od pozyskiwania surowców do wysytki produktu koticowego.

Filar 5 - Pomiary, analizy, doskonalenie

Składa się on z następującychrozdziatów:
audity wewnętrzne - na\eiy prowadzió zgodnie z zatwierdzonym planem

w oparciu o wymagania norrny PN-EN, ISO 19011,
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kontrola produkcjijest niezbędna, ajej zakes za\eŻy od specyfiki i zakre-
su działania organizacji.

- wykrywanie lnetalu - na podstawie analizy zagrozeń naleiy określió po-
trzebę zastosowania detektorów nretalu i irrnych ciat obcych,

wprowadzenie produktu do obrotu jest rnozliwe po przeprowadzeniu wszyst-
kich niezbęclnych procedur, łącznie z badaniami analitycznymi,

- postępowanie z reklamacjami jest związane Z opracowanym systemeln ma-
jącym wpływ na sposób ich załatwiania i urrikarrie iclr w przyszłości.

British Retail Consortiuru (BRC)

BRC Global Standard Food jest przęznaczony dla każdego dostawcy bez
względu na produkt czy l<raj pochodzenia. Spełnienie tego standardu nie jest wy-
maganiem prawnyln, lecz j est rekomendow ane przez brytyj Skich detalistów.

Pierwsza wersja Standardu BRC została opubiikowana w Wielkiej Brytanii
w l998 r. Był to dokument' który jasno fbrmułował wynagania stawiane zakła-
dom spoiywczym dostarczającyn żywność pod marką własną do sieci brytyj-
skich hipermarketów. W chwili obecnej standard ten jest doskonale znany nie
tylko w całej Europie, ale również na pozostałych kontynentach. Standard BRC
jcst cały czas udoskorralany pod kątem spełniania nowych rozwiązań technolo-
gicznyclr oraz wymagaIi prawnyclr dotyczącyclr bezpieczeństwa zywności i obec-
nic funkcjonuje już trzccie wydanie ,'BRC Global Standard Food''. BRC moze
być wykorzystywany jako kry'teriunr auditu trzeciej strony przeprowadzanego
przez nieza|eżną jednostkę certyfikującą. Posiadanie pruez zaWad spożywczy cer-
tyfikatu zgodności ze standardem BRC jest dla dystrybutora sygnałem, że do-
Stawca pozytpvnic przeszedł szczegółową inspekcję i spełnił w sposób zadawa-
lający wszystkie wymagania zawarte w powyŻszym dokumencie. Standard BRC
sumuje wymagania zawarte w normach serii ISO, w HACCP, GMP i GHP, defi-
rriując jednocześnie szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby
Zagwarantow ać bezpieczeństwo i wymagany powtarzalny poziom j akości wyro-
bu gotowego. Dodatkowym elementem' na który zwraca się dużą uwagę' jest
zgodność wyrobu Z prawem zywrrościowym.

Inspekcja zakładu zgodnie ze schematęm RRC określa, czy l' jak efektywnie
producent spetnia techniczne wymagania standardu BRC w następujących ob-
szaraclr-:

system HACCP - wdrozony zgodnie z zasadami Codex Alimentarius,
- udokumentowany System Zarządzania Jakością- wymagane jest, by ele-

lnenty SZJ (np. polityka jakości, księga jakości, sclremat organizacy1ny, zabesy
odpowiedzialności, specyfikacje surowców i wyrobów gotowych, identyfikowal-
ność wyrobu oraz sposób nadzoru nad dokumentacją i danymi' przeprowadzanie

5 M' Urbaniak, 7'urtglzunie jttkością' Teorio i praktykn, Centrulrr Doradztwa lnfonnacii' Dit-rn,
Warszawa 2004.
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tach, które mają Zapewnic bezpleczetistwo ży''vności. Są to: komunikacja irrter-
aktylvna, zarządzanie systemenr, programy wstępnę, zasady HACCP'.

Aby kontrola (opanowanie) zagroiei występujących w całynr łańcuchu zyrv-
nościowym była skuteczna' konieczlra jest obustronna wymiana informacji (ko-
rnurrikacja interaktyrvna). Musi odbyvac się ona rniędzy wszystkimi zaintereso.
wanyni stronami pośrednio bądŹ bezpośrednio uczestniczącyrrli w produkcji zyw-
ności. Programy wstępne (PRi,) są odpowiednikami działań, które w Polsce są
znane jako dobre praktyki (GMP/GIIP, GAP, GDP, GVP itp.). Struktura nonny
pozwala na powiązanie jej z innymi standardami ) np, z systemem zarządzania
jakością.

Nomla ISo 22000 określa wyrnagania umożliwiające organizacji:
* planowanie' projektowanie, wdrażanie, prowadzenie, utrzymanie i aktuali-

zację systeirru zarządzania beitpieczelistwem Żywności, dąiącego do dostarcze-
nia kolicorvych wyrobów' kttire zgodnie z ich użycicm będą zapcwniać. Ze Spo-
Ż..wttna iywność jcst bezpicczna dla konsunrelrta,

- okrcślaó i oceniać wymagania klienta i wykazać zgodnośó z uzgodniony-
nri wymagalriami klienta' które są związane zbezpieczenstwetrr żywności'

rvykazac skutcczltą korrlunikację z klientarni i innymi zainteresowatrylrri
stronalni rv łańcuclru zywnościowyrn'

wvkazać zgodnośc z nrającynri zastosowanic wy,rnagalriami przepisów bez-
pieczelistwa zywlrości,

zapewlriać, ze spcłtlia ustanowioną politykę bezpieczelistwa z}rvności,
- uzyskać certylikację lub rejestrację Systemu zarządzanta bezpieczetistwem

iyw nośc i przez Zew :nęt rzną organizacj ę.
Norma łączy w sobie clenrenty kluczowe dla zapcwnietria bezpieczeristwa

z,ywności rv całynl łallcuchu zywnościowyn. t1':
- programy wstępllc'

zasady systemu FIACCP, zdefiniowan e przezKodeks Zyrvnościowy,
Systeln zarządzalia (podejście jest tu analogiczne jak w normie ISo 900l :

2000) oraz
ko rrrunikacj ę porniędzy poszczególnynri o grriwami łaricucha'

ISo 22000 może być wdrażany w każdej organizacji będącej częścią łalicu-
cha zyl,vnościowego, pocz1mając od producentów półproduktów potrzebnych do
rvytwarzania z}r,vności, producentów samej zywności, firm transportowych i prze.
clrowalrliczych, a skoI,lczywszy na tirmach zajnrujących się produkcjązwiązaną
z przemysł.em spoŻyrvczym, prcldukcją opakowań, usługarni czyszczenia, jak
i produkcją dodatków fuŃcjorralnych do zywności, Zagrożtenie zanieczyszcze-
nia zy"t,vności lnoże wystąpić na kaŹclym etapie łańcucha dostaw, stąd tez odpo-
wiednia kontrola jest wylllagana podczas całego wytworzenia iywności i dostar-
czentajej do koricowego odbiorcy - konsumcnta. Zatem zapewnienie bezpiecz-

7 W. Dzrvolak, W1lrolt'oclzcnie tb ISo 22000'.'Bezpieczclistwo i Higiena Zywności'' l l(28y2005.
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nej ży\,Vności musi być osiągnięte wspólnym wysiłkiem wszystkich uczestników
łańcucha dostaw.

Układ rozdziałólv noffny ISo 22000:2005 dotyczącyclr systemu został po-
dzielony na 5 główrrych ozęści:

1. System zarządzania lrezpieczeństwcm żywności. okreśiono tll wyma-
gania dotyczące ustanowienia, udokut.nentowania, wdrozenia, utrzylnatria, dosko-
nalenia l aktualizowania systemu zarządzania bezpieczeństwem Żyrvności. Wy.
maganiem norTny jest okeślenie przez organizację zakesu oborviązyrvania sy.
stemu' zidentyfikowanie' ocena i kontrola zagroŻeń oraz poinfonrrowanie zalnte-
resowanych stron o kwestiach mogących mieć wpłyrv na bezpieczeństwo produ.
kowanych wyrobów.

2' odpowicdzialność kierownictwa' Rozdział ten zawiera wy'tyczne doty-
czące Zaangazowania rraj wyższego kięrownictwa w budowę, funkcj onowatrie,
doskonalerrie i ustanowienic systemu konrunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Wskazuje na koniecznośó powoływania przewodniczącego zespołu ds. bezpie-
czelistwa zyr,vności oraz określenia jego obowiązków i niez.będnyclr uprawnieli.

3. Zarządzanic zasobami. Dotyczy określenia i zapcwnietlia zasobów po-
trzebrrych do wdrazania i utrzymania systemu bezpieczeristwa żywności. Poru-
sza kwestie kompetencji, świadomości i szkolenia personelu, oceny skuteczności
i podejmowania działal'l, zapewnienia i utrzymania właściwej infrastruktury i śro-
dowiska pracy' które są rriezbędne do osiągnięcia zgodności z wynraganiami do-
tyczącymi wyrobu.

4. Planowanic i rcalizacia bczpiecznych wyrobów. W rozdzia|e tym opi-
Sano wymagania odnclśnie do planowania i ręalizacji bezpiecznych wyrobów.
Wskazano na konieczność powołania interdyscyplinarnego zespołu ds. bezpie-
czeństwa zyrvności, jak równiez określono wymagania odnośnie do identyfiko-
walrrości, wyco|ania wyrobu z rynku oraz postępowaltie z wyrobatlri niebez-
piecznymi.

5. Walidacja, weryfikacja i doskonalcnic systemu zarząc|ztnia bezpie-
czeństwcm żywności. opisarro tu wymagania dolyczące t-nonitorowania i po-
miarów, wskazatro na aspek1y nletroltlgicznc zwląz,anc 7, prz'ygotowaniem urzą-
dzeń do kontroli, porrriarów i badari. System zarządzania bezpieczeństwetn z}'w-
ności powinien byó: weryfikowany, walidowany, doskonalony i uaktualniany.

Podsuntowanie
Sumnary

Współczesna teclinologia związana z wfiwarzaniem Żyr,vności lt'ytllaga cią-
głego doskonalenia. Początkowo przedsiębiorstwa funkcjonujące w branzy spo-
Żywczej wdrazały system zapewniellia jakości wedfug ISo 9001:2000. Po
wprowadzeIriu uregulowań prawnych w przedsiębiorstwach rozpoczęĘ się prace
zwtązane z wdroŻeniem systemu bezpieczeństwa z)rvności HACCP' W ostat-
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nich latach zostaty opracowane nowe standarcly, takie jak: DS 3027, BRC czy
IFC. Zaistniała zatcnr kotlieczlrość określęnia ujednolicorrych wymagali i wy-
tycznych, które wyrównałyby poziom i wiarygodrrość wdrazania i ceńyfikacji
systemu zarządzania bezpieczelistwcm żylvnosci, Zrodz1ł się więc pomysł opra-
cowania takicgo standardu' Systcm zarządzania bezpieczelistwem żywności ISo
2f000 jest nowyrn stanclardenr opracowanym na potrzeby przemyslu spożyw-
częgo, k1orego rolą jest ujcdnoliccnie standardów zylvnościowych' Nadrzędnym
celcm nonny ISo 22000:2005 jcst harmonizacja na skalę globalną wymagari do-
tyczipych zarządzania bez,pieczeństwem zywności dla wszystkich finn włączo-
nych w łaricuclr zyvl,nościowy. Standard ten jest przęznaczony dla organizacji
praglącyclr Stlvorzyc systetlr zarzi1dzania bezpieczeństwel]'l Zywności bardziej
spójny' kornpleksowy i llastawiony na osiąganie celu' niz jest to normalnie wy-
luraganc przcz prawo.
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S ta n da r dy iap ew,, ie n ia h e łp i e c ze ń stw a zy w n oś c i :
IFS, BRC ora?,ISO 22000

Straszczt,n ie

BRC (British 11ctail Consol1iulll) oraz II:S (IIrtcrnatiolral Food Standard) to Iniędzynar.odowe
systclny bczpicczcIistwa ijakości, ktćlrc cle firliu.ją wyIllagaIria dla 1lr.<lducentiiw ŻywIrości, w szczegóI-
noŚci dostawców sicci lrancl|owych. Standarcly tc są rcgularnic uaktualnianic, biorąc pod uwagę oczc-
kiwania konsulncnta w sttlsunku clo produktórv. Wprowadzcnic IFS lub BRC wynlaga od producenta
określcnia odpowieclnich prrlccdur postępowania i w tcn sposób zostaje zagwaralltowana stała, powta.
rzalna jakośc. proclukru' Systeln Zalządfania bc';2:licczeIistwetn Ąwności lSo 22000 jest nowyll stan-
dardctn opracowanym na pcltrzcby przcnlysłu Spozywczego, którcgo roląjest ujednolicenie standar-
dów ;rywnościowych.
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Food Safety Standards: IFS, BRC and ISO 22000

