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Wstħp
Ostatnie kilkadziesiČt lat to okres bardzo intensywnych zmian w podejƑciu do rozwoju spoųeczno-gospodarczego. Dziħki rewolucji technologicznej dotychczasowe bariery zwiČzane z koniecznoƑciČ pokonywania znacznych przestrzeni, czasem i kosztami
z tego tytuųu wynikajČcymi, przestaųy w znacznej mierze odgrywađ istotnČ rolħ. Procesy
globalizacyjne bħdČce jednym z efektów tych zmian przyczyniųy siħ do przejƑcia w myƑleniu o rozwoju z poziomu narodowego na poziom ogólnoƑwiatowy, a jednoczeƑnie
wzmocniųy znaczenie dziaųaŷ podejmowanych na poziomie regionalnym czy wrħcz lokalnym. W konsekwencji we wspóųczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego dominujČ
podejƑcia formuųowane na podstawie zasobów wewnħtrznych, szczególnie tych niepowtarzalnych i charakterystycznych jedynie dla tej konkretnej jednostki terytorialnej.
Uaktywnienie potencjaųu endogenicznego tkwiČcego w regionach wymaga zaistnienia
odpowiednich mechanizmów, zarówno spoųecznych, gospodarczych, jak i politycznych,
ukierunkowanych na kreowanie sieci i Ƒrodowiska opartego na istnieniu systemów.
Podstawowym warunkiem konkurencyjnoƑci regionu sČ dobrze zorganizowane Ƒrodowiska przedsiħbiorczoƑci, które poprzez wykorzystywanie relacji formalnych i nieformalnych, a takǏe wartoƑci materialnych i niematerialnych mogČ generowađ innowacyjne systemy regionalne. W dobie gospodarki opartej na wiedzy procesy innowacyjne
wykorzystujČ nie tylko wewnħtrzne zasoby organizacji, ale takǏe wymagajČ wspóųpracy
i kooperacji róǏnorodnych organizacji i instytucji. Kluczowym podmiotem tych przemian
jest przedsiħbiorstwo, które dbajČc o swojČ pozycjħ konkurencyjnČ, wykorzystuje specyficzne zasoby i cechy Ƒrodowiska regionalnego. Z kolei aktywnoƑđ otoczenia, a wiħc
spoųecznoƑci lokalnej, wųadz publicznych, czy instytucji wspierajČcych rozwój przedsiħbiorstw, kreuje Ƒrodowiska przedsiħbiorczoƑci, wzmacnia zarówno pozycjħ konkurencyjnČ regionu, jak i podmiotów w nim dziaųajČcych. Relacje miħdzy grupami przedsiħbiorstw, wzmocnione poprzez powiČzania przestrzenne, zwiħkszajČ ich zdolnoƑđ do
innowacji. Wynikiem tego jest zastħpowanie w praktyce konkurencyjnego modelu zachowaŷ przedsiħbiorstw koncepcjČ wspóųpracy i kooperacji. Zaistnienie takich struktur
i procesów uwarunkowane jest takǏe przez takie czynniki jak: jakoƑđ kapitaųu spoųecznego i ludzkiego, jakoƑđ i dziaųanie infrastruktury instytucjonalnej czy infrastruktury tradycyjnej. Siųa konkurencyjna regionu uzaleǏniona jest od potencjaųu wszystkich wyǏej
wymienionych czynników. Budowanie konkurencyjnoƑci regionu wymaga umiejħtnoƑci
strategicznego spojrzenia na rozwój i dynamicznego podejƑcia do ksztaųtowania polityki
regionalnej. OdpowiedzialnoƑđ za tworzenie i realizacjħ tej polityki w gųównej mierze
spoczywa na przedstawicielach wųadz regionalnych i lokalnych.
Przedstawione w publikacji obszary problemowe nie wyczerpujČ wszystkich zagadnieŷ dotyczČcych ekonomicznych i spoųecznych uwarunkowaŷ rozwoju regionalnego,
stanowiČ natomiast kolejny przyczynek w poszukiwaniach optymalnych rozwiČzaŷ
w tym zakresie i mogČ byđ podstawČ do dalszych poszukiwaŷ badawczych o charakterze
interdyscyplinarnym.
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Do lektury tej publikacji zapraszamy nie tylko studentów kierunków ekonomicznych
i spoųecznych, ale przede wszystkim pracowników administracji publicznej, szczególnie
regionalnej, oraz tych wszystkich, którzy swoimi decyzjami i aktywnoƑciČ ksztaųtujČ procesy rozwoju regionalnego.
Pragniemy podziħkowađ Autorom za trud przygotowania opracowaŷ, Recenzentom
za wkųad pracy w podniesienie jakoƑci zamieszczonych artykuųów oraz Pracownikom
i Doktorantom Katedry Turystyki, Komunikowania Spoųecznego i Doradztwa za poƑwiħcony czas i pomoc w przygotowaniu publikacji.
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The role of activation of entrepreneurship activities
in the development of rural areas in Ukraine
Summary. The article substantiates the role of entrepreneurship in the revival of rural areas of
Ukraine. The main problems and obstacles for the development of modern agricultural business are presented. The attention is paid to the high share of households in the total production of agricultural products, as well as the crisis situation regarding the employment situation
of the rural population. Possibilities of employment for the inhabitants of rural territories by
activating the initiative of unemployed citizens to organize their own business activity are considered. The peculiarities and motives of the implementation of the diversification strategy for
economic entities, including agricultural producers, are revealed. The existing and perspective
directions of diversification in some regions in Ukraine are analyzed. The main directions of
formation of organizational and economic mechanism of diversification of entrepreneurial activity at the expense of activation of new forms of employment of population are summarized,
which will contribute to the complex socio-economic and ecological development of rural territories in Ukraine.
Key words: entrepreneurship, rural areas, revitalization, diversification, diversification strategy, types of employment, self-employment, agricultural sector

Introduction
The development of entrepreneurship in agrarian sphere of the economy of Ukraine
is an urgent and actual problem in present time, against the background of a significant
reduction of jobs in the countryside, deterioration of the well-being of rural residents. It
has been practically proved that it is entrepreneurial activity that allows to accumulate
considerable labor potential of rural territories capable of providing not only production of vital for society products, but also their balanced socio-economic and environmental development.
This investigation focused on the varieties of activities for registered businesses operating in rural areas as well as households; possibility of their introduction in view of
the priority and actual manifestation of external and internal environmental factors in
order to improve the well-being of all villagers, achieve economic and social effects,

balanovskaya@nubip.edu.ua
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development of rural entrepreneurship in Ukraine1. It is proved that entrepreneurship
can be one of the ways of self-realization of a person with simultaneous satisfaction of
material and spiritual needs2.

Materials and methods
The information base of the presented research was the relevant provisions of the
normative legal acts of Ukraine, which regulate the problems of rural development;
data of the State Statistics Service of Ukraine, M.V. Ptukha Institute of Demography and
Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, in particular, on the
number of rural settlements, employment rates and incomes of rural residents; scientific achievements of scientists, which are presented in monographs, scientific-analytical articles, qualitative and quantitative data of sociological researches on problems of
activation of socio-economic-ecological development of rural territories.
The methodological support of the research was based on a systematic approach,
which allowed to reflect the state of rural territories, to substantiate the necessity to
activate entrepreneurial activity for their development, to solve the problems of the villagers in all the variety of real manifestations of the latter, as well as to use the graphical
method, which made it possible to generalize and visualize investigated processes.
Research results and discussion
The socio-economic condition of rural territories, which has a destabilizing effect on
the economy of Ukraine, is one of the factors in reducing the number of rural settlements, numbering about 28,000 in Ukraine. According to the State Statistics Commit1

ʽ.ʳ. ˈ̨̡̨̥̖̦, ˓.˓. ʶ̨̡̨̣̯: A̛̬̬̦̜̐̌ ̨̡̛̬̦ Y̡̛̬̟̦̌. ˁ̯̦̌ ̯̌ ̶̯̖̦̖̦̞̟̔ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̵̡̨̨̨̡̛̭̞̣̭̭̪̬̭̽̽̐̔̌̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ʫ̴̡̛̖̯̦̏̌ ̡̨̨̡̖̦̥̞̌ 2017, no 12, http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/
efektyvna-ekonomika/article/view/1713 (access 12.03.2020); ʦ.ˇ. ʳ̦̯̏̌̀̌: P̨̣̽ ̨̨̬̬̦̌̐̌̐ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ ̏ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̵̡̛̭̞̣̭̽̽ ̨̛̯̖̬̯̬̞̜ ̏ ̡̨̡̦̯̖̭̯̞ ̶̨̬̞̦̯̖̬̞̟̿̏̐̌, ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ˀ̨̖̞̦̞̐̏ 2016,
no 1, p. 61–67, https://ev.nmu.org.ua/docs/2016/1/EV20161_061-067.pdf (access: 14.03.2020);
ʦ.ʦ. ʥ̨̡̨̜, ʦ.ˀ. ʶ̬̱̪̌: ʺ̵̛̖̦̞̥̌̚ ̯̌ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ p̨̡̨̛̯̥̏̚ ̭̱̍’̡̯̞̿̏ ̨̨̥̣̌̐ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ ̡̪̌, Ą̬̭̞̯̐̏ 2019, no 20, p. 3–10, http://www.agrosvit.info/pdf/20_2019/2.pdf (access:
12.03.2020); ˓.ʽ. ʸ̡̨̱̪̖̦: ʽ̨̭̦̦̞̏ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̵̡̨̛̦̱̌̏ ̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽ ʻ̶̨̨̨̞̦̣̦̌̌̽̐ ̡̨̨̨̦̱̌̏̐
̶̖̦̯̬̱ «ʳ̛̦̭̯̯̱̯ ̨̬̬̦̟̌̐̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞» ̌̚ 2013 ̡̬̞ ̯̌ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̦̌ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̱̏, ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ʤʿʶ
2014, no 3, pp. 5–12; ʦ.ʦ. ʯ̸̨̡̞̦̱̏, ʦ.ʳ. ˃̸̡̡̱̌: ˀ̨̣̽ ̶̡̨̨̪̖̬̞̟̌ ̱ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̴̶̵̡̛̛̛̖̬̭̞̞̜̦̔̏̌
̦̥̞̬̞̌̏ ̵̡̨̨̨̡̛̭̞̣̭̭̪̬̭̽̽̐̔̌̽ ̨̨̨̡̛̛̯̬̬̦̞̏̌̏̍̏, ʦ̡̛̞̭̦ ʮʻʤʫ˄ 2011, no 2(29), p. 131–140,
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_
S21STR=Vzhnau_2011_2(2)__17 (access: 14.03.2020); T. Balanovska, O. Gogulya, B. Wyrzykowska:
The role of entrepreneur’s competencies in the development of rural areas, Economic Sciences for
Agribusiness and Rural Economy 2018, vol., no 1, p. 55–61, http://sj.wne.sggw.pl/article-ESARE_2018_
n1_s55/ (access: 12.03.2020).
2
ʺ.ʱ. ʺ̡̣̞̌: ʿ̶̨̛̛̞̪̬̥̦̯̔̿̏ ̞ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̵̡̛̭̞̣̭̽̽ ̨̛̯̖̬̯̬̞̜, ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ʤʿʶ. 2016, no 6, p. 97–103,
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z2
1ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_
S21STR=E_apk_2016_6_12, (access: 13.03.2020).
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tee of Ukraine, from 1990 to 2018, 426 rural settlements disappeared from the map.
However, the true number of “extinct” villages is much higher: in 2014, 369 uninhabited
villages were simply not taken off the state account (Institute of Demography and Social
Research, NASU, 2017). There were another 4684 villages on the brink of extinction,
where as of 2017 there were up to 50 people in each. That is, over the next few decades, Ukraine’s rural settlement structure will decrease by about 17%3.
An essential component of the development of the entrepreneurial environment
of rural areas is the employment of their inhabitants, which determines the occupancy
and filling of local budgets due to the economic activity of the peasants.
Practical studies have shown that the employment situation and employment opportunities in rural areas are now considered like a crisis. It is difficult for rural residents
to find a job in their place of residence. Although the analytical rationale for NAAC
scientists at the NAAS is convinced that there is considerable potential for small business development in rural areas in terms of job creation and increasing the number of
employees in productive labor4.
According to the survey of rural settlements, more than 50% of rural population
work outside their village. Other residents who are unable to work or, for the most part,
for psychological reasons, are not prepared to leave their place of residence in search of
employment, are trying to earn income by diversifying their self-employment. It should
be noted that the necessity for rural residents to adapt to self-employment, capable of
stimulating different types of entrepreneurial activity, as well as to provide certain food
security to the domestic agricultural market, somewhat changes the traditional essence
of the concept of diversification5 as a form of competition in market conditions.
Agricultural production in the world is a source of income for 86% of the world’s
rural population and provides jobs for more than 1.5 billion small-scale peasants6.
In Ukraine, agriculture remains one of the most economically attractive domains of
domestic business in the context of growing demand for food in the world and expanding the country’s export capabilities. As practice shows, under the current conditions,
agribusiness is risque, but also quite profitable in terms of investing equity and attracting investment. However, the level of risk for agribusiness in different regions of Ukraine

3

M. ʦ̵̨̞̬̏: ˄̡̡̬̟̦̭̖̌̽ ̨̭̖̣: ̛̛̥̬̦̦̏̌́ ̸̛ ̶̨̖̣̞̏̀́, ˄̡̡̛̬̟̦̭̜̌̽ ̛̯̙̖̦̔̽ 2018, no 37(565),
https://tyzhden.ua/Society/219622 (access: 12.03.2020).
4
˓.ʽ. ʸ̡̨̱̪̖̦: ʽ̨̭̦̦̞̏ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̵̡̨̛̦̱̌̏…, op. cit.; ʺ.ʱ. ʺ̡̣̞̌: ʿ̶̨̛̛̞̪̬̥̦̯̔̿̏ ̞ ̨̨̡̛̬̯̏̚...,
op. cit.
5
ˁ.ʦ. ʺ̸̨̛̖̬̦̜ (Ed ʫ̸̡̨̨̛̦̥̞̦̜ ̨̡̛̭̣̦̏-̨̡̛̞̦̔̏̔, Femina, Kiev 1995, p. 73, http://irbis-nbuv.
gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21
FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0002
850 (access: 11.03.2020).
6
ʿ̨̭̦̣̦́̀̏̌̽̌ ̡̛̪̭̌̌̚ ̨̔ ̨̡̪̬̖̯̱ ̡̨̦̱̌̚ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̦̖̭̖̦̦̏́ ̥̞̦̚ ̨̔ ̵̡̛̖̔́ ̸̵̡̨̨̛̦̌̔̌̏̚
̡̯̞̌̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̨̨̺̔ ̨̭̯̦̣̖̦̦̌̏́ ̞ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̡̨̨̨̡̨̭̞̣̭̭̪̬̭̟̽̽̐̔̌̽ ̶̡̨̨̪̖̬̞̟̌ ̯̌ ̟̟ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏
̡̛̛̪̞̯̬̥̔» ̞̏̔ 20.06.2017, no 527-1, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/JH51B1AI.
html (access: 12.03.2020).
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is significantly different7, as evidenced by the analysis of statistics on the share of profitable and unprofitable agricultural enterprises in their total number (Fig. 1).
Most areas of the steppe zone (with the exception of Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk regions) have a relatively low share of unprofitable agrarian enterprises, while their
higher level is typical for the Polesie farms, to a lesser extent – Forest-steppe.
However, the above figures are relative to the overall conclusions, as domestic agrarian business is characterized by the fact that almost half (43.6%) of the gross agricultural
output is produced by households that are not registered as business entities.
In recent years, according to analytical agro-surveys, there has been a decrease in
the level of profitability of production for most types of agricultural products, which will
increase the reorientation of agricultural enterprises to the most marginal, first of all,
grain and industrial crops, except for sugar beet8. Instead, according to a sample survey
of rural households by the State Statistics Committee of Ukraine in 2017, 14.7% (equivalent to 653,615 farms out of 4,450,947 out of their total) have a clear marketability in
labor-intensive agricultural production (and / or hold two and more milk cows, three or
more fattening pigs, five or more milk goats, five or more bee families, 0.5 hectares of
perennial or open-field vegetables have an average of 2.2 hectares of arable land) and
they are most important component of the socio-economic structure of rural areas and
the development of agricultural cooperation in the countryside.
At the same time, it is the households among other agricultural producers that face
the greatest number and depth of problems in the economic process and relationships
in the market9.
Having analyzed the actual state, existing and perspective directions of diversification in different regions of Ukraine, it can be stated that today in rural areas some
of its directions have already been formed in the process of practical activity of rural
residents, certain types of diversification have been identified. However, this process
is mostly spontaneous, with no clear division and frequent departure from traditional
agricultural activities to non-agricultural ones according to the needs or capabilities of
the population10.
7

Regions of Ukraine 2018, part II, State Statistics Service of Ukraine, Kiev 2018.
ʽ̨̭̦̦̞̏ ̛̛̏̔ ̶̨̨̡̬̪̬̱̞̟̌̐̔ ̱ 2017 ̶̨̬̞ ̛̱̣̍ ̡̨̛̛̛̪̬̱̯̥̍̏, ̣̖̌ ̬̞̦̏̽ ̨̬̖̦̯̖̣̦̭̯̞̌̍̽ ̨̛̦̙̖̦̚,
ʤ̛̬̬̦̜̐̌ ˃̛̙̖̦̔̽. ˄̡̬̟̦̌̌, http://a7d.com.ua/novini/40797-osnovn-vidi-agroprodukcyi-u-2017roc-buli-pributkovimi-ale-rvn-rentabelnost-znizheno.html (access: 12.03.2020).
9
ʿ̨̭̦̣̦́̀̏̌̽̌ ̡̛̪̭̌̌̚ ̨̔ ̨̡̪̬̖̯̱ ̡̨̦̱̌̚ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̦̖̭̖̦̦̏́ ̥̞̦̚ ̨̔ ̵̡̛̖̔́ ̸̵̡̨̨̛̦̌̔̌̏̚
̡̯̞̌̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̨̨̺̔ ̨̭̯̦̣̖̦̦̌̏́ ̞ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̡̨̨̨̡̨̭̞̣̭̭̪̬̭̟̽̽̐̔̌̽ ̶̡̨̨̪̖̬̞̟̌ ̯̌ ̟̟ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏
̡̛̛̪̞̯̬̥̔» ̞̏̔ 20.06.2017, no 527-1, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/JH51B1AI.html
(access: 12.03.2020).
10
ʦ.ʳ. ˃̸̡̡̱̌̌ (ed.): ˁ̶̨̨̞̣̦̌̽-̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̵̡̛̭̞̣̭̽̽ ̨̛̯̖̬̯̬̞̜: ̨̛̬̖̞̦̣̦̜̐̌̽
̡̭̪̖̯̌, ʿʿ «ˀ̱̯̌», Zhytomyr 2014, p. 353 http://ir.znau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3510/3/
SOCEK_PROBL_ROZV_MONOGRAF_2014_353.pdf (access: 13.03.2020); ʸ.ʸ. ʶ̶̱, ʻ.ʳ. ˌ̱̣̯̽̐̌: ʪ̴̶̡̛̛̖̬̭̞̞̏̌́ ̯̌ ̟̟ ̨̬̣̽ ̱ ̶̥̞̦̖̦̦̞̚ ̸̨̭̯̬̯̖̞̦̟̌̐ ̡̨̭̯̞̜̭̯̞ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ˁ̛̯̣̜̌ ˀ̨̨̡̛̯̏̚ ʫ̡̨̨̡̛̦̥̞,
ʦ̡̡̛̭̖̱̬̟̦̭̜̌̽ ̡̨̨̦̱̌̏-̸̨̛̛̛̬̦̜̏̍ ̙̱̬̦̣̌ 2011, no 4, p. 84–88; ʸ.ʤ. ʥ̵̸̛̛̦̙̌̏̌, ʽ.˓. ʿ̨̣̌̏̏̌:
ʪ̴̶̡̛̛̖̬̭̞̞̏̌́ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̵̛̬̬̦̌̐̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏ ˔̡ ̭̯̬̯̖̞̌̐́ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽-̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̥
p̨̡̨̛̯̥̏̚, ʻ̡̨̛̱̜̌̏ ʦ̡̛̞̭̦ ʺ̨̨̨̞̙̦̬̦̌̔̐ ʧ̨̨̱̥̦̞̯̬̦̌̌̐ ˄̛̦̞̖̬̭̯̖̯̱̏ 2013, no 6, p. 84–91, http://
lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1143/1/Nvmgu_eim_2013_6_16-1.pdf (access: 12.03.2020).
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Figure 1. The degree of riskiness of doing agribusiness in Ukraine by the criterion of performance of
business entities in 2017
Source: ranked according to the ˁ̸̛̛̛̯̯̭̯̦̜̌ ̡̛̞̬̦̍̚ «ˀ̨̛̖̞̦̐ ˄̡̛̬̟̦̌» 2018. ˋ. ʳI, http://www.
ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru2ch2018.pdf (access: 12.03.2020).

The studies were conducted, the classification of diversification of entrepreneurial
activities in rural territories, which will contribute to the creation of a mechanism for its
effective use to enhance new forms of employment, strengthening of competitive advantages of newly created or existing enterprises and individual entrepreneurs (Fig. 2)
and proved that for the sustainable development of the agricultural sector in general
and the rural areas, particularly important is the development of entrepreneurial activities – both agricultural and non-agricultural.
Rural employment should be increased by the creation and development of new
types of activities: rural accommodation capacity for production of goods of light and
food industry with the aim of ensuring good nutrition for people; creation of new fisheries based on cooperation, in particular the extraction of minerals as raw materials
for the manufacture of building materials for the reconstruction and development of
objects of social sphere, road construction; the development of the vast recreational
opportunities in rural areas (in Ukraine there are all the necessary conditions: the presence of forests, ponds, mineral springs, therapeutic mud etc.). Favorable climatic conditions, many historical sites help to develop the tourism industry, ski sports, leisure,
redistribution of employment in agriculture from the personal to the business sector.
Encourage the development of off-farm activities have become a focus of public administration bodies at all hierarchical levels. Problems of employment and social protection
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Non-agricultural employment

Agricultural employment

Niche agrarian production
(horticulture, berry, beekeeping,
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Diversification
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(types of
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Folk crafts, souvenir production,
handicraft
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art and national and ethnic
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Processing of agricultural products
Manufacture of certain types of
food products
Manufacture of certain types of
food products

Providing social services to the
population

Figure 2. Types of business diversification in rural areas in agricultural and non-agricultural
sectors
Source: organized on the basis of scientific information sources.

should be developed in close consistency with the issues of reviving the production
sector, reorientation of monetary and fiscal policy in the direction of their social orientation11.
In 2018, about 46 thousand economic entities of various organizational and legal
forms (including farms and small enterprises) were engaged in agricultural production
in Ukraine (Fig. 3).
Data from a sociological survey among local residents of rural areas of Poltava,
Chernihiv, Sumy, Kyiv, Vinnytsia, Chernivtsi regions, regarding the assessment of the
impact of local business activity and its importance for the village (Fig. 4) indicate that
entrepreneurial activity in the countryside is not sufficiently developed, so villagers do
not actually notice its results.
On the other hand, the high proportion of “no” answers due to the lack of proper
organization of activity of business entities and their cooperation with local authorities.
So, only 22% of respondents noted that entrepreneurs really solve the specific problems of the village. Therefore, the decisive role of the facilitator in the relationship with
businesses should take on local authorities, from skills and abilities which will depend
on encouraging and attracting entrepreneurs to solve specific social or domestic issues
of rural residents.
11

˓.ʽ. ʸ̛̛̯̦̏: E̸̡̨̨̦̥̞̦̖ ̨̛̭̯̦̺̖̌̏ ̸̨̨̭̱̭̦̌̐ ̡̡̨̨̱̬̟̦̭̌̽̐ ̭̖̣̌ ̡́ ̨̨̭̦̦̏̌ ̡̨̭̣̌̔̏̌ ̨̨̜̐
̨̡̛̬̯̱̏̚, „ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ̯̌ ̖̬̙̔̌̏̌” Academic Journal Dedicated to Publishing Articles on Economics
2012, no 9, p. 119–122, http://www.economy.in.ua/pdf/9_2012/35.pdf (access: 12.03.2020).
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Figure 3. Number of enterprises engaged in agricultural activity in 2017, by organizational
and legal forms of management [%]
Source: ˁ̡̞̣̭̖̽̽ ̨̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏ ˄̡̛̬̟̦̌: ̸̛̛̛̭̯̯̭̯̦̜̌ ̡̛̞̬̦̍̚ ̌̚ 2017 ̡̬̞. ʶ̛̟̏: ʪ̖̬̙̦̌̏̌ ̭̣̱̙̍̌
̡̛̛̛̭̯̯̭̯̌ ˄̡̛̬̟̦̌, 2018, p. 245, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg
2017_pdf.pdf (access: 12.03.2020).
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Figure 4. Evaluation of the residents of rural areas of Poltava, Chernihiv, Sumy, Kyiv, Vinnytsia,
Chernivtsi regions of Ukraine the role and importance of entrepreneurs in promoting the
solution of key problems of the village [%]
Source: own study.

The results of the study indicate the feasibility, from the point of view of constancy
of the processes of food security and preserve the environment, use the natural potential of rural areas, which, first and foremost, it is favorable for agriculture and provides
an opportunity to strengthen competitive advantages in the development of innovative, popular in the world of lines of business.
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In the context of the above-mentioned example of effective activity of the Ukrainian enterprises, it is worth noting, OOO “Lilac”, which is located in Chernivtsi region,
produces organic birch juice with added nettle, rose hips, thyme, mint, sage and other
mountain herbs. Once certified, LLC “Lilac” through Romania sells juices in the EU, but
also in Canada, Israel, USA. These mountain drinks don’t really have competitors. Or
Ukrainian agroholdings, or foreign farmers do not have those opportunities, primarily
of natural and climatic, that is in the enterprise. The main competitive advantage is the
uniqueness of the proposal, which gave the opportunity to find its market niche12.
The Law of Ukraine “On production and circulation of organic agricultural products
and raw materials” has been in force since 05.04.2015 for several years in Ukraine, 191-VIII13. Although not as many entrepreneurs as expected, they began to grow organic.
According to the law, organic producers can receive compensation from the government for paying for the certification process and planting material for organic plants.
The area under cultivation of such products is growing and is now around 0.5 hectares.
Ukraine is quite rapidly in the list of twenty countries that take an active position in the
production of organic consumer products.
In recent years, the growth of consumer demand has been characterized by the following specific plants: amaranth, chickpeas, spelled, sesame, asparagus, quinoa sage,
saffron, chokeberry. It should also be noted the traditional pumpkin for Ukraine, whose
industrial production and processing are now successfully mastered on an industrial
scale. In terms of agribusiness, niche crops also include millet, peas, oats, buckwheat.
Among the agro-industries that are quite profitable are the breeding of crayfish, worms
(vermiculture), mushrooms, bees. Flax is a popular niche culture whose cultivation
technology has been mastered in Ukraine since ancient times.
A clear example in the cultivation of flax and in the production of its processing in
the form of flour and oil is the enterprise Desnaland (Glukhiv, Sumy region). In addition
to flax, this producer occupies other, no less attractive, niches: grows candy (amaranth),
calendula, makes phyto tea from wild and cultivated plants14.
Having stable demand and an attractive price (about 730 USD/tonne) in the world
market, mustard has been cultivated in Ukraine for a very long time. Popular as blueberries, blackberries, currants, garlic etc. Because of lack of formation domestic demand,
lack of certification infrastructure sales receive less revenue due those engaged in the
cultivation of milk thistle, chamomile, spelt, lentils etc.
All that confirms once again the priority principle of entrepreneurship, which indicates that a real business needs to be flexible and adaptive, the implementation of
12

I. ʿ̡̨̖̯̬̖̦: ʺ̨̞̣̜̦̽ ̚ ̡̖̯̬̐̌̌. ʪ̬̞̦̞̍ ̴̡̖̬̥̖̬̭̞̽ ̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌ ̨̥̙̱̯̽ ̨̛̬̣̯̌̍́̚ ̚ ̨̨̨̦̔̐
̡̖̯̬̱̐̌ ̨̦̯̌̍̌̐̌ ̞̣̹̖̍̽, ̦̞̙ ̡̛̖̣̞̏ ̵̨̨̛̛̬̣̦̌̐̔̐, 2017, https://texty.org.ua/articles/76736/Miljon_z_gektara_Dribni_fermerski_gospodarstva_mozhut-76736/ (access: 11.03.2020).
13
ʿ̨̬ ̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏ ̯̌ ̨̞̍̐ ̸̨̨̬̦̞̦̟̐̌ ̡̨̨̨̡̨̭̞̣̭̭̪̬̭̟̽̽̐̔̌̽ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̯̌ ̨̛̛̛̭̬̦̏: ʯ̡̨̦̌
˄̡̛̬̟̦̌ ̞̏̔ 3 ̖̬̖̭̦̏́ 2013 ̨̡̬̱ no 425-VII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18#Text
(access: 12.03.2020).
14
I. ʿ̡̨̖̯̬̖̦: ʺ̨̞̣̜̦̽ ̚ ̡̖̯̬̐̌̌…, op. cit.
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which in the current environment provides diversification of agricultural production,
the search for niches. The cultivation of peas, lentils, mustard is an alternative sunflower, corn, which yields high profits for the small producers, farmers and households.
There is a situation when even on fertile soils agriculture is extremely unprofitable
due to the deterioration, and sometimes even the lack of infrastructure in most villages,
rising transportation, energy and other costs in many regions of Ukraine. All that has
created conditions for the diversification (and/or re-profiling activities) of small entrepreneurship in rural areas than in the non-agricultural sector, both in the direction of
production and realisation of production (joinery and furniture shop, sewing workshop,
workshop on repair and footwear, construction, furrier works) and services (car service,
Parking, refueling, retail, hairdresser, cafes, computer clubs, construction and maintenance crews, tutoring, landscaping and design, etc.).
One of the special forms of implementation of the strategy of diversification of entrepreneurial activity that has a positive impact on the development of rural areas is
agritourism, which also contributes to their socio-economic and environmental development. The growth rate of this business is ahead of other tourist region. Today in
Ukraine there are agro-tourism clusters. Thus, during the XXIX International agricultural
exhibition “Agro-2017” was presented in five clusters:
о agri-environment cluster “Medvyn” in Ivankov district, Kyiv region;
о agro-tourism cluster “Dykanka” in Dykanka district of the Poltava region;
о agri-environment cluster “Frumusika-Nova” in Tarutinsky district of Odessa region;
о agro-recreational cluster resort “Koblevo” of the Berezansky district in Mykolayiv
region;
о agro-tourism cluster “GorboGory” in Pustomytovskiy area of Lvov region.
Agritourism is characterized by the elements of rural tourism and provides the social
function of knowledge, and the rest; based on the use of resources of private farms
and agricultural enterprises. Thus, the basis for the development of rural tourism lies
a series of economic, socio - and ethno-cultural, social, personal aspects that determine
its development.
The essence of the economic aspect lies in the fact that the agritourism is a source
of income for the rural population in a situation of crisis of the agricultural sector and
the degradation of rural areas; the use of primarily not expendable resources; possibilities of improving their homes and estates, increasing their market value. Sociocultural aspect is realized through the interaction of rural people with the inhabitants
of large towns and cities (the effect of cultural and psychological mutual enrichment
in communication); it is development; the relevance of the proposal contributes to
improving the self-esteem of villagers. Ethno-cultural aspect includes the possibility
to activate resources; promotion of national cultural traditions. The personal aspect
focused on: the development of personality, which acts as a host (the need to acquire
new knowledge, skills, to raise qualification for the organization of reception); the
increase of self-identity: awareness of independence, self-confidence, relying on the
resources of the private sector. The main element in the provision of agritourism services is the person (host) that provides a leisure for tourist, and although the accomStrona | 15
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modation and cultural program are crucial, but it is the first contact with the property
owner determines the performance of future activities. Not all entrepreneurs are
prepared for this aspect of the new business.It is necessary to have developed communication skills, dynamic and friendly, with the use of modern PR-technologies to be
able to interest the tourist. It is established that doing agrotourism business requires
a greater degree of entrepreneurship (developed entrepreneurial abilities and competences) from the entrepreneur than when conducting agriculture. It is the ability to
provide quality services that shows the ability of the business entity to conduct business, not just business. Social Aspect: Cooperation at the community level to create
a full-fledged tourism product ultimately leads to an improvement in the social and
psychological climate in the community.
Today, there are a number of developments that testify to the theoretical formation and validity of directions for the formation of organizational and economic mechanism for diversification of entrepreneurial activity due to the activation of new forms
of employment, for integrated socio-economic and environmental development of
rural areas15. One of the conditions for effective socio-economic policy is to increase
the efficiency of interaction between the authorities and the business sector. In this
direction in Ukraine made a number of steps that need to enhance their implementation in practice.
The concept of the State target program of development of agrarian sector of economy for the period up to 2022 as one of its priority directions is the development of
entrepreneurial activities in rural areas, development of small and medium business,
the revival of utility craft, with the aim of creating equal conditions for the effective
functioning of farms of all organizational-legal forms of functioning, and encourage
the Association of producers in both manufacturing and the service sector, which will
strengthen their competitiveness.
The immediate step in implementing the State target program of development of
agrarian sector of economy is overcoming obstacles associated with the high cost of
raising resources in the agricultural sector; dependence on import of breeding and
seed resources; inadequate use of land rights in economic relations; the incomplete
infrastructure of the agrarian market; lack of stable rules of conduct on the regional
commodity markets; low awareness of the part of agricultural producers about market
conditions and the conditions of agribusiness on the basis of approximation of Ukrainian legislation to the requirements of the legislation of the European Union; the transition from direct state regulation of food prices to the introduction of programmes
for targeted support of low-income households, as well as creating favorable financial,
tax and organizational conditions for the activities of small and medium producers and
their associations16.
15

