16

ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH,
SERIA G, T. 97, z. 4, 2010
W. BOJAR

PROBLEMY KOOPETYCJI PRODUCENTÓW I HODOWCÓW
BYD£A ORAZ TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE
Waldemar Bojar
Katedra In¿ynierii Zarz¹dzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kierownik: dr hab. in¿. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP

S³owa kluczowe: koopetycja, MSP, producenci rolni, strategie zarz¹dzania
Key words: coopetition, SME, agricultural producers, management strategies
S y n o p s i s. W pracy przedstawiono uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne wspó³dzia³ania producentów rolnych i hodowców byd³a oraz trzody chlewnej w zwi¹zkach
bran¿owych. Wyniki analizy wskazuj¹ na potrzebê dzia³añ dostosowawczych w celu
otwarcia zrzeszeñ producentów na rynki miêdzynarodowe oraz szybszego reagowania na
zmieniaj¹ce siê aspiracje klientów. Cz³onkowie badanych organizacji s¹ przekonani o
koniecznoci postêpu w zakresie produktywnoci, jakoci produktów, komunikacji, doradztwa i marketingu czy ochrony w³asnoci intelektualnej. Wykazano, ¿e czynniki
endogeniczne silnie determinuj¹ zachowania organizacji producenckich, a w krajach
Europy rodkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, utrzymanie niezale¿noci producentów,
jak równie¿ ograniczone zaufanie do siebie s¹ wa¿nymi barierami modyfikacji dzia³ania
analizowanych zwi¹zków. Koniecznoæ przemian badanych zwi¹zków bran¿owych na
podstawie zdefiniowanych strategii jest bardzo wa¿nym wnioskiem w wietle rozwoju
koopetycji producentów rolnych.

WSTÊP
Gwa³towne zmiany w otoczeniu rolnictwa zwi¹zane z postêpem technologicznym oraz
rozwojem technologii informacyjnej spowodowa³y g³êbokie przekszta³cenia w strukturze
zapotrzebowania na produkty, jak równie¿ w ³añcuchach dostaw ¿ywnoci. Zmieni³a siê
tak¿e diametralnie pozycja producentów rolnych w ³añcuchach dostaw. Z jednej strony w
warunkach krajowych rozdrobniona struktura agrarna powoduje, ¿e si³a rynkowa przedsiêbiorstw rolnych jest w sposób asymetryczny, nieproporcjonalnie o wiele mniejsza od wielkich korporacji dystrybucyjno-przetwórczych, które w ten sposób mog¹ wymuszaæ na
producentach surowców ¿ywnociowych czêsto niekorzystne dla tych ostatnich warunki
transakcji. Z drugiej strony, we wszystkich innych sektorach gospodarki coraz wiêksz¹ rolê
w uzyskiwaniu przewag konkurencyjnych odgrywa wspó³praca przedsiêbiorców oraz integracja ich dzia³añ zarówno w uk³adzie poziomym, jak i pionowym. Obserwuje siê zjawisko
przekszta³cania tradycyjnych, zhierarchizowanych przedsiêbiorstw w sieci biznesu. W gronie producentów rolnych konieczne s¹ zatem tak¿e dzia³ania dostosowawcze, które tak¹
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wspó³pracê usprawni¹ i pozwol¹ z jednej strony zachowaæ niezale¿noæ funkcjonowania, a
z drugiej  lepiej wykorzystywaæ posiadane zasoby, w tym równie¿ wiedzê, poprzez przemylane, wspólne dzia³anie. Warto zatem rozwa¿yæ, jak takie formy jednoczesnego konkurowania i wspó³dzia³ania  koopetycji  mo¿na by realizowaæ w odniesieniu do producentów
i hodowców byd³a oraz trzody chlewnej.
Celem opracowania jest okrelenie stanu sektora oraz dzia³añ zwi¹zków bran¿owych
reprezentuj¹cych hodowców i producentów byd³a oraz trzody chlewnej w zakresie strategicznych kierunków zmian funkcjonowania umo¿liwiaj¹cych lepsze wspó³dzia³anie producentów ich zrzeszaj¹cych oraz zapewniaj¹cych wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw
przez nich prowadzonych.
METODA BADAÑ
Szczegó³owego opisu i analizy stanu oraz zamierzeñ rozwojowych Polskiej Federacji
Hodowców Byd³a i Producentów Mleka (PFHBiPM) oraz Polskiego Zwi¹zku Hodowców i
Producentów Trzody Chlewnej (PZHiPTCh) dokonano na podstawie wyników badañ kwestionariuszowych, które zosta³y przeprowadzone w wybranych gospodarstwach oraz wród
przedstawicieli zarz¹dzaj¹cych tymi zrzeszeniami producentów. Zarówno wstêpne, jak i w³aciwe badania zosta³y najpierw przeprowadzone wród przedstawicieli zarz¹dzaj¹cych PFHBiPM i w firmie Polsus S.A. zajmuj¹cej siê zarz¹dzaniem PZHiPTCh, a tak¿e wród przedsiêbiorców rolnych  cz³onków badanych organizacji. Badania te zrealizowano wiosn¹ 2007
roku. Jesieni¹ 2007 roku badanie zosta³o powtórzone w celu dokonania szczegó³owej analizy sytuacji badanych sieci oraz opracowania pilota¿owego planu ich przekszta³ceñ. Zadania i cele statutowe zosta³y okrelone na podstawie informatorów wewnêtrznych analizowanych organizacji oraz treci ich witryn internetowych.