Juntntuy

BRC (British Rctail Consortium) ancl IFS (lntcrnational Foocl Standard) arc intemational safcty
and quality systelns, which dcfine rcquirerncnts fbr tbocl plocluccrs, in particular supplierc of retail
nctworks. 'Ihesc standards are regularly updatcd in rcgard to consurner's cxpcctations towards prod'
ucts. Inffoduction of IFS or BRC rcquircs tiorn a producer to dctine appropriatc proccdurcs, so that
stablc ręcatable product quality could bc assuręd. Thc ISo 22000 quality ll,lanagclncnt systclrr is a
ncw standard elaborated tbr lood inc|ustry' which rolc is to unilv thę f<lod stanclarcls.
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SŁAWOMIR KALINOWSKI

r y  , .  .  azrozntcowonrc spozycra zywnoscr
w zależności od grupy kwinQlowej na obszarach
wiej s kic h w oj ew ó dztw a wielkop ols kieg o

Food consumption diversiJication in regard to quintile groups
in rural areos of Wielkopolska

Wprowudr,enie
Introduction

Aktywność gospodarstw clomowyclr obcjmuj c całokształt dzla|ań podej mo-
wanych w cclu rcalizacji określonych potrzeb' wśród których szczegolne zna-
czenie mają potrzeby zywicniowe, istotne dla egzystencji zarówno biologicznej,
jak i społeczrrej człowieka. Dokonana w artykule ana|iza czynrtików pozwala za-
uwazyć zroznicc>wanie struktury spożycia w zaleŻności od wielkości dochodów
gospodarstw domowych. Głównyrn zródłenr irrformacji o spozyciu i strukturze
konsulnowanej Żywności, dla obszarów wiejskich woj. wiclkopolskicgo, są nie-
publikowarre dane z budżetów gospodarstw domowycłr GUS z lat 1999-2003.

Zróznicowunie docltodów i wydatków w grupach kwintylowych
Dffirentiation of incomes and expenditures in quintile groups

Głównym elementcm różnicującym pozionr spożycia na obszarach wiejskich
jest wiclkośc orazźrodło dochodów i wydatków. W ostatnich latach zauwazalna
jest coraz większa polaryzacja społeczeIistwa pod względem dochodowym, która
w ef'ekcie prowadzi do wzrostu trakcji ubogiej pośród ludrrości wiejskiej. Z nie-
publikowanych badari GUS wynika, Żew 2003 r. gospodarstwa domowe o naj-
wyŻsz.ych dochodach na obszarach wiejskich województwa wielkopolsi<'rego po-
siadały 41,4yo wszystkich środków pienięznych, podczas gdy najubozsze zaled-
wie 6,I%o, a współczynnik zróżnicowania kwintylowego wynosit 6,B. Analogicz-
ny wskaznik w mieście wynosił zaleclwie 5, a w całym województwie wielko-
polskim 5,7 (wyk. 1).
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Wykrcs l' Koncclltracja docho<](;w rt,grupaclr krvintylowych na obszarach wiejskich województwa
wielkopolskiego rv 2003 r.

Figurc l. Couccnffatiorr of incorncs in quintilc groups in rural arcas of wielkopolskie voivodship in
2003

17,2"/"

Zróclło: obliczcnia własnc na podstawic nicpub|ikowanych clanych GUS.

ZróŻnicow allię dochodowe j est Znacznic l7iiszę Wewnątrz poszczególnych
grup lliż między całą zbiorowością zamieszkującą obszary wiejskie. Spośród
wszystkich grup Społeczno-ekononlicznych duże ZróZlicowanie występuje wśród
retlcistów, 20% gospodarstw o wysokiclr dochodach ma 5 razy więcej środków
picnięmych niŻ20o^ o niskich dochodach, małe Zaś u uiytktrjących gospodarstwo
rolne 3,3. Niewielc większe zroźłlicowanie występuje wśród pracujących na
własny rachunek _ 3,5' rolników - 3,9 i pracowników najenulych- 4,7 (wyk. 2).

Wykrcs 2' Wsptilc;rynnik irróżnicowania klvintylowcgo clochodów w 2003 r. (rclaoja kwintyla V do l)

Figure 2. Indicator of incolncs quinti lc diłfcrentiat ion in 2003 (rclat ion ofV and I quinti le)

l.)racownlcy ilalclnnt

ttŻytktl !ący gosporlarstwo roInc

rolnicy

pracLl.;ący Ira wlasny mclrunck

ernerycr

renciści

utzynruiący się z niczarobkowych Źródel

Zro<]ło: ob|iczenia lvłasno na podstawie niepublikowanych danych GUS.

Niskie zróznicowanie dochodów w każdej ztych grup ma inne wytłumacze-
nie. Wśród gospodarstw związanych Z rolnictwem wyrrikają one głównie Z ni-
skich dochodów we wszystklch grupach kwintylowych, a u pracującyclr na włas-
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Zró: tt i colvt n i e s pozyc i o żyv, no ś ci w, za l eż nośc i od gn t py kwi n ty l oł,ej.

ny rachunek - z wyŻszych od przeciętnyclr dochodów osób znajdujących Się
w I kwintylu.

Przeciętne miesięcztrc wydatki gospodarstw domowych pracowników najem-
nych, rolników, pracownikow uzytkujących gospodarstwo rolne oraz pracujących
na własny rachunek są bardziej zróźznlcowane niz dochody i kształtują się na
poziomie od 4,1 do 6,2, U emerytów współczyrrnik zróŻnicowania lsvintylowe.
go wydatków jest na tym Samynr poziomie co dochodów i wynosi 4,f. W go-
spodarstwach domowych rencistów oraz Utrzymujących się z niezarobkowych
źródeł wskaŹnik ten jest mniej zróżnicowany i kształtuje się odpowiednio na po-
zionrie 3,J i3,5. W grupach o najniższym zróinicowaniu kwintylowym wystę-
puj e naj więk sze spłaszczenie wydatków.

Najnizsze średnie wydatki w I kwintylu mają gospodarstwa domowe utrzy-
mujące się z niezarobkowych źrodet, wynoszą one śrędnio 215,36 zł na osobę,
najwyż'sze zaś pracujący na własny raclrunęk - 234,74 zł na osobę' Zatem śręd-
nia rozpiętość wydatków w I kwintylu między grupami społeczno-ekonomicz-
nymiwynosi ok.20 zł.W przs'padku V kwintyla róŻnlca ta jest większa i wynosi
blisko 100 zł (tab. l). Biorąc pod uwagę wielkość wydatków w I kwintylu,moŻ.
na |lczyć się z tynr, ze gospodarstwa te nie zaspokajają w pełni swoiclr potrzeb
konsumpcyjnych, a w szczcgólności zywnościowych'

Tabc|a I. Srctlnic wytJatki w grupach kwintylowych (złiosobę)

Tablc l .  Avcragc cxpcnscs in quint i lc  groups (z l lpcrson)

Zróclło: obl iczcnia własnc na poclstawic nicpubl ikowanvch danvch cUS.

Wielkość spozycia i źródło pochodzenia żywności
Consumption size and source oJ'Jbod

Między poszczególnymi gupami gospodarstw domowych występuj ą różnice
w obciązeniu budżetów wydatkami na żyr,vność. Wyzszy wskaznik obciąienia
świadczy o gorszej sytuacji finansowej. Udział wydatków na pokrycie potrzeb
zywnościowych jest ujemnie skorelowany z zamożnością gospodarstw - im wyŹ-
sza waftość wskaźnika, tyn wydatki na inne potrzeby są mniejsze, a tym Sanym
zaspokojenie potrzeb jest ograniczone. Stosunkowo niewielki udział wydatków

Kwinty l

Gospoclarstwa clornowe

pracownlcy
najcrnni

uŻytkujpy
gosp. rolnc lo ln icy

pracuJący
na własny
rachunck crncfycl rcnclsc l

niczarobk.
źródla

f28.76 f34.00 2f0.4f ) \ 4  74 ))'7 1c) )1) 9 '7 2l  5,36
I I 337.7-l 344.01 345. rrl 350.(r2 344.30 34Ą0(r 352.33
ill 453 .91 443.08 450.4',7 44 l .8ó 437.46 44 t .56 443.t9
I V 5 9 135 589,29 569.21 6 | Ą  4 ) 58ó'ó4 58f ,22 5ó2' l 0

I  t 1 1  . 7 8 96f .f3 1006.1f |  456,73 955,I  t i 812.46 151 .94
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na Z}'wność moze być tfumaczony tyn, że korriecznośó rea|izacji opł'at za miesz-
kanie, energię elektrycmą leczenie i transpotlpowoduje, żę duŻa część społeczeń-
Stwa przeznacza na żyr,vność tzw. resztową część budzetu. Najwyższy wskaŹnik
jest w gospodarstwach domowych rencistów i utrzymujących się z niezarobko-
wych zródeł, co świadczy o ich gorszej sy'tuacji materialnej, najniżsry zaś -
u pracujących na własny rachunek i rolriików. W grupach związanych z rolnic-
twem jest to efekt wysokiego udziafu w spozyciu zywności pochodzącej Z Samo-
zaopatrzenia (tab. 2). Należy wspomnieó, Że udztał ten ulega przeobrażeniom
w dfugim okresie i jest uwarunkowany przede wszystkim zmianami gospodar-
czymi i społecznymi.

.Iabcla 
2. Uclział wyclatków na żywnośĆ w dochodzic rozporządzalnynr (oń)

Tablc 2. He share of expcnscs on tbocl in disposablc incornes (%)

Wyszczcgólrrienic
Udział wydatków

na artykuły żywnościowe

Pracownicv naicnrni 23,8
Pracownicy użytkuiący gospodarstwa rt;Inc 1 ) 4

Ro ln i c v fo.5
Praclriacv na wtasnv rachunck f 0 ;7
Erncryci ) 4 ' l

Rcnciści f9.3
ljtrzvnruiacv się w niezarobkowvch zródc,l f7,7

Zródło: obliczcnia własne na podstawic nicpub|ikowanych danych GUS.

Jednym z głównych czynników wpłyrvających ma konsumpcję w gospodar.
stwach domowych jest zródło pochoclzenia żywności. W ostatnich latach mini-
rnalnic wzt.osło Znaczenię Zywności pochodzącej z zakupu i jednocześnie spadło
Z Samozaopatrzęnia (zarówno z własnego gospodarstwa rolnego' jak i z dzia|talr-
ności pozarolniczcj). W 2003 r. z zakupu pochodziło 79,80^ całej spożywanej
zywności wobec 7f,4o^ lv 1999 r. W 2003 r. w porównaniuz1999 r.w prze-
ciętnym gospodarstwie domowym nieznacnlie wzrosło zrlaczenię żywności otrzy-
mancj bezpłatnie (z 2,0 do 3,foń),jednak w całkowitym spożyciu ma ona nadal
nięwielki udział (wyk. 3). Należy oczekiwać, Ze poprawa sytuacji ekonomicznej
w krajg będzie przyczynlać się do dalszego zmniejszenia poziomu Samozaopa-
trzęnia,, Proces denaturalizacji spożycia, a więc przechodzenie od samozaopa-
trzenia do zwiększerria zakupów rytrkowych' obejmuje zarówno zmiany ilościo-
we, jak i jakościowe' wynikające ze zmian w asortymencie produktów i wzrostu
udziału przetwórstwa przemysłowego w zakupach rynkowych'.

I K. Gutkowska, Rodzinne gospodarstwa domowe na v,si w w,antnkach gospodarki rvnkowej,
SGGW. Warszawa I 997. s. 154.

2 B. culbicka, Spożycie w rotlzinach chlopskich,,,Studia i Monografie'' nr 43' lERiGZ, Warszawa
I 990, s. 42.
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Zró:nicolt,'ąnie spoz1,cia ż"yv,noł:ci l,t,zależności od gntp1, fuvj7ltylou''ej,..

Wykres 3. Zróc]ło poclrodzcnia iywrrości ludności wiejskiej w 2003 r

Figurc 3. The source of food for rural arcas habitants in 2003
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,Żródło: 

tlb|icz'cnia rvłasnc na podstawic nicpublikolvanych rJanych GUS.