ʦ.ʦ. ʯ̸̨̡̞̦̱̏, ʦ.ʳ. ˃̸̡̡̱̌: ˀ̨̣̽ ̶̡̨̨̪̖̬̞̟̌ ̱…, op. cit.; ʸ.ʤ. ʥ̵̸̛̛̦̙̌̏̌, ʽ.˓. ʿ̨̣̌̏̏̌:
ʪ̴̶̡̛̛̖̬̭̞̞̏̌́ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽…, op. cit.; ʸ.ʽ. ʦ̡̨̛̭̣̖̦̌, ˓.ʽ. ʥ̶̡̛̖̬̖̦̽̌̚, ʽ.ʧ. ʮ̡̨̱̏̌: ˀ̨̨̡̛̯̏̚
̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐ ̥̖̦̖̙̥̖̦̯̱̔ ̦̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̞̔̿̏ ̏ ̵̨̱̥̏̌ ̶̨̣̣̞̞̟̐̍̌̌̚ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ˄̡̛̬̟̦̌, ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌
̯̌ ̖̬̙̔̌̏̌ 2017, no 8, p. 62–65.
16
ʿ̨̬ ̵̭̣̖̦̦̏̌́ ʶ̶̶̨̦̖̪̞̟ ʪ̨̖̬̙̦̟̌̏ ̶̨̨̞̣̟̽̏ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̨̨̬̬̦̌̐̌̐ ̡̨̭̖̯̬̱ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞
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Conclusions
Summarizing the results of the study, the following key positions on how to enhance
entrepreneurial activities for the development of rural territories of Ukraine:
о -for sustainable development of rural areas is important to the development of entrepreneurial activities – both agricultural and non-agricultural. Rural employment
should be increased by the creation of new types of activity: location of rural production of goods of light and food industry with the aim of ensuring good nutrition
for people, creation of new fisheries based on cooperation, in particular the extraction of minerals as raw materials for production of construction material in rural areas almost everywhere, for the reconstruction and development of objects of social
sphere, road construction; the development of the vast recreational opportunities
in rural areas;
о one of the main directions of development of rural territories is to diversify entrepreneurial activities, the content of which is the presence of additional types of
employment and sources of income for rural households, the optimal organizational
and economic solutions that will promote self-organization of rural economy that
will help the rational use of labor potential;
о it is proved that further intensification of entrepreneurial processes in rural areas
depends on the effectiveness of the current system of public policy. In this direction
the result of successful implementation of the Concept of the State target program
of development of agrarian sector of economy for the period up to 2022 is expected
to improve the development of the social component, including through the modernization of the infrastructure of life of rural areas to provide rural population for
housing and utility services; the provision of support in improvement and rest of
children of agricultural workers. These provisions create additional opportunities for
effective development of agribusiness enterprises, and find additional types of employment and sources of income for farmers, optimal organizational and economic
solutions that will promote self-organization of rural economy that will help the rational use of labor potential, increase of competitiveness of economy of Ukraine on
the world market and the welfare of its population.
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Wymiary jakoƑci transportu miejskiego aglomeracji
warszawskiej w percepcji konsumentów
Streszczenie. Celem badaŷ byųa ocena jakoƑci transportu publicznego w aglomeracji
warszawskiej. Opracowana zostaųa lista parametrów jakoƑci technicznej i funkcjonalnej
komunikacji miejskiej w Warszawie. Wersyfikacja poziomu jakoƑci komunikacji miejskiej
z uwzglħdnieniem tych parametrów zostaųa przeprowadzona wƑród 179 pasaǏerów w 2019 roku
na podstawie sondaǏu diagnostycznego technikČ ankiety rozdawanej. Przyjħta problematyka
badaŷ obejmowaųa: okreƑlenie czħstotliwoƑci i powodu wykorzystywania poszczególnych form
transportu miejskiego w aglomeracji warszawskiej oraz zweryfikowanie zaleǏnoƑđ miħdzy pųciČ,
posiadaniem do dyspozycji samochodu osobowego oraz czħstotliwoƑciČ wykorzystywania
poszczególnych Ƒrodków transportu a ich ocenČ. Analiza wyników badaŷ empirycznych zostaųa
poprzedzona wprowadzeniem teoretycznym do badanej problematyki.
Sųowa kluczowe: Warszawa, transport publiczny, wymiary jakoƑci

Wstħp
Transport publiczny jest staųym elementem przestrzeni miejskiej. Na zmiany w systemie transportu miejskiego wpųywajČ liczne czynniki. Po pierwsze jest to dynamiczny
rozwój miast, po drugie rozwój technologii i po trzecie zmiany w oczekiwaniach konsumentów. Warszawa jako najwiħksze miasto w Polsce jest równoczeƑnie miejscem
intensywnego rozwoju transportu miejskiej zarówno na pųaszczyǍnie technicznej, jak
i organizacyjnej. Zgodnie z danymi raportu rocznego ZarzČdu Transportu Miejskiego
(ZTM) „w dni powszednie do obsųugi linii komunikacyjnych kierowanych jest ponad
1,5 tysiČca autobusów, 423 skųady tramwajowe, 51 pociČgów metra oraz 18 jednostek
Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Sieđ komunikacyjna w Warszawie liczy okoųo 3,6 tysiČca
kilometrów, a poza stolicČ okoųo 1,4 tysiČca kilometrów. W 2019 roku komunikacja miejska przewiozųa 1 201 651 189 pasaǏerów”1. Mieszkaŷcy dzielnic centralnych majČ czħsto
do wyboru róǏne Ƒrodki transportu poruszajČce siħ na tych samych trasach. W przypad1

ZarzČd Transportu Miejskiego w Warszawie, Roczny Raport ZTM, 2019, s. 6. https://www.ztm.waw.
pl/raporty-roczne-ztm/- (dostħp: 25.05.2020).
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ku dzielnic peryferyjnych i miejscowoƑci leǏČcych na terenie ponad 30 gmin sČsiadujČcych z WarszawČ wybór Ƒrodków transportu jest bardziej ograniczony.
Celem zaprezentowanych badaŷ byųa ocena jakoƑci usųug transportu miejskiego
w Warszawie. Z uwagi na konkurencjħ ze strony róǏnych przewoǍników celowe wydawaųo siħ rozpoznanie oceny poszczególnych parametrów jakoƑci najwaǏniejszych Ƒrodków transportu. Ocenie poddano komunikacjħ metrem, autobusami, tramwajami oraz
SzybkČ KolejČ MiejskČ (SKM) i Kolejami Mazowieckimi (KM).
W opracowaniu przyjħto nastħpujČce problemy badawcze:
• Jaka jest czħstotliwoƑđ korzystania z poszczególnych form transportu miejskiego
w Warszawie?
• W jakich celach wykorzystywane sČ poszczególne formy transportu?
• Czy istnieje róǏnica w ocenie poszczególnych parametrów jakoƑci w zaleǏnoƑci od
Ƒrodka transportu, pųci respondentów, posiadania samochodu oraz czħstotliwoƑci
podróǏowania danym Ƒrodkiem transportu?

Metoda badaŷ
W badaniach wykorzystano metodħ sondaǏu diagnostycznego, a w jej ramach technikħ ankiety rozdawanej. Wybór parametrów do badaŷ zostaų poprzedzony analizČ literatury, w tym wyników badaŷ innych autorów. Dodatkowo konstrukcja kwestionariusza
staųa siħ przedmiotem warsztatów realizowanych na zajħciach ze studentami Wydziaųu
Ekonomicznego SGGW. Pozwoliųo to na udoskonalenie narzħdzia badawczego. W ankiecie znalazųo siħ dwanaƑcie pytaŷ merytorycznych i siedem pytaŷ metryczki. Zdecydowano siħ na ankietħ papierowČ (rozdawanČ), którČ wypeųniųy osoby przebywajČce na
terenie Warszawy w listopadzie 2019 roku. Jako miejsce realizacji badaŷ wybrano _ródmieƑcie, na którego terenie znajdujČ siħ przystanki i dworce wszystkich analizowanych
Ƒrodków transportu. Zebrano 185 ankiet, z czego szeƑđ byųo wypeųnionych w sposób
niepeųny lub niepoprawny. Do dalszej analizy wykorzystano zatem 179 ankiet. Zebrany
materiaų zostaų poddany analizom iloƑciowej i jakoƑciowej, a czħƑđ wyników zaprezentowano w niniejszym opracowaniu.
JakoƑđ w transporcie publicznym – analiza literatury
Transport publiczny jest jednČ z podstawowych form przemieszczania siħ ludnoƑci.
Szczególnie waǏny jest dla osób mieszkajČcych w wiħkszych miastach, których powierzchnia oraz zaawansowana infrastruktura drogowa nie pozwalajČ na szybkie, piesze przebycie wyznaczonej trasy. Funkcjonowanie transportu publicznego staje siħ istotnČ kwestiČ
w Ǐyciu codziennym, na co wpųyw ma jego konkurencyjna cena oraz oszczħdnoƑđ zwiČzana z czasem podróǏy. Transport publiczny sprzyja równieǏ Ƒrodowisku, poniewaǏ im
wiħcej osób z niego korzysta, tym mniejsze jest natħǏenie pojazdów indywidualnych,
a tym samym spowodowanych przez nie zanieczyszczeŷ. Wraz ze zwiħkszajČcČ siħ liczbČ
osób wybierajČcych tħ formħ pokonywania przestrzeni, wzrastajČ równieǏ ich oczekiwania co do jakoƑci Ƒwiadczonych usųug.
JakoƑđ usųug transportowych definiuje siħ jako „funkcjħ ich charakterystycznych cech
przyjmujČcych okreƑlone wartoƑci, które decydujČ o ogólnym poziomie wartoƑci uǏytStrona | 22
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kowej usųugi”2. Niektórzy autorzy podajČ bardziej rozszerzone okreƑlenie twierdzČc, Ǐe
„jakoƑđ usųugi transportowej jest stopniem, w jakim zaspokaja ona potrzeby uǏytkowników transportu w peųnym procesie transportowym, przy czym stopieŷ ten jest funkcjČ
cech techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych zwiČzanych z drogČ, Ƒrodkiem transportu, czasem i przedmiotem przemieszczania”3.
JakoƑđ w transporcie miejskim zaƑ rozumiana jest jako „poziom usųug, determinujČcy
zadowolenie klienta (pasaǏera) z nabytego dobra lub usųugi (przejazdu)”4. Jej zaųoǏenia
opierajČ siħ na pħtli jakoƑci usųug zaprezentowanej na rysunku 1.

Punkt widzenia klienta

Oczekiwana
jakość usługi

Punkt widzenia dostawcy

Docelowa jakość
usługi
Pomiar
wykonani

Pomiar
satysfakcji
Odczuwana
jakość usługi

Odbiorcy usług
Klienci i społeczeństwo

Dostarczana
jakość usługi

Dostawcy usług
Przewoźnik, władze, służby drogowe

Rysunek 1. Pħtla jakoƑci usųug
ródųo: W. Starowicz: JakoƑđ usųug w publicznym transporcie pasaǏerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy – czħƑđ 1, Transport Miejski i Regionalny 2004, nr 10, s. 28–29.

MoǏemy jČ rozpatrywađ zarówno z punktu widzenia klienta (jakoƑđ oczekiwana
i odczuwalna), jak i dostawcy (jakoƑđ docelowa i dostarczana). Pomiħdzy poszczególnymi elementami pħtli mogČ wystħpowađ róǏnice, jednak najistotniejszČ jest ta, która
wystħpuje miħdzy jakoƑciČ oczekiwanČ a odczuwanČ. Jest ona sygnaųem, który informuje, Ǐe naleǏy podjČđ odpowiednie dziaųania majČce na celu poprawħ oraz udoskonalenie
usųug przewozowych Ƒwiadczonych przez transport publiczny po to, aby zwiħkszyđ zainteresowanie spoųeczeŷstwa komunikacjČ zbiorowČ5. JakoƑđ w transporcie publicznym
uzaleǏniona jest od wielu czynników, które nazywane sČ kryteriami jakoƑci transportu
2

E. Drob-aba, K. aba: Zastosowanie CRM w przedsiħbiorstwach komunikacji miejskiej, Transport
Miejski i Regionalny 2008, nr 6, s. 23.
3
J. Toruŷski: JakoƑđ usųug transportowych w przewozach pasaǏerskich, Zeszyty Naukowe Akademii
Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i ZarzČdzanie 2009, nr 82, s. 24–25.
4
S. Gostkowska- DǍwig, M. Mrozik: Determinanty rozwoju jakoƑci sektora usųug transportu miejskiego
w Czħstochowie w aspekcie mobilnoƑci jej mieszkaŷców, Zeszyty Naukowe Politechniki Czħstochowskiej: ZarzČdzanie 2017, nr 26, s. 161.
5
A. Rudnicki: JakoƑđ komunikacji miejskiej, SITK, Kraków, 1991, s. 19–20.
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miejskiego, czyli oczekiwaniami oraz wymaganiami klientów. SČ one podstawČ do tworzenia tzw. postulatów przewozowych. NajczħƑciej wymienianymi postulatami sČ:
• koszt,
• czas,
• dostħpnoƑđ,
• wygoda.
KolejnoƑđ poszczególnych postulatów przewozowych w ocenie klientów transportu
publicznego jest róǏna. NaleǏy podkreƑliđ równieǏ, Ǐe nie ma moǏliwoƑci ustalenia jednorodnej hierarchii postulatów dla wszystkich miast, poniewaǏ jest ona uzaleǏniona od
lokalnych uwarunkowaŷ danego miejsca6.
Z punktu widzenia podmiotów odpowiedzialnych za organizacjħ transportu publicznego badanie jakoƑci usųug przewozowych ma na celu opracowanie strategii ksztaųtowania rynku ukierunkowanej na utrzymanie dotychczasowych klientów (pasaǏerów)
oraz w perspektywie czasu pozyskanie nowych7. Oznacza to przystosowanie cech
jakoƑci usųug w transporcie publicznym do potrzeb klientów w okreƑlonych warunkach otoczenia8.

Wyniki badaŷ empirycznych
W badaniach wziħųo udziaų 179 osób. Ponad poųowħ (57,5%) stanowiųy kobiety.
Zdecydowana wiħkszoƑđ (70,9%) to osoby mųode (do 25. roku Ǐycia). Osoby w wieku
26–35 lat stanowiųy 15,6%. Pozostaųe grupy wiekowe byųy reprezentowane w niewielkim stopniu, tj.: 36–45 lat – 5,0%, 46–55 lat – 3,9%, 56–65 lat – 2,2% oraz minimum
66 lat – 2,2%. Wiek respondentów determinowaų ich status zawodowy, bowiem aǏ
55,9% zadeklarowaųo, Ǐe studiuje. Niemal, co trzeci respondent (31,3%) przyznaų, Ǐe
pracuje, a pozostaųe osoby wskazaųy, Ǐe sČ bezrobotne (2,2%) lub sČ emerytami albo
rencistami (2,8%). Niemal 3/4 respondentów mieszkaųo na terenie Warszawy (71,5%),
pozostali w odlegųoƑci nie wiħkszej niǏ 50 km od stolicy.
Z punktu widzenia przyjħtej problematyki badaŷ waǏne jest równieǏ wyposaǏenie respondentów w indywidualne Ƒrodki transportu. Co trzeci respondent przyznaų
(35,2%), Ǐe dysponuje samochodem osobowym.
Zdecydowana wiħkszoƑđ respondentów (77,6%) korzystaųa z komunikacji publicznej
w Warszawie. Osoby, które tego nie robiųy, jako powód wskazywaųy przede wszystkim:
dojeǏdǏanie samochodem (67,5% respondentów niekorzystajČcych z transportu miejskiego), korzystanie z usųug Ubera (42,5%), poruszanie siħ pieszo (25%), przemieszczanie
siħ wųasnym rowerem (20%). Do dalszej analizy wykorzystano tylko ankiety wypeųnione
przez osoby korzystajČce z transportu miejskiego. CzħstotliwoƑđ korzystania z komunikacji miejskiej byųa zróǏnicowana (tab. 1).
6

J. Barcik, P. Czech, J. Jackiewicz: Standardy jakoƑci usųug w komunikacji miejskiej – czħƑđ I, Zeszyty
Naukowe Politechniki _lČskiej, Seria: Transport 2010, z. 67, s. 56.
7
O. Wyszomirski: Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaŷskiego, Gdaŷsk 2008, s. 284.
8
J. Figura: JakoƑđ usųug szansČ rozwoju w transporcie. Unijne perspektywy finansowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciŷskiego. Ekonomiczne Problemy Usųug 2009, nr 32, s. 259.
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Tabela 1. CzħstotliwoƑđ korzystania ze Ƒrodków transportu publicznego na terenie aglomeracji
warszawskiej przez respondentów (w %, N = 139)
Wyszczególnienie

Codziennie

Metro
Tramwaj
SKM/KM
Autobus

46,04
24,46
8,63
47,48

Dwa, trzy razy
w tygodniu
30,94
22,30
7,19
29,50

Rzadziej niǏ trzy razy
w tygodniu
16,55
41,01
28,78
16,55

Nigdy
6,47
12,23
55,40
6,47

ródųo: badania wųasne.

NajczħƑciej wykorzystywanym Ƒrodkiem transportu byų autobus i metro, najrzadziej
SKM i KM ųČczČce Warszawħ z okolicznymi miastami i miejscowoƑciami. WaǏne byųy
równieǏ powody korzystania z poszczególnych form transportu (tab. 2).
Tabela 2. Powody korzystania ze Ƒrodków transportu publicznego na terenie aglomeracji
warszawskiej przez respondentów (w %, N = 139)
Wyszczególnienie
Metro
Tramwaj
SKM/KM
Autobus

Dojazd
do pracy

Dojazd
na uczelniħ

Dojazd do punktów usųugowych,
gastronomicznych, sklepów

Rekreacyjnie

28,78
15,11
6,47
35,25

47,48
23,02
8,63
44,60

38,85
47,48
13,67
38,85

25,90
17,99
12,23
15,83

*

Respondenci mogli zaznaczađ wiħcej niǏ jednČ odpowiedǍ.
ródųo: badania wųasne.

Wiek respondentów byų powiČzany z powodami wykorzystywania omawianych
Ƒrodków transportu. W przypadku dojazdu na uczelniħ, ale równieǏ do pracy najczħƑciej
wykorzystywane byųo metro i autobusy. Co ciekawe, metro byųo równieǏ gųównym Ƒrodkiem transportu publicznego w przypadku wyjazdów w celach rekreacyjnych. Sprzyja
temu rozbudowana sieđ metra (pozwala na dojazd do Lasu Kabackiego, w pobliǏe Kampinoskiego Parku Narodowego czy na bulwary wiƑlane) oraz moǏliwoƑđ przewozu rowerów lub wypoǏyczenia rowerów miejskich w pobliǏu stacji metra.
Gųównym przedmiotem zainteresowaŷ badawczych byųa ocena poszczególnym
wymiarów jakoƑci transportu miejskiego przez respondentów (tab. 3).
W przypadku metra kryteriami najwyǏej ocenianymi przez respondentów byųa czħstotliwoƑđ kursowania, szybkoƑđ przejazdu i punktualnoƑđ. NaleǏy podkreƑliđ, iǏ poza
parametrami – dodatkowe funkcje i udogodnienia dla osób niepeųnosprawnych pozostaųe parametry uzyskaųy Ƒrednio wyǏsze wartoƑci miar statystycznych w przypadku metra
niǏ w pozostaųych Ƒrodkach transportu. DuǏe znaczenie metra dla mieszkaŷców Warszawy pokazujČ wyniki badaŷ dla Barometru Warszawskiego9, gdzie rozbudowa linii metra
9

Barometr Warszawski, Warszawa, 2019, s. 13, https://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawaw-liczbach/2019 (dostħp: 20.05.2020).

Strona | 25

A. Baliŷska, W. Olejniczak, D. Cymerman

Tabela 3. Ocena wymiarów jakoƑci transportu publicznego w Warszawie i okolicach (w skali
1–5, gdzie 1– najniǏsza, 5 – ocena najwyǏsza, cyfra 0 oznacza brak zdania; N = 139)
_rodki transportu
Parametry

metro

tramwaj

autobus

SKM/KM

M

Me

Mo

M

Me

Mo

M

Me

Mo

M

Me

Mo

Wygoda

3,96

4

4

3,10

3

4

3,33

3

3

2,05

2

0

PunktualnoƑđ

4,46

5

5

3,12

3

4

2,60

3

3

1,76

0,5

0

Klimatyzacja

3,19

4

4

2,75

3

3

2,88

3

3

1,81

0

0

3,72

4

5

3,09

3

4

3,53

4

4

1,82

1

0

3,39

4

4

2,70

3

4

2,91

3

4

1,61

0

0

CzħstotliwoƑđ kursów

4,62

5

5

3,10

3

4

3,05

3

3

1,68

1

0

GħstoƑđ przystanków

3,93

4

4

3,39

4

4

3,57

4

4

1,78

1

0

SzybkoƑđ przejazdu

4,49

5

5

3,26

4

4

2,79

3

3

2,04

0,5

0

Praca kierowców

3,58

4

5

2,83

3

4

2,83

3

4

1,82

0

0

Bezpieczeŷstwo

4,12

4

5

3,26

3

3

3,20

3

3

2,02

1

0

CzystoƑđ w wagonach,
autobusach

3,74

4

4

2,81

3

3

3,12

3

3

1,88

0,5

0

Stan techniczny

3,85

4

4

3,01

3

4

3,39

4

4

1,93

2

0

1,77

2

2

1,49

1

0

2,62

3

4

1,38

0

0

2,77

3

3

2,18

3

3

3,04

3

4

1,46

0

0

3,84

4

4

3,07

3

3

3,45

4

4

1,76

0

0

Punkty sprzedaǏy
biletów
System informacji
pasaǏerskiej

Dodatkowe funkcje
np. wi-fi, gniazdka
Udogodnienia dla
niepeųnosprawnych
Skomunikowanie
poųČczeŷ
*

M – Ƒrednia, Me – mediana, Mo – dominanta
ródųo: badania wųasne.

jest najczħƑciej podawanČ odpowiedziČ na pytanie o najpilniejsze zadania do realizacji
przez wųadze miasta. W odniesieniu do tramwajów najwyǏej ocenione przez respondentów byųy parametry: għstoƑđ przystanków, bezpieczeŷstwo, szybkoƑđ przejazdu.
Z kolei w autobusach najwyǏej oceniono: għstoƑđ przystanków, moǏliwoƑđ nabycia biletów (biletomaty wewnČtrz autobusu) oraz skomunikowanie poųČczeŷ. DoƑwiadczenia
respondentów w zakresie wykorzystywania KM i SKM byųy ograniczone, co ma odzwierciedlenie w miarach statystycznych (wartoƑci Mo, Me). Jednak osoby, które korzystaųy
z tych Ƒrodków komunikacji, oceniaųy jČ bardzo nisko.
NiskČ popularnoƑđ SKM oraz KM wƑród podróǏujČcych potwierdza równieǏ raport
ZarzČdu Transportu Miejskiego w Warszawie10, w którym wykazano, Ǐe pasaǏerowie
10

ZarzČd Transportu Miejskiego…, op. cit., s. 14.
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tego Ƒrodku transportu stanowili zaledwie 4,5% wszystkich podróǏnych. Co ciekawe,
w tym samym raporcie podano, Ǐe Ƒrednia punktualnoƑđ tramwajów i autobusów wynosiųa 92%, czego nie potwierdzajČ badania autorek niniejszego artykuųu.
Zweryfikowano czy zmiennČ róǏnicujČcČ oceny jest pųeđ respondentów (tab. 4).
Kobiety wyǏej niǏ mħǏczyǍni oceniali poszczególne parametry w odniesieniu do
metra. Tylko parametr – skomunikowanie poųČczeŷ zostaų jednakowo oceniony. Parametr ten zyskaų takie same wartoƑci miar równieǏ w przypadku tramwajów. Ten Ƒrodek transportu zostaų równieǏ jednakowo oceniony w odniesieniu do: punktualnoƑci,
czħstotliwoƑci kursów i għstoƑci sieci przystanków. Co ciekawe, mħǏczyǍni statystycznie
wyǏej niǏ kobiety ocenili aǏ szeƑđ parametrów w odniesieniu do komunikacji autobusowej, tj. punktualnoƑđ, system informacji pasaǏerskiej, punkty sprzedaǏy biletów, czħstoTabela 4. Ocena poszczególnych wymiarów jakoƑci Ƒrodków transportu miejskiego w zaleǏnoƑci
od pųci respondentów (w skali 1–5, gdzie , 1 – ocena najniǏsza, 5 – ocena najwyǏsza)
_rodki transportu
metro
Parametry

tramwaj

autobus

SKM/KM*

kobiety mħǏczyǍni kobiety mħǏczyǍni kobiety mħǏczyǍni kobiety mħǏczyǍni
N = 84
N = 54
N = 84
N = 84
N = 84
N = 84 N = 84
N = 54
M Mo M

Mo

M Mo M

Mo

M Mo

M

Mo

M

M

Wygoda

4,1 5

3,7

4

3,1

3

3,1

4

3,3

4

3,4

3

2,0

2,2

PunktualnoƑđ

4,7 5

4,1

5

3,1

4

3,1

4

2,5

3

2,8

3

1,8

1,8

Klimatyzacja

3,5 4

2,7

4

3,0

3

2,5

3

3,0

3

2,8

3

1,8

1,8

3,8 5

3,6

5

3,0

4

3,2

4

3,4

4

3,7

4

1,7

1,9

3,5 4

3,2

4

2,8

4

2,6

4

2,8

4

3,1

4

1,6

1,6

CzħstotliwoƑđ kursów 5,0 5

4,1

5

3,1

4

3,1

4

2,9

3

3,3

3

1,6

1,7

GħstoƑđ przystanków 4,3 4

3,4

4

3,4

4

3,4

4

3,4

4

3,8

4

1,7

1,9

SzybkoƑđ przejazdu

4,7 5

4,1

5

3,3

4

3,2

4

2,8

3

2,8

3

2,0

2,1

Praca kierowców

4,0 5

3,0

4

3,1

4

2,4

0

3,0

4

2,6

2

2,0

1,6

Bezpieczeŷstwo

4,3 5

3,8

4

3,4

4

3,1

3

3,2

3

3,2

3

1,9

2,2

CzystoƑđ w wagonach,
4,0 4
autobusach

3,4

4

3,0

3

2,6

3

3,2

4

3,1

3

1,8

2,0

Stan techniczny

4,0 4

3,6

5

3,1

4

2,9

4

3,4

4

3,4

3

1,8

2,1

2,0 2

1,5

1

1,4

0

1,7

3

2,8

4

2,5

3

1,3

1,5

2,9 3

2,5

4

2,2

3

2,2

3

3,1

4

2,9

4

1,3

1,6

3,8 4

3,8

4

3,0

3

3,2

3

3,3

4

3,7

4

1,6

2,0

Punkty sprzedaǏy
biletów
System informacji
pasaǏerskiej

Dodatkowe funkcje
np. wi-fi, gniazdka
Udogodnienia dla
niepeųnosprawnych
Skomunikowanie
poųČczeŷ

*Dominanta dla kobiet i mħǏczyzn w kaǏdej kategorii wynosiųa 0, dlatego pominiħto tħ kolumnħ.
ródųo: badania wųasne.