CHARAKTERYSTYKA SEKTORA
STAN HODOWLI BYD£A MLECZNEGO I PRODUKCJI MLEKA W POLSCE

Polska jest krajem o du¿ym potencjale produkcyjnym oraz rynkiem konkurencyjnym na
tle rynków innych krajów europejskich w bran¿y mleczarskiej, szczególnie w produkcji
mleka. Wynika to miêdzy innymi z posiadania korzystnych warunków klimatycznych, stosunkowo du¿ego udzia³u u¿ytków zielonych w strukturze u¿ytków rolnych oraz doæ nowoczesnej bazy przetwórczej zgodnej z wymogami Unii Europejskiej. Z obliczeñ Sekcji
Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR) z Fundacji Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
wynika, ¿e Polska charakteryzuje siê jednymi z najni¿szych kosztów produkcji mleka sporód krajów europejskich. Ponadto Polska jest istotnym i znacz¹cym producentem mleka na
rynku europejskim, gdzie zajmuje szóste miejsce z produkcj¹ 8,8 mln ton mleka w 2006 roku
[Agriculture and Food Economy in Poland 2006]. Z drugiej jednak strony, nasz kraj charakteryzuje siê nisk¹ wydajnoci¹ krów mlecznych w stosunku do intensywniej produkuj¹cych rolników w krajach UE, takich jak: Holandia, Niemcy czy Francja, gdzie rednie wydajnoci zbli¿aj¹ siê do 7 tys. litrów mleka od sztuki. Te uwarunkowania, jak równie¿ zmiany w
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otoczeniu rolnictwa spowodowa³y korzystne procesy dostosowawcze. W Polsce trwa nadal proces modernizacji i koncentracji produkcji. Istnieje potencja³ wzrostu mlecznoci krów
do poziomu 5 tys. l, za w grupie intensywnych gospodarstw mlecznych osi¹gniête ju¿
zosta³y wydajnoci powy¿ej 7 tys. l rocznie od sztuki.
Przyczyn korzystnych tendencji w funkcjonowaniu polskich przedsiêbiorstw rolnych
upatruje siê w powstaniu nowych uwarunkowañ zwi¹zanych z przyst¹pieniem Polski do
Unii Europejskiej. Zmianie uleg³y m.in. wymagania jakociowe warunkuj¹ce wprowadzenie
produktu na rynek. Wdro¿ono ponadto regulacje dotycz¹ce wielkoci produkcji w postaci
tzw. kwot mlecznych. Ograniczenie produkcji mleka w postaci kwot mlecznych gwarantuje
dostawcom zbyt na wyprodukowane mleko oraz uzyskanie za nie korzystnej ceny. W Polsce krajowa kwota mleczna wynios³a 8,96 mln ton, co stanowi³o oko³o 76% wielkoci krajowej produkcji mleka w 2003 roku. Wprowadzenie kontyngentów produkcyjnych, cile
reguluj¹cych wielkoæ poda¿y rynkowej mleka, nie mog³o pozostaæ bez wp³ywu na jego
ceny. W ten sposób w istotnym zakresie ukszta³towa³o ono now¹ strukturê bodców dla
przedstawicieli wszystkich segmentów sektora mleczarskiego1.
Zmiany prawne i rynkowe wymusi³y na producentach zmianê dzia³alnoci. W krótkim
okresie wielu producentów mleka i hodowców byd³a wykorzysta³o pomoc unijn¹ na m.in.
modernizacjê linii technologicznych, podniesienie norm jakociowych higieny doju i przechowywania mleka, poprawê warunków egzystencji zwierz¹t, a tak¿e stosowanie zasad
ochrony rodowiska.
Odnotowano tak¿e wyrany spadek iloci mleka sprzedawanego bezporednio ostatecznemu konsumentowi. Odby³o siê to kosztem produkcji kierowanej g³ównie do skupu,
co przyczyni³o siê do zwiêkszenia towarowoci krajowych gospodarstw rolnych zajmuj¹cych siê chowem krów mlecznych. Jednak proste przewagi konkurencyjne polskich producentów w stosunku do unijnych partnerów stopniowo siê koñcz¹ wraz ze wzrostem cen
czynników produkcji, tj. p³ac, energii, czy te¿ podro¿enia obs³ugi procesów logistycznych
coraz wiêkszych, lecz bardziej rozproszonych przestrzennie producentów surowca czy mleczarñ. Tym bardziej w warunkach wiatowego kryzysu gospodarczego i problemów ekonomicznych krajów strefy EURO nale¿y poszukiwaæ innych róde³ takich przewag.