Wśród podstawowych składników konsumowanej Źyvvnoś ci przez mieszkań-
ców wielkopolskiej wsi wyroznia się pieczyr,vo, hórego Spozycie wyniosło śred-
nio 7,B kg w ciągu niesiąca na osobę, owoce' warzryaorazprzętwory -f|,J
kg, a takze mleko i napoje mleczne - 9,4 litra. Ważnym składnikiem codziennej
diety jest równiei rrrięso, śrcdrrio spożywa się je w ilości 7,5 kg lniesięcznie.
Mieszkaricy wielkopolskiej wsi konsurrrują ok. 8,9 kg zierrrniaków. Jak wynika
z danych GUS, spozycie większości ańykułów zywnościowych w latach 1999-
-2003 spadło, w tym blisko o połowę produktów Z mięSa baraniego, koziego i dzi-
czyzny oraz o 307o wołowiny i cielęcilly' co wynika m.in. ze wzrostu cen tych
wyrobów. odttotowano natomiast wzrost konsumpcji makaronu (l3,1oń), wyro.
bów ciastkarskich (12%), serów dojrzewających i topioriyclr (l0,1%) oraztłusz-
czów roślinnych (6,6oń) (tab. 3).

W latach 1999-2003 oprócz spadku ilości spożywanej żyr,vności nastąpit spa-
dek wydatków realnych na większośÓ artykułów. Wysoki spadek wydatków za-
notowano na mąkę -30,30^, mlęso drobiowę*39,.loń oraz inne mięso (dziczy-
Zna, baranina) - 29,2%. Jedyrie w przypadku wyrobów ciastkarskich oraz ryb
i przetworów rybnyclr nastąpił rriewiclki rvzrost wydatków odpowiednio o 3,2
i 5,]yo, Mimo tych spadków nadal wysoki udział w wydatkach na artykuły Spo-
zywcze mająwydatki na mięso oraz jego przetwory, atakie przetwory zboŻowe,
w tym na pieczywo (tab. 4).

f}'Yo
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Tabela 3. Przeciętnc lnicsięcznc spoŻycie arrykLrlów w kgiosobę w latach l999-2003

Tablc 3. Avcragc consurnption ol'tbod per month in kg/person in I999-2003

Zródto: obl iczenia własnc na podsti lwic niepublikowanych danych CUS'

t

Wvszczcgó|nicn ie | 999 2000 200 I f002 2003
2003

1999 -  r00
[)rzctwory zbozowc I  1 . 9 9 |  1 . 8 4 l2 '0ó I  1 .75 I  l . 0 ó 1 1

tnąka 1 . 48 | . 52 |.44 l.4c) l . f 9 1 3 . I
l ltcczv\\'o 11.59 8.39 8,óó 8.47 7.84 -8.7

-- rnaKaron 0.45 0.4Ą 0,4ti 0,3 3 0,50 1 3 , I
kuszr--, rvz, nlatki l . { )2 0.97 0,95 0,99 0.92 -c) q

ivyrol;y ciastkarskic 0..1(r 0.52 0.53 0.52 0 .51 t 2 . 0
Mięso |0 .u  l 7 . 1 0 7.48 1 ;79 '7.47 -30.9

wolon'c i  c ic locc 2.0Ó t ,4t i t . t 2 1 .34 | ,44 -30,0
wtcnlZowc I , t{ t{ l ; 7 2 I , U  l t ; 7 9 l ' ó  l t4 ,4
clrobiowc ) c')1 z,6e f .90 2.77 2 . 4 1 17 . 0
l l l nc 3.9(r l .  t 9 l . ó 5 1 . 8 9 2.00 -49.5

[)rzctr.r'orv rnicsnc 3.49 3,50 3.1s 3'.]ó 3 ,  r 3 I0'-ł
Rvbv i nrzctworv | ..ł !{ l . e5 I , ( r0 l . - r5 1 . 5  | ) )
Mlcko i napoic nrlccznc 12 .14 I  1 . 7 5 10 .57 9.14 9.45 ,f3.4
Stnictana i  śnl ietanka 0.42 0,43 0,4I 0,3 8 0,3 u -8 ,6

Mas lo 0.60 0,54 (),59 0,53 0,5 | t s  ?

I)t.lzostatc tłuszczc
zrvicrzęcc

0,5() 0,50 0..1-l 0.4(r 0,44 I  1 . 7

Scry ().7f( 0'7Ó 0.75 0.68 () .76 a ^

twaroqowc 0 .5 I 0 .5 I 0.41 0^42 0.4'l -8 .9

cloirzcwaiacc i tor.rionc 0 . f ] 0.2(r 0,23 0,26 0,30 l 0 ,  t
. la ia l ó , l {1 1 7 ,  t 0 I O . J / 1 5 , u 0 I 5 . 1 0 |0 .4
. I .łuszczc 

Iośl innc 1 . 19 1 . 5 9 t . 6 l | . 5 ó 1 . 5 8 6'Ó
Orvocc i przctr"r,ot_v I l .ł i( l 14.32 |3.ó4 12 . l  l { I I t 2
Warzvwa i nrzctworv I  1 , 8 4 l  1 , 8 3 I  I , n7 8,9.4 10,64 - t 0 , t
Z icmniak i 9.73 9,10 9,ó9 8.48 tł.95 -8.0
Cuk ic r  b ia ly f  . 5 l 2.-rs 2.4 () 2.0 r -20.0
[)oztlstałc rvyt.tlby
cukicrrr iczc

1 , 30 I . 2 Ó t . 3 l I  1 5 t 1 ? t 5
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Tabe|a 4. Przcciętne rcalne wyclatki na wybIilnc ańyk-uty.spoiylvczę rv latach l999-2003 (rv cenach
22003 r.)
'lablc 

4. Avcrage rcal cxpcnscs on thc sclectcd groceries consurnption in 1999-2003 (in priccs of
2003)

Wvszczcgó ln icn ic

I 999 2000 200 I 2002 2003
2003

1 9 9 9 :  1 0 0
Zł %

Przctworry zbozowc I7,83 39.50 43.17 1 0  q t 37 .51 99.1 5
- milka 2.62 ? 5c) ', \'7 2.09 r . 83 69.72
- Dleczvwo 23.29 24.8ó 25.8ó 24.41 2l  .85 93.82
* rnakaron 2,16 ?  1 5 ) ) q 1 ' ó 4 ', \(- a? Rq

krs^zc. ryz, platki -1._5.9 3 .75 3.69 3 .31 92.76
wvrobv ciastkarskie 5.5 8 6 . 1 4 ó . l  l ó.00 5 ;76 l 0 3 . l ó

Mieso 89.2ó 63 , r 5 61,73 7 7  5 1 ó4'ó5 '7f,43

- wołowc i ciclccc f1 t 2 2 1 . 1 5 12.09 f3.0'l {  t la 'tf 
.36

- wtcnr2c)we t 9 ,05 11.31 |  8 .  l { ) 7.2() 71.26
- drobiurvc f | . 0 6 In.99 20.t'7 7 . r 8 4.80 70.f8
-  l l l nc 28,03 5,66 I  1 ,36 5.08 q R 5 70,83
l ) rzctwory l ) l ięsnc 4 l . ó 0 39.59 38.69 8.f9 t]  c)7 8 1 . 5 3
Ryby i t'rrzctworry 15 .57 l6^57 I  8 . 1 4 4.60 l ( l '4ó 105.12
Mlcko i nanoic r.nlccznc 18 ,74 17 ,58 t6, '71 5 .51 l 4 ,9ó 79 ,81
Stnictatra i  śmictanka r 5 5 2,36 ) ) 1 87.34
Mas lo 1,40 1,42 ó,45 5.70 5 1 9 12,81
|)ozor^tałc tIuszczc
zwlcrzccc

l .- l{) )  ) l 2.()5 : ,08 1.9( r r35 , l 2

Scrv 8 .79 8.59 8.57 I .61 8.27 94.05
- twarogowc 4.ó5 4.45 + . L - 3.u0 4 . 1 1 89.ó2
- dojrzcrt,ającc i topionc 4 1 1 4 , 1 4 1 R 7 4 , 1 | 99,56
Ja i r 5 'Ó3 5.t{ I 5.5ó 4.93 4.84 3,5 ))
.| luszczc 

r<lśl innc 10.54 9,97 9.80 7,83 8,39 79.64

Owoce i przctworv 42.74 43.83 3',7;75 3ó'68 75.86
Warzvrva i nrzetworv 1{ ', l I 3ó'09 28,46 f9,so 87'ó5
Ziernniaki 5 ,91 (-l,8ó 5,00 5.-7 | 5,00 84'óó
Cukier białv 5.5ó 7.56 6.0f 5,08 4 . t 7 75.00
Pozostałe wyroby
cukiemicze

t 7 , 6 1 t 5  R 5 16 ,1 f 16,6f t 5 , l 2 85 '8ó

Zródb: obliczcnia własnc na podstawic niepublikowanych clanych GUS.

Z rózn i c ow a n ie kw inĘ lo w e
Quintile dffientiation

Mimo Ze wysoka podaz Zywlości pozwala na pełne Zaspokojenie polrzeb Zyw.
nościowych SpołeczęńStwa, to popyt jest tworzony wyłącznię przez osoby o od-
powiednich środkach finansowych, dlatego dochody i ceny nalęŻą do najwaz-
niejszych czynników determinujących konsumpcję' W grupie gospoclarstw do-
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mowych znajdujących się w I kwintylu wielkość wydatków kształtuje się na
poziomie 478,6 zł w gospodarstwie, a średnio na osobę przypada |65,7 zł.W Y
kwintylu przeciętnie wydaje się na zywność 935,5 zł, a na osobę przypada śred-
nio 1B8,l zł. Samoozaopatrzenie ma stosunkou,o duze znaczenie w gospodar-
stwach, które bardzo źle lub Źle ocerriają swoją sluację materialną. Gospodar-
stwa te ograniczają swoje wydatki i jednocześnie dążą do wytwarzania jak naj-
większej ilości dóbr zaspokajających potrzeby. Nizsze koszty wytworzenia, W Po-
równalriu z zakupem, stwarzają mozliwość większej konsumpcji. W gospodar-
stwaclr oceniających swoją syuację jako niewystarczającau złą lub bardzo złą
Z Samozaopatrzenia poclrodzi średrrio B7o spozywanych dóbr (wyk. 4).

Wykrcs 4. Żrćydło pochodzenia Źywności w zależności od samooccny sytuacji tnatcrialnej gospo.
clarstwa doInowego w 2003 r. (zł)

Figurc 4. Thc sourcc oft'ood in regard to sclf-evaluation ofnratcrial situation ofhouscholds in 2003 (zl)

I00(),0

800,0
ó(X).()

4(X),()

200,0
0.0

otrzylnanc bezpłatntc

z sarnozaopatrzenia

b. tiobra dobra lcclwo z.la b. z.la
rr,ysta rcza.jącit

Żródło: obl iczcnia wtasnc na podstawic nicpubl ikowanych danych cUS.

Im wyŻszy poziom samozaopatrzenia, tytn większe uzaleznienie poziomu spo-
życia artykułów iywrrościowyclr od produkcji własnej gospodarstwa. Prowadzi
to do mniejszego zroŻnicowania konsumpcji oraz większych wahań Sezono-
wych' Tym Samym spozycie niektórych produktów odbywa się wyłącznie w oke-
sach zbioru, a zgodnie z za|ecęniami racjonalnego wyzyrvienia organizm ludzki
powinien otrzymywaó przez cały rok wszystkie składniki odiywcze w odpo-
wiedrrich ilościach i proporcjach.

Wielkość spoŹycia iywności jest zróżnicowana w zalezności od grupy kwin-
tylowej. osoby o niskiclr dochodaclr nabywająw większej ilości dobra niŻszego
rzędu, mniej przetworzolle. Spożywająwięcej pieczywa i przetworów mięsnych,
atakŻe owoców i warzyw oraz ich przetworów' Częstsze nabywanie produktów
zbozowych wynika z iclr powszec}ulej dostępności i stosunkowo niskiej ceny'
W odniesieniu do produktów o mał'o zronllcowanynr asortymencie, takich jak
ziemniaki, jaja' mleko, spozycie ilościowę i war1ościowe jest zblizone.