Strona | 27

A. Baliŷska, W. Olejniczak, D. Cymerman

tliwoƑđ kursów, għstoƑđ przystanków oraz skomunikowanie poųČczeŷ. Bez wzglħdu na
pųeđ poszczególne parametry w odniesieniu do transportu SKM i KM zostaųy ocenione
nisko i tylko w przypadku parametru – praca kierowy Ƒrednia ocen kobiet byųa nieco
wyǏsza niǏ Ƒrednia ocen mħǏczyzn.
ZmiennČ, która w ocenie autorek powinna wpųywađ na róǏnicowanie oferty, jest fakt
swobodnego dysponowania samochodem osobowym (tab. 5).
Respondenci, którzy deklarowali swobodne dysponowanie samochodem osobowym, Ƒrednio niǏej niǏ osoby bez samochodu ocenili wszystkie parametry komunikacji
tramwajowej i prawie wszystkie parametry metra (poza parametrem – czħstotliwoƑđ
kursów) . Wiħksze zróǏnicowanie ocen odnotowano w komunikacji autobusowej. Tylko parametr – għstoƑđ przystanków uzyskaų wyǏsze miary w przypadku dysponujČcych
samochodem. Cztery kryteria uzyskaųy te same wielkoƑci miar, tj. punkty sprzedaǏy bileTabela 5. Ocena poszczególnych wymiarów transportu miejskiego w zaleǏnoƑci od uǏytkowania (1) lub nieuǏytkowania (2) samochodu osobowego przez respondentów (w skali 1–5,
gdzie 1– ocena najniǏsza, 5 – ocena najwyǏsza)

Parametry

Wygoda
PunktualnoƑđ
Klimatyzacja
Punkty sprzedaǏy
biletów
System informacji
pasaǏerskiej

_rodek transportu
metro
tramwaj
autobus
SKM/KM*
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
N = 35
N = 104
N = 35
N = 104
N = 35
N = 104 N = 35 N = 104
M Mo M Mo M Mo M Mo M Mo M Mo
M
M
3,4 5 4,1 4 2,8 2 3,2 4 3,2 3 3,4 4
2,2
2,0
4,3 5 4,5 5 2,7 4 3,3 4 2,4 3 2,7 3
1,9
1,7
2,7 4 3,4 4 2,4 2 2,9 3 2,7 2 3,0 3
2,4
1,6
3,4

5

3,8

5

2,8

3

3,2

4

3,5

4

3,5

4

2,1

1,7

3,2

4

3,5

4

2,7

3

2,7

4

2,9

4

2,9

4

1,9

1,5

CzħstotliwoƑđ kursów

5,3

5

4,4

5

2,8

4

3,2

4

2,9

3

3,1

3

1,9

1,6

GħstoƑđ przystanków

3,8

4

4,0

4

3,0

3

3,5

4

3,7

4

3,5

4

2,1

1,7

SzybkoƑđ przejazdu

4,3

5

4,6

5

3,0

4

3,4

4

2,8

3

2,8

3

2,5

1,9

Praca kierowców

3,2

4

3,7

5

2,5

4

3,0

4

2,7

4

2,9

4

2,1

1,8

Bezpieczeŷstwo
3,7
CzystoƑđ w wagonach,
3,4
autobusach

4

4,3

5

2,9

3

3,4

3

3,1

4

3,2

3

2,3

1,9

4

3,9

4

2,5

3

2,9

3

2,9

3

3,2

4

2,2

1,8

Stan techniczny

3,5

4

4,0

4

2,8

4

3,1

4

3,4

4

3,4

4

2,1

1,9

1,6

2

1,8

1

0,9

0

1,7

3

2,3

4

2,7

4

1,6

1,3

2,3

3

2,9

4

1,8

3

2,3

3

2,8

4

3,1

4

1,8

1,3

3,8

4

3,9

5

2,7

3

3,2

4

3,3

4

3,5

4

2,1

1,7

Dodatkowe funkcje
np. wi-fi gniazdka
Udogodnienia dla
niepeųnosprawnych
Skomunikowanie
poųČczeŷ

*Dominanta dla kobiet i mħǏczyzn w kaǏdej kategorii wynosiųa 0, dlatego pominiħto tħ kolumnħ.
ródųo: badania wųasne.
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tów, system informacji pasaǏerskiej, szybkoƑđ przejazdu i stan techniczny. Z kolei w ocenie transportu SKM/KM Ƒrednia ocen dla wszystkich parametrów byųa wyǏsza u osób
dysponujČcych samochodem niǏ osób bez samochodu.
Zweryfikowano teǏ zaleǏnoƑđ miħdzy czħstotliwoƑciČ korzystania z poszczególnych
Ƒrodków transportu a ocenČ poszczególnych parametrów. Z uwagi na konstrukcje pytaŷ
zrezygnowano w tym przypadku z tablic korelacyjnych, które byųyby zbyt rozbudowane,
a wykorzystano wspóųczynnik rho-Spearmana. WartoƑđ wspóųczynnika korelacji rang
Spearmana mieƑciųa siħ w przedziale od –0,07677 do –0,26108, co wskazuje na brak lub
bardzo sųabČ korelacjħ miħdzy tymi zmiennymi.

Podsumowanie
Transport jest nieodųČcznym elementem przestrzeni miejskiej. WųaƑciwy rozwój
transportu miejskiego w istotnym stopniu determinuje jakoƑđ Ǐycia w mieƑcie. Wpųyw
ten nie ogranicza siħ jedynie do skracania czasu na dojazdy z miejsca zamieszkania do
pracy czy uczelni, ale waǏne sČ równieǏ komfort i bezpieczeŷstwo podróǏy. OczywiƑcie
istotny jest fakt, Ǐe dobrze rozwiniħty transport publiczny pozwala na ograniczenie liczby samochodów osobowych na ulicach, a tym samym redukcjħ spalin i poprawħ jakoƑci
Ǐycia wszystkich mieszkaŷców, ale problem ten, chođ bardzo istotny, nie byų podejmowany w analizowanych badaniach.
Zaprezentowane wyniki badaŷ empirycznych potwierdziųy publikowane w opracowaniach i raportach (m.in. w Barometrze Warszawskim) informacje o bardzo maųej
popularnoƑci SKM i KM, a bardzo duǏej metra i autobusów.
Co ciekawe, SKM i KM ųČczČce miasto stoųeczne z atrakcyjnymi obszarami rekreacyjnymi byųy przez respondentów relatywnie rzadko wykorzystywane w tym celu. W przypadku dojazdów do pracy respondenci najczħƑciej wykorzystywali autobusy. Byų to
równieǏ Ƒrodek transportu najczħƑciej, obok metra, wykorzystywany w dojazdach na
uczelnie. Z kolei w przypadku dojazdów do placówek usųugowo-handlowych najchħtniej
respondenci korzystali z komunikacji tramwajowej.
Respondenci zauwaǏali wyraǍne róǏnice w poziomie jakoƑci poszczególnych Ƒrodków
transportu. Relatywnie najwyǏej ocenione zostaųo metro, chođ ocena parametrów dotyczČcych dodatkowych funkcji (w tym wi-fi) i udogodnieŷ dla osób niepeųnosprawnych
byųa niska, co wskazuje na niewystarczajČcy poziom jakoƑci tych obszarów. ZauwaǏono teǏ pewne róǏnice w ocenach poziomu jakoƑci w zaleǏnoƑci od pųci respondentów.
Kobiety statystycznie wyǏej niǏ mħǏczyǍni oceniųy metro, a mħǏczyǍni wyǏej niǏ kobiety
transport autobusowy.
Wersyfikacjħ zaleǏnoƑci miħdzy ocenČ poszczególnych Ƒrodków transportu a czħstotliwoƑciČ korzystania z nich przeprowadzono, wykorzystujČc wspóųczynnik rho-Spearmana. WartoƑci tego wspóųczynnika wskazaųy na brak lub znikomČ zaleǏnoƑđ miħdzy
tymi zmiennymi. ZauwaǏono jednak wyraǍnČ róǏnicħ miħdzy ocenČ Ƒrodków transportu
a moǏliwoƑciČ korzystania z samochodu osobowego przez respondentów. W tym przypadku najciekawsze wydajČ siħ wyniki dotyczČce SKM i KM, bowiem Ƒrednia ocen dla
wszystkich parametrów byųa wyǏsza w przypadku osób dysponujČcych samochodem
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osobowym niǏ osób bez samochodu. Z kolei respondenci bez moǏliwoƑci dysponowania samochodem ocenili wyǏej wszystkie parametry komunikacji tramwajowej i prawie
wszystkie metra.
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Quality dimensions of the urban transport in the Warsaw agglomeration
in the perception of consumers
Summary. The aim of the study was to assess the quality of the public transport in the Warsaw
agglomeration. A list of technical and functional quality parameters of public transport in Warsaw was developed. The version of the quality of public transport, including these parameters,
was carried out among 179 passengers in 2019 through surveys. Accepted research issues
included: determining the frequency and reason for using individual forms of urban transport
in the Warsaw agglomeration. The relationship between sex, possession of a passenger car
and the frequency of using individual means of transport and the assessment of these means
was also verified. The analysis of empirical research results was preceded by a theoretical
introduction to the studied issues.
Key words: Warsaw, public transport, quality dimensions
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Indicators of the level of food security in Ukraine
Summary. The article analyzes the domestic and world methods of assessing the level of food
security. The national peculiarities of food security are considered, its level in Ukraine is analyzed according to the indicators of daily energy value of human diet, consumption of different
types of food per capita, food structure and food independence. The calculated indicators of
adequacy of consumption for certain foods are quite low, in particular: fish and fish products;
fruits, berries and grapes; milk and dairy products; meat and meat products. These indicators
are evidence of an imbalance in the diet of the population, which is trying to provide their own
energy needs through more affordable products. The key problem of food security in Ukraine
today is the affordability of products. It is the low purchasing power of the population that in
some way hinders the development of production and the economy as a whole.
Key words: food security, food security indicators, food consumption, accessibility, solvency

Introduction
The country’s food security has a strategic importance, which determines not only
food but also national security. Ensuring the country’s food security determines the
general foundations of domestic and foreign policy, social stability in society, solving the
demographic problem and improving the quality of life.
The concept of national food security is closely related to the concept of food independence (self-sufficiency), security, satisfaction of food needs of the population
through the required level of own production.
The problem of food security becomes especially acute in modern conditions of economic downturn, accompanied by inflation, falling living standards, rising social tensions.
The effectiveness of solving this problem reflects the level of development of the
agro-industrial complex and the economy as a whole, political independence and stability, the ability of the state to satisfy one of the urgent needs of its citizens – the need
for food.
Methodology
The state of food security at the level of an individual country is influenced by many
factors: from production to weather conditions, geographical location and even corruption. Based on this, the calculation of the level of food security requires taking into
account many factors and forming on the basis of a certain overall rating.

nblenda176@gmail.com
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Taking the main factors into account, in 2012 the research unit of the Economist
magazine proposed The Global Food Security Index.1. The Global Food Security Index
considers the main issues of food availability, accessibility and quality in 113 countries.
The index is a dynamic quantitative and qualitative benchmarking model built on 28
unique indicators that measures the importance of these food security factors in both
developing and developed countries.
The index till 2016 consisted of three general indicators: quality and safety, financial
affordability and physical affordability of food. In 2017, a fourth indicator was added
– natural resources and sustainability. This category assesses a country’s exposure to
the impacts of a changing climate; its susceptibility to natural resource risks; and how
the country is adapting to these risks. This change in the calculation methodology is due
to the fact that in 2017, for the first time in five years, there was ̌ deterioration in global
food security. In addition to traditional risks, global warming and adverse weather conditions are playing an increasingly important role2.
Assessment of the state of food security of Ukraine is carried out in accordance with
the Methodology for determining the main indicators of food security, approved by the
Cabinet of Ministers of Ukraine dated 05.12.2007 no 1379 Some issues of food security3. Such indicators of food security are:
о daily energy value of the human diet;
о providing the human diet with the main types of products;
о adequacy of grain stocks in state resources;
о economic availability of products;
о differentiation of the cost of food by social groups;
о capacity of the domestic market of individual products;
о food independence for a particular product.
According to a certain method, the indicators that characterize the state of food
security of the state (region) are calculated for the following main groups of food products: bread and bakery products; potato; vegetables, watermelons, melons and gourds;
fruits, berries and grapes; sugar; oil; meat and meat products; milk and dairy products;
fish and fish products; eggs. In this case, the method of evaluation of indicators involves
determining their optimal, threshold and threshold levels.

Research results
Since 2014, Ukraine’s position in the rating of the Global Food Security Index has
been declining. In 2018, the country ranks 63rd with a total of 55.7. However, it should
be noted the increase in indicators of availability and quality/safety of food – 73 and 46
places, respectively.
1

The Global Food Security Index, https://foodsecurityindex.eiu.com/ (access: 20.03.2020).
What is world food security and why Ukraine ranks 63rd in the ranking, https://bakertilly.ua/news/
id44424 (access: 25.03.2020).
3
Some food security issues. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 5, 2007,
no 1379, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF (access: 25.03.2020).
2
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According to the data of Index, the main advantages of the country include a relatively small percentage of people below the global poverty line (99.8 points out of
a maximum of 100). In addition, strengths include food safety indicators (98.4 points),
low food losses, moderate tariffs on agricultural imports, low production volatility and
the availability of food security programs. Among the most serious problems, experts
attributed the low level of GDP per capita, insufficient funding for research and development in the agricultural sector, as well as the risks of political instability. Ukrainian
farmers also have problems with access to cheap loans4.
In the 2019 ranking, compared to the previous year, Ukraine slightly improved its
overall score – 57.1, however, the growth rate of many other countries was much higher, as a result of which Ukraine ranked 76th.
In 2019, as in the previous year, the first three leading positions in food security remained Singapore (87.4 points), Ireland (84 points) and the United States (83.7 points),
despite the fact that new indicators have been added to the rating, including food expenditures, agricultural infrastructure and food standards5.
Analysis of one of the main indicators of the level of food security in Ukraine shows
that in 2018 the average daily energy value of the diet of the average Ukrainian continues to decline, as in previous 2015–2017 (Fig.1). It should be noted, that till 2014 there
was an increase in this indicator compared to the level of 2000, for which the average
daily caloric intake was 2661 kcal, or 106.4% of the limit criterion.
In 2018, the average Ukrainian consumed 2706 kcal per day, which is 233 kcal less
than in 2014, for which the level of this indicator was the highest and amounted to
2939 kcal. The caloric content of the diet is still 8.2% higher than the established limit
criterion (physiological minimum) – 2500 kcal (1375 kcal – animal products and 1125
kcal – vegetable products)6.
The energy value of the average daily diet is formed mainly with the help of plant
products consumption, respectively, plant products in the structure of the diet in 2018
accounted for 70.9%, and animal – only 29.1%, which is 25.9% lower than the established average daily physiological minimum for humans (products of animal origin
should be 55% in the structure of average daily consumption).
The optimal situation is when the actual consumption of food by a person during the year corresponds to the rational norm, namely, the ratio between actual and
rational consumption is equal to one. In recent years, we have noticed a violation
of the structure of nutrition due to insufficient actual consumption of high-calorie
foods – milk and dairy products, meat and meat products, fruit and fish products, the
average annual consumption per capita is much lower than scientifically sound physiological standards.
4

The results of the Global Food Security Index 2018, Information and analytical newspaper Agribusiness Today, http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/11949-oholosheni-rezultaty-doslidzhennia-hlobalnoho -indeksu-prodovolchoi-bezpeky-2018.html (access: 25.03.2020).
5
The Global Food Security Index, https://foodsecurityindex.eiu.com/ (access: 20.03.2020).
6
Some food security…, op. cit.
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Figure 1. Dynamics of caloric content of average daily food consumption by the population
of Ukraine for 2000–2018 per capita [kcal]
Source: made by the author based on data Agriculture of Ukraine 2018: Statistical Yearbook, State
Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_
2018%20.pdf (access: 18.03.2020).

Analysis of consumption of basic food products per capita, per year shows that,
despite the growth in the dynamics, the food market in Ukraine operates in conditions
of low demand of the vast majority of the population for almost all food products except bread, potatoes and vegetables. Thus, the calculation of indicators of adequacy
of consumption of basic food products by the population of Ukraine to determine the
ratio between actual consumption and rational consumption norms showed that the
actual level of consumption during 2000–2018 of most foods does not reach the recommended level (Tab. 1).
Source: calculated by the author according to the data Agriculture of Ukraine 2018:
Statistical Yearbook, State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua/
druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf (access: 18.03.2020). During the
investigation period, the largest lag of actual consumption from the rational was observed for: fruits, berries and grapes – 36 (62%), milk and dairy products – 36 –(48%);
meat and meat products – 31 –(59%); fish and fish products – 27 –(58%).
At the same time, the consumption of the least expensive products (eggs, oil, potatoes, bread and bread products) reached or exceeded the recommended level. During
the economic crisis, due to a significant increase in food prices, the population limits
itself in the consumption of meat and dairy products, fish and fish products, and fruits,
as their cost is much higher than other foods. Accordingly, the consumption of cheap
bakery products, eggs, potatoes and vegetables is increasing. Therefore, the energy
needs of the population are provide by increasing the consumption of cheap (more afStrona | 34
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Table 1. Indicators of adequacy of annual food consumption per one person
Rational
norms*
[kg]
80
380
290
101
124

2000

2010

2014

2015

2016

2017

2018

0.410
0.524
0.572
1.237
1.092

0.650
0.543
1.000
1.102
1.040

0.676
0.586
1.069
1.074
1.137

0.636
0.552
0.966
1.022
1.109

0.643
0.639
0.921
1.000
1.127

0.646
0.526
0.941
0.998
1.156

0.660
0.520
0.948
0.985
1.124

Vegetables, water-melons,
melons and gourds

161

0.632

0.891

1.014

0.999

1.017

0.988

1.018

Fruits, berries and grapes

90

0.326

0.533

0.581

0.566

0.552

0.587

0.642

Fish and fish products

20

0.420

0.725

0.555

0.430

0.480

0.540

0.590

Products
Meat and meat products
Milk and dairy products
Eggs (pcs)
Bread products
Potato

Sugar
38
0.968 0.976 0.955 0.940 0.876 0.800 0.784
Oil
13
0.723 1.138 1.008 0.946 0.900 0.900 0.915
*Food consumer basket о 2016 VS rational norms, http://edclub.com.ua/analityka/prodovolchyy-spozhyvchyy-koshyk2016-vs-racionalni-normy (access: 18.03.2020).

fordable) products, which indicates an imbalance in the diet of the population. Moreover, the reduction in consumption of some products may be due, not only economic,
but also ethical and religious reasons.
In general, there is a tendency to increase the food adequacy index. Despite these
positive changes, the level of consumption of most products still remains lower than
the recommended norms. The highest level of consumption and the most balanced diet
is observed in 2014.
The level of consumption of such important for the human body products as meat,
fish, fruits and berries, although it has a general tendency to increase during 2000–
2018, but in 2018 does not ensure the achievement of not only rational physiological
norms of consumption, but even minimal, forming a food consumer basket (Tab. 2).
The determining cause of insufficient consumption of certain foods is the decline in
real incomes. Average wages have risen by almost 110% over the past eight years, while
basic food prices have risen by 270 to 490%, depending on the species. Thus, in 2015,
Ukrainians could afford to buy 1.5–2.5 times less products than in 2008 (the year of the
global crisis), the worst since the Great Depression7.

7

The purchasing power of Ukrainians is declining, https://antikor.com.ua/ articles/70185 kupiveljna_
spromohnistj_ukrajintsiv_vse_biljshe_padaje (access: 25.03.2020).
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Table 2. The level of annual food consumption in 2018 per one person [kg]

Products

Food
consumer
basket*

Rational
norms
(MOH)

Food consumer basket compared to the
rational norm

Actual consumption
in 2018

+; –
[kg; pcs]

%

+; –
[kg; pcs]

51.9
327.6
220
94.7
95

80
380
290
101
124

–28.1
–52.4
–70
–6.3
–29

64.9
86.2
75.9
93.8
76.6

52.8
197.7
275
99.5
139.4

in to the
rational
norm
[%]
66.0
52.0
94.8
98.5
112.4

Vegetables, water-melons,
melons and gourds

110

161

–51

68.3

163.9

101.8

Fruits, berries and grapes

85.2

90

–4.8

94.7

57.8

64.2

Fish and fish products
Sugar

13.7
30.6

20
38

–6.3
–7.4

68.5
80.5

11.8
29.8

59.0
78.4

Oil

8.1

13

–4.9

62.3

11.9

91.5

Meat and meat products
Milk and dairy products
Eggs (pcs)
Bread products
Potato

*B. Paskhaver: The food dimension of poverty alleviation, The economy of Ukraine 2004, no. 10,
p. 71–76.
Source: calculated by the author according to the data Agriculture of Ukraine 2018: Statistical Yearbook, State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/
zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf (access: 18.03.2020).

The next indicator that characterizes the food security of the state is the economic
affordability of food – products a stable opportunity for the population to purchase
basic food products of appropriate quality in the quantity and range needed to ensure
nutrition. This indicator is defined as the share of food expenditures in the sum of total
expenditures of households.
In 2018, the total expenditures of households was, on average, UAH 7438.06 per
month, which is 19.5 % more than in the previous year. Of this total, households spent
UAH 3366.96 per month on food, or 45.3% of total cash expenditures8. In 2014, on
average, households spent UAH 1766.14 per month on food, which was 47.8% of the
amount of money spent9. Thus, the indicator of food availability in 2014 reached 47.8%,
with its 60 percent threshold, and in 2018 it was 45.3% In the overall structure of food
expenditures, the highest share was occupied by the costs of: meat and meat products
8

Statistical Yearbook, Expenditures and resources of households in Ukraine 2018, http://www.ukrstat.
gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/06/zb_vrdu2018.pdf (access: 18.03.2020).
9
Statistical Yearbook. Expenditures and resources of households in Ukraine 2014, http://www.ukrstat.
gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/06/zb_vrdu2018.pdf (access: 18.03.2020).
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– 21.9% in 2014, and in 2018 increased to 22.9%; bread and bakery products – 15.3%
and 16%, respectively, as well as 10.5% for milk and dairy products (Figs 2, 3).

So@ drinks
5,7%

Other
2,5%

Meals outside
the home
4,1%

Bread and bakeryproducts
15,3%

Sugar
and sugar-containing
products 8,1
Meat and meat
products
21,9%

Vegetables and potato
8,0%
Fruits
6,4%

Oil and fat
Fish and ﬁsh products
8,8% Eggs
6,6%
2,1% Milk and dairy
products
10,5%

Figure 2. Structure of food expenditures of Ukrainian households in 2014 [%]
Source: made by the author based on the data Statistical Yearbook, Expenditures and resources
of households in Ukraine 2014, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/06/zb_
vrdu2018.pdf (access: 18.03.2020)

So@ drinks
5,8%
Other
2,5%
Sugar and sugar-containing
products
7,1%

Meals outside
the home
4,1%

Vegetables
and potato 7,3%
Fruits
6,3%

Bread and
bakery
products
16,0%
Meat and meat
products
22,9%

Oil and fat
8,5%
Eggs
2,5% Milk and dairy
products
10,9%

Fish and ﬁsh
products
6,1%

Figure 3. Structure of food expenditures of Ukrainian households in 2018 [%]
Source: made by the author based on the data Statistical Yearbook, Expenditures and resources of households in Ukraine 2018, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/06/zb_vrdu2018.pdf
(access: 18.03.2020)
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The availability of food is limited by the solvency of the population. In 2014, the
average monthly cost of a set of products was 47.8% of the average monthly salary, in
2018 the cost of food (including meals outside the home) was 45.3%, which is 2.5 percentage points less than in 2014, however, these figures are twice the data for the EU,
where the share of food costs is determined in the range of 20–25%10.
Reducing the share of food costs does not allow us to conclude that improving the
affordability of food for the population of Ukraine. Taken the analyzed previous indicators on the caloric content of the diet and the adequacy of consumption of certain
products, where there is a marked deterioration, it should be understood, that it is
not about improving economic access to food by increasing the purchasing power of
Ukrainians, but the reorientation of family budgets due to the quality and quantity of
food (confirmed by indicators 1 and 2).
Low purchasing power of the population in some way hinders the development of
production and the economy, as a whole. Solvent demand is an important component
that forms the basis for the formation of food market capacity. With limited solvency,
a significant part of production is produced on personal farms of the population and
consumed directly by producers, i.e. passes the stage of exchange, which reduces the
demand for the value determined by the consumption of own products.
Another important indicator for assessing the level of food security, which is included in the domestic Methodology, is the country’s import dependence on a particular
product. The limit criterion for this indicator is set at 30%. In 2018, satisfying the needs
of the population in food, within its purchasing power, is almost entirely provided by
domestic products, with the exception of fruits and berries. It should be noted, that
Ukraine is increasing grain exports. With the increase in exports, imports of some types
of products are also growing. Imports of fruits, berries and grapes, as well as meat and
meat products, increased the most. The share of imports by these groups in total consumption is very high and in 2018 is 35.9% with a 30 percent threshold criterion), as
well as oils (the share of imports – 51.7%) and meat and meat products share of imports
–12.7%)11. In part, a significant percentage of imports of fruits, berries and oil is determined by the import into Ukraine of products that are not produced in our natural and
climatic conditions: tropical fruits, olive oil, so on.
Providing food security in Ukraine requires the maintenance of an appropriate level
of food self-sufficiency, which involves the use of state support for domestic agricultural
producers and the use of measures to control imported products to protect their own
producers from foreign competition.

10

ʳ.ʦ. ʶ̨̡̹̣̌̔̌: ʿ̛̯̦̦̌́ ̸̨̨̨̨̪̬̣̟̔̏̽ ̡̛̖̪̖̍̚ ̏ ̡̨̡̦̯̖̭̯̞ ̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔ ̶̞̦̯̖̬̞̟̐̌ ̨̨̬̬̦̌̐̌̐
̡̨̭̖̯̬̱ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ˄̡̛̬̟̦̌. ʺ̯̖̬̌. ̡̦̱̌. ̡̪̬̯̌. ̴̡̨̦. “ˁ̸̱̭̦̞̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̯̌ ̡̛̛̪̖̬̭̪̖̯̏
̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔ ̶̞̦̯̖̬̞̟̐̌’ ̨̨̬̬̦̌̐̌̐ ̡̨̭̖̯̬̱ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ˄̡̛̬̟̦̌”. ʶ̛̟̏: ʻʻˉ “ʳʤʫ” 2015. ˁ.
144–148.
11
Agriculture of Ukraine 2018: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine, http://www.
ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf (access: 18.03.2020).
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Conclusions
Food security is the most important component of the national security of any state.
In the context of active European integration, on the one hand, and, at the same time,
a large-scale socio-economic crisis and hostilities in the east, Ukraine faces significant
challenges in ensuring its food security.
The defining requirement of food security both at the international level and at the
state level is a stable supply of food in sufficient quantities. However, just ensuring sufficient food production does not guarantee an adequate level of food security. Market
equilibrium is always maintained in such a way that production is ready to increase at
any time as soon as effective demand increases, but actually produces as much as real
(primarily financial) demand allows. It is because of its decline in Ukraine that the physical volume of the social product is constantly declining.
The analysis of food security indicators showed, that Ukraine is able not only to
ensure food security in the domestic market, but also to strengthen its position at the
global level. Ukraine’s position in the Global Food Security Index can be significantly
improved due to “non-food” factors – achieving political stability, improving macroeconomic indicators, increasing incomes, overcoming corruption, stimulating and financing
research and innovation, so on.
To ensure the stability of Ukraine’s food security, it is necessary to focus on a comprehensive problem solving. This approach should cover economic, political, legal, innovative and social aspects. On the one hand, it is the ability to mobilize domestic resources and agro-industrial potential of the country to produce sufficient food, on the
other – the ability to provide the food needs of the population, increasing its income.
A sufficient number of food products, their availability provide social and political stability in society, creating conditions for economic development of the state.
Based on the experience of economically developed countries, we note that the
state must provide price support for the income of agricultural producers, eliminating
price disparities in trade between industry and agriculture, between urban and rural
areas.
An integrated approach to solving the problem guarantees not only the country’s
food security based on the development of agriculture and the food sector as a whole,
but also the stability of the entire economy.
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Dziaųania proekologiczne jako obszar spoųecznej
odpowiedzialnoƑci przedsiħbiorstw gastronomicznych
Streszczenie. Koncepcja spoųecznie odpowiedzialnego przedsiħbiorstwa coraz czħƑciej doceniana
jest przez przedsiħbiorców, takǏe tych dziaųajČcych na polskim rynku usųug gastronomicznych,
którzy poszukujČ pozamaterialnych czynników przewag konkurencyjnych. WƑród zagadnieŷ CSR
podejmowanych przez przedsiħbiorstwa znajdujČ siħ m.in. dziaųania obejmujČce swym zakresem
Ƒrodowisko naturalne, które przedsiħbiorcy traktujČ na równi z innymi interesariuszami. Wobec
powyǏszego celem przyjħtych rozwaǏaŷ staųo siħ ukazanie deklaratywnego i praktycznego
podejƑcia przedsiħbiorców branǏy gastronomicznej do dziaųaŷ proekologicznych pozwalajČcych
chroniđ Ƒrodowisko naturalne. W pracy wykorzystano kwerendħ wybranych publikacji
naukowych, analizħ i ocenħ wyników badaŷ wųasnych i danych wtórnych oraz wskazano przykųady
dziaųaŷ proekologicznych realizowanych przez przedsiħbiorstwa gastronomiczne. Konkluzja
podjħtych rozwaǏaŷ wskazuje, Ǐe Ƒrodowisko naturalne jest waǏnym obszarem praktyk obecnym
w dziaųaniach przedsiħbiorców branǏy gastronomicznej w Polsce, co potwierdzajČ zarówno
wyniki badaŷ wųasnych, jak i branǏowe trendy rynkowe.
Sųowa kluczowe: dziaųania proekologiczne, spoųeczna odpowiedzialnoƑđ przedsiħbiorstw
(CSR), przedsiħbiorstwa gastronomiczne

Wstħp
Koncepcja spoųecznej odpowiedzialnoƑci przedsiħbiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) z roku na rok dostrzegana jest przez coraz liczniejsze grupy liderów
rynkowych poszukujČcych pozamaterialnych czynników przewag konkurencyjnych, które
mogųyby wspólnie z czynnikami materialnymi, wynikajČcymi z przyjħtych i realizowanych
strategii biznesowych, ksztaųtowađ pozycjħ konkurencyjnČ przedsiħbiorstwa na rynku.
Na wzrost zainteresowania koncepcjČ CSR wƑród przedsiħbiorców wpųyw miaųy
przede wszystkim procesy globalizacyjne, wprowadzone regulacje prawne oraz idea
zrównowaǏonego rozwoju1. Do tego przywoųanego zestawu czynników, które nie tworzČ
enumeratywnego katalogu, zaliczyđ naleǏy takǏe2:
1

V.M. Panapanaan, L. Linnanen, M.M. Karvonen, V.T. Phan: Roadmapping Corporate Social Responsibility in Finnish Companies, Journal of Business Ethics 2003, nr 44(2/3), s. 133–148.
2
Wiħcej: Barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, CSR w praktyce, 4. edycja, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/07/CCIFP_BAROMETR_CSR-2019.pdf (dostħp: 15.05.2020);

agnieszka_bobola@sggw.edu.pl
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 oczekiwania ze strony pracowników / dostawców / klientów / spoųecznoƑci lokalnych,
 dzielenie siħ dobrymi praktykami duǏych firm zagranicznych, posiadajČcych doƑwiadczenie w dziedzinie CSR,
 szerzenie wiedzy na temat CSR i dobrych praktyk przez media (artykuųy, audycje,
dodatki prasowe),
 szerzenie wiedzy na temat CSR i dobrych praktyk przez organizacje (targi, konferencje, szkolenia),
 koniecznoƑđ dostosowania siħ do wymogów europejskich, np. obowiČzek raportowania danych pozafinansowych,
 dostħpnoƑđ funduszy unijnych.
Rozwój idei CSR zauwaǏalny jest takǏe w dziaųalnoƑci przedsiħbiorstw gastronomicznych, które odgrywajČ na polskim rynku coraz wiħkszČ rolħ spoųecznČ i gospodarczČ3.
WartoƑđ rynku usųug gastronomicznych w Polsce w 2019 roku szacowana byųa na poziomie 36,6 mld zų, odnotowujČc w kilku ostatnich latach rokroczny wzrost wielkoƑci o 4–5%4.
Dziaųo siħ to pomimo spadku ogólnej liczby placówek gastronomicznych w Polsce5.
Celem tego artykuųu jest ukazanie deklaratywnego i praktycznego podejƑcia przedsiħbiorców branǏy gastronomicznej prowadzČcych dziaųalnoƑđ gospodarczČ w Polsce do
dziaųaŷ proekologicznych bħdČcych jednym z obszarów CSR.