Na tle innych krajów UE, wspó³dzia³anie rolników w ramach grup producenckich nadal
nie ma charakteru masowego, o czym wiadczy fakt, ¿e w ramach PROW w latach 2004-2006
liczba grup producenckich powsta³ych w kraju wynosi³a 104, przy 89 z³o¿onych wnioskach
na dofinansowanie na ³¹czn¹ kwotê 12 293 642 z³ [www.armir.gov.pl], co nale¿y uznaæ za
kwotê bardzo nisk¹. Zatem nale¿y poszukiwaæ innych, alternatywnych metod wspó³dzia³ania producentów rolnych, np. w ramach zwi¹zków bran¿owych.
CHARAKTERYSTYKA DZIA£ALNOCI ORAZ STRATEGICZNYCH ZAMIERZEÑ ROZWOJU
POLSKIEJ FEDERACJI HODOWCÓW BYD£A I PRODUCENTÓW MLEKA

Niebagateln¹ rolê w umacnianiu pozycji producentów mleka i hodowców byd³a na
silnie konkurencyjnym rynku ma do spe³nienia PFHBiPM, która zmierza do wzmocnienia
pozycji rynkowej jej cz³onków, otwarcia na rynki miêdzynarodowe i lepsze zaspakajanie
potrzeb klienta. Kierunki tych przemian powinny byæ brane pod uwagê w kontekcie zacho1

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2007 http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/komunikat-w-sprawie-naboru-wnioskow-o-udzielenie-pomocy-technicznej-w-ramach-planurozwoju-obszaro.html ród³a rozproszone: 5 maja 2010 r. godz. 10.00

PROBLEMY KOOPETYCJI PRODUCENTÓW I HODOWCÓW BYD£A ...

19

wañ bliniaczych organizacji producenckich w UE [Kinder 2007, s. 53-70, Kinder, Slavova
2007, s. 71-85, Hochman, Vinklarkova, Pavelek 2007 s. 113-115]. PFHBiPM z siedzib¹ w
Warszawie jest jedynym pe³noprawnym reprezentantem rodowiska hodowców byd³a i producentów mleka w Polsce. Utworzona zosta³a w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców byd³a i producentów mleka, którym przywieca³a idea decentralizacji i pe³nego uspo³ecznienia hodowli w Polsce. Organizacja ta jest niezale¿na, dobrowolna i samorz¹dna, zrzesza
8 200 cz³onków skupionych w zwi¹zkach regionalnych i rasowych. S¹ to hodowcy indywidualni, gospodarstwa pañstwowe, spó³ki Skarbu Pañstwa, spó³ki prywatne, gospodarstwa spó³dzielcze i gospodarstwa bêd¹ce w dzier¿awie. Od 1 lipca 2004 roku PFHBiPM jest jedynym w
Polsce podmiotem upowa¿nionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
ksi¹g dla byd³a hodowlanego ras mlecznych. Od 1 lipca 2006 roku PFHBiPM ma swoj¹ reprezentacjê we wszystkich województwach w kraju. Jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny U¿ytkowoci Zwierz¹t (ICAR), wiatowej Federacji Holsztyñsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyñskiego Byd³a Czarno-Bia³ego i Czerwono-Bia³ego (EHRC). Natomiast od 1 lipca 2007 roku federacja ta przejê³a realizowanie zadañ z
zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.
Analizê stanu PFHBiPM przeprowadzono wed³ug cile sformu³owanych nastêpuj¹cych kryteriów:
 forma w³asnoci / nadzór w³acicielski  PFHBiPM jest niezale¿n¹ autonomiczn¹ organizacj¹, czêciowo uzale¿nion¹ od pañstwa, ale opieraj¹c¹ dzia³alnoæ na sk³adkach
cz³onkowskich;
 kierowanie  wyboru Zarz¹du PFHBiPM dokonuj¹ cz³onkowie;
 cele i rezultaty  sieæ producentów monitoruje i ewidencjonuje proces hodowli zwierz¹t, oferuje us³ugi testowania mleka oraz inseminacji, prowadzi szkolenia i doradztwo
dla hodowców, lobbuje na rzecz interesów bran¿owych w strukturach pañstwowych i
samorz¹dowych;
 hierarchia  obowi¹zuj¹ raczej stosunki wspó³partnerskie ni¿ oparte na dominacji i
podporz¹dkowaniu;
 przywództwo  podkrela siê znaczenie wzorcowej  modelowej roli gospodarstw przoduj¹cych;
 funkcjonalna integracja  wykorzystuje siê g³ównie tradycyjne kana³y komunikacyjne,
ale ranga kana³ów elektronicznych wzrasta;
 produkty  zrzeszeni cz³onkowie wytwarzaj¹ mleko, miêso i materia³ hodowlany do
rozrodu zwierz¹t;
 ekologia  PFHBiPM dba o przestrzeganie przepisów reguluj¹cych ochronê rodowiska przez szkolenie i doradztwo, które maj¹ uwra¿liwiæ producentów na zagro¿enia
rodowiska przy du¿ej koncentracji produkcji (np. problem odchodów zwierz¹t);
 zaufanie / ryzyko  wzrastaj¹ce zaufanie, ale jednoczenie wzrastaj¹ca konkurencyjnoæ wzajemna hodowców; ryzyko minimalizowane jest przez wymianê dowiadczeñ.
CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH ZAMIERZEÑ ROZWOJU PFHBIPM
W KONTEKCIE REGIONALNYCH UWARUNKOWAÑ ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Podniesienie konkurencyjnoci w celu maksymalizacji wydajnoci przy minimalnych
kosztach jednostkowych i zachowaniu dobrostanu zwierz¹t, wytwarzaniu zdrowej ¿ywnoci oraz spe³nianiu wymagañ ochrony rodowiska obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
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osi¹ganie umiarkowanej koncentracji produkcji ze wzglêdu na rosn¹ce koszty ochrony
rodowiska i regulacje unijne;
 wzrost jakoci przez benchmarking dobrych wzorców stosowanych w krajach skandynawskich, gdzie normy jakociowe surowców s¹ bardzo wygórowane, co mo¿e staæ siê g³ówn¹
wytyczn¹ dalszych kierunków rozwoju i przysz³oci bran¿y mleczarskiej w Polsce.
Dzia³ania stabilizuj¹ce wspó³pracê z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ w formie
d³ugofalowych programów wspó³pracy oraz tworzenia wspólnego lobbingu przez wszystkie organizacje rolnicze obejmuj¹:
 wykreowanie ustawy o hodowli i rozrodzie zwierz¹t jako przyk³adu udanego, wspólnego lobbowania oraz wzorca dobrego wspó³dzia³ania w kraju, bowiem istnieje koniecznoæ rozszerzenia wspó³pracy bran¿owej rolników na obszar ca³ej UE;
 dzia³ania w kierunku zawierania porozumieñ przedsiêbiorców rolnych zmierzaj¹cych do
zmian przepisów ograniczaj¹cych wp³ywy rolniczych zwi¹zków zawodowych, a wzmacniaj¹cych organizacje bran¿owe, np. w celu wzrostu konkurencyjnoci gospodarstw;
 zwiêkszenie wsparcia dla spó³ek wodnych i rozwi¹zania problemu zarz¹dzania miêdzygminnymi kana³ami;
 przeciwdzia³anie poszerzaniu kopalni odkrywkowych, poniewa¿ odci¹gaj¹ one wodê;
 budowê tamy w Nieszawie niezbêdnej do wyregulowania stosunków wodnych;
 kontrolê wdra¿ania przepisów unijnych, np. w ocenie przedstawicieli polskich hodowców zlikwidowanie ma³ych rzeni w wyniku decyzji s³u¿b weterynaryjnych by³ b³êdem.
Dzia³ania doskonalenia komunikacji zewnêtrznej i wewnêtrznej w celu osi¹gniêcia specjalizacji doradców, lepszego wykorzystania internetu, prowadzenia szkoleñ, lepszej komunikacji z innymi bran¿owymi organizacjami rolniczymi w UE to:
 promowanie doradztwa rekomendowanego przez PFHBiPM dla hodowców a nie firm
dostawczych;
 wypracowanie polskiego certyfikatu firmowanego przez PFHBiPM, aby zwiêkszyæ kontrolê
nad jakoci¹ rodków produkcji (afiliowane przy PFHBiPM procedury, laboratoria itd.);
 uniezale¿nienie w sferze hodowli od pañstwa;
 stworzenie metod dystrybucji materia³u hodowlanego przez og³aszanie internetowej
oferty hodowlanej.