Jeśli natomiast istnieje możliwość wyboru (mięso, ryby' pieczyrvo), zrożni-
corvanię to jest duze, a tlizszenru spozyciu ilościowerrru towarzyszą relatywnie
wysokie wydatki. Dodatkowo na zróŻnicowanie międzykwintylowe wpływa
,.ef.ekt pokazowy'', kórego wielkość uzależniona jest od siły kontalcu z osobami
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Z wyŻszych grup dochodowych. W I grupie kwintylowej , bez względu na rodzaj
dobra, spozycie wszystkich ańykułów żywnościowyclr (mierzonych wartościo-
wo) jcst niskie' Wyjątck stattowią tluszczc zwicrzęce. owocc i warzywa oraz ja-
ja' które dla ludności wiejskiej sąbardziej dostępne i w ten Sposób nabierająwięk-
szego Znaczellia w coclziennej cliecie osób najuboższych (tab. 5).

]-abela 5. Ilościowe i wartościowe spoiycic iywności w grupaclr kwintylowych w 2003 r.
-fablc 

5. Qual itat ivc and quantitat ivc lbocl consunrption in quinti le groups in ?003

Wraz zę wzrostelll średniego dochodu wzrasta nie tylko ilościowe spozycie
więkzości produktów spoĘwczyclr' aie także ich jakośc' czego wyrazem Są śred-
nie ceny 1 kg poszczególnych dóbr. Cena 1 kg spozywanego dobra (litra' sztuki)
nabyrvanego przez osoby z najntiszego kwintyla jcst z reguły niisza nti z Y
kwintyla, co sugeruje, ie rrrrriejsze dochody sprzyjają kupowaniu dóbr gorszej ja-

Wyszczcgó|nicn ic

Spozrycic ilościorvc (kg/os.) SpoĄcic wartościowc (z.ł/os.)

I I l l r IV il l l l IV
Przctwtlrv zbtlŻclwc l )  4 ' 7 I  t .7t t I  t , 67 I t ,09 | ()'.ł l 3.09 1 ? l 1  ? a 3,38 3,58

lni lKa 1 , 5 3 r , 13 | )'7 t . 2 8 l . l 0 l . l 8 1.40 1 .50 1 .40 l  , 4 1
prcczvwo 8.88 8 .31 '{.49 8.00 7 .31 z.1o f .13 f  . 7 l 2.80 ) 9 )

- rnitkaron 0,48 0.42 0 ,4 I 0.4_s 0,35 3.75 4,0J .1,03 5 , l 0 4.49
- kasze, ryŻ, płatki l . l 3 I , 0 9 0,93 0,u5 0,85 3,02 \ ) ) 1 t{5 1,60 4 , l 5
- wyroby
ciastkarskic

().45 0,5.r 0.56 0.50 0.59 I0.t t5 I 0 . 9  I l 0 56 I  1 .54 I  l . 7 l

Micstr .5'ó4 5 .1  | 5.0 t 5.44 6.32 S. l(r R  5 ) 8.04 R ś ? q ? s

wołowe i ciclcce l .  t 3 1 . 6 8 0.97 1 .34 f,02 l 0 73 10.29 ).94 t0.f2 I  t . 4 l
- wlcl)rzowc l , 7 l 1 , 3 8 1, '73 l , ó 9 1 .82 9 , t 1 9,40 8,67 8,90 9,41
- drobiowc 2.rJ0 I L 5 ?  1 l ) 4 ) 2.48 5.9  I (t,29 5.9() 6 .23 6.26
l)rzctwory lłrięsne 1.25 2.90 3.04 2.69 2.85 t 0,26 10 .3  | t0.3ó 10.73 I  r .2o
Rvbv i nrzulwor.'r 2.0 | I . 8  l l . ó 5 1 .75 t .90 10.24 t0.11 t0.96 10 .79I  1 .45
Mlcko i  napo.jc
rnlccznc

|  1 ,43 I  I  ' ()ó 9,91 |i'ó | li.(r9 )  5 .ł | ''ł8 l ' ó | 1.62 t ,67

Snrictana
i  śnl ietanka

0,43 0,40 0,43 0.3ó 0,3 8 5,63 5.14 5,16 5,90 5 q 5

Maskr 0,53 0,49 0.50 l )  ś . ) (r,56 I () .51 l().4-ł 10,40 10,45 10.99
Pozostalc tłuszcz'c
zwtcrz.ecc

() .59 0.4ti 0 38 0.49 0.39 4.46 4.64 4.4e 4'4Ą 4 4 )

Scry () ,79 0 . 7 1 0.89 0.14 0,82 1 0,75 I0 .75 I ().3 | t0,90 I  l ' 3 Ó
Ja ia l ó . 4 l l ó . 1 2 l  ó .0 l 14.90 15 .57 0.12 0.32 0.32 0.32 0.3f
l.łuszczc roŚlinnc t , 9 6 t . 19 t . 56 I ,4 t ( l .3 l { 4,94 5,64 4 ,31 4,9',7 5'ó  l
Owocc i Drzctwora 13.67 12.3()l t . t 9 I  1() I  I , 3 7 3,00 ) ' 7 4 t o o 7 X ? ' Q ?

Wazywa
I Drzctworv

l l . ( r8 |0.t if( 10 .q9 9.91 r0.32 2.18 f .69 2.55 f ,(t2

Zienrniaki 9.95 9.32 8.61 9.f6 9 .1  5 0 5 6 0.5lt ().5 8 0.52 0.56
Cuk ier  b iałv 2 . t 9 2.08 2.0() t , 9 l ) 1 1 2 . 1 0 f .09 2,06 2,08 2,0'7
Pozostałc wyroby
cukicrnicze

1 ,39 1 ,38 l , 49 | ) Ą 1 ,33 I  r ,00 I  1 ,09 i l 7 q i l , 91 I  l , 7 l

Zródło: obl iczenia własnc na podstawic niepublikowanych clanych GUS
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kości (tab. 6), Zrożnicowanic to jcst jeclnakniźnze niż w tr-lieścic, gdzie cena 1 kg
dobra kuporł,anego prze7' osoby t]ajZamożniejsze jest przeciętnie wyŻszao 30oń.

.l.abc|ir (l. ()cna l kg poszczcgtilnyclr wyrobów spożywc:rych w grupacll kwintylorvych

.|.ablc 
ó ' l ' r icc ol.part iculal. 1bocl products in c1r.r int i lc groups

7,ródł,<.l tlbliczcnia własnc tra porlstart'ic nicpub|ikowanych tlanych CUS.

Wielu Specjalistów uwaza, Ze pogłębianie się nierówności społecznych po-
woclujc zwiększanie zróznico'"vania spozycia między grupami kwintylowymi.
W grupach najbogatszych utrwala się sposób odżywiania Zgoclny z zalecenianri
zdrorvotnylrri' natorniast wśród ubogich Spożycie llla na celu przede wszystkim
zaspokcrjcnic potrzeb podstawowych, bez urozrnaicenia rrrodelu spoiycia-'. Zmniej-
Szellic zróŻnictlwania w wielkości i jakości spozycia nrozliwe jest poprzez wzrost
clostęptlości ckotromiczltej żywności, a więc w wyniku wzrostu dochodów spo.
łcczelistrva' Nie tnozę to jednak się odbyrvać poprzez zwiększarrie zasiłków spo-
łccznych, a|c poprzez zwiększerric zatrudnietria, a tym Sanlym poprawę sytuacji
dochoclorvej iudności.

r B. CliIlliclervska, Znjtlkt tlie rón'ntlści 'spolcczn.v'ch,lElliCZ' Wnlszatva 20()4' s. |2(t.
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Wvszczcgó l l l icn ic il i l l I V

I)rzctlv<lrY zbtlŻtllvc 3.09 3 , f l 1 )t{ 3,3 ti 3,58
nraKa t .3 i i 1 .40 1 . 5 ( l I '.ł0 t . 4  |
l) teczv\!'o 2.7(\ ) 1 1 f ; 7 1 2.t{0 ) ())
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-- wvlobv ciastkarskrc I0.85 10 .9  | l( .1.5(r I  t ._s{ I  l . 7 l
l v l r c s ( ) 8,3ó R 5 ? Ir.04 8.s2 9.f5
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Mieso wicDrzowc 9 . t 7 9.40 8,(r7 8,90 I 4 ' 7

Micso drobiorvc 5 .91 6.29 5.9{) /' ).ł 6.26
I)Źctrvorv I]rigsnc l().2(r |0 .3  I 10 .36 10 .73 I  1 .20
[(vbv i nrzctw'or.y 10,24 l0;71 I0.9(r 10.79 | 1.45
Mlcko i nanoic r.nlcczrrc 1 ,53 l ,4l l l . ó  l 1.62 t ,67
Sl l l ic(att l t  i  śruictanka 5.ó] 5.14 5.76 5.9() 5.95
Mashr 10 .53 10.44 10.40 t0.45 10.99
Itozostalc tl uszczc zwicrz.ccv 4,46 4,64 4,4() 4,4Ą 4 J )

)crv I() .7-s I ().7-5 | ().-1 I t0,90 I  I ' 3 Ó
t\,v'ż|f()Ao\Ą/c t i .9 | n 9 9 8.52 8.q9 q ? s

- rloirzcwaiacc i trrnior.rc t 3 .54 13,4( r t 3 .50 t3 .E5 14.5(r
Ja i a 0.32 0.32 0,32 0,32 0,32
. I .łuszczc 

roś|innc 4.94 5.ó4 4 . 3 1 1.97 5.ó l
Owocc i l)rzctworv 3.(X) a  1 A f.99 2.82 2.92
Warzvwa i nrzctworv 2,18 3,43 ) 6 9 f,6f
Zicnrniaki 0,5 (r o 5t1 0,5 8 o 5 ? 0'5ó
Cuk ic r  b i l l v f  . t 0 2.09 2.06 ]'0lł 2.07
I)ozt>stalc wvrobv cukicrnicze I ,00 I  1 ,09 I  t . 29 l l , 9 l I  l . 7 l
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Zakończenie
Conclusion

ostatnie lata clraralde ryzowały się pogłębianienr zróznicowal]ia clochodowe-
go mieszkańców wielkopolskiej wsi. Prowadziło to do zwiększer.ria 1lauperyzacji
społeczelistwa, a tym salnym do polaryzacji ich dochodów. W e|ękcie sposób
zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych, w za|eŻności od grupy cloclroclowej, był
zróznicowany. Szczego|lrie był'o to widoczne przy porównaniu wiclkości ijako-
ści spozywanej zyr,vności. W grupaclr o najniższych dochodaclr spozyrvano lnrricj
zywności wysokogatunkowcj, a cena jcdrrostkowa z reguŁy była niŻ w grupacli
najzamozniejszych. Wśród nabywanych aftykułów dominowały przetwoty zbo-
żowe, tłuszczc zwierzęce' mleko i jaja, warzyr'va oraz owoce. Częściej niz wśród
osób zanlożnych spoiywano 1lrzetwory rnięsne, rzadziej zaś lrrięso.

Struktura spozrycia zywności w gospodarstwaclr donrowyclr ludrrości wicj-
skiej wynika głównie z ich przynależności do grupy kwinty|owej, .jedrlak w clu-
Żej mlerze uzalezniona jest równiez od nrozliwości salxlzaopatrzetria' Z roku na
rok spada znaczenię tej fonny zaopatrzenia' jcdnak nada| wŚrod osób rla.jtlboż-
szych ma ono większą wańość niz w grupaclr gospodarstw dotnowych tlsób za-
m<lŻllych, mitrro ze w rvielkości achbezwzg|ędnych kształtujc się Ira zlllizclllytll
poziomie.
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Zróznicowanie spoiycia zywności w zaleutości od grupy kwintylowej
n a o b s ?,ar a c lt wiej s ki c h w oj ew ó dztwa w ie I kop o l s ki e g o

Straszczctti.

Ce|enl artykułu bylo przedstawicnic konsurnpcji w latach l999.2003. oInówitlno zróżnicowanic
dochodów i u,,ydatktiw w 1loszczcgólnych grupach kwirlrylorvych oraz spcrlccztrcl-ekorr<lIniczlych
oraz ich wpływ na wie|kość spożycia. Zwrócono przy tym uwagę, Źe dochody są nlnicj zróinicowanc
rv poszczcgólnyclr grupach niŹ w calcj zbiorowości wicjskiej. Pzcds^tawiono wielkośc i srrukturę spo-
Ącia Ąwności przez ludność wiejską w grupach kwintylowych. Zeluważono' że w grupach o najniŻ-
szyclr t|ochodach rl'iclkrlŚc.sl)ozycia kszrahrrJc się lla niclr,ystarcza.ji1cyln pt'ziolllie i ezqslo Ilie pozrva-
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la na zaspokojenie wszystkiclr poclstawowych pofizcb. Stwicrclzono, że w I klvintylu cena l kg dobra

l".J ..gi'iv 'ii's'a ,..iz * V kwintylu' co świadc;ry, ze llabyr,vanc przcz osoby ubogic dobra są zwyklc

gorszejjakości. Ilośclorr,a rjakościowa poprawa spoŻycia nloiliwajest głównic w drodze zwiększenia

ibcho<lolvości ludności wicjskicj.