Metody badaŷ
Artykuų zawiera kwerendħ wybranych zapisów naukowych obejmujČcych swym zakresem koncepcjħ spoųecznej odpowiedzialnoƑci przedsiħbiorstw, obszary CSR, Ǎródųa przewag konkurencyjnych wraz z identyfikacjČ dziaųaŷ proekologicznych realizowanych przez
przedsiħbiorstwa gastronomiczne, którČ przeprowadzono na podstawie analizy danych zastanych (znajdujČcych siħ na stronach internetowych dobrych praktyk FOB6 oraz stronach
internetowych najwiħkszych udziaųowców rynkowych branǏy gastronomicznej w Polsce).
W pracy przedstawiono równieǏ wyniki badaŷ wųasnych obejmujČce teoretyczne
i praktyczne aspekty zarzČdzania CSR w przedsiħbiorstwie gastronomicznym. Badanie
empiryczne oparto na metodzie sondaǏu diagnostycznego, technikČ badawczČ byų wywiad, a narzħdziem kwestionariusz wywiadu. Wywiady przeprowadzono z 99 osobami
peųniČcymi funkcje zarzČdcze w przedsiħbiorstwach gastronomicznych w latach 2014–
–2016. Po zweryfikowaniu udzielonych odpowiedzi do analiz prezentowanych w niniejszej pracy wybrano 90 wywiadów (tab. 1). Wyniki dziewiħciu wywiadów pominiħE. Mazur-Wierzbicka: Wpųyw konsumentów na rozwój spoųecznej odpowiedzialnoƑci przedsiħbiorstw,
Handel Wewnħtrzny 2015, nr 4(357), s. 296–306.
3
G. Levytska, J. Wrzesiŷska-Kowal: Spoųeczna odpowiedzialnoƑđ biznesu w dziaųalnoƑci przedsiħbiorstw
gastronomicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywnoƑciowej 2013, nr 104, s. 171–183.
4
WiadomoƑci handlowe: Rynek gastronomiczny szybko roƑnie. Polacy coraz czħƑciej jadajČ poza domem, 2020, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-gastronomiczny-szybko-rosnie-polacy-coraz-cz,59853 (dostħp: 15.05.2020).
5
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostħp: 20.05.2020).
6
https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/?trd%5B%5D=2917&ppp=5 (dostħp: 15.05.2020).
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Tabela 1. Charakterystyka przedsiħbiorstw gastronomicznych
Udziaų
[%]
jednoosobowa dziaųalnoƑđ gospodarcza
37
spóųka z o.o.
27
spóųka cywilna
12
Forma organizacyjno-prawna
spóųka akcyjna
10
(N = 89)*
spóųka komandytowa
7
spóųka jawna
5
inna (stowarzyszenie)
2
do 5 lat
47
od 6 do 9 lat
13
DųugoƑđ funkcjonowania na rynku
(N = 90)*
od 10 do 15 lat
18
powyǏej 15 lat
22
lokalny
71
krajowy
16
Obszar prowadzonej dziaųalnoƑci gospodarczej
(N = 90)*
miħdzynarodowy
9
regionalny
4
krajowe
86
ródųo kapitaųu finansujČcego
mieszane
10
(N = 84)*
zagraniczne
4
bardzo dobra
28
dobra
56
Ocena sytuacji finansowej
dostateczna
13
(N = 89)*
zųa
2
niedostateczna
1
*
RóǏne liczby N podane w poszczególnych pytaniach wynikajČ z braków danych zwiČzanych z odmowČ
udzielenia odpowiedzi przez respondentów.
ródųo: badanie wųasne.
Wyszczególnienie

to z uwagi na braki danych obejmujČcych kwestie CSR. Prezentowane wyniki sČ czħƑciČ wiħkszego badania obejmujČcego swym zakresem wybrane obszary zarzČdzania
w przedsiħbiorstwach gastronomicznych i hotelarskich.
Charakterystyka przedsiħbiorstw gastronomicznych, w których przeprowadzono
wywiady pod wzglħdem formy organizacyjno-prawnej, wskazaųa na dominacjħ: jednoosobowych dziaųalnoƑci gospodarczych (37%), spóųek z ograniczonČ odpowiedzialnoƑciČ (27%) i spóųek cywilnych (12%) o dųugoƑci funkcjonowania na rynku do 5 lat (47%).
Warto podkreƑliđ teǏ, Ǐe badane przedsiħbiorstwa gastronomiczne dziaųaųy gųównie na
rynku lokalnym (71%), znacznie rzadziej na krajowym i miħdzynarodowym (odpowiednio 14% i 8%). DominujČcym Ǎródųem kapitaųu finansujČcego byųy Ƒrodki krajowe (86%).
BiorČc natomiast pod uwagħ subiektywnČ ocenħ sytuacji finansowej w przedsiħbiorstwie, badani ocenili jČ jako dobrČ (56%) lub bardzo dobrČ (28%).
Strona | 43

A. Bobola

Elementami uzupeųniajČcymi publikacjħ sČ Ǎródųa wtórne w postaci wyników badaŷ
Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci z 2011 roku oraz Francusko-Polskiej Izby
Gospodarczej z 2019 roku i Gųównego Urzħdu Statystycznego z lat 2016–2018.

O CSR w teorii
Spoųeczna odpowiedzialnoƑđ przedsiħbiorstwa (CSR) nie ma jednej definicji ani w literaturze przedmiotu, ani w praktyce gospodarczej. AnalizujČc Ǎródųa literaturowe, dostrzec
moǏna ewolucjħ tego pojħcia7 pozwalajČcČ na okreƑlenie Ǎródeų odpowiedzialnoƑci8, rodzajów i zakresów odpowiedzialnoƑci, przygotowanych do realizacji celów odpowiadajČcych wymaganiom i oczekiwaniom róǏnych grup interesariuszy (klientów, akcjonariuszy,
pracowników, Ƒrodowisko naturalne itd.)9 oraz poziomów odpowiedzialnoƑci10.
NiezaleǏnie jednak od czasu powstania definicji CSR, do cech wspólnych charakteryzujČcych tħ ideħ zaliczyđ moǏna (rys. 1)11:
 dobrowolnoƑđ,
 zarzČdzanie relacjami,
 zorientowanie na interesariuszy,
 równowagħ ekonomiczno-spoųecznČ,
 wartoƑci i praktykħ biznesowČ,
 wychodzenie poza obszar dziaųaŷ filantropijnych, które z punktu widzenia przedsiħbiorstwa traktowane sČ jako niepotrzebne Ǎródųo kosztów.
Obszary dziaųaŷ CSR doprecyzowane zostaųy w niecertyfikowanej normie ISO 26000,
która traktowana jest jak przewodnik na drodze do odpowiedzialnoƑci spoųecznej przedsiħbiorstwa/organizacji. WyróǏnione w ramach niej pola odpowiedzialnoƑci odnoszČ siħ do12:
വ ųadu korporacyjnego,
വ praw czųowieka,
7

M. Rybak: Spoųeczna odpowiedzialnoƑđ przedsiħbiorstw, [w:] Etyka w biznesie, M. Borkowska,
J.W. Gaųkowski (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 59–93.
8
Wiħcej: E. Grzegorzewska-Ramocka: Koncepcja spoųecznej odpowiedzialnoƑci przedsiħbiorstw w marketingu strategicznym, Politechnika _wiħtokrzyska, Kielce 2005; H.R. Bowen: Social responsibilities of
the businessman, Harper&Row, Nowy Jork 1953; K. Davis: Can Business Afford to Ignore Corporate
Social Responsibilities? California Management Review 1960, nr 2, s. 70–76; J.B. McGuire, Business
and Society, McGraw-Hill, Nowy Jork 1963; K. Davis, R.L. Blomstrom: Business and its environment.
McGraw-Hill, Nowy Jork 1966.
9
Por. H.L. Johnson: Business in Contemporary Society: Framework and Issues, Wadsworth Pub. Co,
Clifornia 1971, http://openlibrary.org/publishers/Wadsworth_Pub._Co (dostħp: 24.04.2020); S.P. Sethi:
Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework, California Management Review
1975, nr 1, s. 58–64.
10
A.B. Carroll: The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, Business Horizons 1991, nr 34, s. 39–48.
11
A. Crane, D. Matten, L.J. Spence: Corporate social responsibility: in a global context, [w:] Corporate
social responsibility: readings and cases in a global context, A. Crane, D. Matten, L.J. Spence (red.),
Routledge, Londyn 2013, s. 3–20.
12
http://www.biznesodpowiedzialny.pl/index.php/baza-wiedzy/standardy-i-wtyczyne/1-artykuy/16iso-26000 (dostħp: 03.09.2012).
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Rysunek 1. SzeƑđ podstawowych cech charakteryzujČcych CSR
ródųo: A. Crane, D. Matten, L.J. Spence: Corporate social responsibility: in a global context, [w:] Corporate social responsibility: readings and cases in a global context, A. Crane, D. Matten, L.J. Spence
(red.), Routledge, Londyn 2013, s. 9.

വ
വ
വ
വ

stosunków pracy,
ochrony Ƒrodowiska naturalnego,
relacji z konsumentami,
zaangaǏowania spoųecznego.
Realizacja dziaųaŷ CSR odnoszČcych siħ do poszczególnych obszarów powinna opierađ na czterech uzupeųniajČcych siħ typach odpowiedzialnoƑci przedsiħbiorstwa: ekonomicznej, prawnej, etycznej i filantropijnej13, którym odpowiadajČ róǏne oczekiwania ze
strony spoųeczeŷstwa.
Poziomy odpowiedzialnoƑci ekonomicznej i prawnej wymagane sČ przez spoųeczeŷstwo i wskazujČ na koniecznoƑđ osiČgania zysku przez firmħ oraz przestrzegania regulacji
prawnych. OdpowiedzialnoƑđ etyczna (moralna) i filantropijna sČ natomiast oczekiwane
13

Wiħcej: A.B. Carroll, A.K. Buchholtz: Business & Society. Ethics and Stakeholder Management (5th
ed), Thomson South Western, Cincinnati 2003.
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Pozafinansowa przewaga konkurencyjna

przez spoųeczeŷstwo. Poziom odpowiedzialnoƑci etycznej przekųada siħ na dziaųania pracowników i kierownictwo firmy, a poziom odpowiedzialnoƑci filantropijnej odnosi siħ do
troski przedsiħbiorców o poprawħ jakoƑci Ǐycia spoųecznego.
Te cztery poziomy odpowiedzialnoƑci moǏna przenieƑđ na potencjalne Ǎródųa pozafinansowych przewag konkurencyjnych majČcych wpųyw na tworzenie niematerialnej
wartoƑci przedsiħbiorstwa (rys. 2).
Poziomy odpowiedzialnoƑci ekonomicznej i prawnej wskazujČ na podejmowanie
dziaųaŷ naƑladowczych i podČǏanie za innymi, natomiast poziomy odpowiedzialnoƑci
etycznej i filantropijnej pozwalajČ przedsiħbiorcom wyznaczađ trendy, za którymi bħdČ
podČǏali inni, a tym samym tworzyđ Ǎródųa przewag konkurencyjnych, które sČ oczekiwane przez spoųeczeŷstwo. NaleǏy jednak podkreƑliđ, Ǐe dziaųalnoƑđ CSR przedsiħbiorstwa nie powinna koŷczyđ siħ na odpowiedzialnoƑci filantropijnej. Powinna poza niČ
wychodziđ i tworzyđ kolejny/kolejne poziom/ poziomy odpowiedzialnoƑci na drodze do
samodoskonalenia siħ przedsiħbiorstwa/organizacji i umoǏliwiađ wyznaczanie przewag
konkurencyjnych.
Doceniane i oczekiwane przez róǏne grupy interesariuszy przewagi konkurencyjne
oddziaųujČ na wartoƑđ rynkowČ przedsiħbiorstwa (rys. 3), przyczyniajČc siħ do wyznaczania niezamkniħtych katalogów czynników materialnych i niematerialnych. Czynniki
materialne majČ wpųyw na wartoƑđ ekonomiczno-finansowČ przedsiħbiorstwa, a czynniki niematerialne, wƑród których wymienia siħ m.in. spoųecznČ odpowiedzialnoƑđ biznesu/przedsiħbiorstwa, ksztaųtujČ jego wartoƑđ pozafinansowČ.

„Bądź dobrym
obywatelem”
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
FILANTROPIJNA

„Inni
podążają za
Tobą”

„Działaj etycznie”
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA

„Podążasz
za innymi”

„Przestrzegaj prawa”
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

„Przynoś zyski”
ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKONOMICZNA

Rysunek 2. Poziomy odpowiedzialnoƑci spoųecznej jako Ǎródųa przewag konkurencyjnych
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: A.B. Carroll: The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, Business Horizons 1991, nr 34,
s. 42. Zmodyfikowano pierwotny ukųad modelu poprzez dodanie kierunku ksztaųtowania pozafinansowej przewagi konkurencyjnej i strzaųek pozwalajČcych uplasowađ przedsiħbiorstwo w modelu odpowiedzialnoƑci.
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Wartość rynkowa przedsiębiorstwa

Wartość dla grup interesariuszy
akcjonariusze

właściciele

udziałowcy

klienci

dostawcy

zarząd

menedżerowie

pracownicy

podwykonawcy i współpracujące z firmą podmioty gospodarcze

stowarzyszenia, izby gospodarcze

organy władzy administracyjnej

inwestycje finansowe, inwestorzy

Czynniki materialne:

Czynniki niematerialne:

rzeczowy majątek trwały
własny kapitał finansowy
własne budynki, zakłady
lokalizacja przedsiębiorstwa
zysk netto
nakłady na inwestycje
stopa wzrostu przychodów
stopa wzrostu sprzedaży
rentowność sprzedaży
marża zysku operacyjnego
efektywne opodatkowanie
aktywa trwałe
aktywa obrotowe
koszt kapitału własnego
koszt kapitału obcego
wartość aukcji na giełdzie
wolne strumienie pieniężne
dźwignia operacyjna i finansowa

pozycja przedsiębiorstwa na rynku
kontakty środowiskowe
relacje z interesariuszami
społeczna odpowiedzialność biznesu/przedsiębiorstwa
umiejętność realizacji strategii
przywództwo i styl zarządzania
wizerunek, reputacja, prestiż, marka
zasoby wiedzy, kapitał intelektualny, kluczowe
kompetencje, kapitał ludzki, kultura organizacji
innowacyjność (produktów, usług, procesu
technologicznego)
wartość produktów, jakość usług
zarządzanie relacjami z klientem
badania i rozwój, alianse strategiczne
działania marketingowo-reklamowe
komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
public relations, media relations

Rysunek 3. Wybrane czynniki materialne i niematerialne kreujČce wartoƑđ rynkowČ wspóųczesnego przedsiħbiorstwa
ródųo: W. Walczak: Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartoƑci rynkowej
przedsiħbiorstwa, e-mentor 2010, nr 4(36), s. 45.

PodsumowujČc rozwaǏania na temat spoųecznej odpowiedzialnoƑci biznesu, warto
dodađ, Ǐe od 2017 roku w Polsce podawanie informacji obejmujČcych dziaųalnoƑđ pozafinansowČ nie dla wszystkich przedsiħbiorców jest dobrowolne, bowiem obligatoryjnie
muszČ raportowađ dane pozafinansowe przedsiħbiorstwa speųniajČce dwa z trzech poniǏszych kryteriów14:
14

Nowelizacja ustawy o rachunkowoƑci z dnia 15 grudnia 2016 zmieniųa ustawħ z dnia 29 wrzeƑnia
1994, Dz.U. z 2017, poz. 61, dostosowujČc przepisy krajowe do przepisów wynikajČcych z Dyrektywy
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 Ƒrednioroczne zatrudnienie wynoszČce powyǏej 250 osób,
 sumħ aktywów przekraczajČcych 85 mln zų lub
– przychody netto ze sprzedaǏy towarów i produktów przekraczajČcych 170 mln zų.
Wprowadzone zmiany majČ zapewniđ wiħkszČ transparentnoƑđ i porównywalnoƑđ
informacji spoųecznych i Ƒrodowiskowych dotyczČcych obszarów spoųecznej odpowiedzialnoƑci przedsiħbiorstw.

O CSR w praktyce przedsiħbiorstw gastronomicznych
Dla praktyków biznesu, takǏe tych z branǏy gastronomicznej, decydujČcych siħ na
realizacjħ dziaųaŷ obejmujČcych swym zakresem spoųecznČ odpowiedzialnoƑđ przedsiħbiorstwa, kluczowe znaczenie ma przekazywanie interesariuszom spójnych informacji,
dlatego niezmiernie istotne staje siħ skonfrontowanie tego, co myƑlČ o CSR przedsiħbiorcy z tym, jakie podejmujČ w praktyce dziaųania.
Weryfikacja utoǏsamiania respondentów z zagadnieniami CSR wskazuje, Ǐe badani
menedǏerowie przedsiħbiorstw gastronomicznych upatrywali Ǎródeų odpowiedzialnoƑci
spoųecznej przedsiħbiorstw w dziaųalnoƑci biznesowej opartej na (tab. 2):
വ uczciwym i etycznym traktowaniu konsumentów (Ƒrednia wskazaŷ – 4,63 w piħciostopniowej skali Likerta),
വ tworzeniu przyjaznego Ƒrodowiska pracy (Ƒrednia wskazaŷ – 4,41 w piħciostopniowej skali Likerta),
വ prowadzeniu dziaųalnoƑci w sposób przyjazny dla Ƒrodowiska (Ƒrednia wskazaŷ – 4,14
w piħciostopniowej skali Likerta).
Wskazane w powyǏszym badaniu obszary CSR potwierdzajČ wyniki uzyskane z badania przeprowadzonego w 2011 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci, z których wynika, Ǐe przedsiħbiorcy identyfikujČ spoųecznČ odpowiedzialnoƑđ
przedsiħbiorstwa przede wszystkim z utrzymywaniem dobrych relacji z pracownikami
– 22% (dodatkowo 15% respondentów wskazaųo dbanie o dobro pracowników), dbaniem o Ƒrodowisko naturalne – 21%, uczciwoƑciČ wobec partnerów biznesowych – 19%
oraz dziaųaniami na rzecz spoųecznoƑci lokalnej – 12%15. W ramach tego badania deklaracje dotyczČce dziaųaŷ w zakresie Ƒrodowiska naturalnego znalazųy siħ zatem na drugim
miejscu.
AnalizujČc natomiast wyniki dotyczČce najczħƑciej realizowanych w praktyce dziaųaŷ
CSR w badanych przedsiħbiorstwach gastronomicznych, wskazađ naleǏy:
വ informowanie o Ǎródųach pochodzenia surowców – 93%,
വ wspóųpracħ z lokalnymi dostawcami – 90%,
വ kodeks etyczny – 83%,
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 paǍdziernika 2014 r. zmieniajČcej dyrektywħ
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczČcych róǏnorodnoƑci przez niektóre duǏe jednostki oraz grupy.
15
Ocena stanu wdraǏania standardów spoųecznej odpowiedzialnoƑci biznesu. Zestaw wskaǍników
spoųecznej odpowiedzialnoƑci w mikro-, maųych, Ƒrednich oraz duǏych przedsiħbiorstwach. Raport z
wyników badaŷ, PARP, 2011.
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Tabela 2. Idea CSR w opiniach respondentów
Wyszczególnienie

Skala Likerta [w %]

Ƒrednia

1i2

3

4i5

Prowadzenie biznesu w sposób etyczny
i uczciwy wobec konsumentów (N = 88)*

2

5

93

4,63

Tworzenie w firmie przyjaznego Ƒrodowiska pracy (N = 83)*

1

7

92

4,41

Prowadzenie dziaųalnoƑci biznesowej w sposób przyjazny
dla Ƒrodowiska (N = 84)*

4

19

77

4,14

ZaangaǏowanie biznesu w dziaųania na rzecz spoųeczeŷstwa
(N = 84)*

12

25

63

3,74

Finansowanie przez firmħ akcji/ wydarzeŷ/ dziaųaŷ na rzecz
potrzebujČcych (N = 84)*

25

35

40

3,24

Dziaųania PR firmy majČce na celu zwiħkszenie sprzedaǏy
(N = 84)*

30

33

37

3,10

*RóǏne liczby N podane w poszczególnych odpowiedziach wynikajČ z braków danych zwiČzanych
z nieustosunkowaniem siħ respondentów do wszystkich wskazanych zagadnieŷ.
ródųo: badanie wųasne.

വ dbanie o Ƒrodowisko naturalne – 78%.
WƑród tych czterech pierwszych waǏnych dziaųaŷ znalazųy siħ dwa obejmujČce swym
zakresem Ƒrodowisko naturalne (dbanie o Ƒrodowisko naturalne oraz wspóųpraca z lokalnymi dostawcami, która poƑrednio przekųada siħ na dziaųanie proƑrodowiskowe odnoszČce siħ do zmniejszenia emisyjnoƑci CO2 do atmosfery np. dziħki skróceniu czasu
i odlegųoƑci, jakČ muszČ przejechađ surowce, by dotrzeđ do przedsiħbiorstwa branǏy gastronomicznej).
Ponadto w ramach uzyskanych wyników widoczne sČ jeszcze inne dziaųania podejmowane przez branǏħ gastronomicznČ, które poƑrednio moǏna sklasyfikowađ w obszarze Ƒrodowiska naturalnego, a do których zalicza siħ:
വ strategiħ CSR/zrównowaǏonego rozwoju – 57%,
വ prowadzenie strony internetowej zawierajČcej informacje o podejmowanych dziaųaniach spoųecznych i Ƒrodowiskowych – 28%,
വ przygotowywanie raportu spoųecznego – 11%.
Warto w tym momencie zauwaǏyđ, Ǐe badani przedsiħbiorcy branǏy gastronomicznej
prowadzČc strony internetowe z informacjami o dziaųaniach spoųeczno-Ƒrodowiskowych
i przygotowujČc raporty spoųeczne, korzystali z najpopularniejszych16 narzħdzi komunikowania o dziaųaniach w ramach spoųecznej odpowiedzialnoƑci przedsiħbiorstwa, co

16

M.Y. Lee, A. Fairhurst, S. Wesley: Corporate Social Responsibility: A Review of the Top 100 US Retailers.
Corporate Reputation Review 2009, nr 12(2), s. 140–158.
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Program wolontariatu pracowniczego (N = 89)*
Raport społeczny (N = 89)*

8%
11%

Oznaczanie kaloryczności potraw (N = 88)*

26%

Współpraca z NGO i pomoc potrzebującym (N = 89)*

27%

Informacje o działaniach społecznych i środowiskowych
na stronie (N = 88)*

28%

Strategia CSR/ zrównoważonego rozwoju (N = 87)*

57%

Transparentna ścieżka kariery / wynagrodzeń (N = 88)*

64%

Dostosowanie oferty do potrzeb klientów (N = 88)*

73%

Dbanie o środowisko naturalne (N = 88)*

78%

Kodeks etyczny (N = 89)*

83%

Współpraca z lokalnymi dostawcami (N = 89)*

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
tak

nie

nie wiem

Rysunek 4. CSR w dziaųaniach badanych przedsiħbiorstw gastronomicznych
*RóǏne liczby N podane w poszczególnych odpowiedziach wynikajČ z braków danych zwiČzanych z nieustosunkowaniem siħ respondentów do wszystkich wskazanych dziaųaŷ.
ródųo: badanie wųasne.

okazuje siħ zgodne z wynikami badania przeprowadzonego przez Lee, Fairhurst i Wesley
w 2009 roku.
ZwracajČc natomiast uwagħ na przykųady dziaųaŷ realizowanych przez przedsiħbiorstwa gastronomiczne w obszarze Ƒrodowiska naturalnego, warto wskazađ, Ǐe obejmujČ
one m.in. redukcjħ i recykling odpadów, minimalizacjħ zuǏycia wody i energii, optymalizowanie procesów zaopatrzenia, wdraǏanie systemów zarzČdzania Ƒrodowiskowego
oraz edukacjħ personelu i konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji. Przykųadami tych dziaųaŷ sČ:
വ z wųasnym kubkiem (np. Bring Your Own Tumbler w Starbucks). Dziħki temu dziaųaniu firmy mogČ ograniczyđ zuǏycie papierowych kubeczków, a kaǏdy goƑđ za przyjƑcie
ze swoim kubkiem, do którego nalewany jest napój, otrzyma zniǏkħ (np. 1 zų);
വ zero waste, realizowane w wielu kawiarniach i restauracjach, m.in. w Warszawie,
Krakowie i we Wrocųawiu. Dziħki temu dziaųaniu firmy mogČ ograniczyđ marnowanie ǏywnoƑci w branǏy gastronomicznej, informujČc klientów poprzez aplikacje: Too
Good To Go (np. Starbucks, Pizza Hut, SushiShop) lub Foodsi o moǏliwoƑci zakupu
jedzenia w paczkach niespodziankach, zawierajČcych niesprzedane danego dnia jedzenie, za które klienci pųacČ min. 50% taniej;
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വ segregacja odpadów poprzez wstawienie odpowiednich pojemników do segregacji
w lokalach gastronomicznych (np. McDonald’s);
വ korzystanie z opakowaŷ papierowych, pochodzČcych z certyfikowanych Ǎródeų/materiaųów z recyklingu (np. McDonald’s, Costa Coffee, Pizza Hut) lub zawierajČcych
plastikowe elementy nadajČce siħ do recyklingu (np. McDonald’s);
വ zastČpienie jednorazowych sztuđców wykonanymi z polipropylenu (np. McDonald’s)
lub bambusa, papieru czy metalu;
വ wdroǏenie systemu zarzČdzania Ƒrodowiskiem zgodnie z normČ ISO 14001:2004 (np.
McDonald’s);
വ przekazywanie peųnowartoƑciowej ǏywnoƑci osobom potrzebujČcym (np. KFC)
lub instytucjom (np. do Banku ywnoƑci przekazywana jest ǏywnoƑđ od Blue Frog
Bar&Grill, Pizza Hut);
വ instalowanie w toaletach umywalek z aeratorami oszczħdzajČcymi wodħ i czujnikami
zbliǏeniowymi (np. KFC, Burger King, Pizza Hut, Starbucks);
വ odzyskiwanie energii z agregatów chųodniczych i mroǏČcych, która moǏe byđ wykorzystywana do podgrzewania wody (np. KFC, Burger King, Pizza Hut) lub pozyskiwanie jej ze Ǎródeų odnawialnych np. poprzez instalowane paneli sųonecznych. Warto
teǏ doceniđ instalowanie czujników ruchu uruchamiajČcych oƑwietlenie, zwųaszcza
w pomieszczeniach pomocniczych i toaletach, które to czujniki zapewniajČ racjonalne korzystanie z dostħpnej energii (np. wszystkie marki AmRest).
W koŷcówce rozwaǏaŷ obejmujČcych dziaųania praktyczne warto teǏ zastanowiđ siħ,
jakie sČ ogólne powody angaǏowania siħ przedsiħbiorców w CSR? Z wyników badania
przeprowadzonego w 2019 roku przez Francusko-PolskČ Izbħ GospodarczČ wynika, Ǐe
jest to przede wszystkim dČǏenie do wzmocnienia pozytywnego wizerunku organizacji (79%), poszanowanie Ƒrodowiska i spoųeczeŷstwa (50%) oraz zwiħkszenie zaufania
wƑród pracowników (43%) i klientów (32%)17.
ZwracajČc natomiast uwagħ na powody wprowadzenia ekoinnowacji i dziaųaŷ proekologicznych w przedsiħbiorstwach naleǏy wskazađ przede wszystkim18 poprawħ stanu
Ƒrodowiska i jakoƑci Ǐycia (35,2%), modernizacjħ przedsiħbiorstwa (21,3%), perspektywħ zwiħkszenia udziaųu wųasnego w rynku w porównaniu z konkurencyjnymi przedsiħbiorstwami (19,4%) oraz poprawħ rentownoƑci przedsiħbiorstwa (9,3%) i wzrost ekonomicznoƑci – relacje efektu do nakųadu (7,4%) wraz z rozwojem zasobów produktów
i usųug (6,5%).
KonkludujČc naleǏy wskazađ, Ǐe od lipca 2021 roku19 w Unii Europejskiej wszystkie
przedsiħbiorstwa gastronomiczne (bez wzglħdu na wielkoƑđ) zobligowane bħdČ do realizacji (chođby drobnych) dziaųaŷ proƑrodowiskowych zmierzajČcych do zmniejszenia
wpųywu na Ƒrodowisko naturalne, w zwiČzku z wejƑciem w Ǐycie przepisów zakazujČcych
17

Barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej…, op cit.
I. Wielewska: Determinanty rozwoju ekoinnowacji w przedsiħbiorstwach agrobiznesu, Turystyka i Rozwój Regionalny 2019, nr 12, s. 103–113.
19
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpųywu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na Ƒrodowisko.
18
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sprzedaǏy niektórych produktów z tworzyw sztucznych, tj. jednorazowe widelce, noǏe,
ųyǏki i paųeczki, talerzyki i inne naczynia, sųomki do napojów czy pojemniki do ǏywnoƑci
oraz styropianowe kubeczki.