Strategia dzia³añ okrelona w wynikach projektu TOWARDS 6. Programu Ramowego
realizowanego przy wspó³pracy Wydzia³u Zarz¹dzania UTP pt. Sieci zmieniaj¹ce swoj¹
orientacjê z producenta na rynek (klienta) w sektorze rolno-¿ywnociowym ma³ych i
rednich firm (Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation
within the agri-food sector  Umowa nr 518702) wskazuje metody i rodki niezbêdne do
wzmocnienia si³y rynkowej sieci i jej cz³onków. W zdefiniowanych celach strategicznych
zwraca siê uwagê na koniecznoæ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do podwy¿szenia konkurencyjnoci (wydajnoci, jakoci produkcji), zwiêkszenia wspó³pracy w ramach PFHBiPM i
 szerzej  w ramach organizacji rolniczych, a tak¿e wspó³pracy pomiêdzy interesariuszami
sektora rolno-¿ywnociowego w Polsce, komunikacji oraz efektywniejszej absorpcji i wymiany wiedzy. Dokoñczenie procesu prywatyzacji infrastruktury sieci wydaje siê szczególnie wa¿nym zadaniem, aby ca³kowicie uniezale¿niæ siê od pañstwa. Kluczowym dzia³aniem
wydaje siê tak¿e wdra¿anie najnowszych rozwi¹zañ technologicznych zarówno w hodowli,
jak i w produkcji. Do priorytetów nale¿y zintensyfikowane wykorzystanie elektronicznych
kana³ów komunikacji dla potrzeb nowoczesnego doradztwa, szkoleñ oraz marketingu. Tego
typu dzia³ania pozwol¹ na lepsze zaspakajanie aspiracji konsumentów mleka w zakresie
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zdrowej ¿ywnoci przy zapewnieniu dobrostanu zwierz¹t i norm ochrony rodowiska naturalnego [Bojar, Kinder 2008, s. 28-38, Bojar, Drelichowski 2008b, s. 20-27]. Przedsiêwziêcia te
mog¹ przyczyniæ siê do powodzenia procesu przekszta³ceñ Polskiej Federacji Hodowców
Byd³a i Producentów Mleka w kierunku przejcia od tradycyjnej organizacji produkcyjnej
do organizacji innowacyjnej, wchodz¹cej na rynek miêdzynarodowy i zaspakajaj¹cej rosn¹ce wymagania klientów.
CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH ZAMIERZEÑ ROZWOJU PZHiPTCH
W KONTEKCIE REGIONALNYCH UWARUNKOWAÑ ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Wysoki potencja³ przyrodniczy, ekonomiczny oraz spo³eczny rolnictwa i agrobiznesu
regionu Kujaw i Pomorza plasuje region na drugim miejscu w Polsce [Borkowski 2002].
Oznacza to, ¿e gospodarka rolno-¿ywnociowa jest jednym z priorytetów strategicznych
kierunków rozwoju regionalnego, wa¿nego równie¿ ze wzglêdu na swój znacz¹cy udzia³ w
gospodarce ¿ywnociowej kraju. Potwierdzaj¹ to nastêpuj¹ce uwarunkowania:
 wysoka jakoæ zasobów ludzkich dziêki d³ugiej tradycji dobrej organizacji pracy, wysokiego etosu pracy oraz silnych wiêzi rodzinnych,
 wysoki udzia³ ziemi uprawnej (64,4% u¿ytków rolnych w stosunku do 59,0% UR rednio w Polsce),
 wzglêdnie wysoka jakoæ gleb,
 dobrze rozwiniêta infrastruktura obszarów wiejskich (wodoci¹gi, kanalizacja),
 nowoczesne wyposa¿enie gospodarstw w sprzêt zmechanizowany,
 stosowane nowoczesne technologie wytwórcze,
 dobrze rozwiniêty przemys³ spo¿ywczo-przetwórczy, oparty na lokalnej produkcji,
 jeden z najwy¿szych w kraju udzia³ w produkcji oleju rzepakowego,
 dostarczanie znacznej czêci cukru oraz wie¿ych warzyw i owoców, a tak¿e ich przetworów wytwarzanych w kilku nowoczesnych przetwórniach wspó³pracuj¹cych z wyspecjalizowanymi gospodarstwami sadowniczymi oraz produkuj¹cymi warzywa.
Województwo kujawsko-pomorskie dostarcza tak¿e zasadnicz¹ czêæ produkcji miêsa
wieprzowego. Zajmuje pod tym wzglêdem drugie miejsce w Polsce. Ponadto dostarcza
prawie 25% materia³u hodowlanego trzody chlewnej, co czyni je liderem w kraju. W 2006
roku udzia³ regionalnej produkcji wyra¿ony w wadze ¿ywej byd³a miêsnego wyniós³ 8,49%
ca³kowitej produkcji krajowej, za produkcji mleka 6,26% krajowego wolumenu produkcji.
Udzia³ ca³kowitego wolumenu skupionego mleka w regionie stanowi³ 7,26% skupu krajowego. Powy¿sze liczby potwierdzaj¹ wysoki potencja³ oraz wk³ad regionu Pomorza i Kujaw do
zasobów i efektów wytwórczych w produkcji rolinnej i zwierzêcej.
Ponad 80% uzyskiwanej produkcji oraz ponad 80% ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
(MSP) w sektorze rolno-spo¿ywczym nale¿y do gospodarstw rodzinnych o redniej powierzchni mniejszej ni¿ 10 ha.
Bior¹c pod uwagê kluczowe znaczenie sektora rolno-spo¿ywczego dla regionu i ca³ego
kraju, a jednoczenie wysok¹ wydajnoæ u¿ytkowania zasobów, mo¿na w sposób uzasadniony wnioskowaæ, ¿e regionalne MSP sektora rolno-spo¿ywczego stanowi¹ kluczow¹ dziedzinê
gospodarki w Polsce, poniewa¿ dostarczaj¹ ¿ywnoæ na potrzeby krajowe oraz na eksport.