Footlcottsun,ptio,ldiversificationinregarcltoquintilegroups
in rural areas of WielkoPolska

Suntnar.Y

Thc aint of thc anicle was to prcscrrt thc consurnlrtion in ycars 1999-2003- Thcrc wa's cliscussed

rhe cliversification ol'incornes ancl cxpctrcliturcs in panicular quintile and social-cconornics groups as

well as thcir intlucncc on consut''tiotl sizc. It wtrs Ilrcntionccl ihat thc inconles are less divcrsc in each

gmup than in wholc,.rrol 1-,,,puluiinn. Thc sizc allcl structurc of rural population consutnption in quin-

tilc groul-rs rvcrc prcscr.rtccl. li was noticccl that in groups of thc lowesi incotnc thc consunlption sizc is

not suilicicnt ancl oltcn tlocs not lct satisfy all basic neccls' It was aflinncd that in the lirst quintile' the

pricc lbr onc g.ocl i. u.uutiy i.,*.-r than'in thc tifth cluintilc, rvhich provcs that goods purchased by

|nu. p"npt" ń gencrrr|ly .if.*n1." c1uality. Quantitativc ancl c1ualitativc consutnption improvetnent

rnay be causccl by inconlc incrcasc of'rttral areas population'
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Spr ze d aż żywn o ś ci e k o lo g ic zn ej
Przez kanały specjalistyczne w Polsce

Sale of organic food through specialist shops in Poland

Wprowadzenie
Introduction

Rolnictwo ekologiczne jest istotnym elemcntem zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. Jego wzrost wywiera pozytywny wpływ na jakość kompo-
nęntów środowiska, takich jak: powietrze, woda, gleby, oraz zwiększa róznorod-
nośó biologiczną gatunków. Ponadto dziękl stosowaniu dośó pracoclrłonnych eko-
logicznych metod produkcji mozliwe jest zachowanie części miejsc pracy na wsi,
a uczestnictwo w programie rolno.środowiskowym oraz stosowalrie wyższych cen
za produkty certyfikowane moze przyczynlÓ się do osiągatiaprzez rolników eko-
logicznych dochodów wyższych lub porównywalnych jak w rolnictwie konwen-
cjonalnyrn.

Polska jest krajem o duzym potencjale rozwoju rolnictwa ekologicznego. Jed-
nak niezbędnym warunkiem tego rozwoju jest poprawnie funkcjonujący rynek
zywności ekologicznej, k1óry będzie w stanie przyjąć wzrastające ilości podazy.
W Polsce rynek tych produktów znajduje się w początkowej fazie, a jego istot-
nynr problemem są niedostatecznie wykształcone kanały dystrybucji.

Celem ańykułu jest analiza struktury i wielkości asońymentu sklepów ofe'
rujących żywność ekologiczną w Polsce, jak również częstotliwości sprzedaŻy
określonych produktów. omówiono również sposoby promocji Stosowane przez
sklepy oraz dodatkowe formy dystrybucji.
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Wielkość i struktura asur$,nxentu
Siz,e and structure of assortnent

W picrwszyn pólroczu 2006 r. w 6 duzyclr tll iastach PolskiI przeprowadzono
badaItia ankietowc dystrybutorćlw spcojalizujrpych się w lrarrcllu zdrową Żywno-
ścii1, w tym Żywnością ckologiczną. Badaniarrri objęto 45 sklepów i 9 hurtowni.
Pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowyn dotyczyły asortymentu ofero-
wanych produktów ekologicznych, ccn, Źródeł zaopatrzenla, atakŻe oceny funk-
cjolrowania, perspektyw dystrybucji i rynku tej Źyrvności oraz główrrych barier
rozrvoju.

Badanc sklepy znacznie rozniły się pod względeni wielkości asor1yrnentu. Naj-
więcej badanych jedrrostek (35,6%) oferowało powyżej 300 produków ekolo-
gicznych (tab. 1). Zlokalizowane były głównie w Warszawie, gdzie znajdowało
się 69% tej grupy skJepów' Ponad 40% jednostek oferowało do 100 artykułów,
a nicspełlta l/4 od 10l do 200. Wylika stąd, zc zreguły produkry ekologiczne
są ',clodatkieln'' do podstawowcgo asońymentu sklepów spccjalistycznych, który
statlowią przedc wszystkim produkty dietetyczne. Podobnie w przypadk.u bada-
nych łruńowni, w 557o z nich asońyncnt liczył do 200 produldów ekologicznych
izaledwie w 1Ioń powyicj 300.
.fabela 

|. \Ą/iclkos.c as()nylllcl]tu lraclanych skIc1rili,v (9/o)

' lablc 
l .  Assot l rncnt s izc in thc invest igatcc l  shops ( ' f ' )

IloŚć pr.odukttilv Udział skIcp<iw

0-50
5 l -  I  ( X )

I 0 I -2(X)
201-- l (x)

norv. 3(X)

i l , 1
)x ()
)a ,1

0,0
35 . ó

Z,r(lclkl: badania własnc.

Najczęściej w asofiytnencie badanych sklepów występowały mąka i je1 prze-
twory, p}atki zbożowe (97,B%), zboż'a(95,60ń), soki (93,3%), oleje (8B,9%),prze-
twory owocowe i rvarzywne (88,67u), czy|i produkty przetworzone, z dŁuzszynr
tcnninetn wazności oraz cieszące się rclatywnie duŻym Zainteresowalriem warzy-
wa (82%) (wyk. 1). Dość rzadko ankietowani wskazywali na produkty stosunko-
wo nietrwałe i wyrozniające się wysoką ceną takie jak: nrięso (15,6%), wędli.
ny (44,4%) oraz owoce (68,9%), W prz1padku hurtowlu olerta była znaczniewęz-
sza i ograniczała się głównie do trwałych produktów przetworzonych, takich jak:
przetwory warz}Tvne ( 100%)' soki, mąka oraz jej przętwory e0%). Ponad % hur-

l Badania przeprowadzoI-to w Katowicach, Pomaniu, Szczccinie, Trójnrieścic, Warszawie i Wro.
cłarviu.
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towników oferowało przetwory owocowe, oleje' płatki zbożowe i zboŻa, a
wic Co trzecia ltuńownia - owocc ora7' warzywa i co dziewiąta - mięso
przetwory. Jest to zwiqzane z krótkim terminem tr.wałości tych produktów
niecznośclą poruesienia dodatkowyclr koszlów przeclrowytvania.

Wykre.s l. Asońynlcnt produktów ektllogicznyc|r w badanych sklepach i hurtowniach (%)

Figurc l. Assortrncnt ol'organic proclucts in thc investigatcd shops and wholesalcrs (7o)

zaled-
i jego
i ko-

) )  1

22.2

przctwoly witrlywlrc
,'''_._i loo.o
86 ,7

ti6,7

, 9
91 .3soK l

o l c j c

nl it 'so

pła1ki zbtlzrlrvc

slo<lyczc

tbot. i t

wa rTywa

7'ródło: badania własnc.

Wśród ol.erorvarrcj zywności ekologicznej w 92,60^ badanych sklepów i hur.
towni występowały produkty importowane, 34oń aŃietowanych wskazało, że
udział produktów irrrportowanych w całkowitym asortymencie wynosił ocl 21 do
40oń (tab. 2). Prawie co trzeci respondent wskazał na wyZSZy przędz|ał, a co
czwarIy stwierdził, ie odsetek ten wynosi od 0 do 20oń, oznacza to, ie większą
popularnością wśród dystrybutortiw cieszą się produk1y krajowe, co w1mika z
określonych pref-erencji konsumentów, którzy w opinii clystr1butorów częściej
nabyrvali produkty polskie niz importowane (88,9%).
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'[.abela 
2. Udział procluktów iInpońowanych w asortynlcncie Żywności cko|ogicznej (%)

Table 2. Sharc of irnpol1cd proclucts irl organic tbocl assońrnent (oń)

Uclział irnportowanych
produktów ckologicznych

Odsctck
sklepów

0-20
21-40
4 l - ó0
ó l  -8()

24
34
3 f
l 0

Zr&lło: ba<]ania własnc.

Prawie 47oń dystrybutorów, których sklepy i hurtownie charakteryzują się
większym udziałem produktów krajowych, odpowiedziało, że właśrrie preferen.
cje korrsumentów są podstawowym czyrrnikiem wpłylvających na strukturę ich
ofefty (wyk. 2).

Wykrcs 2' Czynniki dctclminu.jące 7ni.,c7'|.|y udział proclukt(lw krajorvych w rrsorlytncncie badanycll
sklcpów i huńowni (-0lo)

lrigurc 2. Facttlrs dctcnnining high sharc tl{.clotncstic prodLrots in the assońrnent of thc investigatc<]
shops and wholcsalcrs ('%)

i l lnc

rra lc iy wspiorać
polskicll produr:cnt(rrv

produl<ty lirajorvc st1 tarrszc 59.2

Zrtidło: badania w-lasnc.

.Iednak według większości respondentów (nienral ó0%) struktura ta jest po-
clrodną niższej ceny produktów kajowych. Z |tcznych badari wynika, Że cęna
jest jedną z główrryclr detenninant popytu na zywnośc ekologiczną dlatego tań-
szc produkty krajowe są częściej nabywane przez dystrybutorów, ktorzy swą ofer-
tę dostosowują do popytu konsunrentów.

C z,ę s totl iw o ś ć sp r ze d a ży
Frequency of sale

Stosunkowo znacznym zainteresowaniem cieszą się produkty powszechnie
uwazane za zdrowe czy dietetyczne, to znaczy zawierające duzo składników od-
Żywczych, takich jak witaminy oraz makro- i mikroelernenty.
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Sprzcdaż :.t,wności ekologicznej przez kanaty spccjalis!.|'cznc ly Polsce

Wykrcs 3' Częstot l i woŚ Ć sprzedaż:1 l)rodu któw cko l ogi czn ych

Figure 3. The lrcrluency of sale of olganic products

prrclwon, wazvwttc

przclw,(trj" owocolvę

(J lc,,c

rvęt l l i l l ; ' ,

' I l lęso

k:trvł i  l lcrbrLa

pl irtk '  zborowc

rn4ka  i l e j  1> runwo r r

sk({yc/c

nabial

/.b<rLil

--T+-f-*___.__--.*_

t0() 'o 20,ti t0_"4 ,\'li,

!  bar<lzr lczęs(<l f] c,q'tu l  tk '(cezęst, l  <losc lzr<lkr. I rza.1ko ! blrt lzorzot lkr l

Zró<iło: badania własnc.

Prawie co c7'wa|ly ankietowany odpowicdział,, Żc bardzo częSto Sprzedaję wa.
rz:rwa, nabiał' płatki zboŻ.owe oraz pieczy\,Vo. DuŻą populanlości.l wśród kon-
Sumęntów cieszy się równioż mąka i jej przetwory' owoce, soki i wędliny.
Znacznię rzadzlej lrandlowcy Sprzędają lllięSo, słodycze ekologiczne, dośc rzad-
ko kawę i herbatę, czyli produkty, którc wyróżrliają się stosunkowo wysoką ceną
(wyk. 3).

Częstotliwość zakupu Z reguły pokrywa się z ofcr1i1 asortymęntową pollie-
waz handlowcy Zaopatrują Swoje sklepy w ańykuły cieszącc się największym
Zaintcresowanicnr. Dzięki ternu trie l-Ila konieczllości przechorvywania produktów,
a tym Samym nie są generowalle dodatkowe koszty oraz Straty Związane Z psu.
cienr produktów.

lt ( )9io.109;09.6
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Pronrccju i dodatktlwe form7l sprzedaż,y
Promoticttt und additional J'orrus o.f' sale

W zlviązkr-r zc słirbi1 przejrzystościi1 rynku i lricrvielką liczbą jednostęk ofc-
rLrji1cvclr Żyri'rttlśc ckologiczlll1 ll-roŻlirvości konkurencji cenowej wśród lrandlo-
rł'ctirt. sl1 tlgt.alricztl ltc. I)latcgcl 1lollacl % z nich wykorzystuje irure instrutlenty
ztlrlllyrr'aItia l)rzcwag kolrkur.cl-rcyjnyclr' w tynr prolnocję. Donrinują form.y itr-
lbnnorvania o slvoiru sklcpic lub huftowni rv postaci ulotck (77,8o^), reklarny
11, 1lrasic (64^,1,,i,o) czy plakatćlw (46,7%) (r,vyk. 4).