Podsumowania i wnioski
Na kanwie przeprowadzonych analiz opartych na danych wtórnych i pierwotnych
moǏna sformuųowađ nastħpujČce podsumowania i wnioski:
1. Realizowanie dziaųaŷ pozafinansowych jest dobrowolne dla wiħkszoƑci przedsiħbiorców, wyjČtek stanowiČ duǏe przedsiħbiorstwa;
2. Dziaųania proekologiczne to jeden z trzech najwaǏniejszych obszarów (oprócz klientów i pracowników), który przedstawiciele branǏy gastronomicznej utoǏsamiajČ
z dziaųalnoƑciČ opartČ na strategii spoųecznie odpowiedzialnego przedsiħbiorstwa;
3. WƑród proekologicznych dziaųaŷ praktycznych badani wskazywali wspóųpracħ z lokalnymi dostawcami, które pozwalajČ ograniczyđ emisjħ CO2 do atmosfery oraz praktyki
pozwalajČce dbađ o Ƒrodowisko naturalne;
4. Przykųadami dziaųaŷ proekologicznych w przedsiħbiorstwach gastronomicznych sČ:
redukcja i recykling odpadów, minimalizacja zuǏycia wody i energii, optymalizowanie procesów zaopatrzenia, wdraǏanie systemów zarzČdzania Ƒrodowiskowego oraz
edukacja personelu i konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji;
5. O realizowanych dziaųaniach proekologicznych w badanych przedsiħbiorstwach gastronomicznych interesariusze mogČ siħ dowiedzieđ z raportów spoųecznych i stron
internetowych przedsiħbiorców;
6. Wpinanie dziaųaŷ proekologicznych w strategiħ zrównowaǏonego rozwoju/spoųecznie odpowiedzialnego przedsiħbiorstwa pozwala przypuszczađ, Ǐe przedsiħbiorcy
traktujČ ten obszar dziaųaŷ CSR jako czynnik niematerialny, pozwalajČcy ksztaųtowađ
pozafinansowČ przewagħ konkurencyjnČ przedsiħbiorstwa.
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Environmental activities as an area of social responsibility
in the foodservice industry
Summary. The concept of a corporate social responsible is increasingly appreciated by entrepreneurs, including those operating on the Polish foodservice industry who are looking for
non-material factors of competitive advantage. Among the CSR issues undertaken by enterprises are, among others activities encompassing the natural environment, which entrepreneurs
treat on an equal footing with other stakeholders. In view of the above, the aim of the adopted
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considerations was to show the declarative and practical approach of foodservice industry
entrepreneurs to pro-ecological activities that protect the natural environment. The work uses
a query of selected scientific publications, analysis and assessment of own research results
and secondary data, and examples of pro-ecological activities carried out by foodservice enterprises. The conclusion of the considerations indicates that the natural environment is an
important area of practice present in the activities of gastronomy entrepreneurs in Poland,
which is confirmed by both the results of own research and industry market trends.
Key words: environmental activities, corporate social responsibility (CSR), foodservice industry
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Conceptual approaches to analysis and assessment
of efficiency of joint stock company functioning
Summary. Effectiveness of a joint-stock company is realized through the skills and ability to
take into account the wishes and needs of stakeholders and the organization in full. This work
is based on the alignment of performance criteria with the organization’s strategy and capabilities. Management plays a key role in this process. It is they who must understand what the
shareholders, customers, employees, lenders, and regulators want from the company, and
that each category requires organizations to meet their own needs. At the same time, the performance measurement and management system should be flexible enough to be transparent
and able to keep track of processes occurring within the organization and stakeholder engagement. The activity of a joint-stock company includes general elements and special elements
that arise from the specifics of the company’s operation. The peculiarities of the activity of
the company are due also to industry trends, which are partially derived from specific elements of management. In this regard, when identifying problems of functioning of joint-stock
companies of the dairy industry, it is necessary to take into account the specific nature of their
activity.
Key words: joint stock company, efficiency, corporation, corporate governance, financial and
economic condition, dairy processing enterprise

Introduction
Nowadays the doctrine is recognized, according to which all activities of the corporation are based solely on the growth of shareholders’ income, which is manifested in the
receipt of profits, the growth of the share price and the payment of dividends. In the 21st
century, this approach seems too narrow, since there are other stakeholders in the productive work of the corporation, ignoring the needs and opportunities of which is a sign
of lack of transparency and lack of professionalism in today’s highly developed and highly
informative environment of enterprise operation. Other stakeholders include consumers,
employees, suppliers, and the state. Thus, it is unacceptable for an organization to focus
solely on the needs of only one stakeholder in the long-term survival and success, and the
relationship between the corporation, shareholders, consumers, employees, suppliers
and the state are mutually binding. All strategies and potential of a joint-stock company

kucher@pdatu.edu.ua
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should be linked and agreed upon if the company wants to take a favorable market position and bring real benefit to all interested parties on a long-term basis1.
The current stage of dairy production in Ukraine is characterized by ambiguous
production rates and a constant search for efficient options for the economy, which
requires managers to make the most rational management decisions to create competitive advantages, increase the share of the market for manufactured products2. Particular attention in the analysis of dairy enterprises should be given to the study of
financial performance of enterprises, which will identify trends in financial indicators,
to investigate the work of managers to use the potential of enterprises, meet the needs
for economic and business development, interests of corporate governance, improve
competitiveness and allow develop mechanisms for managing the efficiency of dairy
enterprises in Ukraine3.

Theoretical background
Dairy production has a tendency to displace smaller dairies and absorb them by
larger ones. If this trend continues, a dozen milk processing companies may remain in
the milk processing market, which will belong to several holdings.
Currently, more than 300 enterprises are engaged in milk processing in Ukraine, but
about 80% of these enterprises are incorporated into holdings. Nowadays, the most influential in the Ukrainian dairy market is Terra Food, with a total revenue of 2016 in the
amount of UAH 3.435 billion. The company includes 19 enterprises that produce whole
milk products, cheese, plant-butter mixes and butter4.
Effectiveness of a joint-stock company is realized through the skills and ability to
take into account the wishes and needs of stakeholders and the organization in full. This
work is based on the alignment of performance criteria with the organization’s strategy
and capabilities. A key role in this process is played by JSC management5.
1

ʧ.ʺ.ˋ̨̛̬̦̜, ʺ.ʿ. ˔̭̯̬̖̍, ʽ.ʦ. ʶ̸̱̖̬: ʻ̨̞̯̦̞̜̏ ̵̪̞̞̔̔ ̨̔ ̥̞̭̯̱̚ ̡̨̱̪̬̣̞̦̭̟̌̏̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̏ ̴̵̨̨̬̬̥̱̦̦̌̐̏̌́. ʤ̛̬̬̦̜̐̌ ̴̶̨̛̞̦̬̥̞̜̦̜̌ ̡̨̨̦̱̌̏-̸̨̛̛̛̬̦̜̏̍ ̙̱̬̦̣̌: ̡̦̱̌̌ ̞ ̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏
2011, no 1–3, p. 80–84; The 21st Century Annual Report. The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales, November 2018, https://www.icaew.com/archive/library/subject-gateways/corporate-reporting/new-reporting-models-for-business-further-reading/21st-century-annual-report
(access: 12.03.2020).
2
O. Mandych et al.: Financial Condition of the Development of the Market of Renewable Energy
Sources, [in:] Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, M. Wróbel, M. Jewiarz,
A. Szlħk (Eds), Springer Proceedings in Energy, Springer, Cham 2020, p. 939–951, https://link.springer.
com/chapter/10.1007/978-3-030-13888-2_90#citeas (access: 12.03.2020).
3
ʳ.ʺ. ˁ̨̡̛̯̦, ˓.ʽ. ʺ̞̦̌̚, ʽ.ʦ. ˁ̱̪̬̱̦: ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̭̯̬̯̖̞̟̌̐ ̡̨̨̭̯̞̜̐ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚
̨̨̡̨̨̨̨̥̣̪̖̬̖̬̦̍̐ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ʦ̡̛̞̭̦ ʽ̡̨̨̖̭̔̽̐ ̶̨̨̨̦̞̦̣̦̌̌̽̐ ̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̱̏. ˁ̖̬̞́
ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ 2017, vol. 21(49), p. 98–104.
4
TOP-10 largest producers of dairy products in Ukraine, 2017, Agravery Agrarian News Agency, TOP-10
largest producers of dairy products in Ukraine. 2017. Agravery Agrarian News Agency, http://agravery.
com/uk/posts/show/top-10-najbilsih-virobnikiv-molocnoi-produkcii-v-ukraini (access: 12.03.2020).
5
V. Ivanyshyn, O. Kucher, T. Bilyk: Marketing strategy formation for the development of organic production in the Ukraine. Proceedings of the 2018 International Scientific Conferenc Economic Sciences
for Agribusiness and Rural Economy no 1, Warsaw, 7–8 June 2018, p. 34–39.
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Scientists have identified four areas of analysis and evaluation of efficiency, exploring the broader scope of functioning of business structures: analysis and assessment
of financial status; analysis and evaluation of enterprise competitiveness; analysis
and evaluation of the investment attractiveness of the enterprise; analysis and evaluation of the return on equity6. A system of indicators, methods of their calculation are
developed and substantiated in each direction. Accordingly, analytical calculations
are made and conclusions are drawn regarding the level of efficiency of the enterprise
functioning according to the set criteria.

Materials and Methods
During the research, the methods of logical generalization and comparison were
used to formulate the main provisions of conceptual approaches to assessing the effectiveness of joint-stock companies; systematic analysis and synthesis, in particular,
in substantiating the directions of refining the information needed to build a system
of performance indicators of a joint-stock company; statistical analysis – in the study
of changes in financial and economic indicators of dairy enterprises, determining their
rating; logical generalization – when formulating conclusions. The information base of
the research is the results of the scientific search of the author in the process of solving
the problem, materials of state statistical bodies and publications in periodicals, data of
the investigated enterprises.
The study was based on the analysis of 17 enterprises, the activity of which, in our
opinion, reflects the general trends of functioning of economic entities of the dairy industry. The study is designed to identify the bottlenecks of corporations, their causes,
and ways to eliminate them in order to increase the efficiency of businesses and increase the impact on resources used in the process. In this regard, a detailed analysis of
the entire economic activity of the entities was conducted on the basis of the calculation of indicators of the financial and economic status of the companies.
The joint-stock companies were selected according to the following criteria:
 location,
 sales volumes,
 dynamism of development,
 completeness of coverage of information on financial and economic activity,
 possibility of comparison with other enterprises both within the region and in the
country as a whole,
 the most similar conditions and environment.
6

O.M. Lyutkevych (Ed): Analysis and evaluation of efficiency of functioning of business structures (methodical instructions), Lviv Banking College of the National Bank of Ukraine, Lviv 2018, http://www.
disslib.org/orhanizatsiyno-ekonomichna-polityka-spryjannja-rozvytkovi-pidpryyemnytstva-ta-mekhanizmy.html (access: 12.03.2020); I.A. Form: I.A. Form: The financial strategy of the enterprise, http://
lib100.com/book/management/financial_strategy/ (access: 04.02.2010); ʻ.ʦ. ˁ̣̞̦̌̍̌, ˃.ʥ. ʶ̡̨̱̖̦̚:
ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̸̵̛̭̯̬̯̖̞̦̌̐ ̡̬̯̌ ̱ ̵̡̬̥̌̌ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̶̨̪̬̖̭̱ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̴̨̨̞̦̦̭̌̏̀ ̡̨̖̪̖̍̀̚
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ʥ̞̦̖̭̚ ʳ̴̨̦̬̥ 2014, no 4, , p. 327–331; ʦ.ʽ. ʯ̵̸̡̨̬̖̦̌̌, ˁ.ʳ. ˁ̸̭̦̌̌: ˁ̶̛̛̭̯̖̥̯̞̌̌́̚
̨̥̖̯̞̔̏ ̶̨̡̛̞̦ ̴̨̨̨̞̦̦̭̌̏̐ ̭̯̦̱̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ˇ̛̞̦̦̭̌ ˄̡̛̬̟̦̌ 2005, p. 137–144.
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This choice of enterprises allowed to get quite complete information on the topic of
the research.

Research results and discussion
The authors offer a point evaluation of the level of enterprise efficiency. However,
this approach has several disadvantages, and the system itself does not seem to be fully
thought out and incomplete. First, there is confusion with the score in the methodology. The criterion by which the financial position of an enterprise, its investment attractiveness, competitiveness and return on equity are defined as high or low is unclear.
The question is why the financial position and return on equity are rated higher than
the other two aspects. Therefore, this approach to determining the effectiveness of the
enterprise is impossible for the practical implementation of calculations and summarizing the conclusions7. Therefore, the author proposes his own approach and methodology for calculating the effectiveness of the activity of a joint-stock company that meets
the purpose of the work.
The analysis and evaluation of the efficiency of operation is carried out according to
the scheme (Fig. 1).

Choice of goals, objectives and areas of analysis
Choice of evaluation system
Choice of methods of calculation of estimating indicators
Choice of regulatory information
Assessment of efficiency of functioning of the business structure by directions
Analysis and
evaluation of
financial condition

Analysis and
evaluation of
competitiveness

Analysis and
evaluation of
investment
attractiveness

Analysis and
evaluation of
return on
equity

Comprehensive assessment of the effectiveness of the business structure

Figure 1. Scheme of analysis and evaluation of efficiency of functioning of business
structures.
Source: O.M. Lyutkevych (Ed.): Analysis and evaluation of efficiency…, op. cit., p. 5.

7

K.V. Orekhova: The process for forming a financial security strategy of an enterprise, Financial and
credit activities: problems of theory and practice 2015, vol. 17(2), p. 158–172.
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Estimation of the level of financial and economic state of dairy enterprises was
made according to the financial statements of dairy enterprises of Ukraine. According
to the analysis (Tab. 1) it can be seen that in the period 2014–2018, the sales volumes of
dairy enterprises increased, from UAH 28634.2 million in 2014 to UAH 51561.5 million
in 2018, while financial performance indicators (level of profitability of all activity, level
of profitability of assets, productive funds, equity, sales) decreased and became worse,
coefficients of financial autonomy (independence), financial stability, absolute liquidity
(solvency) decreased , the ratio of short-term receivables and payables8. The financial
sustainability ratio remained almost at the same level.
Dairy-processing enterprises of Ukraine, which made a profit in 2014, occupied
a share of 62.9% of all dairy-processing enterprises in Ukraine, in 2018 there were
65.2% of such enterprises. Profit margins for profitable enterprises have been steadily
decreasing, from UAH 1161.4 million in 2014 to UAH 1013.1 million in 2018, almost
1.2 times. Other dairies with a share of about 37.1–34.8% are unprofitable, with a tendency to increase the amount of losses received, from UAH 467.6 million in 2014 to
3621.0 million UAH in 2018, which is more than seven times. The absolute liquidity
ratio is low, which indicates that debt cannot be repaid on time, the financial stability of
enterprises is insufficient, which indicates a high level of financial risks.
Thus, in general, dairy enterprises in Ukraine have a low level of financial security,
with a tendency to decrease. One third of all enterprises are unprofitable, with a sharp
tendency to increase the amount of losses received from their activities, while other
profit-making enterprises have a low tendency to increase it. Analyzing the financial
state of dairy enterprises of Ukraine for 2014–2018, we concluded that the financial
condition and, accordingly, the level of financial security is far from ideal, from its normal state during the analyzed period the level has decreased to the critical level.
In our opinion, the most optimal coefficients, such as profitability of operating activity of the enterprise (P6.1), profitability of all activity of the enterprise (P6.2), profitability of assets (P6.3), are used to assess the financial condition of dairy-processed
enterprises of joint-stock ownership, profitability of production funds (P6.4), return on
equity (P6.5), return on sales of net profit (P6.6), coefficient of financial autonomy (independence) (K7.1), coefficient of financial stability and (K7.2), financial durability ratio
(K7.3), absolute liquidity ratio (solvency ratio) (K7.4)9.
Lets calculate the integrated assessment of the financial condition of dairy enterprises of joint-stock ownership for 2014–2018 on the basis of the financial indicators of
the enterprises under study. The well-established correlation between financial performance of an enterprise reflects how attractive an enterprise is in terms of investment.
8

ʦ̭̞̦̌̌ ʻ.ʦ. ʺ̨̖̣̦̦̔̀̏̌́ ̴̨̨̨̞̦̦̭̌̏̐ ̭̯̦̱̌ ̵̡̨̨̨̡̛̭̞̣̭̭̪̬̭̽̽̐̔̌̽ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚ ̛̪̬ ̶̶̨̞̦̞ ̵̟
̡̨̨̨̨̛̬̖̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̔, ʻʽ˄ ʦʿʽ ʽ̥ʧʤ˄, ʽ̡̥̭̽ 2012, p. 49.
9
M. Melnyk, S. Zabolotnyy: Essence of the financial state of the enterprise. Proceedings of Actual problems of
agrarianeconomy:theory,practice,strategy2017,p.262–265,http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/
123456789/748/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_
new-46.pdf (access: 12.03.2020).
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Table 1. Indicators of financial and economic state of dairy enterprises of Ukraine
Years
2014

2015

2016

2017

2018

Deviation
2018/2014

37,1

40,7

37,6

35,4

34,8

–2,3

–467,6

–1825,3

–2644,0

–3403,0

–3621,0

–3153,4

62,9

59,3

62,4

64,6

65,2

2,3

Obteined financial result [m, UAH]

1161,4

659,8

738,7

865,8

1013,1

–148,3

Financial result (balance) [m]

693,8

–1165,5

–1905,3

–2537,2

–2607,9

–3301,7

28 634,2 30 117,4 34 766,9 39 972,1 51 561,5

22 927,3

Indicators
Enterprises that received losses [%]
Financial result obtained [m]
Companies that have received
profit [%]

Sales volume [mln, UAH]
Index of level of turnover [%]

1,00

1,05

1,21

1,4

1,8

0,8

4,8

2,7

1,5

1,3

2,5

–2,3

1,9

–3,1

–4,1

–4,8

–2,1

–4,0

3,2

– 2,7

– 4,9

–5,4

–3,6

–6,8

2,1

–3,3

–5,3

–5,7

–5,1

–7,2

12,7

– 19,6

– 40,0

–48,1

–41,4

–54,1

2,4

– 3,9

– 5,5

–6,2

–5,4

–7,8

0,20

0,16

0,11

0,10

0,11

–0,09

Coefficient of financial stability

0,22

0,18

0,13

0,11

0,12

–0,1

Financial sustainability ratio

0,33

0,31

0,32

0,31

0,32

–0,01

0,03

0,02

0,02

0,02

0,03

0

0,92

1,09

1,00

1,00

1,04

0,12

The level of profitability (loss)
of operating activities of
enterprises [%]
The level of profitability (loss) of all
activity of enterprises [%]
The level of return on assets [%]
The level of profitability of
production funds [%]
The level of return on equity [%]
The level of profitability of sales on
net profit [%]
Coefficient of financial autonomy
(independence)

Absolute liquidity ratio (solvency
ratio)
Ratio of short-term receivables and
payables

Source: own calculations according to the data: K.V. Orekhova: The process for forming a financial security strategy of an enterprise, Financial and credit activities: problems of theory and practice 2015,
vol. 17(2), p. 158–172; V.I. Yarochkin: Security system of the company, Os-89, Moscow 2003, p. 7–22;
S. Zabolotnyy, M. Melnyk: The Financial Efficiency of Biogas Stations in Poland, [in:] Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, K. Mudryk, S. Werle (eds), Springer Proceedings in
Energy, Cham, Springer 2018, p. 83–93, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-723716_9 (access: 12.03.2020).

The results of correlation relationships between financial indicators in the Cheddock
table, summarized in the correlation matrix, are moderate (Tab. 2).
Correlations between financial indicators are strong in PJSC “Derazhnyansky Dairy
Plant” (75%), PJSC “Lvivmyasolmolproekt” (78%), significant in PJSC “Rakhiv Dairy Plant”
(52%), PJSC “Ternopil Dairy Plant” (61%), PJSC “Lviv municipal Dairy Factory” (50%), PJSC
“Chortkiv Cheese Factory” (61%), and other milk processing enterprises of the sample,
moderate or weak correlation between financial indicators is traced.
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Table 2. Correlationary links between financial performance of dairy-processed enterprises
of joint-stock ownership for 2014–2018 *
ˀ6.1
ˀ6.2
ˀ6.3
ˀ6.4
ˀ6.5
ˀ6.6
ʶ7.1
ʶ7.2
ʶ7.3
ʶ7.4

ˀ6.1
1
–0,05014
0,12487
0,15647
0,18110
0,18313
0,13473
0,25048
–0,28984
–0,00076

ˀ6.2

ˀ6.3

ˀ6.4

ˀ6.5

1
0,95257
0,94439
0,93433
0,95438
0,71661
0,89672
–0,40455
0,87042

1
0,99706
0,98244
0,99185
0,57596
0,82515
–0,65366
0,76167

1
0,99355
0,99651
0,60461
0,83312
–0,65295
0,78360

1
0,99463
0,66342
0,85102
–0,61707
0,82739

ˀ6.6

ʶ7.1

ʶ7.2

ʶ7.3

1
0,66309
1
0,87581 0,89814
1
–0,59814 0,15309 –0,17456
1
0,82101 0,94995 0,91886 –0,08013

ʶ7.4

1

* level of significance – 48%.
Source: own research.

The financial indicators selected for analysis characterize the quantitative assessment of the financial activity of enterprises. Integral evaluation of the attractiveness
of enterprises is carried out according to the formed financial indicators, on the basis
of which the normalized financial indicators and the integral indicators of investment
attractiveness are calculated10.
The method of K.V. Izmailova was used as the basis for calculations of the normalized
financial indicator and formation of the rating of enterprises by investment attractiveness11 and formula(1) was used.

where:
Rj – the enterprise rating by the integral indicator,
– the actual level i indicator of the j enterprise,
– reference value ̞ indicator of the j enterprise,
j – serial number of the company,
̞ – financial indicator serial number,
̪ – number of financial indicators.
Organize by integral indicators Rj in the order of their calculated values increase
(Tab. 3).
The leaders in the rating were such enterprises as PJSC “Zarichnensky Dairy Plant”,
PJSC “Prykarpatmoloko”, PJSC “Ternopil Milk Factory”, PJSC “Derazhnyansky Dairy Plant”,
10

ʶ.ʦ. ʳ̨̥̜̣̌̏̌̚: ˇ̨̛̞̦̦̭̜̌̏ ̦̣̞̌̌̚: ʻ̸̛̣̦̜̌̏̌̽ ̨̡̛̪̭̞̦̍, ʺʤ˄ʿ, Kiev 2001, p. 152, http://maup.
com.ua/assets/files/lib/book/ou_38.pdf (access: 12.03.2020).
11
Ibidem.
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Table 3. Rating of dairy enterprises of joint-stock ownership by financial ratios in 2014–2018
Enterprises
PJSC “Zarichnensky Dairy Plant”
PJSC “Prykarpatmoloko”
PJSC “Ternopil Milk Factory”
PJSC “Derazhnyansky Dairy Plant”
PJSC “Lviv municipal Dairy Plant”
PJSC “Lvivmyasolmolproekt”
PJSC “Khmelnytsky maslosyrbaza”
PJSC “Dubnomoloko”
PJSC “Gorodenkivsky cheese factory”
PJSC “Volodymyr-Volynsky Dairy Combine”
PJSC “Rava-Rusky Creamery”
PJSC “Rakhiv Butter Factory”
PJSC “Chortkiv Cheese Factory”
PJSC “Brodyvskiy factory of skimmed milk powder”
PJSC “Ostrog Milk Factory”
PJSC “Volodymyretsky Dairy Factory”
PJSC “Drohobych dairy plant”

R
1.254633
1.386019
1.489384
1.496749
1.552209
1.647365
1.685280
1.717724
1.847885
1.895938
1.963217
2.006843
2.418489
2.631962
2.933036
3.017832
3.651377

Ranked place
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Source: own calculations.

PJSC “Lviv municipal Dairy Plant”, the last places were in PJSC “Drohobych Dairy Plant” ,
PJSC “Volodymyretsky Dairy Factory”, PJSC “Ostrog milk factory”.
This rating procedure is standard and does not take into account the criterion of
profitability of dairy enterprises of joint-stock ownership and other financial opportunities for increasing business activity.
Taking into account the level of profitability of dairies, the calculation of the rating
on the integral indicators of investment attractiveness can be considered a procedure
for normalization of financial indicators by the formula:

where:
i – indicator,
j – totality,
Nij – normalized indicator,
tij – actual financial indicator,
t̞m̵̌ – the maximal value of a financial indicator from the sample,
t̞min – the minimal value of a financial indicator from the sample12.
12

Y.S. Tsal-Tsalko: Statistical analysis of financial statements: theory, practice and interpretation, ZhSTU,
Zhytomyr 2004, p. 506
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The calculated integral indicators are ranked in order from greater to lesser value,
because the indicators of profitability level are more important, the better the financial
condition of the enterprise (Tab. 4).
Table 4. Rating of dairy-processed enterprises of joint-stock ownership by the level of
profitability 2014–2018
Enterprises
PJSC “Zarichnensky Dairy Plant”
PJSC “Ternopil Milk Factory”
PJSC “Gorodenkivsky cheese factory”
PJSC “Derazhnyansky Dairy Plant”
PJSC “Rakhiv Butter Factory”
PJSC “Chortkiv Cheese Factory”
PJSC “Dubnomoloko”
PJSC “Prykarpatmoloko”
PJSC “Lvivmyasolmolproekt”
PJSC “Khmelnytsky maslosyrbaza”
PJSC “Rava-Rusky Creamery”
PJSC “Brodyvskiy factory of skimmed milk powder”
PJSC “Lviv municipal Dairy Plant”
PJSC “Drohobych dairy plant”
PJSC “Volodymyretsky Dairy Factory”
PJSC “Volodymyr-Volynsky Dairy Combine”
PJSC “Ostrog Milk Factory”

R
5.43556
5.31947
5.30585
5.24211
5.10440
5.08992
5.04411
4.99864
4.96652
4.93741
4.68932
4.64104
4.63503
4.57741
4.04728

Ranked place
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3.09705
2.34624

16
17

Source: own calculations.

The calculations of estimation of investment attractiveness of dairy-processed enterprises of joint-stock ownership on the basis of normalization on the level of profitability
showed a slightly different rating, where PJSC “Zarichnensky Dairy”, PJSC “Ternopilsky
Dairy”, PJSC “Gorodozhnysky Dairy”, PJSC “Rakhiv Butter Factory”, the last places were
in PJSC “Ostrog Milk Factory”, PJSC “Vladimir-Volynsky Combine of Dairy Products”, PJSC
“Volodymyretsky Milk Factory”.
The calculated rating of dairies by financial ratios and profitability reflects the level
of development of the enterprise in comparison with the level of development of other
enterprises of the dairy industry13. The multivariate cluster analysis allows dividing the
studied sample of joint-stock dairy enterprises from 17 enterprises into clusters according to the same level of profitability, capital size and financial ratios. The analysis made
it possible to group the investigated dairy enterprises into three clusters according to
the same, characteristic only for this cluster, level of profitability (Tab. 5).
13

ʺ.ʳ. ʺ̡̛̖̣̦̽: ʺ̨̖̣̦̦̔̀̏̌́ ̯̌ ̶̨̡̞̦̌ ̴̨̨̨̞̦̦̭̌̏̐ ̭̯̦̱̌ ̵̡̨̨̨̡̛̭̞̣̭̭̪̬̭̽̽̐̔̌̽ ̴̨̨̬̬̥̱̦̌̐̏̌̽
˄̡̛̬̟̦̌ ̯̌ ʿ̨̣̺̞̽, ʫ̸̡̨̨̛̦̥̞̦̜ ̡̛̞̭̦̏ ʯ̨̡̨̪̬̞̟̌̽̚ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̨̞̦̙̖̦̖̬̦̟ ̡̖̥̞̟̌̌̔ 2017, vol. 5(11)
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z2
1ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_
S21STR=evzdia_2017_5(1)__36 (access: 12.03.2020).
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According to the conducted grouping, 23.5% of dairy-processed enterprises that
were included in cluster 1 had “Stable Financial Condition” and had a sufficient level of
profit, a sufficient level of financial indicators during 2014–2018.
Enterprises in cluster 2 had “Unstable Financial Condition”, which accounted for
23.5% of the sample, were characterized by unstable profitable activity, with medium
levels of financial autonomy, financial stability and sustainability, underutilized equity
and assets, and received a constant amount of net income.

Position

Amount

“Stable”

Cluster 1
ˀ6.1 > 0; ˀ6.2 > 0; ʶ7.1 ш 0.5;
ʶ7.2 ш 1,0; ʶ7.3 ш 0.7
For-profit enterprises, with sufficient levels
of financial autonomy, financial stability and
sustainability, effectively use equity and assets,
and receive sufficient net income.
Cluster 2
ˀ6.1 > 0; ˀ6.2 ч 0; 0.5 < ʶ7.1 ш 0.1;
1.0 < ʶ7.2 ш 0.1; 0.7 < ʶ7.3 ш 0.1
Profitable businesses have an average level
of financial performance and use their assets
poorly.
Cluster 3
ˀ6.1 < 0; ˀ6.2 < 0; ʶ7.1 < 0.1;
ʶ7.2 < 0.1; ʶ7.3 < 0.1
Businesses are unprofitable, with insufficient
levels of financial autonomy, financial stability
and sustainability, underutilize their own
capital and assets, and have little net income.

Dairy-processed enterprises

PJSC “Zarichnensky Dairy Plant”
PJSC “Ternopil Milk Factory”
PJSC “Derazhnyansky Dairy Plant”
PJSC „Chortkiv Cheese Factory”

4

PJSC “Gorodenkivsky cheese factory”
PJSC “Dubnomoloko”
PJSC “Khmelnytsky maslosyrbaza”
PJSC “Rakhiv Butter Factory”

4

“Crisis”

Cluster characteristic

“Unstable”

˃able 5. Distribution of dairy-processed enterprises of joint-stock ownership by financial
stability, 2014–2018

PJSC “Prykarpatmoloko”
PJSC “Lvivmyasolmolproekt”
PJSC “Rava-Rusky Creamery”
PJSC “Brodyvskiy factory of skimmed milk
powder”
9
PJSC “Lviv municipal Dairy Plant”
PJSC “Volodymyretsky Dairy Factory”
PJSC “Volodymyr-Volynsky Dairy Combine”
PJSC “Ostrog Milk Factory”
PJSC “Drohobych dairy plant”

Source: own research.

Enterprises that were in the Crisis Financial Condition cluster 3, accounting for
53.0%, were unprofitable, sometimes with insufficient levels of financial autonomy, financial stability and sustainability, insufficient use of equity and assets, with little net
of income.
The evaluation of the financial security management mechanism by financial stability, carried out by means of cluster analysis, has shown the enterprises by clusters according to the same level of profitability and financial ratios. As a result, only 23.5% of
the surveyed enterprises were profitable and had sufficient financial sustainability.
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Recently, the performance of the company is evaluated in terms of organizational
efficiency, which is characteristic of post-industrial society research. Organizational efficiency takes into account and evaluates the impact of the management system, organizational culture, decision-making methods and other parameters on the efficiency
of the enterprise14.
Summarizing the above, the concept of performance management should be based
on the following principles: abandoning production and market-oriented management.
This does not mean a complete rejection of a systematic search for factors and sources
of savings for all types of resources. Primary in relation to managerial functions are the
development strategy, which is determined by the external environment 15; a joint-stock
company is regarded as an open system whose elements are related to the external environment. This is the key to the success of the company. Each company is a complex
socio-economic system whose activities cannot be secured solely by internal resources.
It is always dependent on external resources16. It is possible to manage only dependence on external factors by rational organization of all available resources. Thus, great
importance is attached to the flexibility of the company to quickly adapt to the changing
environment; the organization of the corporation’s activities is a reaction to the different environmental influences by nature. Improving company performance over time is
nothing but performance management; recognition of a person as the main resource
on which the success of the development of a joint-stock company depends.

Conclusion
Summarizing the above, we can draw the following conclusions:
1. Efficiency of a joint-stock company is the ratio of the income received and the costs
of logistical, financial, labor and information resources. Only a comprehensive approach to the work of the corporation can ensure the efficiency of the company as
a whole.
2. Top management should be proactive, able to creatively analyze, combine theoretical and practical skills.