Dlatego rozwój i wzmacnianie tego sektora ma kluczowe znaczenie spo³eczne oraz ekonomiczne dla lokalnych spo³ecznoci i dla interesów mieszkañców zarówno regionu, jak i Polski.
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CHARAKTERYSTYKA DZIA£ALNOCI PZHiPTCH I STANU ORGANIZACJI

PZHiPTCh reprezentuje i broni interesów hodowców i producentów trzody chlewnej,
upowszechnia tradycje hodowlane, a tak¿e cile wspó³pracuje z agendami administracji
rz¹dowej w zakresie dba³oci o rozwój krajowej hodowli trzody chlewnej. Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e PZHiPTCH wspiera dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwijania produkcji oraz
hodowli wiñ, np. wydaje certyfikaty i poradniki, organizuje wizyty studyjne, wspiera wymianê informacji, planuje metody ustalania cen, tworzy lobbing przyjazny kszta³towaniu
korzystnych regulacji prawnych w zakresie krajowej produkcji i hodowli wiñ.
PZHiPTCh stanowi horyzontaln¹ sieæ, skupion¹ bardziej na producentach ni¿ klientach, która plasuje marketing, promocjê oraz dzia³alnoæ lobbingow¹ na drugim miejscu,
gdzie tak¿e wspó³praca miêdzynarodowa nie jest najlepiej rozwiniêta. Zwi¹zek ten przekszta³ca siê z dzia³alnoci pañstwowej na prywatn¹. Jednak jest autonomiczn¹, niezale¿n¹
organizacj¹ nadal otrzymuj¹c¹ dotacje pañstwowe. Dzia³alnoæ PZHiPTCh jest administrowana przez firmê prywatn¹ POLSUS-AGRO, która zosta³a utworzona z inicjatywy Zarz¹du
G³ównego PZHiPTCh. Organizacja ta skupia ponad 600 cz³onków w Polsce, w tym oko³o
120 w województwie kujawsko-pomorskim.
Potencja³ migracji sieci od tradycyjnych do innowacyjnych jest tworzony dziêki uwiadamianiu znaczenia wspó³pracy sieciowej dla sukcesu wszystkich firm tworz¹cych sieæ,
presji zagranicznych rynków, ograniczenia dotacji w przysz³oci oraz zainteresowania przep³ywem wiedzy.
Analizê stanu PZHiPTCH przeprowadzono wed³ug cile sformu³owanych kryteriów, a
mianowicie:
 forma w³asnoci / nadzór w³acicielski  cele PZHiPTCh obejmuj¹ zarówno popieranie
rozwoju sieci MSP, jak równie¿ konkurencji pomiêdzy MSP; ta wewnêtrzna konkurencja jest mniej widoczna ni¿ w analizowanych sieciach innowacyjnych, dlatego wydaje
siê, ¿e pomoc PZHiPTCh bêdzie prawdopodobnie mniej efektywna ni¿ w analizowanych sieciach innowacyjnych, dalekich od tradycyjnego modelu sieci rolno-spo¿ywczych; przy planowaniu pilota¿owej migracji, oczekuje siê skupienia produkcji hodowli
wiñ w grupach producenckich, a tym samym obni¿enia liczby konkurencyjnych MSP
dzia³aj¹cych w ramach PZHiPTCh;
 zarz¹dzanie  PZHiPTCh jest stosunkowo zamkniêty pod wzglêdem komunikacji wewnêtrznej oraz wewnêtrznego zarz¹dzania; plany dzia³añ migracyjnych obejmuj¹ stopniowe otwarcie sieci poprzez zintensyfikowanie stosowania handlu elektronicznego,
np. przez stronê internetow¹ PZHiPTCh, efektywniejsze wykorzystanie internetu oraz
lepsze wykorzystanie tradycyjnych kana³ów komunikacji;
 cele i rezultaty  PZHiPTCh jest tradycyjn¹ sieci¹ MSP staraj¹c¹ siê poprzez innowacyjnoæ oraz tworzenie sieci pozostaæ wa¿n¹ i konkurencyjn¹ organizacj¹ w Polsce; zachowuje on siln¹ zale¿noæ od pañstwa, dlatego odzwierciedla dziedzictwo historyczne; po
roku 2013 nale¿y spodziewaæ siê radykalnej redukcji dotacji (obecnie 80% funduszy
pañstwowych) oraz po³¹czenia firmy POLSUS-AGRO z innymi prywatnymi przedsiêbiorstwami w celu utworzenia organizacji samodzielnej pod wzglêdem finansowym;