\\'1'krcs '1. Iornt1' pronloc.ji (')1')

l ' igurc 4.  I)t-onurt ion lbnns (9 i)

l i l I c

obrtizka ccrt rvvhtiurvclr l)r'(xlLrkl()w

tlegLrstnclrr pr otlLrktrirv

L r l o t k i

Zrr ic l lo:  baclatr i i r  wlasnc.

Dość powszcchtra jcst rówrrici clcgustacja produktów (64,4%)..fylko niewie-
le ponad 30.% sprzedawców bierze udział w róznego rodzaju targaclr czy kięrnu-
szach. Co siódlny Źlnkictowany wskazal takze tta itlrc fonny promocji, wśród któ.
rych najpopularrriejsze były reklarla w ll]tcnlccic i prowadzenie cdukacji pro-
ekologiczncl i zdrowego odzywiania.

Współcześnie closzło clo pewnych Zmian w wymaganiaclr starvianych dystry.
butorom przez konsunrentów. Nowy konsumcnt clysponujący coraz mniejszą ilo-
ścią wolnego cZaSLl traktuje go jak cenny zasób i stara się w jak rrajwiększym
stopniu rvykorzystac, dlalego poszukujc nowych' nictradycyjnych rnożliwości za-
kuptt2' W związku z tyrn spveclawcy Źy.lvności ckologiczrrej (co trzeci)' starając
się sprostac oczckiwaniotn kotrsutlrentów' uruclramiają dodatkorvc fotmy sprze-
clazy, Nirjczęścicj są (o: dostawy clo dornu klienta (94,4%)' sprzedaz wysyłkowa
(77 "8,,,1,) oraz sklep intenrctolvy (722%) (wyk. 5). Ponadto część huńowników
wsk:rzltłtr tla 1lrtlwadzcnie sklcpów linnowycir'

.] i)' \1' ( ,'kc'. l:' }ł' i]t:l Caiztl. |(, A. iVlulr.iry, S' L. Eclrvarcls' orgonizac:ja skuteczne w spneduży,
! l r(  i ) :r . . : .  l ( r i r l<r ' l r  1001.
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Sprzedo: -'vv'ności ckologicztte.f pr:cz katlal.l, 'sPccjuli,s,t.1,1711g u, Polsce

Wykrcs 5. Dodatkorve lirrrny

Figurc 5. Adtlitional fbrr.ns ol

sprzcclazy 1lrocluktórv ckoIogicznych 1.}ó)

organic products salc ((Xr)
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40

20

o
t l t ls tawyt loc l t l l l l t l  s1 l tzcdaŻ SkIc l) i t ] tc|] lct t)u,y

k l icnta * '1,sv lkos,a

Zr ix l lo:  baclunia l r , lasnc.

Podsumowunie
Summury

Z przcprowaclzotlych baclaIi lvyrlikA, Zc w lviększtlści baclanych sklcpow i lrur-
towni procltrkty ckologiczllc Stano\\ri i1 tloclatck cltl 1loclstarvc)wcgo ilsol1ymęntu,
jakinl jcst zaz'wyczaj zdrottla Z}avność. I)trtlaclto w iclr of'crcic zrla.jcluji1 się g'lów-
nic produkty cicszącc się zailltcrcsowaniclll ktłtrsutrlctltćtlv oraz tźtkic, ktorych dys-
trybucja nie gencrujc doclatktlwycll koszttjw związatlych Z przcchowywanieln'
Jedyrie w duŻych nliastach Zaobscrwowac lllozlla wzrost liczby sklcpów ol.eru-
jących znacznie slę|.szy asollytlletlt. dochodzący do l000 prodllktów ckologicz-
nych' Są to zazwyczaj sklepy salnoobslugowc' prz),Toll l ir lajl1cc nierlrieckie Rę-
lonnltduser czy Naturkostliderl. Zapewniają tlt-tc zitspokojettic tl icmal wSZySt-
kich potrzcb klicntów, rówtliei popr7'ęz rrictradycyjlrc lbrrly sprzedaży. .Iedrrost.
ki tc są jcdlrak obarczotlc Sporylll rvzykiclll ze wzglęclu tla rvąski asortyl)lcllt Spe-
cyficznycir produktow adresowanych do okeślonej grupy kotrsullretrtów, co mo-
Żc wpłylt,ac na pozioln obrottiw,.

Dodatkowyrrr czy-rni ki errr rrtrud Iriaj ącynr rozrvój dyst rybrrcj i j cst stosunkowo
niski i rricregularny popyt na iywllclśc ckolclgiczną. Dlatcgo istotnynr czynni-
kiern poprawy funkcjonowallia d;lstrybucji Żyr,vrtości ekolclgiczrlej rv Polscę
mogą stac się kampanic promocyjnc zywtrości ckologiczrrcj podtroszącc pozionl
świadomości ekologicznej konsunlclltów' prowźldzotlę wzorcIrr kritjou, zachod-
nioeuropejskiclr. Większość dystrybutorów była zclania' ze wielkość i struktura

' \\/. t-uczka- Bakuła. /)l:l.c:1.l l.v |t} | | t,si n 0 l i :a.' f i t o l n i L' I \ | L t
Pol.scc (ró:nicc i 7ilobicństlut). lv: M. Szna.jclcr (rec|.), tiic.i
z U n i ą E t t ro pt, f str1. Prtlclr.uk, Pozrlari l 99[l.

c|ło|o,qic:ltt'grl n, Uttii Ettropajskial i l
i roltti<:ltrr.t t, procc,sie itttagracli Polski
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ich oferty w Znaczn}.fil stopniu zalęŻy od preferencji konsumentów, dlatego kam-
panie te pośrednio - poprzez wzrost popytu - mogą Spowodować poszerzenie
asoftymentu i clostęprrości produktów ekologicznych' a tym Samym poprawę wa-
ruŃow rozwoj u rolnictwa ekologicznego.
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Sprzeclaz zywności ekologicz,nej przez kanały specjalistyczne w Polsce

S!n'sz< ztttic

W aItyku|c zaprczcnt()wano pocistaworvc ccchy, kttirymi wyróŹniają się sklcpy spccjalistyczne

posiaclającc w sw<ljej ofcrcie żywnośĆ ckologiczną. Scharaktcryzowano jc pocl względcrrl wiclkości

i zróŻrricowania asortyllcntu produkt(tw ckologicznych oraz udziału produktów inlpottowanych. I)o-

naclto w anykule pocljęto prćlbę okrcślcrria, którc produkty ckolclgicale sprzedawiurc są najczęścicj.

I)lzcclstawitltltl niwnicŻ dtxlatkowc ttlrnly sprzcdazy i sposoby prornoc.ji stos()wanc przcz dystrybuto-

rów zywności ckologicmcj. Stwicrclzot-ttl' Źc w cclu poprawy lunkcjonowania dystrybucji ckopro-

duktów powinrra zclstać przcprclwaclzona szcroka kalnpaniir prolnocyjna.

Sale oJ'organic food through speciulist shops in Poland

Stttttntary

.I.hc 
basic tćaturcs of spccialisccl l'oocl sttlrcs oflLring organic filocl wcrc prcsentcd. Thcy werc

clraractcrisetl fioIn thc poirrt tlfassol1tncnt sizc atrcl divcrsity as wcll as the slrarc ofilnpońccl products.

Morcovcr, a trial o1'clclining thc salc licqucncy ot-cach kintl of organic lbocl was unclqlakcn. Thc

aclclitional frlr.lrrs of salc arrcl prolncrtion atlaptccl by organic fixlcl distributors wcrc descńbed. It was

a{llnnecl that to irlprovc lunctioning of organic lbocl clistribution thcre shoulcl bc conducted a widc

promotional catnpaign.

i
I
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GRAZYNA ADAMCZ,YK. SZYMON TARANT

Postawy iywieniowe młodych konsumentów
w odniesieniu do mleka i prz,etworów

Food attitude oJ'young consumers related to milk
and milk preserves

ł/,prowadzenie
Introductiott

Znaczną częśó każdego społcczeństwa stanowią lr-rłodzi luclzie. O wyodręb.
nieniu się odclzielrrego segmentu rnłodych konsulnentótv ll]ozna rnówić juz od
czasu zakończenia II wojny światowej, głórvnie na tel1'toriunl Statlów Z,)edrro-
czonych. W Polsce rynek dziecięco-młodzieŻowy zac,l$ się rozwijać na począt-
ku lat 90. Głównymi przesłankanri jego kształtowania się w kraju było stoprrio-
wc przechodzenie od okręsu ,,przewaftościowania'' w patrzeniu na młode poko-
lęnic do okresu, kiedy młodych ludzi zaczęto traktorvac jako społeczny, intelek.
tualny i gospodarczy potencjał kraju. Wyodrębnianie się rynku rrrłodego konsu-
męnta przejawia się w ich rosnącej aktyrvności rynkorvej' we wzroście wydat-
kowanych przez nich kwot pieniędzy, a tak)rc w kształtowaniu się i rozwoju licz-
nych {brm uczestnictwa młodych |udzi w procesach rynkowych. Bardzo płynne
wydają się granice wiekowe rynku dziecięco-młodziezowego. A. olejniczuk-Mer-
tal wyodrębnia kilka grup młodych konsumentów. Są to: clzieci w wieku do 4 lat,
których przedstawicielelrr są głownie matki; dzieci rv wieku 5-6 lat, które rozpo-
czynają kontakty z rynkiem, uczestniczą w zakupaclr; dzieci w wieku J-8 Lat,
zaczynające pojmowac, co to jest budżet' co mozna k.upić za własne kieszonko-
we; nastolatki w wieku 12-l3 lat, nawiązujące szerokię kontal1y z rynkiem, ku-
pujące osobiście towary w celu zaspokojenia swoiclr potrzeb; młodziez w wieku
15 lat i więcej, o stałych i zindyrvidualizowanych kontaktach z rytrJ<iern. Najczę-
ściej górną granicą wieku zamykającą qmek młodego konsumenta jest 19 lat,
a więc wiek określający osoby jeszcze nięsanrodzięlne, rriedojrzałe w aspekcie
społecznyrr' prawnynl i psychomot oryCznyD1.

l A. o|ejniczuk-Metla, Rynek nlodego konsunlentą, Dittn, Warszar',.a 200l
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Dzisiaj dzieci i mloclzież' stalror'vią istotną i zauważalną siłę nabyr,vcz% z czw
wiąże się posiadanie rł'łasnych luncluszy, Samodzielne dokonywanie zakupów
aibo włączarlie się w clokonywatrie rodzintrych zakupów' Jak dowodzą badania
przeprowadzonc pr7'C7 A. olejrriczuk-Mertę i K. Gutkowską'. nieco zasobniejszy
pońI-el posiada nłr:dzicŻ w r'vicku 15-19 lat, przewaznie poclrodząca z duzych
miast, tnajipa wykształcoIlyclr i clobrzc uposazonych rodziców. Co czwalty mło-
dy człowiek z tcj grupy clcklarujc, iz llricsięczt-tic dysporruje lovotą średnio 70 zł.
Picniądze te najczęścicj pochodzą od rodziców i są lbnną kieszorrkowego. W od-
nicsierriu do rozdyspotlowatlia posiaclallyclr l'unduszy młodzi ludzie najczęściej
przeznaczająje na roznc lorrny spędzania wolnego czasu' m'in. rozrywkę i re-
kreację, a na drugim rr-riejscu na zakup rozmaityclr produklów żyr'vnościowych,
głównie rrapojów, słoclyczy czy wybranych produktów. W dalszej kolejności mło-
dzicŻ za własrtc kicsztlnkowc kupujc odzicŻ', kosrtlctyki, Sprzęt elektroniczny
oraz obuwie. ].aka struktura wyclatkiiw nlłodych konsumentów wydaje się być
racjonalna i jcst kolcjnyln argulnclltetlr potwierclzajtpyrn cwolucję nrłodych lu-
dzi z bicnlcgo do w pełrri aktywncgo i świadot-tlego uczestrrika procesów rynko-
wych, który przcbył skuteczlrt1 i szybką cdukację rynkową oraz posiadł umiejęt-
nośc clostosclwania się clcl znricniającycll się warunków otoczenia.