14

A. Chykurkova, O. Homenko: Financial safety of enterprises of agroindustrial complex as a basis
for innovative development, [in:] National Economic Reform: experience of Poland and prospects for
Ukraine vol. 2 Poland, Baltija Publishing, Riga 2017, ̬. 117–132; L.M. Prokopchuk, A.D. Chikurkova,
O.F. Nogachevsky: Formation and Development of Corporate Governance in Joint Stock Companies:
Theory, Methodology and Practice, PE Zvoleyko D.G., Kamianets-Podilskyi 2015, p. 173.
15
O ʶ̸̱̖̬ ʽ.ʦ., ʿ̨̡̨̡̛̯̣̭̽̽̌ ʻ.ʦ.: ʺ̡̨̛̛̬̖̯̦̜̌̐̏ ̥̖̦̖̙̥̖̦̯̔ ̱ ̛̭̭̯̖̥̞ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̛̛̬̬̦̥̌̐̌
̛̛̪̞̪̬̥̭̯̥̔̿̏̌, ʿ̨̡̛̞̣̭̜̔̽̽ ̡̛̞̭̦̏: ̡̭̞̣̭̖̽̽ ̨̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏,
̵̡̯̖̦̞̌, ̡̨̨̡̖̦̥̞̌ 2016, p. 128–134, http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/336/1/
PB-25-15.pdf (access: 12.03.2020).
16
O. Kucher: Problems of management and marketing in the enterprises activity of agriculture, Scientific Achievements in Agricultural Engineering Agronomy and Veterinary Medicine 2017, vol. 1,
no 1, p. 31–41.
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3. A great role should be given to the personnel, their ability to analyze their work in
terms of achieving the goals of the corporation, to anticipate the prospect of development of the company and their own professional ambitions.
4. Timely fulfillment of mutual obligations to debtors and creditors should be observed, which is conditioned by the integrity, culture and image of the company in
the market.
5. Selection of a single team of executives, managers should be based on the following
criteria: deep knowledge, honesty, use of physical and mental abilities for the benefit of the enterprise, dedication of the company.
6. Ensuring stable work of the team is possible only in case of improvement of the social status of employees, their confidence in the future, which implies the demanding management not only to their subordinates but also to themselves.
7. Continued use of scientific and technological progress, development and implementation of high-performance projects is necessary.
8. The criterion for evaluating the effectiveness of the relationship between a jointstock company and the state is the timeliness and completeness of payment of mandatory payments, the provision of complete information about their own activities.
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Wybrane problemy zarzČdzania rozwojem górskich obszarów
migracyjnych na przykųadzie gmin poųudniowej czħƑci Polski
Streszczenie. W artykule zaprezentowano kluczowe problemy zarzČdzania rozwojem górskich
regionów migracyjnych. Poza ogólnČ charakterystykČ terenów klasyfikowanych jako obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) przedstawiono opinie przedstawicieli
samorzČdów lokalnych 45 gmin górskich poųoǏonych na obszarze Karpat. Wskazano na
elementy majČce najwiħkszy wpųyw na potencjalny rozwój obszarów peryferyjnych, przy
jednoczesnym okreƑleniu czynników pogarszajČcych funkcjonowanie gmin i komfort Ǐycia
mieszkaŷców terenów górskich oraz ograniczajČcych rozwój tych terenów. W dalszej czħƑci
artykuųu przedstawiono model zagroǏeŷ wynikajČcych z konsekwencji procesów migracyjnych
zachodzČcych na przedmiotowym obszarze z uwzglħdnieniem czynników ekonomicznych,
spoųecznych i rolno-Ƒrodowiskowych.
Sųowa kluczowe: zarzČdzanie, gminy górskie, obszary migracyjne, rozwój spoųeczno-gospodarczy

Wstħp
Gminy górskie poųoǏone w poųudniowej czħƑci Polski w paƑmie Karpat to obszary
o specyficznych uwarunkowaniach gospodarczych, demograficznych czy przyrodniczych. AnalizujČc problemy dotyczČce zarzČdzania rozwojem tych terenów, warto przybliǏyđ istotne cechy wyróǏniajČce gminy górskie wzglħdem jednostek terytorialnych
zlokalizowanych w regionach o charakterze nizinnym. OdrħbnoƑđ ta, poza oczywistym
odniesieniem do charakterystycznych elementów uksztaųtowania terenu, determinuje istotne róǏnice w ukųadzie przestrzennym czy infrastrukturalnym, co bezpoƑrednio
wpųywa na szanse rozwojowe tych jednostek, przekųadajČc siħ teǏ na komfort Ǐycia ich
mieszkaŷców. W opinii naukowców zajmujČcych siħ istotČ i kierunkiem przemian regionów górskich, jak teǏ praktyków zarzČdzania tymi obszarami (w postaci przedstawicieli jednostek samorzČdu terytorialnego), dominuje poglČd, wskazujČcy na koniecznoƑđ
uwzglħdnienia specyficznych cech charakteryzujČcych gminy poųoǏone w poųudniowej
czħƑci kraju w zakresie prowadzonej polityki prorozwojowej. Dotyczy to zarówno kwestii
ich bieǏČcego funkcjonowania, jak i wypracowania dalekosiħǏnej polityki rozwojowej
przeciwdziaųajČcej zjawiskom zwiČzanym z regresem gospodarczym czy depopulacjČ
tych terenów.
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Trzeba bowiem podkreƑliđ, iǏ tereny te peųniČ istotne funkcje spoųeczno-gospodarcze o znaczeniu ponadlokalnym, determinujČc wiele zjawisk oddziaųujČcych na regiony
oƑcienne. W literaturze tematu napotkađ moǏna na wskazania wielu swoistych usųug
o charakterze gospodarczym i Ƒrodowiskowym1, zwiČzanych z obecnoƑciČ obszarów
górskich na terenie Maųopolski, _lČska czy Podkarpacia2. WƑród funkcji realizowanych
przez te tereny na rzecz spoųeczeŷstwa wymienia siħ:
 gospodarczČ,
 demograficzno-kulturowČ,
 ekologicznČ.
StabilnoƑđ funkcjonowania obszarów górskich zaleǏna jest od harmonijnego wspóųdziaųania wymienionych czynników, przy czym za element stanowiČcy o podstawie
egzystencji osadników, podtrzymujČcy funkcjonowanie obszarów górskich i majČcy
charakter przeciwdziaųajČcy ich wyludnianiu uwaǏa siħ dominowanie funkcji ekonomicznych3.
Warto przy okazji wspomnieđ, iǏ zapóǍnienia rozwojowe tych obszarów zwiČzane
sČ z utrwaleniem siħ niekorzystnych struktur gospodarczych. Jest to w duǏej mierze
efektem wiħkszego udziaųu rolnictwa w gospodarce Pogórza Karpackiego i Karpat –
wedųug szacunków branǏa ta daje zatrudnienie 1/4 ogóųu pracujČcych4, co powoduje,
iǏ znaczČca czħƑđ tych podmiotów realizuje niemal wyųČcznie funkcje socjalne, prowadzČc model produkcji ekstensywnej gųównie o charakterze samozaopatrzeniowym5.
Brak moǏliwoƑci rozwojowych takich gospodarstw staje siħ z reguųy czynnikiem wypychajČcym dla kolejnego pokolenia, determinujČc tym samym procesy migracyjne.
Osoby w wieku produkcyjnym w obliczu znaczČcej nierównowagi na rynku pracy, zwiČzanej z dysparytetem dochodowym w rolnictwie wzglħdem innych dziaųów gospodarki,
podejmujČ czħsto decyzje wyjazdowe, co prowadzi do utrwalenia niekorzystnych tendencji demograficznych na przedmiotowych obszarach6.
CechČ charakterystycznČ wielu gmin górskich jest teǏ duǏe zróǏnicowanie wewnħtrzne. Objawia siħ ono wysokim poziomem zagospodarowania turystycznego na obszarze
o niskich parametrach rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym, doƑđ powszechnie

1

W. Musiaų: Ekonomiczne i spoųeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, IRWiR-PAN, Warszawa 2008, s. 145–150.
2
A. Czudec: Polityka wobec obszarów górskich – istota i kierunki zmian, [w:] Czynniki ksztaųtujČce
konkurencyjnoƑđ regionu górskiego (na przykųadzie polskich Karpat), A. Czudec (red.), Wydawnictwo
UR, Rzeszów 2010, s. 11-12.
3
B. Kutkowska: MoǏliwoƑci kreowania dochodów w gospodarstwach rolniczych poųoǏonych w rejonie
Sudetów, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocųawiu 1996 nr 294, s. 203.
4
E. Baran: Uwarunkowania wzrostu konkurencyjnoƑci rolnictwa obszarów górskich, Roczniki Nauk Rolniczych 2008, seria G, t. 95, nr 2, s. 84.
5
J. Zegar: Samozaopatrzeniowe gospodarstwa rolne a zrównowaǏony rozwój rolnictwa, [w:] Z badaŷ
nad rolnictwem spoųecznie zrównowaǏonym, J. Zegar (red.), IRWiR-PAN, Warszawa 2006, s. 114.
6
P. Cymanow: Ekonomiczne skutki migracji mųodzieǏy na obszarach wiejskich, Postħpy Nauk Rolniczych 2010, nr 556, s. 531–540.
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wystħpujČcym, zjawisku ubóstwa materialnego7. Zasadniczym wyznacznikiem trwaųoƑci rozwoju jest poprawa jakoƑci Ǐycia i wzrost dobrobytu ekonomicznego ludnoƑci8. W przypadku wspomnianej polaryzacji dochodów i konsumpcji zjawisko to ma
charakter zwiħkszajČcy migracjħ, ograniczajČc harmonijny rozwój regionu jako caųoƑci.
Redukcja marginalizacji spoųeczno-ekonomicznej wymagaųaby zatem podtrzymania
funkcji rolniczych w formie umoǏliwiajČcej rozwój dziedzin o wyǏszej dochodowoƑci9,
jak turystyka i rekreacja czy gospodarka leƑna, co z jednej strony zwiħkszyųoby szansħ
na pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania wielu mųodych – migrujČcych
do wiħkszych oƑrodków miejskich, z drugiej zaƑ strony pozwoliųo na zintensyfikowanie
tendencji zwiČzanej ze wzrostem skali migracji osadniczych10.
Zasadniczym celem niniejszego artykuųu jest okreƑlenie kluczowych barier w rozwoju
lokalnym gmin górskich charakteryzowanych jako obszary o niekorzystnych warunkach
rozwoju (ONW). W analizie ryzyka zwiČzanego z zarzČdzaniem górskimi obszarami migracyjnymi uwzglħdniono wiele kryteriów dotyczČcych wymiarów ekonomicznego, spoųecznego i rolno-Ƒrodowiskowego. W opracowaniu przedstawiono takǏe najistotniejsze
Ǎródųa przewag wyróǏniajČce gminy górskie na tle innych jednostek peryferyjnych wraz
z ewentualnymi moǏliwoƑciami wykorzystania tych atutów w budowaniu potencjaųu
rozwojowego przedmiotowych obszarów.

Metody badaŷ
Istotna zųoǏonoƑđ i wielopųaszczyznowoƑđ podjħtej problematyki dotyczČcej analizy
problemów rozwojowych górskich obszarów migracyjnych determinuje koniecznoƑđ
uzyskania dostħpu do wielu materiaųów Ǎródųowych. W artykule wykorzystano wyniki
badaŷ przeprowadzonych w 2018 roku na populacji generalnej, jakČ stanowiųo 45 gmin
zaliczanych do kategorii ONW górskich. Wywiady pogųħbione zostaųy przeprowadzone
w obecnoƑci badacza z wykorzystaniem kwestionariusza z udziaųem trzech przedstawicieli wųadz samorzČdowych w kaǏdej z badanych gmin. W wywiadzie uczestniczyli wójt
lub sekretarz danej gminy, kierownik referatu rolnictwa i (lub) ochrony Ƒrodowiska oraz
kierownik gminnego oƑrodka pomocy spoųecznej. Szczegóųowe dane dotyczČce obszarów objħtych badaniem zostaųy zawarte w tabeli 1.
7

G. Gorzelak: Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, [w:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie MRR na potrzeby Strategii Rozwoju Spoųeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,
t. 1, Ministerstwo Rozwojóu Regionalnego, Warszawa 2007.
8
M. Adamowicz: Koncepcja trwaųego i zrównowaǏonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW 2006, nr 38, s. 11–25.
9
T. Dax, P. Hellegers: Policies for Less Favoured Areas, [w:] CAP Regimes and the European Contryside, Prospects for Integration between Agricultural Regional and Environmental Policies F. Brouwer,
P. Lowe (red.), CAB International, Wallingford 2000, s. 179–197.
10
AnalizujČc wielofunkcyjny rozwój obszarów górskich, warto pamiħtađ o dywersyfikacji róǏnych form
dziaųalnoƑci. Negatywny wpųyw jednostronnego oddziaųywania czųowieka na Ƒrodowisko przyrodnicze
obszarów górskich pokazuje przykųad Austrii – zalesianie terenów nieatrakcyjnych turystycznie doprowadziųo do regresu gospodarczego i depopulacji, por. T. Dax, G. Hovorka: Integrated Rural Development in Mountain Areas, [w:] Sustaining Agriculture and the Rural Environment, F.E. Brouwer (red.),
Elgar Publishing, Cheltenham 2004, s. 124–127.
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Tabela 1. Wykaz gmin górskich klasyfikowanych jako obszary ONW (na podstawie rozporzČdzenia Rady Ministrów z 29.06.2004 r., poz. 1652) wraz z podstawowymi danymi dotyczČcymi powierzchni i demografii tych jednostek
GħstoƑđ zaludnienia
Powierzchnia
LudnoƑđ
[os./km²]
[km²]
Województwo maųopolskie
Biaųy Dunajec
tatrzaŷski
35,23
7105
201,67
Bukowina Tatrzaŷska
tatrzaŷski
131,86
13 105
99,39
Bystra-Sidzina
suski
80,52
6734
83,63
Czarny Dunajec
nowotarski
217,35
22 128
101,81
Czorsztyn
nowotarski
62,16
7546
121,40
Dobra
limanowski
109,91
9796
89,13
Jabųonka
nowotarski
212,73
18 050
84,85
Jordanów
suski
21,03
5291
251,59
Kamienica
limanowski
95,18
7773
81,67
KoƑcielisko
tatrzaŷski
137,68
8629
62,67
KroƑcienko n. Dunajcem
nowotarski
57,12
6717
117,59
Krynica-Zdrój
nowosČdecki
145,13
16 949
116,78
Lipnica Wielka
nowotarski
67,36
5952
88,36
Lubieŷ
myƑlenicki
75,10
9912
131,98
Babowa
nowosČdecki
119,15
5794
48,63
Bapsze NiǏne
nowotarski
125,79
9197
73,11
Mszana Dolna
limanowski
197,12
25 207
127,88
Muszyna
nowosČdecki
141,44
11 704
82,75
NiedǍwiedǍ
limanowski
74,22
7191
96,89
Nowy Targ
nowotarski
258,75
57 176
220,97
Ochotnica Dolna
nowotarski
141,20
8406
59,53
Piwniczna-Zdrój
nowosČdecki
126,46
10 677
84,43
Poronin
tatrzaŷski
83,62
11 379
136,08
Raba WyǏna
nowotarski
89,02
14 546
163,40
Rabka-Zdrój
nowotarski
69,16
17 447
252,27
Sųopnice
limanowski
56,85
6503
114,39
Spytkowice
nowotarski
32,18
4399
136,70
Stryszawa
suski
113,81
11 795
103,64
Szaflary
nowotarski
54,27
10 830
199,56
Szczawnica
nowotarski
87,90
7322
83,30
Tokarnia
myƑlenicki
68,63
8576
124,96
UƑcie Gorlickie
gorlicki
287,80
6730
23,38
Zawoja
suski
128,78
9089
70,58
Województwo podkarpackie
Cisna
leski
287,26
1734
6,04
Czarna
bieszczadzki
184,77
2385
12,91
Komaŷcza
sanocki
454,93
4993
10,98
Lutowiska
bieszczadzki
475,63
2109
4,43
Województwo ƑlČskie
Istebna
cieszyŷski
84,32
11 911
141,26
JeleƑnia
Ǐywiecki
170,62
13 430
78,71
Koszarawa
Ǐywiecki
31,56
2437
77,22
Milówka
Ǐywiecki
98,88
10 098
102,12
Rajcza
Ǐywiecki
131,42
9055
68,90
_lemieŷ
Ǐywiecki
45,02
3505
77,85
Ujsoųy
Ǐywiecki
109,81
4608
41,96
Wħgierska Górka
Ǐywiecki
76,47
15 142
198,01
* W przypadku gmin miejsko-wiejskich obliczeŷ dokonano dla caųej jednostki administracyjnej.
Gmina

Powiat

ródųo: opracowanie wųasne na podstawie Gųówny UrzČd Statystyczny: LudnoƑđ. Stan i struktura ludnoƑci oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r. Stan w dniu 30 VI 2014 r., Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
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W badaniach wykorzystano metody wielokryterialne – analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) i powiČzanego z nim analitycznego procesu sieciowego (ANP) dajČce szansħ dokonania wszechstronnej analizy uwzglħdniajČcej wzajemne powiČzania
poszczególnych czynników determinujČcych rozwój przedmiotowego obszaru. Wybór
wymienionych metod podyktowany zostaų moǏliwoƑciČ uwzglħdnienia wszechstronnych
powiČzaŷ poszczególnych kryteriów zwiČzanych z relacjami zachodzČcymi w obrħbie determinant majČcych wpųyw na przebieg opisywanych procesów. Stworzona przez prof.
T. Saaty’ego w latach 70. ubiegųego stulecia metoda AHP i pokrewna z niČ ANP sČ hierarchicznymi narzħdziami sųuǏČcymi do oceny wariantów, pozwalajČcymi na poųČczenie
kryteriów kwantyfikowanych z niekwantyfikowanymi, syntetyzujČc tym samym elementy
uznawane za mierzalne z czynnikami o charakterze subiektywnym przy wykorzystaniu
macierzy porównaŷ. Zastosowanie modelu hierarchicznego i porównywanie jego elementów skųadowych parami pozwala na nadanie rang punktowych elementom o znaczeniu kryteriów gųównych i subkryteriów – co zostaųo przedstawione w wynikach badaŷ.
W artykule wykorzystano takǏe wiele materiaųów wtórnych, wƑród nich monografie,
artykuųy naukowe zamieszczone w czasopismach i zeszytach naukowych oraz materiaųach
konferencyjnych, a takǏe raporty, sprawozdania i ekspertyzy jednostek publicznych.

Obszary problemowe – kontekst teoretyczny
W grupie kluczowych przyczyn pojawienia siħ obszarów problemowych w naszym
kraju znajduje siħ wspomniana juǏ wczeƑniej niekorzystna struktura agrarna determinowana wieloma uwarunkowaniami o charakterze przyrodniczym, historycznym i demograficznym, co jest szczególnie widoczne na obszarze Polski poųudniowo-wschodniej.
Rolnicze obszary problemowe leǏČce w paƑmie Karpat Polskich stanowiČ dziƑ region
traktowany praktycznie w caųoƑci jako obszar o niekorzystnych warunkach (ONW górski – stanowiČcy przedmiot niniejszego opracowania oraz ONW pogórski – obejmujČcy
wiħkszoƑđ gmin znajdujČcych siħ na obszarze poųudnia kraju). W opinii J. Falkowskiego11,
za rolniczy obszar problemowy naleǏy uznađ teren charakteryzujČcy siħ takimi cechami
jak: niska efektywnoƑđ rolnictwa w stosunku do uwarunkowaŷ przyrodniczych czy historyczno-ekonomicznych oraz niewystarczajČcy poziom zainwestowania w Ƒrodki trwaųe
i obrotowe. Bis12 w ramach omawianej kategorii uznaje region, w którym produkcja
rolna odznacza siħ niskČ efektywnoƑciČ i trudnoƑciami w prowadzeniu prac agrotechnicznych. Z kolei zdaniem E. Skawiŷskiej rolnicze obszary problemowe klasyfikowane sČ
jako: „obszary ziemi, które speųniajČ lub mogČ speųniađ wiodČcČ funkcjħ rolniczČ z uwagi
11

J. Falkowski: Rolnicze obszary problemowe Polski (przyczyna powstania, diagnoza stanu, kierunki
przeksztaųceŷ), [w:] Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzglħdnieniem regionu lubelskiego, R. Jedut (red.), Materiaųy VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Zakųad
Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin 1990, s. 6.
12
K. Bis: Obszary problemowe rolnictwa ze szczególnym uwzglħdnieniem gleb marginalnych, [w:]
Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzglħdnieniem regionu lubelskiego, R. Jedut
(red.), Materiaųy VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Zakųad Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin 1990, s. 11.
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na korzystnČ jakoƑđ rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osiČganČ efektywnoƑđ produkcji
rolnej, ale realizacja tej funkcji jest zagroǏona”13. Wskazuje ona na trzy gųówne kategorie takich obszarów:
 obszary depresji produkcyjnej, niewykorzystujČce moǏliwoƑci stwarzanych przez warunki przyrodnicze i gospodarcze;
 obszary konfliktowe, cechujČce siħ koncentracjČ wielu funkcji ograniczajČcych rozwój rolnictwa;
 obszary marginalne, majČce niekorzystne warunki naturalne dla prowadzenia dziaųalnoƑci rolniczej.
W podziale R. Kulikowskiego wyróǏniane sČ z kolei obszary depresyjne: „pozostajČce w niedorozwoju w porównaniu z innymi otaczajČcymi je obszarami o zbliǏonych
naturalnych i ekonomicznych warunkach produkcji” oraz obszary konfliktowe: „charakteryzujČce siħ koncentracjČ wielu funkcji (np. rolnictwo, przemysų, komunikacja itp.),
w przypadku, gdy rozwój jednej z tych funkcji odbywa siħ czħsto kosztem innych”14.
Zdaniem A. Rosnera, M. Kųodziŷskiego i J. Wilkina obszarami problemowymi terenów
wiejskich bħdČ natomiast rejony majČce relatywnie niewielki wųasny potencjaų rozwojowy, przy czym ewentualna moǏliwoƑđ ich dalszego rozwoju gospodarczego zaleǏna jest
od znaczČcego zasilenia kapitaųami zewnħtrznymi15. Heffner wskazuje na jeszcze jednČ
istotnČ cechħ charakteryzujČcČ wiejskie obszary peryferyjne, jakČ stanowi oddalenie
od wiħkszych miast wraz z widocznym brakiem ich bezpoƑredniego oddziaųywania. TowarzyszČ temu takie cechy jak: wyraǍna dysfunkcja komunikacyjna, sųaba dostħpnoƑđ
zewnħtrzna, czy kumulacja niekorzystnych zjawisk spoųeczno-gospodarczych. Jak wskazuje wspomniany autor – potencjaų rozwojowy tego typu ukųadów ma z reguųy charakter
endogeniczny, wynikajČcy z walorów rolniczo-przyrodniczych (rozwój upraw ekologicznych, turystyka i rekreacja)16.
Powstanie obszaru problemowego stanowi zatem wypadkowČ wielu istotnych czynników ograniczajČcych rozwój spoųeczno-gospodarczy danego regionu, przy uwzglħdnieniu
kwestii jego poųoǏenia geograficznego oraz usytuowania wzglħdem szlaków komunikacyjnych i gųównych oƑrodków o charakterze aglomeracyjnym. Zdaniem W. Musiaųa17, ocena
zapóǍnieŷ cywilizacyjnych okreƑlonych subregionów moǏe byđ dokonywana przy wykorzystaniu dorobku róǏnych szkóų i teorii ekonomicznych. Ekonomia klasyczna dopatruje

13

E. Skawiŷska: Wstħp do badaŷ nad rolniczymi obszarami problemowymi, Seria Rozprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoųaja Kopernika, Toruŷ 1993, s. 14.
14
R. Kulikowski: Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, Wybrane zagadnienia obszarów wiejskich,
Biuletyn KPZK 1992, nr 158, s. 23–24.
15
A. Rosner, M. Kųodziŷski, J. Wilkin: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spoǏywczego w Polsce, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 1998.
16
K. Heffner: Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski – wpisywanie siħ w przestrzeŷ wsi europejskiej, [w:] Polityka spójnoƑci UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania,
W. Kamiŷska, K. Heffner (red.), Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa 2014, s. 43.
17
W. Musiaų: Demograficzne i spoųeczne uwarunkowania powstawania wiejskich obszarów problemowych, Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia 2009, nr 8(2), s. 93–102.
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siħ w przypadku tego typu zjawisk niedostosowania rynkowego18 jako gųównego powodu
wystħpujČcych dysproporcji w dochodach mieszkaŷców takiego regionu, z kolei keynesizm tųumaczy wystČpienie takiego dysparytetu brakiem wystarczajČcego potencjaųu wyjƑciowego z równoczesnym ograniczeniu transferów zewnħtrznych.
NiezaleǏnie od przyczyn majČcych wpųyw na takČ sytuacjħ, specyfika obszarów górskich ONW determinuje koniecznoƑđ tworzenia ze strony wųadz samorzČdowych strategii uwzglħdniajČcych odmiennoƑđ gospodarczČ, spoųecznČ czy przyrodniczČ tych terenów w kontekƑcie poǏČdanych kierunków rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniego standardu Ǐycia mieszkaŷców tych terenów. Trzeba przy tym zaznaczyđ,
iǏ istotnym problemem rozwojowym znaczČcej czħƑci obszarów peryferyjnych jest równieǏ niski poziom rozwoju instytucji spoųeczeŷstwa obywatelskiego, co w dalszej konsekwencji ogranicza aktywnoƑđ wųadz lokalnych i ich skutecznoƑđ w pozyskiwaniu instrumentów zewnħtrznego wsparcia finansowego19.

Wyniki badaŷ empirycznych
W ramach wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielami administracji publicznej
poproszono o wymienienie najistotniejszych pozytywnych i negatywnych konsekwencji zlokalizowania reprezentowanej przez nich gminy. Eksperci skupieni wokóų 45 gmin
(po trzech z kaǏdej jednostki), klasyfikowanych jako obszary górskie o niekorzystnych
warunkach gospodarowania, stanowili zespóų pracowników samorzČdowych reprezentujČcych urzħdy gminy oraz podlegajČce im jednostki publiczne. WƑród najistotniejszych
i najczħƑciej wymienianych czynników stanowiČcych o potencjale tych jednostek, mogČcych w opinii ich wųadz stanowiđ podstawħ rozwoju, wskazywano:
 zachowanie naturalnego stanu Ƒrodowiska i czystoƑđ ekosystemu (wód, powietrza,
gleby),
 zwiČzanČ z powyǏszym moǏliwoƑđ prowadzenia rolnictwa ekologicznego,
 walory przyrodnicze,
 róǏnorodnoƑđ fauny i flory,
 istnienie dopųat umoǏliwiajČcych zachowanie gruntów w dobrej kulturze agrarnej,
 róǏnorodnoƑđ krajobrazowČ, przejawiajČcČ siħ malowniczČ rzeǍbČ terenu,
 wynikajČcČ z tego atrakcyjnoƑđ turystycznČ umoǏliwiajČcČ lokalizacjħ inwestycji zwiČzanych z usųugami tego sektora,
 moǏliwoƑđ ubiegania siħ o Ƒrodki pomocowe na rozwój agroturystyki i dziaųalnoƑci
pokrewnych,
 ocalenie toǏsamoƑci kulturowej badanych obszarów.

18

Por. G. Gorzelak, B. Jaųowiecki: KonkurencyjnoƑđ regionów, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa
2000, nr 1(1), s. 7–24.
19
Por. B. Satoųa: Instytucje spoųeczeŷstwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawnoƑđ wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykųadzie województwa maųopolskiego), SamorzČd Terytorialny 2014, nr 5, s. 30–35.
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W drugiej czħƑci badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie czynników oddziaųujČcych w ich opinii negatywnie na zarzČdzanie rozwojem gminy i ograniczajČcych
jej potencjaų oraz ograniczajČcych komfort Ǐycia mieszkaŷców. Byųy to kolejno:
 skutki klħsk Ǐywioųowych powodujČce istotne straty w infrastrukturze gminnej,
 wyǏsze aniǏeli na terenach nizinnych koszty prowadzenia infrastrukturalnych inwestycji liniowych spowodowane zmiennČ konfiguracjČ terenu i znaczČcym rozproszeniem sieci osadniczej,
 wysokie koszty utrzymania infrastruktury drogowej czy wodno-kanalizacyjnej,
 oddalenie od szlaków komunikacyjnych i oƑrodków przemysųowych (w tym rynków
pracy),
 niskie dochody mieszkaŷców, ograniczona siųa nabywcza lokalnej spoųecznoƑci uniemoǏliwiajČca rozwój lokalnej przedsiħbiorczoƑci,
 niekorzystne warunki klimatyczne wpųywajČce na skrócenie okresu wegetacji i duǏa
zmiennoƑđ czynników atmosferycznych (susze, powodzie),
 trudne warunki agrotechniczne – duǏe nachylenie terenu, rozdrobnienie gruntów,
niska klasa bonitacyjna gleb, brak dróg dojazdowych do pól,
 ograniczenie wykorzystania gruntów na cele nierolnicze (w tym turystykħ i rekreacjħ)
zwiČzane z prawnymi formami ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe,
rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000),
 zanik tradycyjnego rolnictwa – zwųaszcza w odniesieniu do gruntów sųabej jakoƑci
i o niekorzystnym usytuowaniu.
Wskazane wczeƑniej elementy stanowiČce o odrħbnoƑci gmin górskich ONW wzglħdem innych jednostek samorzČdu terytorialnego akcentujČ koniecznoƑđ podejmowania
przez decydentów aktywnych dziaųaŷ umoǏliwiajČcych peųne wykorzystanie walorów
tych obszarów, przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaųywania czynników
przeciwdziaųajČcych rozwojowi. Wymieniony wczeƑniej dysparytet dochodowy pomiħdzy rolnictwem a innymi dziaųami gospodarki, przy jednoczesnej sųaboƑci lokalnego rynku pracy stanowi istotny czynnik wypychajČcy – determinujČcy migracje. W dalszej czħƑci
badania poddano ocenie najistotniejsze skutki migracji ludnoƑci w kontekƑcie zagroǏeŷ,
jakie niosČ one w procesie dųugofalowego zarzČdzania rozwojem gmin górskich.
Na potrzeby analizy stworzony zostaų sieciowy model zagroǏeŷ zwiČzanych z migracjami zawierajČcy w ramach istniejČcych trzech kryteriów gųównych (ekonomicznego,
spoųecznego i rolno-Ƒrodowiskowego) 10 najistotniejszych subkryteriów, w odniesieniu
do których dokonano oceny ryzyka. Z uwagi na ograniczenia wydawnicze nie zaprezentowano struktury samego modelu zagroǏeŷ, jest ona toǏsama z hierarchiČ kryteriów
i subkryteriów przedstawionČ w tabeli 2. Dziħki zastosowaniu metod z grupy AHP/ANP
moǏliwe byųo wygenerowanie ocen eksperckich powstaųych dziħki porównywaniu parami wszystkich moǏliwych kombinacji w odniesieniu do powiČzaŷ zachodzČcych pomiħdzy elementami i ich grupami. Przyjħto przy tym uproszczenie, iǏ wpųyw na opisywane
zagroǏenia rozwoju gmin górskich majČ wyųČcznie elementy wyodrħbnione wczeƑniej
z udziaųem ekspertów20.
20

Szczegóųowe informacje dotyczČce zastosowania metod wielokryterialnych w badaniach nad rozwo-
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Tabela 2. Procentowy udziaų wag kryteriów gųównych i subkryteriów modelu zagroǏeŷ
Kryterium

Ekonomiczne
36,8
Rolno-Ƒrodowiskowe
25,7

Spoųeczne
37,5

Subkryterium

Waga
priorytetu
lokalnego

Waga
priorytetu
globalnego

zagroǏenie wypųacalnoƑci systemu emerytalnego

50,8

18,7

trwaųy drenaǏ mózgów z Polski

26,9

9,9

spadek znaczenia maųych oƑrodków

22,3

8,2

trwaųy odpųyw ludzi mųodych z rolnictwa

58,4

15,0

spadek podaǏy ǏywnoƑci niszowej

13,9

3,6

degradacja krajobrazu

27,7

7,1

prowadzenie Ǐycia na krawħdzi dwóch Ƒwiatów

17,9

6,9

osųabienie wiħzi miħdzyludzkich

48,6

18,1

tworzenie hermetycznych grup spoųecznych

15,3

5,7

18,2

6,8

starzenie siħ mieszkaŷców obszarów peryferyjnych
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie przeprowadzonych wywiadów.