 hierarchia i kierownictwo  PZHiPTCh zachowuje struktury dobrowolnej organizacji cz³onkowskiej, które z trudem dopasowuj¹ siê do wymagañ miêdzynarodowego rolno-spo¿ywczego rynku konsumenckiego; postêp w dziedzinie przep³ywu wiedzy, doradztwa,
poprawy technologii  zak³adany przez plan migracji  stwarza szanse na poprawê jakoci produktów, któr¹ gwarantuje kontrolowanie procesów zgodnie z wymogami UE;
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integracja funkcjonalna  globalizacja relacji rynkowych w sektorze rolno-spo¿ywczym stawia na pierwszym miejscu przep³yw wiedzy: identyfikowania potrzeb rynku
oraz ich zaspokajania; potrzeby rynku s¹ czêsto wyra¿ane przez przetwarzanie ¿ywnoci, a ich zaspokajanie  przez jakoæ zwi¹zan¹ z wysokim poziomem logistyki; w Polsce
celem zaktywizowania miêdzynarodowej sieci rolno-spo¿ywczej jest wzmocnienie zdolnoci absorpcyjnej R&D, co jest konieczne na konkurencyjnym Wspólnym Rynku;
· zaufanie, ryzyko  cz³onkowie PZHiPTCh maj¹ ograniczone zaufanie do siebie, poniewa¿ jednoczenie konkuruj¹ o klienta i zasoby bêd¹ce w³asnoci¹ sieci; ryzyko przyrodnicze i rynkowe pozostaj¹ nadal znacz¹cymi czynnikami w dzia³alnoci ma³ych przedsiêbiorstw, ale zwi¹zek (sieæ) pomaga oceniæ ryzyko przyrodnicze. Ryzyko ekonomiczne nadal jednak pozostaje nieoszacowane. Mo¿e ono zostaæ obni¿one znacz¹co poprzez wzrastaj¹cy udzia³ sprzeda¿y produkcji na rynkach hurtowych. Zaufanie wród
cz³onków PZHiPTCh mo¿e tak¿e wzrosn¹æ poprzez uwiadomienie znaczenia ich wspólnego interesu reprezentowanego przez tê organizacjê za porednictwem celów i efektów projektu TOWARDS.
PZHiPTCh oferuje firmom cz³onkowskim praktyczne us³ugi, w³¹cznie z udostêpnianiem
wiedzy na temat postêpów technicznych w sektorze rolno-spo¿ywczym, obejmuj¹ce w
zakresie:
 produktów  PZHiPTCh inspiruje procesy innowacyjne wród swoich cz³onków przez
doradztwo, spotkania, wystawy zwierz¹t, informacje na stronie internetowej, broszury,
artyku³y oraz przez wspó³pracê z krajowymi i zagranicznymi orodkami naukowo-badawczymi zajmuj¹cymi siê hodowl¹ trzody chlewnej,
 ekologii  aktywnoæ sieci oraz ich ³¹cznoæ z lokalnymi spo³ecznociami wyra¿a siê w
odpowiednich strukturach; zwi¹zek wskazuje rozwi¹zania ekologiczne; realizuje d³ugofalowy program subsydiowania szkoleñ (równie¿ zagranicznych).
Pewn¹ sprzecznoci¹ krajowego sektora rolno-¿ywnociowego w Polsce jest fakt, ¿e
pewna czeæ przedsiêbiorstw rolnych jest wykupywana przez kapita³ zagraniczny, ale w
jaki sposób mo¿e to u³atwi pozosta³ym rolnikom i hodowcom otwieranie siê na rynki
miêdzynarodowe.
CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEÑ STRATEGICZNYCH PZHiPTCH W KIERUNKU
REORIENTACJI NA RYNEK MIÊDZYNARODOWY I KLIENTA

Dzia³ania dostosowawcze krajowej hodowli wiñ do europejskiej konkurencji obejmuj¹
otwarcie na nowe rynki i umocnienie pozycji na rynkach dotychczasowych. Przyczyni¹ siê
do tego nastêpuj¹ce dzia³ania:
 wzrost w zakresie produktywnoci hodowlanej i jakoci miêsa,
 zapewnienie uaktualnionej bazy cen zbytu dla potrzeb planowania produkcji,
 wymuszenie zmiany ról doradców w kierunku wzmocnienia funkcji marketingowych
i pozyskiwania nowych klientów,
 wzrost znaczenia handlu elektronicznego w bezporedniej sprzeda¿y prowadzonej przez
hodowców,
 rozwijanie wspólnej sprzeda¿y materia³u hodowlanego poprzez du¿e przedsiêbiorstwa
produkcji pasz,
 tworzenie gospodarstw  liderów hodowli wewn¹trz grup produkcyjnych w celu dostarczenia odpowiedniego materia³u hodowlanego dla ich cz³onków i tym samym przyspieszenie postêpu hodowlanego w regionie i w kraju.