W ninicjszyIrr ar1ykulc scharaktcryzowatlo jcdną z lbnn aktywności rynkowej
rnłodycl-r kotrsutlletrt(lw, Ilriatlowicie ich zachowania zywieniowe na przykładzie

mleka.

Muteriał i netoda
Material and nethotls

Do analizy zachowttti nrłodcgo kotrsunręnta na rynku tnleka wykorzystano
darre erlpirycznc poclrodząCe z badari przcprowadzonyclr w 2003 r. na terenie
powiatu turcckicgt.l. W celu ustaler"ria struktury próby do badari wylosowano jed-
ną szkołę podstawowi1, jcclrro gitnnazjunr i liceurn. Badaniem objęto 336 młodych
konsumcntów w wieku od 7 do 17 |aL, gdzie wick był głównym kryteriurn celo-
wego cioboru rcspotrdentów do badari. Do zebratlia danyclr pierwotnyclr wyko-
rzystano dwie n-rctocly, rniallowicic tl-rctodę ankiety bczpośrcdrricj oraz wyr,viadu
gupowego (|okus)' G.py lbkusowe przeprowadzono główrrie wśród najrnłod-
szyclr rcspondcrrtów, tj. w wieku 7-10 lat.

Zebranę dane przeanalizor,vano, wykorzystuj ąc wybrane wskaźniki j ednowy-
miarowej ana|izy danyclr, tj. wskaźrriki struktury i nriary połozenia (średnią aryt-
metyczną)' Jako rrarzędzte anaIlzy i prezentacji darrych wykorzystano tabulację
dwudzielną' która umozliwiła arralizę w jednyn i w dwóch wymiarach'

Przędstawiotro fragnent badari, koncentrując się na grupie respondentów w wie-
k-u 1 0- 1 7 lat i ich zaclrowatriaclr żywierriowyclr w stosunku do mleka pitnego'

I K. Gutkorvska, Marketing na rynku nkxlego konsttmentrt,,.Marketing i Rynek" lflf}O2.
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Poslau'.v ż.yltiettit';tte nloclyclt konsutltentóvt,tv rldnie'siettitt do nllcku i przeht'ot,rilt,

Znacz'enia mleko w żywieniu dz,ieci i nilodłiezy
Importunce of milk in children and teenagers feeding

Mleko i przetrvory mleczlle za|lczane są cio rrajbardzicj uniwersalnych i pcł-
norvańościowyclr produktów spozyr,vczych. Dostarczają olle \\r dzicrrnej diecie
znaczną ilość pehrorvafiościowego i łatwo przyswajalrrego białka zwierzęccgo
odz,nacza1ącego się wysoką wańością biologiczną' Ponadto trrlcko i przctwory są
źródłeln Szeregu składników nrineralnych, zlllłaszcza waptria oraz pierwiastkór,v,
m.in. magrezu, potasu, oynku' kttire wraz z wapnienl nadają rltleku właściwości
alkalizującc' Sąror,vniei bo-Ęate w waz-lly btl i lulęc kości . |osfbr oraz szcrcg lvi-
tamin, szczególnie 82 (rybof1awinę), t3i, I]12 i I]6. 

.||uszcz 
l l l lcka.jest ttośtri.

kietn witatrlin rozpusz'czalnych w tłuszczach..trliatlowicie A i I). kt<irc są istotnc
dla wzrostu i rozwoju rnłodyoh organiztnórvJ. W opirl i i zylvicIri<lrt'ctj ',r ', tlrlckcl
i przctwory polvinny stanowić rriczbęclrly clcl l lent ccrclzictrncgtl j lrcl lt ls1lisu, gd1'z
bcz ich udziału trudncl jest realizować ttontly rekclt.l ictrclcrwattcgtl cizit 't l|lL.]{ | },l)()-
zycia, w szczególrrości na wapIi i rybo11awillę'

Wartośó ellcrget'yczlla rnlcka, w zalezności crd zawartości tlLtszcztt, ksztltłttljc
się od 351 kcal/l cl la rrrlcka cltudcgo do 654 kcirl/l tl l ir ttrlckit 1l.-:lt lt lt lt lS1|]g()' 7,a-
wańość bialka waha się clcl 3 drl 369zr,. Jcst ' 'vięc otlcl i lrocluktcrlt ttisktlkaltlrycz-
nynr i wysokobietłkorvyrrl. Srcdnic dziellrtc spożycie rrl lcka i 1;rzctwor(lrv 1lt.lwiIr-
no rvynosić ok' 2 szklarrck rnleka i rrapojolv lrl lcoztrych, 50 g scra twil l()gowcgo,
20 g sera Źółtego' co clostarcza takiclr ilości w;rpnia, które t.ckotlrctldowal]e Są
prZęZ nom1y zywi err ia. Ztl\ęcana wi el kość spozycia p r-<lduktów rrrlccza rski ch j est
jedrlak uzaleŻniona ocl wicku i plci. I tak, clzieci do l2 lat pt.lwinny s1loiywac
dzięnll ic od 0,85 do 0,95 lrrrlcka i przctworów, zaś rlrlodzicŻ w wicku 13-18 lat
w zalcztrcrści od płci ocl 1,1 do 1,5 l clziennrc.

C h ar a kte rysĘl ka r e sp o n d e nt ów
C haracte ri stic oJ' respo nd e nts

Badanięrn objęto dzieci i młodz'icŻ w wieku 10-17 lat. Stnrktura próby pod
względem lviekrr przcdstarviała się następująco: 139,o starlowiły dzieci rv wieku i0
|at, 12oń - dzieci w więku 1 l lat, po 13o/o |tczyła kaŹda grupa wiekowa w prze-
dziale 13-16lat oraz 1|oń _ rrrłodziez rv wieku 17lat.

W badaniu wzięło uclział 537o ciziewcząt i 41oń chłopcow. Wszyscy respol]-
denci pochodz|li z powiatu tureckiego. KaŻdy z młoclych konsunrentów dyspo-
nuje kieszonkowym, klóre dostaje od rodziny (rodziców, dziadków). 75-9ó ankie-
towanych zadeklarowało, iŻ częśc swojego ,,budżetu'' przezlacza na zakup pro-

. [{. Kuchnirtowicz' I. Naclo|nl' K, Irł'anort'. Tabelc wurlości od:yrczej pruxltilłtów s1xl:.tlrczych.
Pracc l1.Z 85, Warszana I998.
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duktów mleczarskiclr, głównie w Szkolnych sklepikach czy sklepach spożyw-
czychznajdujących się w drodze do szkoły. Dysponujący większym kieszonko-
wym młodzi ludzic przeznaczająlra zakup mleka i jego przetworów ok. dziesiątą
częśó pieniędzy do dyspozycji. Ci, którzy rnają skromniejsze budżety, przezna-
czająna ten cel blisko 75% sr,voiclr funduszry. Głównymi grupami produktów spo-
Żywczych, które pochłaniają kieszonkowc dzieci i młodzieŻy, są słodycze oraz
zimne napoje, a takze lody.

Postawy zywi eniowe młodyc lt konsumentów
w odniesieniu do produktów mleczarskich
Food attitude of young consunrers related to milk preserves

Mlcko i jego przetwory Są bardzo populanrymi produktami żywieniowymi,
którc chętnic Spozywanc sąprzcz dz,ieci i nlodzieŻ. W odniesieniu do spontanicz-
ncj znajoności produktów mleczarskich lnłodzi konsumenci najczęściej wskazy-
wali mlekcl, jogurty, scry zóŁc i lwarogowe, desery mlecmc, masło, a także śmie-
tanę i mleko 7agęszc7'onc. W większości przypadków ich deklaracje korespon-
dowały zrodzajctn produktów, które sąpopulame w domu i najczęściej Spozy-
wane prlez dornowników. W kolejności były to: mleko, jogurty, maślanka, dese-
ry mlccznc i kcljr. Młodzi konsumcnci najchętniej jednak wybierają jogurty
(50%), mleko (f9%) i descry mleczne (20%).

Jak dowiodły badania' respondenci pomimo młodego wieku reprezentowali
raczej racjonalne postawy wobec spozycia mleka. Zapytani o powody spożywa-
nia mleka, wyrazili pełnąaprobatę wobec faktu, iż jest ono Smacmym napojem,
niezbędnyrn eletnentęnr codzierrnego i doskonale gasi pragnienie. Młodzi respon-
denci nic mieli sprecyzowanej opinii na teInat powodu picia mleka - dlatego, że
robią to inni albo ze jest szeroko reklamowane i rekomendowane do spozycia.
Dezaprobatę wyrazi|t z kolci wobec faktu, iz spożywanie mleka moŻebyc zwią-
zanc'/- nakazcI l l  rodziców.

Spozycie mlcka deklarowały wszystkie ankietowane dzieci i mł'odzieŻ. Zróż-
nicowana natomiast była częstośó sp<lzycia mleka w róznych fbrmach. Zazwy-
czaj respondenci najczęściej spożywali mlcko z płatkami albo bez dodatków.
Z nięco mniejszą częstotliwością rnłodzi konsumenci wykorzystują mleko do
przygotowalria kakao lub inrrych rrapojów, np. kawy zbożowej. Najrzadziej mle-
ko wykorzystywane jest jako dodatek do zabielania herbaty. Najczęściej wskazy-
wane formy konsumpcji trrlęka korespondują z preferencjami młodych ludzi
dotyczącymi postaci mleka' którą wybieraj ą - ponad 40oń w skazało mleko zim-
ne lub lekko podgrzanc' Tylko 17% respondentów preferuje mleko gorące '

1 1 4
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Poslav'y zywieniou,e nłodyclt konsunle ntólu w oclniesieniu tto nleko i rlrzew,oróvy,

Rysunck 1. opinie tespondentów dotyczącc Spożycia rnlcka (porniar w skali Likerta' 5 _ ,,całkowi-
cie zgadzam się'', l -,,całkowici e nic zgadzanr się'')

Figurel. Ilcspondents's opiniorr related to milk consurnption (nreasurc on Likcrt's scale, 5 - total
lupproval, I - total disaproval)

Nakaz ro<1zicórv

Sq rck larnoivarre rv le lcrv iz j i

Wszyscv jc konsunrują

Nrrpolc rn lccznc gasza pragnicnie

Są niezbędnyIn e lementcm dicty

Są smaczne

0.00 1,00 4,00 5,00

Zńdło: badania własnc.

okazuje się, iz młodzi konsumetrci ptzyvviązują wagę do zawartości tłuszczu
w mleku z roŻnych powodów, głównie dietetycznych. Taką postawę zadeklaro-
wało 60Yo ankietowanych. Prawie co trzeci respondent wskazał, iż najchętniej
wybiera l]lleko o 2%o z,awarIości tłuszczu. W dalszej kolejności wybierano mleko
1,5 i 3,2oń. Co czwańy respondent najchętniej Spożywa mleko niskotfuszczowe,
poniŻą |,5oń.

Zarowno Samodziclnę Zakupy rynkowe, jak i uczestnictwo w zakupach łącz.
nie z rodziną potwierdzają dużą popularność m|eka UFIT. Respondenci, ocenia-
jąc udział mleka w róŻnych opakowaniach i zróŻrrym tenninem przydatności do
Spożycia' wskazali, iz rr-rlęko UH.f jest kupowalle i spozyrvane najczęścicj, ale
równie częSto w dotnu jest obecne i spozywatre mleko świeŹe, o kótkim tęrmi-
nie przydatności do Spozycia. Stosunkowo rzadko na Stołach konsumentów gości
rnleko pasteryZowane w woreczku' Dość duza popularnośó mleka świezego wy-
nika zapewne Ze Specyfiki regionu, którą zamieszkiwali rnłodzi respondenci oraz
bliskiego SąSiedztwa mleczami.

Przeprowadzone badania dowiodły, iż spozycie mleka wśród młodyclr kon-
Sumęntów ma charaktęr raczej impulsowy. Ponad połowa z nich stwierdziła, iz
pije mleko czy stosuje do rómych potraw wtedy, kiedy ma na to ochotę, a tylko
co czwarty rnłody respondent czynl to regulamie do posiłków. Ponad 20oń, głów-
nie młodszych dzieci, wskazało, iż pije mleko przed snem.