Szczegóųowe wyniki dokonanych porównaŷ zaprezentowano w tabeli 2. Mianem
wagi priorytetu lokalnego okreƑlono istotnoƑđ wpųywu konkretnego subkryterium na
znaczenie okreƑlonego kryterium gųównego w ramach wspomnianych wczeƑniej trzech
kategorii. Z kolei waga priorytetu globalnego oznacza znaczenie oddziaųywania danego subkryterium na model zagroǏeŷ traktowany caųoƑciowo. Wyniki liczbowe powstaųy
z przeliczenia wag poszczególnych skųadowych w obrħbie tworzonego modelu, uzyskanych poprzez porównania elementów parami w odniesieniu do danego celu, kryterium
lub subkryterium, przy pomocy dziewiħciostopniowej, fundamentalnej skali preferencji
Saaty’ego z udziaųem 135 respondentów.
Z zamieszczonych danych w tabeli 2 wynika, iǏ wƑród najistotniejszych zagroǏeŷ dla
rozwoju górskich obszarów migracyjnych za najwaǏniejsze uznano kryteria spoųeczne
i ekonomiczne. W pierwszym z nich wskazuje siħ na osųabienie wiħzi miħdzyludzkich,
co w znaczČcy sposób wpųywa na pogorszenie aktywnoƑci mieszkaŷców w zakresie inicjatyw lokalnych. WƑród priorytetów globalnych zagroǏenie to sytuuje siħ na drugiej
pozycji – zaraz po subkryterium ekonomicznym zwiČzanym z ryzykiem niewypųacalnoƑci
systemu emerytalnego. PodkreƑlane jest teǏ ryzyko spadku znaczenia lokalnych oƑrodków i ich marginalizacjħ pod wzglħdem ekonomicznym – oznaczajČcČ stagnacjħ na rynku
pracy i brak inwestycji. Zjawisko to moǏe byđ potħgowane wyjazdem z tych obszarów na
staųe osób wyksztaųconych i przedsiħbiorczych („drenaǏ mózgów”) stanowiČcych podstawowy element rozwoju lokalnego. Wskazywane wƑród kryteriów spoųecznych starzenie siħ mieszkaŷców obszarów peryferyjnych staje siħ domenČ wiħkszoƑci mniejszych
oƑrodków, powodujČc znaczČcy spadek ich znaczenia. Migracje zwiČzane z odpųywem
jem gmin peryferyjnych zawarte zostaųy w monografii P. Cymanow: Ekonomiczno-spoųeczne nastħpstwa migracji na obszarach górskich na przykųadzie Karpat Polskich, Difin, Warszawa 2018.
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mųodych i czħsto dobrze wyksztaųconych osób ograniczajČ równieǏ potencjaų demograficzny obszarów uznawanych za problemowe, trzeba przy tym zaznaczyđ, iǏ tego typu
przemieszczenia majČ negatywny wpųyw zarówno na trwaųoƑđ relacji rodzinnych, jak
i kondycjħ psychicznČ migranta i jego bliskich, spowodowanČ brakiem jednoznacznie
okreƑlonego centrum Ǐyciowego (tzw. Ǐycie na krawħdzi dwóch Ƒwiatów). WƑród zagroǏeŷ zwiČzanych z trzecim przedstawionym kryterium – rolno-Ƒrodowiskowym – dominuje przekonanie o trwaųym odpųywie osób z rolnictwa i braku nastħpców gospodarstw,
co przekųada siħ na wzrost skali dezagraryzacji i odųogowanie ziemi. Poza istotnymi
zmianami zachodzČcymi w ekosystemie powoduje to konsekwencje gospodarcze, gdyǏ
ograniczenie podaǏy ǏywnoƑci tzw. ekologicznej ogranicza moǏliwoƑci zarobkowania na
miejscu, co jak wspomniano wczeƑniej, mogųoby stanowiđ istotny element oferty skierowanej do turystów i zamoǏniejszych mieszkaŷców gmin górskich uzyskujČcych dochody
z dziaųalnoƑci pozarolniczej, dajČc w konsekwencji istotny impuls rozwojowy w ramach
pojawiajČcych siħ efektów mnoǏnikowych.

Podsumowanie
Przedstawiona analiza wybranych problemów zarzČdzania obszarami górskimi wskazuje na koniecznoƑđ mobilizacji wewnħtrznego potencjaųu obszarów problemowych
za poƑrednictwem aktywnego udziaųu wųadz publicznych. Pomimo istnienia wielu atutów przekųadajČcych siħ na znaczČcy potencjaų obszarów górskich, w przedmiotowych
gminach wskutek ograniczonych moǏliwoƑci gųównie inwestycyjnych wykorzystuje siħ
wspomniane przewagi w sposób selektywny i z reguųy zredukowany do zaspokojenia
podstawowych potrzeb ich mieszkaŷców. WƑród zadaŷ zwiČzanych z pobudzaniem aktywnoƑci ekonomicznej powinny dominowađ inicjatywy o charakterze lokalnym, zwiČzane z wykorzystaniem instrumentów polityki makroekonomicznej, przy wspóųudziale
Ƒrodków pomocowych, pochodzČcych z funduszy UE. Istotnym problemem w zarzČdzaniu rozwojem obszarów górskich pozostajČ niekorzystne tendencje demograficzne,
moǏna jednak przypuszczađ, iǏ poprawa warunków Ǐycia i moǏliwoƑđ podjħcia pracy na
miejscu w ramach efektywniejszego rynku pracy zwiČzanego z rozwojem branǏy turystycznej staųaby siħ czynnikiem ograniczajČcym depopulacjħ i zwiħkszajČcym skalħ osadnictwa takǏe w ramach migracji powrotnych.
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Selected issues related to the management of highland migration
areas on the example of municipalities in the southern Poland
Summary. The article presents the key issues related to the management of highland migration
areas. In addition to the general characteristics of areas classified as less-favoured, the article
includes a presentation of the opinions formulated by the representatives of local authorities
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of 45 highland municipalities in the Carpathians. The author indicates elements that impact
the potential growth of peripheral areas and defines factors that deteriorate the functioning of
a municipality and lower the quality of life in highland areas, thus limiting the growth of these
regions. Later on the author presents a model of threats resulting from the consequences of
migration processes in the discussed area, considering economic, social, environmental and
agricultural factors.
Key words: management, highland municipalities, migration areas, social and economic
growth

Strona | 80

TURYSTYKA I ROZWÓJ REGIONALNY
DOI 10.22630/TIRR.2020.14.20

Andrii Doronin1, Olena Polishchuk2, Vitalii Rybchak2
1

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

2

Uman National University of Horticulture

Ecological-economical aspects of the use of nutritious
residues of agricultural crops in various business entities
Summary. The paper covers the analysis of the development of the crop output market in
Ukraine which ensures both food security of the country and the production of alternative fuel.
The preconditions of negative changes in agriculture of Ukraine were studied. High profitability
of corn and sunflower production encourages producers to increase their sown areas. The
analysis of the production of some agricultural crops was made in the years of 2000–2019.
The challenge of the use of nutritious residues of agricultural crops is discussed in the paper.
The estimation of the production efficiency of some kinds of agricultural products at farm
enterprises of Ukraine for the period of 2009–2019 was made. Some ecological-economical
aspects of the use of nutritious residues of agricultural crops to balance mineral crop nutrition
and to manufacture bio-fuel were suggested.
Key words: food economy, elements of nutrition, renewable sources of energy, bio-fuel, straw,
granules, ecology, efficiency, competitive ability

Introduction
In Ukraine a decrease in the development rates of livestock production resulted in
the expansion of sown areas under grain and industrial crops which in turn changed the
approaches to the use of nutritious residues of agricultural crops in the agro-industrial
complex. At the beginning of the 90’s, almost all the residues were used to satisfy the
needs of livestock production; at present they are left in the fields as fertilizer or used
to manufacture energy materials – granules and briquettes. So, the use of by-products
of crop production becomes of great significance for the balance of mineral plant nutrition and the manufacture of alternative kinds of fuel. In Ukraine the urgent issue of the
production of alternative bio-fuel is studied by such scientists as H. Kaletnik, M. Kodenska, M. Roik, V. Sinchenko, P. Sabluk, ʽ. Shpychak, ʽ. Zakharchuk, V. Bondar, A. Fursa
and others. However, the issue of the efficient use of nutritious residues of agricultural
crops for the balance of mineral plant nutrition and the manufacture of bio-fuel requires additional research.


vryb4ak@gmail.com
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Materials and Methods
The purpose of the research is to ground practical recommendations concerning the
enhanced efficiency of the use of nutritious residues of agricultural crops to balance
mineral plant nutrition and to produce solid kinds of fuel.
In the process of the research the following methods were used: a method of a system analysis and a logical generalization to study the preconditions of the use of nutritious residues for the balance of mineral plant nutrition and the production of bio-fuel;
a comparative analysis – to analyze statistical information; a calculation-construction
method – to determine the efficiency of the use of nutritious residues of agricultural
crops; methods of induction and deduction – to generalize the research results; an abstract-logic method – to formulate conclusions and suggestions.
Research results
In Ukraine the introduction of approximate prices for agriculture which increased at
much lower rates than those of consumer goods and service, consumed in agriculture,
led to a structure change of the sown areas of agricultural crops. In the period of 2000–
–2019 we had the increase of industrial crops in the structure of sown areas, as more
profitable ones – to 32.6% in 2019 (15.4% – in 2000), grain crops – to 54.7% in 2019
(50.2% – in 2000). There was a serious decrease of fodder crops – 6.2% in 2019 (26.0%
– in 2000) which had a negative effect in the development of livestock production in
Ukraine. In the structure of sown areas potato and vegetable-melon crops remained
almost unchanged – 6.5% in 2019 (8.4% – in 2000) (Tab. 1).
In this period an accurate implementation of the cultivation technology of agricultural crops, the main elements of which are the introduction of new high-yielding cultivars
and hybrids, plant nutrition and plant protection from pests, diseases and weeds along
with soil-climatic conditions of Ukraine, ensured the yield capacity increase of these
crops, namely: corn for silage by 2.4 times – to 7.19 t/ha in 2019 (2000 – 3.01 t/ha),
wheat by 2.1 times – to 4.16 t/ha in 2019 (2000 – 1.98 t/ha), sunflower by 2.1 times – to
2.56 t/ha in 2019 (2000 – 1.22 t/ha), rye by 1.9 times – to 2.89 t/ha in 2019 (2000 – 1.52
t/ha), barley by 1.8 time – to 3.42 t/ha in 2019 (2000 – 1.86 t/ha), oats by 1.3 time – to

Table 1. Structure of sown areas under main agricultural crops in Ukraine in 2000–2019

Agricultural crops

Sown area structure by years
[%]

2000
2019
Grain and leguminous crops
50.2
54.7
Industrial crops
15.4
32.6
Fodder crops
26.0
6.2
Potato and vegetable-melon crops
8.4
6.5
Source: ʽ.M. Prokopenko: Crop production of Ukrain, Statistical Bulletin 2019, State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv 2020, p. 183.
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2.32 t/ha (2000 – 1.83 t/ha). However, in Ukraine the productivity potential of these
corps has not been exhausted yet.
In the years of 2000–2019 we record the production increase of these agricultural
crops due to both the increase of their share in the total sown area and to the increase
of their yield capacity (Tab. 2).
Table 2. Production indicators of some agricultural crops in Ukraine for the years of 2000–
–2019
Indicators

Harvested area
[thous. ha]
Production [thous. t]
Yield capacity [t/ha]
Harvested area
[thous. ha]
Production [thous. t]
Yield capacity [t/ha]
Harvested area
[thous. ha]
Production [thous. t]
Yield capacity [t/ha]
Harvested area
[thous. ha]
Production [thous. t]
Yield capacity [t/ha]
Harvested area
[thous. ha]
Production [thous. t]
Yield capacity [t/ha]

2000

2010

5161.6

6284.1

10197.0
1.98

Year
2017
Wheat

2019 in % to
2000
2018

2018

2019

6361.2

6603.9

6812.4

132.0

103.2

16851.3
2.68

26158.0
4.11
Barley

24695.8
3.73

28327.9
4.16

277.8
210.1

114.7
111.5

3689.1

4316.9

2501.5

2484.3

2609.2

70.7

105.0

6871.9
1.86

8484.9
1.97

8284.9
3.31
Rye

7349.1
2.96

8916.8
3.42

129.8
183.9

121.3
115.5

638.1

279.1

171.0

148.4

115.4

18.1

77.8

968.3
1.52

464.9
1.67

507.9
2.96
Oats

393.8
2.66

334.7
2.89

34.6
190.1

85.0
108.6

481

310.8

197.8

195.8

181.9

37.8

92.9

881.4
1.83

458.5
471.4
1.48
2.39
Corn for grain

418.5
2.14

422.0
2.32

47.9
126.8

100.8
108.4

1278.8

2647.6

4564.2

4986.9

390.0

109.3

3848.1
3.01

11953.0 24668.8 35801.1
4.51
5.51
7.84
Sunflower seeds

35880.1
7.19

932.4
238.9

100.2
91.7

4480.7

Harvested area
2841.6
4525.8
6060.7
6166.5
5958.9
209.7
96.6
[thous. ha]
Production [thous. t]
3457.4
6771.5 12235.5 14165.2 15254.1
441.2
107.7
Yield capacity [t/ha]
1.22
1.5
2.02
2.3
2.56
209.8
111.3
Source: ʽ.M. Prokopenko: Crop production of…, op. cit., p.15, 20, 27, 34, 36, 38; Basic economic indicators of agricultural production in agricultural enterprises, Statistical Bulletin 2013, State Statistics
Committee of Ukraine, Kyiv 2014, p. 84.
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In recent years the profitability level of sunflower seed production increased by
28.5% in 2013 to 32.5% in 2019; corn for grain – from 1.5% (2013) to 27.2% (2019), barley – from 0.6% (2013) to 25.6% (2019), wheat – from 2.4% (2013) to 24.6% (2019), oats
from unprofitability –2.6% (2013) to profitability 10.3% (2019), the efficiency level of
rye production increased but yet the production remained to be unprofitable – 15.3%
(2013) to –2.2 % (2019), respectively (Tab. 3).
Table 3. Production efficiency of some kinds of the output at farm enterprises for the years
of 2013–2018
Rate of profitability (loss) by years [%]

Kind of output
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Wheat

2.4

28.0

36.4

31.7

26.8

24.6

Barley

0.6

18.3

28.3

25.4

24.0

25.6

Rye

–15.3

–5.6

21.9

24.6

20.2

–2.2

Oats

–2.6

10.7

21.5

34.4

21.2

10.3

Corn for grain

1.5

26.2

50.3

45.7

23.7

27.2

Sunflower seeds
28.5
36.5
80.5
63.0
41.3
32.5
Source: Basic economic indicators of agricultural production in agricultural enterprises, Statistical Bulletin 2013, State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv 2014, p. 14; Basic economic indicators of agricultural production in agricultural enterprises, Statistical Bulletin 2014, State Statistics Committee of
Ukraine, Kyiv 2015, p. 14; Basic economic indicators of agricultural production in agricultural enterprises, Statistical Bulletin 2015, State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv 2016, p. 9; Basic economic
indicators of agricultural production in agricultural enterprises, Statistical Bulletin 2016, State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv 2017, p. 8; Costs of agricultural production in agricultural enterprises
in 2017, State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua/ (access: 03.04.2020); Costs of
agricultural production in agricultural enterprises in 2018, State Statistics Service of Ukraine, http://
www.ukrstat.gov.ua/ / (access: 03.04.2020).

Renewable crop production resources are the main component of a modern system
of arable faming built on a maximal use of carbon and other macro- and micro-elements
into a biological circulation which, to a great extent, are to balance nutrient substances
deficit, caused by the application of mineral and organic fertilizers the rates of which do
not exceed 10–17% of the required amount1.
Under the conditions of organic fertilizer deficit in arable farming, the use of nutrient residues of winter and spring crops can substitute the lack of traditional bedding manure of the cattle successfully. The content of dry matter in straw is 85% (for
a comparison: in bedding manure – 20–25, in green manure – 10, in liquid manure – up
to 3%). An average content of nitrogen in straw is 0.5%, phosphorus – 0.25, potassium
1

V.P. Sytnyk, M.D. Bezuhlyi, V.V. Adamchuk et al.: Recommendations concerning the use of straw, nutrient residues and cultivation of green manure crops aimed at improving and preserving soil fertility,
IMESH 2010, p. 36.
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– 0.8% and 35–40% of organic carbon which is energy material for labile forms of humus. When by-products are combined with green manuring, the efficiency of fertilizers
and the process of humus formation is equal to the use of bedding manure at rates of
8–10 t/ha 2. Namely, by-products of crop production are a good source of mineral substances and they play an important role in maintaining the humus balance3, 4.
Besides, Ukraine has a great potential of biomass available for energy production
– about 29 million t n.f. The potential mainly includes by-products of agriculture – straw,
stems of corn, sunflower and energy crops5, 6. In Ukraine about 2 million t n.f./year of
biomass of different kinds, including straw of grain crops, corn, sunflower, are annually
used to manufacture energy7.
In general, to maintain a balanced plant nutrition taking into consideration the
needs of agriculture, the agro-industrial complex can provide up to 30% of straw and
other residues of grain agricultural crops, available as fuel, and up to 40% of production
wastes of corn for grain and sunflower8. After the first crop, straw has to be removed
from the field, as it is not appropriate technologically to use it for repeated sowing of
this crop. Which is why, it is advisable to bale straw, to make briquettes and move them
to the energy market.
In addition, it is not economically relevant to use nutrient residues of agricultural
crops for energy purposes since the cost of the balance renewal of nutrition elements
in the soil is much higher than the sales proceeds of all nutrient residues of agricultural
crops (Tab. 4).
In recent years the average yield capacity of wheat has been 4 t/ha, and we have
the output of straw and nutrient residues which is equal to 6.4 t/ha, when it is sold at
price 230 hrn/t sales proceeds will be 1472 hrn/ha, and the cost to renew the balance
of nutrient elements in the soil will make to 3214 hrn/ha, the losses will be 1742 hrn/ha,
respectively. Accordingly, the average yield capacity of barley is 3.2 t/ha, the output of
straw and nutrient residues is equal to 4.2 t/ha, sales proceeds will be 957 hrn/ha, and
the cost to renew the balance of nutrient elements in the soil will make to 1974 hrn/ha,
the losses will be 1017 hrn/ha. The average yield capacity of rye is 2.8 t/ha, the output
2

M. V. Zubets, V. P. Sytnyk, M. D. Bezuhlyi et al.: Scientific principles of agro-industrial production in
the Forest steppe zone of Ukraine, Agrarian science 2010, p. 978.
3
S.M. Kukharets: The increase of energy independence of agro-ecosyste, Mechanical-technological
principles: a monograph, ZhNAEU, Zhytomyr 2016, p. 192.
4
H.ʤ. Holub: The problem of the use of straw as fuel, Bulletin of agrarian science 2010, no 8,
p. 49–52.
5
G.G. Geletukha, T.A Zheliezna: State of the art and prospects for bioenergy development in Ukraine,
Industrial heat engineering 2017, vol. 39, no 2, p. 60–64.
6
G.G. Geletukha, T.A Zheliezna, P.P. Kucheruk, Ye.ʺ. Oliynyk: The current state and prospects of the
development of bioenergetics in Ukraine, Analytical note BEA 2004 no 9, p. 32.
7
ʽ.ʽ. Horb, ˃.ʽ. Chaika, ʳ.ʽ. Yasnolob: The development and improvement of energy systems taking into consideration an available potential of alternative energy sources: a collective monograph,
Ukrpromtorgservice Ltd., 2017, p. 326.
8
G.G. Geletukha: The current state and prospects of the development of bioenergetics in Ukraine,
Bio-energy association of Ukraine̛ (BEA) 2011, p. 30.
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Table 4. Efficiency indicators of the use of nutritious residues of some agricultural crops
Indicator

Wheat

Barley

Rye

Oats

Yield capacity [t/ha]
Recalculation coefficient in terms
of straw
Output of straw and nutritious
residues [t/̐̌ha]
Content of nutrition elements in
residues [a.s.kg/t]

4.0

3.2

2.8

2.3

6.8

2.3

1.6

1.3

2.0

1.5

1.6

2.0

6.4

4.2

5.6

3.5

10.9

4.6

Nitrogen (N)

5.5

5.0

4.5

6.5

7.5

8.0

Phosphorus oxide (P2O5)

2.0

2.0

2.6

3.5

3.0

7.6

Potassium oxide (K2ʽ)
Uptake of nutrition elements with
residues
[a.s. kg/ha]
Nitrogen (N)
Phosphorus oxide (P2O5)
Potassium oxide (K2ʽ)
Sales proceeds of straw and nutritious residues [hrn/ha]
Expenses to restore balance of
nutrition elements [hrn/ha]

9.1

10

10

16

16.7

52.5

35.2
12.8
58.2

20,8
8.3
41.6

25,2
14.6
56.0

22,4
12.1
55.2

81,6
32.6
181.7

36,8
35.0
241.5

1472

957

1288

794

2502

1058

3214

1974

2757

2560

7951

8336

–1742

–1017

–1469 –1766

–5449

–7278

Losses [hrn/ha]

Corn for grain Sunflower

of straw and nutrient residues is equal to 5.6 t/ha, sales proceeds will be 1288 hrn/
/ha, and the cost to renew the balance of nutrient elements in the soil will make to
2757 hrn/ha, the losses will be 1469 hrn/ha. The average yield capacity of oats is 2.3 t/
/ha, the output of straw and nutrient residues is equal to 3.5 t/ha, sales proceeds will
be 794 hrn/ha, and the cost to renew the balance of nutrient elements in the soil will
make to 2560 hrn/ha, the losses will be 1766 hrn/ha. The average yield capacity of corn
for grain is 6.8 t/ha, the output of straw and nutrient residues is equal to 10.9 t/ha, sales
proceeds will be 2502 hrn/ha, and the cost to renew the balance of nutrient elements
will make to 7951 hrn/ha, the losses will be 5449 hrn/ha. The average yield capacity of
sunflower seeds is 2.3 t/ha, the output of straw and nutrient residues is equal to 4.6 t/
/ha, sales proceeds will be 1058 hrn/ha, and the cost to renew the balance of nutrient
elements will make to 8336 hrn/ha, the losses will be 7278 hrn/ha.
The most promising kind of bioenergetics for Ukraine is phyto-energetics which is
based on raw materials of plant origin. The raw materials for the manufacture of solid
bio-fuel are the wastes of a woodworking industry (sawdust, chips), straw of grain and
leguminous crops, sunflower husk, etc. However, the availability of this raw material is not
stable and is of a seasonal nature which has a negative effect on the work performance of
the plants which produce solid fuel. Which is why, a special attention should be given to
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the trend which is connected with the supply of solid fuel produces with the raw material:
the cultivation of new kinds of highly productive trees and perennial plants will make it
possible to annually receive a required amount of bio-mass of proper quality9.
According to the statistics of the Institute of bio-energy crops and sugar beets of
NAAS, a potential output of solid bio-fuel from perennial energy crops can make to
35.8 million t per year which is equivalent to 16.3 billion cubic m of natural gas10.
An energy willow is the most popular tree in Ukraine. It is important to take some
stages, namely, a specific preparation, planting, energy cut (a plant has is to look like
a bush, not a tree, and later it will be harvested with special machinery). It is necessary
to make capital investments once and then to get profits during 25 years. Producers
confirm that they have stable demand of chips, a resource for burning in boilers, or they
are changed into fuel granules or briquettes.
The highest level of profitability is achieved when willow chips are sold at 1085 hrn/t
(without prior processing with 50% moisture), the profitability level is 216.2% (the 24th
year of energy willow vegetation)11.

Conclusions
Ukraine has a great potential of land and material resources to provide domestic and
foreign markets with alternative energy material for the production of bio-fuel. By-products of crop production are an important source of nutrient substances for mineral plant
nutrition both in its direct effect and after-effect. It is not relevant to use nutrient residues
of agricultural crops only with an energy purpose. The cost of the balance renewal of nutrition elements in the soil is much higher than the sales proceeds of all nutrient residues
of agricultural crops. Taking into consideration the needs of agriculture it is expedient to
use 30–40% of nutrient residues of agricultural crops for balanced plan nutrition. In this
case both energy and ecological tasks are solved. Nutrient residues can easily substitute
the lack of traditional bedding manure of cattle. It is advisable to provide solid fuel produces with the raw material by means of growing new kinds of highly productive trees
and perennial plants. To guarantee a stable development of agriculture and the market of
alternative fuels, there is a necessity in the cooperation of two trends – the production of
raw material for bio-fuel and a finished produce in the form of energy.
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DziaųalnoƑđ innowacyjna maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
w Polsce
Streszczenie. Celem artykuųu byųo rozpoznanie zakresu dziaųalnoƑci innowacyjnej maųych
i Ƒrednich przedsiħbiorstw sektora przemysųowego i usųugowego w Polsce w latach 2006–2018,
a takǏe przedstawienie wielkoƑci i struktury nakųadów na tħ dziaųalnoƑđ w róǏnych kategoriach
przedsiħbiorstw. W opracowaniu wykorzystano metodħ analizy porównawczej, dane Ǎródųowe
pochodzČce z Gųównego Urzħdu Statystycznego, raportów Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci i literaturħ przedmiotu. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ǐe we wszystkich okresach badawczych, tj. w latach 2006–2018 udziaų przedsiħbiorstw innowacyjnych w sektorze
przemysųowym byų wiħkszy niǏ w sektorze usųugowym. Zarówno w branǏy przemysųowej,
jak i usųugowej najwiħcej innowacji wprowadzaųy przedsiħbiorstwa duǏe, zatrudniajČce 250
osób i wiħcej, a najmniej maųe, w których pracowaųo od 10 do 49 osób. W latach 2016–2018
innowacje (nowe lub znaczČco ulepszone produkty, lub procesy biznesowe) wprowadziųo
1/4 przedsiħbiorstw przemysųowych i 1/5 przedsiħbiorstw usųugowych. Przedsiħbiorstwa przemysųowe najwiħcej Ƒrodków finansowych przeznaczaųy na inwestycje w Ƒrodki trwaųe, w tym
m.in. maszyny i urzČdzenia techniczne, budynki i grunty, a przedsiħbiorstwa usųugowe na dziaųalnoƑđ badawczČ i rozwojowČ.
Sųowa kluczowe: innowacje, maųe i Ƒrednie przedsiħbiorstwa, nakųady

Wstħp
Sytuacja polityczno-gospodarcza i przeųom ustrojowy, jaki miaų miejsce w latach 90.
XX wieku, byųy kompletnČ transformacjČ systemowČ i zaowocowaųy znacznym wzrostem
zainteresowania obywateli samodzielnoƑciČ gospodarczČ, a w konsekwencji wzrostem
samozatrudnienia1. Otwarcie wųasnej dziaųalnoƑci gospodarczej przez lata stawaųo siħ
coraz bardziej popularne, dlatego powstaųa potrzeba zdefiniowania i okreƑlenia przepisów, które bħdČ dotyczyųy maųych i Ƒrednich przedsiħbiorców. W polskiej i zagranicznej
literaturze dotyczČcej problematyki zwiČzanej z maųymi i Ƒrednimi przedsiħbiorstwami
podkreƑla siħ trudnoƑci zdefiniowania tej kategorii podmiotów gospodarczych. Nie ma
1

K.B. Matusiak, M. MaǏewska: Wspieranie maųej i Ƒredniej przedsiħbiorczoƑci w Ƒwietle ustawy o promocjach zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004,
s. 9; T. Piecuch: PrzedsiħbiorczoƑđ. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 111.
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wiħc uniwersalnej, powszechnie akceptowanej definicji maųego czy Ƒredniego przedsiħbiorstwa2. Klasyfikacje maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw (M_P) oparte sČ na kryteriach
iloƑciowych i jakoƑciowych (lub mieszanych). Do kryteriów iloƑciowych moǏna zaliczyđ:
wielkoƑđ zatrudnienia, wartoƑđ sumy bilansowej, wartoƑđ rocznych obrotów netto czy
wartoƑđ majČtku trwaųego. W Polsce Ƒrednie przedsiħbiorstwa to takie, które zatrudniajČ mniej niǏ 250 osób, a ich obrót netto ze sprzedaǏy towarów, wyrobów i usųug oraz
operacji finansowych nie przekracza równowartoƑci 50 mln euro. Maųe przedsiħbiorstwa
zatrudniajČ poniǏej 50 pracowników, ich obrót roczny nie przekracza 10 mln euro. Z kolei
mikroprzedsiħbiorstwa zatrudniajČ poniǏej 10 osób, a ich obrót roczny nie przekracza
2 mln euro3. Kryteria jakoƑciowe natomiast uwzglħdniajČ róǏne cechy przedsiħbiorstw
odnoszČce siħ gųównie do cech przedsiħbiorcy, jego samodzielnoƑci w podejmowaniu
decyzji i rozwiČzywania problemów dotyczČcych funkcjonowania firmy4.
Od poczČtku zmiany ustroju w Polsce sektor maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw ma
ogromne znaczenie dla caųej gospodarki. NaleǏČ do niego przede wszystkim przedsiħbiorstwa branǏ niewymagajČcych stosunkowo duǏych nakųadów kapitaųowych, a mianowicie: handel, wszelkiego rodzaju usųugi, ale teǏ produkcja przemysųowa. Udziaų
przedsiħbiorstw w tworzeniu PKB systematycznie wzrasta, a od 2008 roku do 2016 roku
zwiħkszyų siħ on o 2,5 p.p. (z 71,1% do 73,6%) gųównie za sprawČ maųych i Ƒrednich
firm – ich udziaų w PKB w tym okresie wzrósų z 47,2% do 49,8%. Poprawa nastČpiųa we
wszystkich sektorach M_P (mikro – z 29,9% do 30,2%, maųe – z 7,4% do 8,5%, Ƒrednie
– z 9,9% do 11,1%). Udziaų duǏych podmiotów w tworzeniu PKB w analizowanym okresie
natomiast pozostaų na podobnym poziomie (23,9% w 2008 roku i 23,8% w 2016 roku)5.
Maųe i Ƒrednie przedsiħbiorstwa w Polsce ze wzglħdu na ich wkųad w tworzenie PKB
zasųugujČ na miano siųy napħdowej gospodarki. Mimo Ǐe majČ one niewielki zasiħg dziaųania, a takǏe stosunkowo maųy wpųyw na otoczenie, w którym funkcjonujČ, to ogromna
liczba tych przedsiħbiorstw nadaje sektorowi M_P ogromne znaczenie w ksztaųtowaniu
gospodarki w Polsce6. Sprostanie wyzwaniom dynamicznie rozwijajČcego siħ rynku przez
te przedsiħbiorstwa jest moǏliwe do osiČgniħcia poprzez zwiħkszenie przedsiħbiorczej
i innowacyjnej ich aktywnoƑci.