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Dzia³ania stabilizuj¹ce krajow¹ hodowlê i rynek wieprzowiny, czyli tworzenie warunków dla d³ugoterminowego rozwoju produkcji i hodowli trzody chlewnej, to:
 wejcie hodowców na rynki hurtowe, np. przy wspó³pracy z Wielkopolsk¹ Gildi¹ Rolno-Ogrodnicz¹ w Poznaniu lub z innymi rynkami hurtowymi,
 inicjowanie przez POLSUS-AGRO nowych ustaw, np. projektu ustawy dotycz¹cej funduszy produktów rolno-¿ywnociowych, zak³adaj¹cej utworzenie wspólnego funduszu promocyjnego dla produkcji miêsa wieprzowego i wo³owego,
 zabiegi o subsydiowanie ze rodków publicznych akcji zwalczania choroby Aujeszkiego, która hamuje eksport ¿ywca (Morbus Aujeszky).
Poszerzenie i przyspieszenie transferu wiedzy obejmie nastêpuj¹ce dzia³ania:
 tworzenie i doskonalenie infrastruktury dla potrzeb restrukturyzacji MSP (zajmuj¹cych
siê hodowl¹ trzody chlewnej i produkcj¹ wieprzowiny) w kierunku przedsiêbiorstw
opartych na wiedzy,
 rozwijanie i doskonalenie strony internetowej PZHiPTCh, projektu TOWARDS oraz
innych bran¿owych stron internetowych s³u¿¹cych utrzymaniu i poszerzeniu efektywnych kana³ów komunikacyjnych dla potrzeb hodowli i produkcji trzody chlewnej.
PODSUMOWANIE
Przedstawione uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne wspó³dzia³ania producentów
rolnych i hodowców w ramach wybranych do analizy zwi¹zków bran¿owych wskazuj¹ na
potrzebê intensyfikacji dzia³añ dostosowawczych zmierzaj¹cych do ich otwarcia na rynki
miêdzynarodowe oraz do szybszego reagowania na zmieniaj¹ce siê potrzeby klientów.
wiadomoæ koniecznoci zmian w zakresie produktywnoci, jakoci, komunikacji,
doradztwa i marketingu zosta³a potwierdzona przedstawionymi wynikami badañ, przy czym
na uwagê zas³uguje fakt, ¿e czynniki endogeniczne, zwi¹zane z histori¹ powstania i funkcjonowania analizowanych organizacji producenckich, ci¹gle mocno determinuj¹ ich zachowania [Bojar, Kinder 2008, s. 28-38], a w warunkach polskich na pewno czynnik utrzymania
indywidualnej niezale¿noci producentów rolnych, jak równie¿ ograniczone wzajemne zaufanie do siebie nale¿¹ do skutecznych barier modyfikacji dzia³ania analizowanych zwi¹zków. Czynnik ten mocno ujawnia siê równie¿ w rolniczych zwi¹zkach bran¿owych innych
krajów Europy rodkowo-Wschodniej, gdzie przez dziesiêciolecia mielimy do czynienia z
upañstwowieniem oddolnej inicjatywy rolników [Bojar, Drelichowski 2008a, s. 445-456].
Przedstawione w studiach przypadków cele i zadania strategicznych zmian badanych
zwi¹zków wskazuj¹, ¿e ich cz³onkowie maj¹ wiadomoæ koniecznoci przemian, szczególnie w obszarze produktywnoci, jakoci, marketingu, doradztwa, komunikacji i ochrony
w³asnoci intelektualnej, które  równie¿ za porednictwem przeszczepiania udanych wzorców z innych krajów  mog¹ zmieniaæ mentalnoæ i metody postêpowania cz³onków organizacji producenckich w kierunku intensyfikacji kooperacji, w formach mniej lub bardziej
sformalizowanych, przy zachowaniu wzajemnej konkurencyjnoci, a zatem dzia³ania realizowanego w ramach koopetycji.
Uwiadomienie koniecznoci postêpowania producentów zrzeszonych w zwi¹zkach
bran¿owych wed³ug wytyczonych precyzyjnych planów strategicznych dzia³añ jest bardzo wa¿nym efektem realizowanego projektu TOWARDS, bowiem bez zwymiarowania zamierzonych celów i cis³ej kontroli ich realizacji nie mo¿e byæ mowy o ukierunkowanych i
kontrolowanych przemianach.
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Waldemar Bojar
COOPETITION PROBLEMS OF PIG AND DAIRY PRODUCERS AND BREEDERS
IN POLAND

Summary
In the paper external and internal circumstances of cooperation of pig and dairy agricultural
producers and breeders in branch organizations were presented. The findings indicate a need of adjustment
activities to open associations of producers towards international markets and quicker response for
changes of customer aspirations. Members of surveyed organizations are convinced of necessity of
progress in the scope of productivity, product quality, communication, marketing and advisory or intellectual property rights. One can prove that endogenous factors strongly determine behaviour of producer
organizations and in Middle and Eastern European countries, including Poland, reasons of keeping
independency of manufacturers and also limited mutual trust are important barriers of modification of
activity of analyzed unions. A necessity of change of surveyed branch unions on the base of defined
strategies is a very important conclusion in a view of agricultural producer coopetition development.
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