Mleko jest napojem spożywanym relatywnie częSto. Porrad połowa ankieto-
wanych stwierdziła, iżpije mleko częściej njŻraz dziennie' a co piąty z nich-
raz dzierulie. o jego populamości świadczy równiez fakt ilości wypijanego mle-
ka. Blisko połowa (46%) dzieci i mł'odzl'eiy wypua więcej niŻ trzy szk-lanki
dziennie, a co trzeci 2 szklanki.
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I{ysunek 2. llość spożywancgo Inlektr przcz, dz'ieci i rn,lodzieŻ w wieku l 0- l 7 lat (szklanki/clzieIi)

Figurc 2. Quantity ofmilk consunrcd by children ancl teenagers in agc l0-17 years (glasses/day)

5 szklanek
4 szklanki 4",1t I szklanka

li szklanki
2f%

Zródło: badania własne.

Konsumenci w wielal 10-17 lat Są akt}nvnymi uczestnikami rynku' częSto
dysponują własnymi pieniędzmi, dokonują Samodzielnie różnorodnych zakupów.
Bardzo częSto równiei uczestniczą w rodzinnych zakupach, odgrywając istotne
rolc decyzyjne i wpływając na wybory produktów. W odniesieniu do mleka, a ra-
czej jego atrybutów, d. marki, Zawartości ttuszczu czy opakowania, blisko poło.
wa ankietowanych wskazała, iz właściwie Sama wybiera te produkty, kupując je
sarnodzielnie albo wpływając na wybór robiących Zakupy. Dotyczy to zwłaszcza
Starszej grupy rcspondentów. 38% młodych uczestników rynk-u zadeklarowało,
iŻ często rodzice decydują o wyborze mlęka. Inni, głównie nrłodsi respondenci,
w przypadku polecenia zakupu mleka kupują to, co im kazano.

Ilysunck 3. WaŹnclśc czynników decydujących o wyborzc rnlcka (ocena w skali pozycyjncj od 4 _

bardzo ważnc do l _ nicważnc)

Figurc 3. Irnpoftancc of lhctors detcrrnining choicc o1'nrilk (cvaluation in positional scalc frorn 4 -

vcrv irnoonant to | - not irnoorlanl)

Produccnt

Przyz'wy c,z'a.1elńc

Zarvańtlść tluszczu

C)pakorvanie

Rcklama w tclc'"vizji

Prornocja w sklcpic

Tcrnlin '"vainości

0.00

Zrriclkl: badania własnc.
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POsta\,y :y\r,ieniov:c ntod),clt kr.lnsunten!ółr v,,odniesicniu do nleka i pr:cltrorót,

Spośrod czynników, które decydują o wyborze mleka Zarówno przy za|<lpie,
jak i spożyciu, jako ważlle młodzi ankietowani wskazali producenta bądź markę
mleka, a w dalszej kolejrrości przy.mvyczajenie i indywidualne preferencje doty-
czące cech Sensorycznych' głównie snraku, a takze zawartości tfuszczu. Mało
istotnymi czynnikarni okazały się natorniast promocja w sklepie, reklama, wiel-
kość i rodzaj opakowania czy temin przydatności do spozycia'

Młody, świadonry własnych wyborów konsument przyznaje tęi, iŻ przy"wią.
zuje wagę do marki i posiada swoją ulubioną rnarkę mleka. Dotyczy to ponad
600ń respondentów. Pozostali deklarują iż nie mają ulubionej marki mleka, spo.
ż'ywajątaką, jaka jest w domu, a jeŻe|i mają wybierać, to jest to wybór przypad.
kowy.

o ile marka mleka okazuje się relatywnie waznyn czynnikiem wyboru tego
produktu, o tyle znajomość maręk wśród młodych konsumentów wydaje się być
niedostateczna. Dzieci i młodzież jako ulubioną markę rnleka najczęściej poda-
wały Slelską Dolinę (43%) oraz Łaciate (41%), Wśród innych wskazań, które
pojawiały się rzadziej zna|azły się marki: Mleko ł,owickie, Kościan oraz Białę.

Mlcko pocl względem wańości odŻywczej nie tna odpowiedniego substytutu.
Młoclzi ludzic, mając na uwadze jego wartości odżywcze, trak1ują również mle-
ko jako napoj, który gasi pragnienie' W odniesieniu do najczęściej wybierarrych
substytutow mleka. które zaspokoją pragnicnie, respondenci wskazy'wali soki
owocowe (3B%)' napoje gazowane (30%) i wodę mineralną Q0%). Tylko co
dziesiąty młody konsument zanriast mleka wybiera herbatę.

Wnioski
Conclusions

Na poclstawie niniejszyclr baciali nroŹtra sfbrnrułować kilka istottrych wtrio-
sków dotyczących prefbrencji i postaw młodego konsunrenta na rynku mleka.

Coraz bardziej wyraznemu wyodrębnianiu się ryŃu młodego konsullrenta
sprzyja rosnąca aktywnośó jego uczestników' wzrost wydatkowanycir na różne
ccle kwot pieniędzy, rozwój różnych form uczcstnictwa w procesach ryŃo-
wych, przyspieszona edukacja ryrikowa i konsumencka.

Pomimo specyfiki rytrku dziecięco-młodzieżowego można stwierdzić, iz mło-
dy konsument przejawia racjonalne postawy i preferencje w odniesieniu do spo-
życia produktorv m]eczarskich'

Mleko jest produktem powszechnie spożywanyln' wybieranym głównie ze
względu na walory odŻywcze, zdrowotne i smakowe' choó jego średnie spozycie
- ok. 2,5 szklanki dziennie jest nizsze od rekotnendowanego przez nau\<l Żywl'e-
niowe.

Dzieci spozywają rnleko w mniejszych ilościach, zazwycza1 do posiłków'
w rożnej formie. Dla młodzieŻy zko|ei mleko to częSto napój' któ.y p'.lą w więk-
szych l lości ach' impulsow o, bez szczególne.1 przyczyny'
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Młody aktyr,vny uczestnik procesów rynkowych pełni ró:rrrorodne role przy
zakupie mleka' m.in. wybierającego i kupującego dla siebie, kupującego dla ro-
dziny, a częSto doradcy oraz informatora'

W dccyzjach konsumpcyjnych młodych konsumentów istotną ro1ę odgrywa
marka produktu; większość dzieci i rrlodzieŻy zna marki mleka, rna swoją ulu-
bioną i tę markę preferuje w codziennym spożyciu.
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Postawy zywieniowe nilodych konsumentów
w odniesieniu do mleka i przetworów

'c

Anykuł prezcIltujc postawy Ąwieniowc nlklclych konsulncntów w odnicsieniu do ploduktów
ntlcczirrskich, a w szczcgólności nllcka. Potnitn<l spccy-liki rynku dziccięco-lnłoclzicżowcgo lnożna
stwicrclzić' iż lnłody konsutncnt przcjawia racjonalnc postawy i pretbrcncjc w oclniesieniu clo spoĄcia
produktów mlcczarskich. Mleko jcst produktcnr powszcchnic spoŻywanyln, wybieranynr głównie zc
względu na walory odŻywcze, z-drclwotne i srnakowc' choć jcgo średnic spożycie * ok. 2,5 szklanki
clzicnn ic.jcst niższe od tcktlIllcndowan cgo pŻc7. nauki zywicniowc'

Food attitude of young consunrers related to ruilk and milk preserves

trrmmary

This paper prcsents tbod attitudes of young cor.rsumcrs relatcd to nrilk prcserves, cspccially to
tnilk. ln spite of'spccific of young and teenagers markct, it is possible to say that young consumer has
rathcr rational aftitudc and pret'erenccs in rclation to milk products consunrption. Milk is thc product
consumc rather often, willingly and ohoosing rnainly fbr nutrition, hcalth and taste valucs. But avcrage
rnilk consumption - about 2,5 glasses a day is lower than quantity rccomrnended by nutrition science.
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Informacja dla autorów

Uprzejrnie infonnujcmy, Żc ,Zeszyly Naukowe WSHiU w Poznaniu'. wyda.
walle są w cyklu półrocznym, Przyjnrujcmy nadesłane afiykuły lub komunikaty
w rrastępujących tenninaclr: do 31 marca ido 30 października kazdego roku.

W celu ujednolicenia publikacji prosimy przygotować opracorvanie według na.
stępujących załozeń:

1. Artykuły i komunikaty naukowe powirury mieć charakter autorski i nie by.
ły dotychczas pubiikowane.

2. Artykuły i kornunikaty winny nrieć objętośó do 15 stron maszynopisu.
3. W zeszycie naukowym Autor moze wystąpić tylko z jednyrrr artykułeni

(przy ewentualnym współautorstwie drugiego)'
4. Prace nalezy składac w rekloracie WSHiU w dwóch egzemp|arzach wraz

z dyskietką (program Word, czcionka 12, odstęp 1,5, wielkośó tekstu na stronie
znormalizowana, Strony pollulllerowane, przypisy u dofu Strony z numeracją cią.
głą w obrębie arlykufu).

5. Dostarczolle prace powinny byc zaoparrzone w streszczetrie w języku pol-
skinr i angielskinr o objętości od 0,5 do 0,75 strony maszynopisu oraz w tytuł
i podtyuły oraz podpisy pod tabelami i rysunkami po polsku i po angielsku.

6. .fabclc i rysutlki, opatrzone ty'tułenr i ź,ródłem, zamieszczalrc mogą byc
w tckście zgodrric Z tematem, albo na końcu pracy jako aneks.

7. Aftykuł nie będzie podlegał korekcie i będzie drukowany w formie przed-
stawionej przez Autora na dyskietce.

B. Publikacje są nicodpłatne.

Directions for authors contributing to the Scientific Papers

We kindly inform you that the Scientific Papers of The Higher School of Com-
merce and Services in Poznan are published every half a year. We accept articles
and statements sent to us until the 31'. of March and the 30.' of octobęr (twice
a year).

-[o urrify publications, pleasc follow the instructions bęlow:
1. Autlror's publications should nevęr be publislred bcfore'
2. Articles and statements should have between 10 and.15 pages.
3. Autlror may subrrrit oniy one ańicle (co.author is accepted).
4. Two copies of papers should be submitted to the chancellors office of the

Higher School of Comlnerce and Services together with a disc (word processor
- Word, the size of font - 12, line spacing - 1,5 page numbers, continuous
nurneration of footnotes within an article).
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5. Papers shoulcl include English ancl polish half-page sumnary, title, subti-
tles, titles of tables and cliagrams.

6. Tables and diagrams with title on the top and quotation source at the bot-
tom may be placed either inside or at the end of a writing (as an appendix).

7. Each writing will be printed in a rvay it was submitted by ihe author. No
further text proofreading is predicted.

8. Publications are not rewaldcd.
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Wyższa Szkola Handlu i Usług
w Poznaniu

WydaIa następującc publikacie:

Zeszyt Naukor,vy Nr l, Poznań 2000
pośw ięcony wybranyrr problernom makt o- i nrila oekonomiczntłn.

Zeszyt Naukowy Nr 2' Poznań 200l
poświ ęocxly orygilralnyr,rr badaniom naszy'clr pracowników.

Zeszyt Naukowy Nr 3, Poznań 200l
poświęcony prezentacji i upowszechnieniu wiedzy o serwisie intbrmacyj-

nynr Trade Point Poznan, którego misją jest wsponraganie krajowego i ,i-
granicznego hancllu nowoczesną obsługą elektroniczną.

Zes,zyt Naukowy Nr 4, Poznań200f
poświęcony problemonr handlu i usług, rozpatrywanych w róznyolr as-

pektach.

Zeszyt Naukowy Nr 5, PoznańfOOz
poświęcony w duzcj lnielze róznym aspektom wsi i rolnictwa.

Zeszyt Naukowy Nr 6, Poznań fOO3
poświęcony w większości problematyce zwią;zanej z nowoczesnymi spo-

sobami i metodami wzrosfu efcktywności gospodarowania.

Zeszyt Naukowy Nr 7, Poznań 2OO4
poświęcony róznym aspektom przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

ZesryĄ Naukowy Nr 8, Poznań 2005
poświęcony róznynr fotmotrr Ęmku ustug, przekształceń własnościowych

i organizacyjnych przedsiębiorstw oraz pomocy środków wspólnotowych.

ZeszylNaukowy Nr 9, Poznań 2005
poświęcony poznaniu i ksztattowaniu gospodarki z purrktu widzenia przed-

siębiorstwa i jego otoczenia.
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Zeszyly NaukoweNr 10, Poznanf006
póś*ię"o.," istotnym wątkom z purrktu widzenia aktualiów naszej gospo-

darki w skali mikro- i makroekonornicznej'

Zeszyty Naukowe Nr l 1, Poznań 2006

poświęconezagadnieniomSystemubankowego,konkurencyjności iza-
rządzanii,wybranych problemów wsi i rolnictwa otaz spozycia zywności.
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