2

R. Wolaŷski: Wpųyw otoczenia finansowego na konkurencyjnoƑđ maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw,
Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 19.
3
Por. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaųalnoƑci gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807);
I. Steinerowska-Streb: Bariery maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce – zmiany spowodowane dekoniunkturČ gospodarczČ, PrzeglČd Organizacji 2012, nr 7, s. 18–21; A. Czerwiŷska-Lubszczyk,
A. Michna: MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Politechniki _lČskiej.
Seria: Organizacja i ZarzČdzanie 2013, nr 64, s. 22.
4
W. Danielak, D. Mierzwa, K. Bartczak: Maųe i Ƒrednie przedsiħbiorstwa w Polsce. Szanse i zagroǏenia
rynkowe, Wydawnictwo Exante, Wrocųaw 2017, s. 9–10.
5
R. Zakrzewski, A. Skowroŷska: Raport o stanie sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce,
Wydawnictwo PARP, Warszawa 2019, s. 23.
6
A. Wilmaŷska: Raport o stanie sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce w latach 2008–
–2009, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2010, s. 19.
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Aktualnie innowacje postrzegane sČ jako akcelerator rozwoju gospodarczego, kluczowy czynnik rozwoju kaǏdego przedsiħbiorstwa. W literaturze istnieje wiele definicji
i kryteriów podziaųu tego pojħcia. Wedųug prakseologicznej interpretacji Z. Pietrasiŷskiego7, „innowacje to zmiany celowo wprowadzone przez czųowieka lub zaprojektowane przez ukųady cybernetyczne, które polegajČ na zastħpowaniu dotychczasowych
stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w Ƒwietle okreƑlonych kryteriów w sumie
skųadajČcych siħ na postħp”. MoǏna wiħc uznađ, Ǐe innowacja zawsze oznacza jakČƑ
zmianħ, wprowadzenie czegoƑ nowego i jednoczeƑnie doskonalszego w danej dziedzinie Ǐycia spoųecznego czy gospodarczego. Wielu autorów rozumiejČcych pojħcie w taki
sposób stawia równieǏ dodatkowe warunki, jakie musi speųniađ okreƑlona zmian, aby
moǏna jČ byųo uznađ za innowacyjnČ. NaleǏČ do nich: uǏytecznoƑđ, dodatnia ocena na
podstawie okreƑlonych kryteriów, zmiana jakoƑciowo róǏna od juǏ istniejČcych, wprowadzona Ƒwiadomie w sposób zamierzony w wyniku dziaųaŷ innowacyjnych8.
NajczħƑciej innowacje definiowane sČ w szerokim bČdǍ wČskim znaczeniu, a do podstawowych kryteriów, które róǏnicujČ zamieszczone w literaturze definicje, zaliczyđ moǏna: podmiot i przedmiot innowacji, stopieŷ oryginalnoƑci, stopieŷ nowoƑci i efekt wdroǏenia. Na przykųad wedųug kryterium przedmiotowego innowacjČ w wČskim znaczeniu
bħdČ jedynie nowe produkty bČdǍ procesy technologiczne, z kolei w znaczeniu szerokim
innowacjČ jest nie tylko nowy produkt czy proces technologiczny, ale takǏe otwarcie
nowego rynku, zastosowanie nowego sposobu sprzedaǏy lub zakupów, zastosowanie
nowych surowców lub póųfabrykatów, czy wprowadzenie nowej organizacji pracy9.
Pojħcie innowacji do Ƒwiatowej literatury ekonomicznej wprowadzių J.A. Schumpeter,
który traktowaų innowacje jako nieciČgųe przedsiħwziħcia nowych kombinacji czynników
wytwórczych odnoszČcych siħ do nastħpujČcych szeƑciu przypadków:
 wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub udoskonalenie dotychczas istniejČcych,
 wprowadzenie nowej lub istniejČcej metody produkcji,
 otwarcie nowego rynku,
 zastosowanie nowego sposobu sprzedaǏy lub zakupów,
 zastosowanie nowych surowców lub póųfabrykatów,
 wprowadzenie nowej organizacji pracy10.
Wedųug J. Schumpetera, tylko pierwsze przedsiħbiorstwo wprowadzajČce innowacje
jest innowatorem, nastħpne sČ imitatorami. Traktowaų on aktywnoƑđ innowacyjnČ jako
zmianħ technologicznČ, organizacyjnČ i behawioralnČ. Wyrazicielem podobnie szerokiego pojmowania innowacji, zarówno jako procesu, jak i efektu byų P.F. Drucker11.

7

Z. Pietrasiŷski: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971, s. 9.
I. Sikorska-Wolak, K. KrzyǏanowska, A.J. Parzonko: Doradztwo w zmieniajČcej siħ sytuacji spoųeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 25.
9
W. Janasz., K. Kozioų-Nadolna: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 12.
10
J.A. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
11
P.F. Drucker: Innowacje i przedsiħbiorczoƑđ – praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 25.
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WspóųczeƑnie z punktu widzenia klasyfikacji innowacji i polityki ich wspierania duǏe
znaczenie ma definicja OECD. Przez pojħcie innowacji rozumie siħ wprowadzenie do produkcji i na rynek nowych metod wytwarzania lub istotnie ulepszonych wyrobów (innowacje produktowe), zastosowanie nowych metod wytwarzania (innowacje procesowe),
wdroǏenie nowatorskich rozwiČzaŷ organizacyjnych i realizacjħ dziaųaŷ o charakterze
marketingowym, przy czym te produkty i procesy muszČ byđ nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzajČcego je przedsiħbiorstwa12. W Polsce badania dotyczČce dziaųalnoƑci innowacyjnej przedsiħbiorstw zgodnie z metodologiČ „Oslo” prowadzone sČ od
poczČtku lat 90. XX wieku przez Gųówny UrzČd Statystyczny. PoczČtkowo obejmowaųy
one przedsiħbiorstwa przemysųowe, potem rozszerzono je o przedsiħbiorstwa sektora
usųug rynkowych. Poszerzeniu ulegųy równieǏ rodzaje innowacji analizowane w badaniach. O ile w poczČtkowym okresie dotyczyųy one innowacji technologicznych (produktowych i procesowych), o tyle od 2005 roku rozszerzono zakres badaŷ na innowacje
organizacyjne i marketingowe. Zaprezentowane podejƑcie jest przejrzyste i powszechnie stosowane. Wykorzystywano je równieǏ w badaniach nad innowacyjnoƑciČ M_P
w Polsce do koŷca 2017 roku. W 2018 roku sposób badaŷ nad innowacyjnoƑciČ maųych
i Ƒrednich przedsiħbiorstw prowadzonych przez GUS zostaų zmodyfikowany w celu dostosowania go do metodologii badaŷ innowacji w Unii Europejskiej. PodstawČ byųa opublikowana w 2018 roku czwarta, zmieniona edycja „Podrħcznika Oslo”. Gųówna korekta
polegaųa na wprowadzeniu nowej kategorii innowacji, a mianowicie innowacji procesów biznesowych i rezygnacja z dotychczasowego podziaųu innowacji na procesowe,
organizacyjne i marketingowe.
Celem artykuųu jest rozpoznanie rodzajów innowacji wprowadzanych przez maųe
i Ƒrednie przedsiħbiorstwa sektora przemysųowego i usųugowego oraz wskazanie tendencji zmian w tym zakresie w latach 2006–2018, a takǏe wielkoƑci i struktury nakųadów
na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w zaleǏnoƑci od kategorii przedsiħbiorstw oraz Ǎródeų finansowania. W opracowaniu zastosowano metodħ analizy porównawczej, wykorzystujČc
do tego celu dane Ǎródųowe Gųównego Urzħdu Statystycznego, raporty Polskiej Agencji
Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci i literaturħ przedmiotu.
12

Por. OECD, Eurostat: Podrħcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczČcych innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie w polskiej wersji, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa WyǏszego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008, s. 47–56; A. Pomykalski: ZarzČdzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze, [w:] OsiČgniħcia i perspektywy
nauk o zarzČdzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010,
s. 312; M. Adamowicz: Zachowanie konsumentów w procesach adaptacji innowacji na rynku owoców,
[w:] Innowacje i innowacyjnoƑđ w sektorze agrobiznesu. Rolnictwo, przemysų spoǏywczy, konsumenci,
M. Adamowicz (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, t. 1., s. 222; J. Brzóska: WdraǏanie i dyfuzja innowacji a zmiany modeli biznesu przedsiħbiorstw, [w:] ZarzČdzanie przedsiħbiorstwem w warunkach wspóųczesnych wyzwaŷ gospodarczych, modele – metody – procesy, R. Borowiecki, J. Kaczmarek
(red.) Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 61; K. KrzyǏanowska: Ekonomiczno-spoųeczne uwarunkowania innowacji w zespoųowym dziaųaniu w rolnictwie, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2016, s. 22–23.
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Rodzaje innowacji w sektorze maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
AktywnoƑđ innowacyjnČ w latach 2016–2018 (tj. wdroǏenie innowacji produktowych lub procesów biznesowych, lub prowadzenie dziaųalnoƑci innowacyjnej zaniechanej albo niezakoŷczonej) zadeklarowaųo 26,1% przedsiħbiorstw przemysųowych i 21,0%
przedsiħbiorstw usųugowych13. W tym okresie innowacje (nowe lub znaczČco ulepszone
produkty, lub procesy biznesowe) wprowadziųo 24,0% przedsiħbiorstw przemysųowych
i 19,6% przedsiħbiorstw usųugowych14. Szczegóųowy wykaz rodzajów innowacji przedstawiono na rysunku 1.
Przedsiębiorstwa
przemysłowe

%
25
20

Przedsiębiorstwa
z sektora usług

24,0
19,9

19,6

17,5

16,8
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5
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Innowacje produktowe

Innowacje procesów
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Rysunek 1. Przedsiħbiorstwa, które w latach 2016–2018 wprowadziųy innowacje w zaleǏnoƑci
od ich kategorii [%]
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

Innowacje procesów biznesowych wdroǏyųo 19,9% przedsiħbiorstw przemysųowych
oraz 17,5% przedsiħbiorstw usųugowych. Przedsiħbiorstwa przemysųowe najczħƑciej
wprowadzaųy nowe lub znaczČco ulepszone metody wytwarzania produktów (12,3%),
a podmioty usųugowe – nowe lub znaczČco ulepszone metody podziaųu zadaŷ, uprawnieŷ decyzyjnych lub zarzČdzania zasobami ludzkimi (10,4%).

13

GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w Polsce w latach 2016–2018. Informacje sygnalne, UrzČd Statystyczny w Szczecinie, 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technikaspoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-polsce-wlatach-2016-2018,14,6.html (dostħp: 18.05.2020).
14
Dane prezentowane przez GUS za lata 2016–2018 czħƑciowo róǏniČ siħ metodologicznie od przygotowanych w latach poprzednich. Powodem takiej sytuacji jest wdroǏenie nowej metodologii badaŷ
innowacji w Unii Europejskiej, której podstawČ jest opublikowana w 2018 roku czwarta, zmieniona
edycja „Podrħcznika Oslo”.
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W latach 2016–2018 w ramach innowacji produktowych nowe lub znaczČco ulepszone wyroby wprowadziųo 15,2% przedsiħbiorstw przemysųowych i 4,4% usųugowych,
a nowe lub znaczČco ulepszone usųugi – 5,6% przedsiħbiorstw przemysųowych i 7,4%
usųugowych. Strukturħ innowacji procesów biznesowych przedstawiono na rysunku 2.
Przedsiębiorstwa
przemysłowe

Przedsiębiorstwa
z sektora usług
%

Nowe lub znacząco ulepszone metody wytwarzania
wyrobów lub świadczenia usług

6,9

Nowe lub znacząco ulepszone metody z zakresu logistyki,
dostaw lub dystrybucji

6,8
7,0

12,3

Nowe lub znacząco ulepszone metody przetwarzania
informacji lub komunikacji

8,2

Nowe lub znacząco ulepszone metody księgowania lub
inne czynności administracyjne

8,3

9,7
9,4

Nowe lub znacząco ulepszone zasady działania wewnątrz
przedsiębiorstwa lub w relacji z otoczeniem

8,6
9,0

Nowe lub znacząco ulepszone metody podziału zadań,
uprawnień decyzyjnych lub zarządzania zasobami ludzkimi

10,7
10,4

Nowe lub znacząco ulepszone metody
marke"ngowe

8,5
7,9
0

2

4

6

8

10

12

14

Rysynek 2. Przedsiħbiorstwa, które w latach 2016–2018 wprowadziųy innowacje procesów
biznesowych [%]
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

Przedsiħbiorstwa przemysųowe wprowadzaųy dwa razy czħƑciej niǏ przedsiħbiorstwa
usųugowe nowe lub znaczČco ulepszone metody wytwarzania wyrobów, lub Ƒwiadczenia usųug, a przedsiħbiorstwa z sektora usųug czħƑciej niǏ pozostaųe decydowaųy siħ na
wprowadzanie nowych lub ulepszonych metod przetwarzania informacji, lub komunikacji, a takǏe na zmiany metod ksiħgowania lub innych czynnoƑci administracyjnych.
Najwiħkszy odsetek przedsiħbiorstw przemysųowych, które wprowadziųy innowacje
produktowe lub procesów biznesowych odnotowano w dziaųach: produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostaųych wyrobów farmaceutycznych (52,0%), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (51,6%),
a w sektorze usųug w dziaųach: ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne,
z wyųČczeniem obowiČzkowego ubezpieczenia spoųecznego (77,6%) oraz badania naukowe i prace rozwojowe (58,5%).
Liczba wprowadzanych innowacji zaleǏaųa od wielkoƑci przedsiħbiorstwa, co zilustrowano na rysunku 3.
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Rysunek 3. Przedsiħbiorstwa innowacyjne w latach 2016–2018 wedųug liczby pracujČcych [%]
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

Zarówno w branǏy przemysųowej, jak i usųugowej najwiħcej innowacji wprowadzaųy przedsiħbiorstwa duǏe zatrudniajČce 250 osób i wiħcej, a najmniej maųe, w których
pracowaųo od 10 do 49 osób. W badaniach podjħto próbħ oceny tendencji zmian dotyczČcych wprowadzania innowacji w maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstwach w latach
2006–2018. Szczegóųowe dane na ten temat przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Udziaų przedsiħbiorstw innowacyjnych w sektorze maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
przemysųowych i usųugowych [%]
Lata
Przedsiħbiorstwa z sektora usųug
Przedsiħbiorstwa przemysųowe
2006–2008
16,1
21,4
2007–2009
14,0
18,1
2008–2010
12,8
17,1
2009–2011
11,6
16,1
2010–2012
12,4
16,5
2011–2013
11,4
17,1
2012–2014
11,4
17,5
2013–2015
9,8
17,6
2014–2016
13,6
18,7
2015–2017
10,4
15,5
2016–2018
19,6
24,0
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019; R. Zakrzewski, A. Skowroŷska: Raport o stanie sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2019, s. 54.
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We wszystkich okresach badawczych udziaų przedsiħbiorstw innowacyjnych w sektorze przemysųowym byų wiħkszy niǏ w sektorze usųugowym. Wedųug najnowszych danych
GUS, w latach 2016–2018 udziaų innowacyjnych przedsiħbiorstw w sektorze przemysųowym byų wiħkszy niǏ w sektorze usųugowym. W sektorze przedsiħbiorstw przemysųowych i usųugowych udziaų firm innowacyjnych wyniósų odpowiednio 24,0% i 19,6% i byų
wiħkszy niǏ w poprzednim okresie badawczym odpowiednio o 9,2 p.p. i o 8,5 p.p.

Nakųady na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w sektorze maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
W analizowanych okresach badawczych, obejmujČcych lata 2008–2018, przedsiħbiorstwa przemysųowe ponosiųy dwa razy wiħksze nakųady inwestycyjne na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ niǏ przedsiħbiorstw usųugowe. Szczegóųowe dane zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2. Nakųady na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstwach [mld zų]
Rok

Przedsiħbiorstwa z sektora usųug

Przedsiħbiorstwa przemysųowe

2008

10,66

24,68

2009

8,26

22,65

2010

10,79

23,76

2011

10,98

20,82

2012

15,15

21,54

2013

11,98

20,96

2014

13,00

24,62

2015

12,64

31,09

2016

10,71

28,30

2017

13,14

28,02

2018

13,10

23,40

ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019; R. Zakrzewski, A. Skowroŷska: Raport o stanie…, op. cit., s. 58.

W 2018 roku nakųady na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ wynosiųy 36,5 mld zų. Przedsiħbiorstwa przemysųowe przeznaczyųy na ten cel 23,4 mld i byųo to o 4,6 mld mniej niǏ
w poprzednim roku. Przedsiħbiorstwa usųugowe natomiast poniosųy koszty na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ na podobnym poziomie jak w 2017 roku. WysokoƑđ poniesionych
nakųadów inwestycyjnych na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ byųa wprost proporcjonalna do
wielkoƑci przedsiħbiorstwa, co przedstawiono na rysunku 4.
W poszczególnych kategoriach wielkoƑci przedsiħbiorstw wartoƑđ Ƒrednich nakųadów
wzrastaųa wraz ze wzrostem wielkoƑci firmy. W maųych przedsiħbiorstwach przemysųowych wynosiųa Ƒrednio 755 tys. zų, nieco wiħcej w maųych przedsiħbiorstwach usųugowych, bo okoųo 1,2 mln zų. W grupie przedsiħbiorstw przemysųowych Ƒrednich odnotowano wartoƑđ 2,3 mln zų, a nieco wiħcej w grupie adekwatnej wielkoƑci firm usųugowych
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Rysunek 4. Nakųady na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ na jedno przedsiħbiorstwo, które poniosųo
takie nakųady w 2017 roku [tys. zų]
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

– 2,6 mln zų. _rednie wielkoƑci nakųadów przypadajČce na przedsiħbiorstwo z liczbČ zatrudnionych 250 i wiħcej pracowników w sektorze przemysųu wynosiųy 23,3 mln, a w
sektorze usųug 35,4 mln.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie dotyczČce struktury nakųadów na
dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w sektorze M_P. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 3.
Struktura nakųadów na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ przedsiħbiorstw przemysųowych
znacznie róǏniųa siħ od struktury nakųadów na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ przedsiħbiorstw
usųugowych. Przedsiħbiorstwa przemysųowe najwiħcej Ƒrodków finansowych przeznaTabela 3. Struktura nakųadów na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstwach w 2018 roku [%]
Przedsiħbiorstwa
z sektora usųug

Przedsiħbiorstwa
przemysųowe

DziaųalnoƑđ badawcza i rozwojowa (B+R)

57,7

37,7

Wųasny personel pracujČcy nad innowacjami

7,0

2,2

Materiaųy oraz usųugi obce zakupione w celu realizacji
dziaųalnoƑci innowacyjnej

9,0

3,0

Inwestycje w Ƒrodki trwaųe oraz wartoƑci niematerialne
i prawne w celu realizacji dziaųalnoƑci innowacyjnej

22,9

52,3

Nakųady

Pozostaųe nakųady poniesione na wprowadzenie nowych
3,4
4,8
lub ulepszonych produktów, lub procesów
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.
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czaųy na inwestycje w Ƒrodki trwaųe (52,3%), w tym m.in. maszyny i urzČdzania techniczne, budynki czy grunty. W przypadku przedsiħbiorstw usųugowych dominowaųy natomiast nakųady na dziaųalnoƑđ badawczČ i rozwojowČ (57,7%).
Gųównym Ǎródųem finansowania nakųadów na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ przedsiħbiorstw
w 2017 roku byųy Ƒrodki wųasne przedsiħbiorstw. Stanowiųy one niemal 76,0% wszystkich
poniesionych na ten cel nakųadów w przedsiħbiorstwach przemysųowych (o 4 p.p. wiħcej
niǏ przed rokiem) oraz 86,0% w przedsiħbiorstwach usųugowych (o 2,5 p.p. mniej w stosunku do poprzedniego roku). W zaleǏnoƑci od wielkoƑci firmy udziaų Ƒrodków wųasnych
w finansowaniu dziaųalnoƑci innowacyjnej byų zróǏnicowany – ze Ƒrodków wųasnych w najwiħkszym stopniu korzystaųy przedsiħbiorstwa duǏe (94,0% w przypadku firm usųugowych
i 81,0% w przypadku firm przemysųowych). Maųe przedsiħbiorstwa z sektora przemysųu
czy usųug posiųkowaųy siħ w znacznym stopniu Ƒrodkami finansowymi pochodzČcymi z zagranicy, w tym gųównie z funduszy Unii Europejskiej (odpowiednio 23,0 i 9,0%) czy teǏ
korzystaųy z kredytów bankowych (odpowiednio 17,0 i 16%). _rednie firmy przemysųowe
i usųugowe natomiast posiųkowaųy siħ czħƑciej kredytami (odpowiednio 20,0 i 11,0%) niǏ
Ƒrodkami pochodzČcymi z zagranicy (odpowiednio 10,0 i 4,0%)15.

Podsumowanie i wnioski
We wszystkich okresach objħtych badaniami, tj. w latach 2006–2018 udziaų przedsiħbiorstw innowacyjnych w sektorze przemysųowym byų wiħkszy niǏ w sektorze usųugowym. Zarówno w branǏy przemysųowej, jak i usųugowej najwiħcej innowacji wprowadzaųy przedsiħbiorstwa duǏe zatrudniajČce 250 osób i wiħcej, a najmniej przedsiħbiorstwa
maųe, w których pracowaųo od 10 do 49 osób. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ǐe w latach 2016–2018 innowacje (nowe lub znaczČco ulepszone produkty, lub procesy biznesowe) wprowadziųo 1/4 przedsiħbiorstw przemysųowych i 1/5 przedsiħbiorstw usųugowych.
Przedsiħbiorstwa przemysųowe wprowadziųy trzy razy wiħcej innowacji produktowych niǏ
przedsiħbiorstwa usųugowe. Z kolei innowacje procesów biznesowych wdroǏyųo 19,9%
przedsiħbiorstw przemysųowych i 17,5% przedsiħbiorstw usųugowych. Przedsiħbiorstwa
przemysųowe wprowadzaųy dwa razy czħƑciej niǏ przedsiħbiorstwa usųugowe nowe lub
znaczČco ulepszone metody wytwarzania wyrobów, lub Ƒwiadczenia usųug, a przedsiħbiorstwa z sektora usųug czħƑciej niǏ pozostaųe decydowaųy siħ na wprowadzanie nowych
lub ulepszonych metod przetwarzania informacji, lub komunikacji, a takǏe na zmiany
metod ksiħgowania lub innych czynnoƑci administracyjnych. W 2018 roku w przedsiħbiorstwach przemysųowych najwiħcej Ƒrodków finansowych przeznaczano na inwestycje
w Ƒrodki trwaųe, w tym m.in. maszyny i urzČdzania techniczne, budynki, grunty, a przedsiħbiorstwa usųugowe na dziaųalnoƑđ badawczČ i rozwojowČ.
Realizacja dziaųaŷ innowacyjnych w sektorze maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
w duǏym stopniu uzaleǏniona jest od moǏliwoƑci sfinansowania tych przedsiħwziħđ. Aby
poprawiđ innowacyjnoƑđ przedsiħbiorstw w Polsce, potrzebne jest ksztaųtowanie takiej

15

R. Zakrzewski, A. Skowroŷska: Raport o stanie sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce.
Wydawnictwo PARP, Warszawa 2019, s. 62.
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polityki paŷstwa, w której okreƑlone zostajČ korzystne rozwiČzania podatkowe, klarowne regulacje prawne z zakresu innowacji, przyjazne procedury uųatwiajČce dostħp do
krajowych i zagranicznych Ǎródeų finansowania.
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Innovative activity of small and medium enterprises in Poland
Summary. The purpose of the article was to identify the scope of innovative activity of small
and medium-sized enterprises in the industrial and service sectors in Poland in 2006–2018, as
well as to present the size and structure of expenditure on this activity in various categories
of enterprises. The method of comparative analysis, source data from the Central Statistical
Office, reports of the Polish Agency for Enterprise Development and literature on the subject
were used in the study. The analysis shows that in all research periods, i.e. in the years
2006–2018, the share of innovative enterprises in the industrial sector was greater than in
the service sector. Both in the industrial and service industries, the largest innovations were
introduced by large enterprises employing 250 people and more, and the least small, in which
10 to 49 people worked. In 2016–2018, innovations (new or significantly improved products
or business processes) were introduced by 1/4 of industrial enterprises and 1/5 of service
enterprises. Industrial enterprises allocated the most financial resources to investments in
fixed assets, including machinery and technical equipment, buildings and land, while service
enterprises for research and development.
Key words: innovations, small and medium enterprises, outlays
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ZróǏnicowanie rozwoju sektora kultury
w województwie Ƒwiħtokrzyskim
Streszczenie. W artykule przedstawiono próbħ pomiaru i porównania stopnia rozwoju sektora kultury w powiatach województwa Ƒwiħtokrzyskiego w latach 2015 i 2018. Wykorzystano
w nim wybrane metody porzČdkowania liniowego dla oszacowania syntetycznej miary badanego zjawiska (na podstawie autorskiego doboru zmiennych) oraz procedurħ wyboru metody,
która najlepiej odzwierciedla jego zróǏnicowanie. Uzyskane wyniki pozwoliųy stwierdziđ, Ǐe stan
sektora kultury zarówno w 2015, jak i w 2018 roku w powiatach województwa Ƒwiħtokrzyskiego byų mocno zróǏnicowany. Zaobserwowano takǏe, iǏ mimo deklaracji rzČdowych decydentów
w rozpatrywanym okresie nie nastČpiųy postulowane zmiany, a ogólny poziom rozwoju sektora
kultury w regionie ulegų pogorszeniu oraz pogųħbiųo siħ jego wewnħtrzne zróǏnicowanie.
Sųowa kluczowe: sektor kultury, porzČdkowanie liniowe, unitaryzacja zerowana, powiat, województwo Ƒwiħtokrzyskie

Wstħp
W ostatnich latach wƑród przedstawicieli biznesu, nauki i polityki moǏna zauwaǏyđ
wzrost zainteresowania gospodarczym ujħciem kultury. Przekųada siħ to na konkretne
deklaracje decydentów oraz powstawanie planów dziaųaŷ majČcych na celu szeroko rozumiany rozwój tej dziedziny. DoƑđ wymownym przykųadem takiego stanu rzeczy byų fakt
objħcia przez prof. P. Gliŷskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawujČcym od 2015 roku wųadzħ rzČdzie RP, urzħdu wiceprezesa Rady Ministrów – po raz pierwszy w historii Polski osoba peųniČca tak wysokČ funkcjħ w paŷstwie byųa odpowiedzialna za kwestie kultury. Co wiħcej, prof. Gliŷski deklarowaų w roku objħcia urzħdu wƑród
stawianych sobie priorytetów m.in. stabilizacjħ sytuacji Ƒrodowisk i instytucji twórczych
(jak np. biblioteki czy teatry) i bardziej sprawiedliwy podziaų dóbr kultury w sensie regionalnym i spoųecznym1 (a wiħc ųatwiejszy i bardziej masowy dostħp do kultury), twierdzČc jednoczeƑnie, Ǐe jego pozycja oznacza wiħksze moǏliwoƑci dla branǏy kulturalnej
1

Dzieje.pl. Portal historyczny: Prof. Gliŷski: jednym z priorytetów polityka historyczna; chcemy jak
najszybciej zbudowađ Muzeum Historii Polski, 2015, https://dzieje.pl/aktualnosci/prof-glinski-jednymz-priorytetow-polityka-historyczna-chcemy-jak-najszybciej-zbudowac-m (dostħp: 01.06.2020).

piotr_gabryjonczyk@sggw.edu.pl
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oraz „istotne docenienie (...) roli kultury w ksztaųtowaniu dobrobytu i pozycji narodu”2,
uznajČc jČ za drugi obok gospodarki filar lepszego i bardziej sprawiedliwego Ǐycia obywateli. O ile wczeƑniej sektor kultury traktowano raczej jako mniej istotny element gospodarki, o tyle obecnie coraz czħƑciej dostrzega siħ jego znaczenie, prowadzi dyskusje
i badania nad jego wpųywem na rozwój spoųeczno-gospodarczy. Problemem pojawiajČcym siħ czħsto podczas tego typu analiz jest sam sposób pomiaru stopnia rozwoju sektora kultury. Na podstawie przeglČdu literatury i badaŷ dotyczČcych problematyki sektora
kultury moǏna stwierdziđ, iǏ jednym z podejƑđ do kwestii wspomnianego pomiaru jest
opracowanie miary syntetycznej uwzglħdniajČcej wiele zmiennych czČstkowych charakteryzujČcych róǏne aspekty badanego zjawiska. Ponadto daje siħ zauwaǏyđ, Ǐe przewaǏnie problematyka ta rozwaǏana jest na poziomie caųych krajów, czasem regionów lub
województw, brakuje zaƑ opracowaŷ koncentrujČcych siħ na mniejszych jednostkach terytorialnych, np. powiatach, co w przypadku czħƑci gospodarki, jakČ jest kultura, wydaje
siħ bardziej uzasadnione. Celem niniejszego artykuųu jest okreƑlenie stanu przestrzennego zróǏnicowania sektora kultury powiatów województwa Ƒwiħtokrzyskiego dla 2015
i 2018 roku, a wiħc poczČtkowego i koŷcowego (z punktu widzenia aktualnie dostħpnych
danych statystycznych) momentu funkcjonowania krajowego aparatu obecnej wųadzy
wykonawczej. W tym celu wykorzystano piħđ róǏnych metod porzČdkowania liniowego,
jak i dla obliczenia porównywalnej wartoƑci wskaǍników dla 2018 roku zastosowano
algorytm wyboru takiej metody, która dla okresu wyjƑciowego najlepiej odzwierciedlaųa
zróǏnicowanie badanego sektora.

Sektor kultury – ujħcie teoretyczne
Kultura jest pojħciem powszechnie znanym i uǏywanym, zarówno w jħzyku potocznym, jak i naukowym. Jest to zagadnienie szerokie i wieloznaczne, czego dowodem jest
m.in. definicja zaproponowana przez znanČ polskČ socjolog A. KųoskowskČ. Rozumiaųa
ona kulturħ jako „zųoǏonČ caųoƑđ, obejmujČcČ wiedzħ, wierzenia, sztukħ, prawo, moralnoƑđ, obyczaje, zdolnoƑci i nawyki nabyte przez czųowieka jako czųonka spoųeczeŷstwa”3.
Podobnie interpretowaų omawiane zagadnienie B. Malinowski, który twierdzių, iǏ jest to
„integralna caųoƑđ, na którČ skųadajČ siħ narzħdzia i dobra konsumpcyjne, konstytucyjne
statuty róǏnorakich spoųecznych ugrupowaŷ, ludzkie idee i rzemiosųa, wierzenia i zwyczaje”4. Nie ulega wČtpliwoƑci, iǏ obie przedstawione definicje sČ sųuszne, jednak akcentujČ one zarówno materialne elementy, jak i niedajČce siħ zmierzyđ imponderabilia.
Przy prowadzeniu rozwaǏaŷ nad gospodarczym ujħciem kultury bardziej zasadne
jest zatem wykorzystywanie pojħcia sektora kultury. Zgodnie z podejƑciem agencji europejskiej KEA European Affairs z 2006 roku, sektor ten obejmuje dwie grupy dziaųalnoƑci,
a mianowicie gųówne dziedziny sztuki oraz przemysųy kultury. Jako czynnik róǏnicujČcy
w tym podziale wskazuje siħ to, czy dana dziedzina ma charakter przemysųowy. Na grupħ pierwszČ, którČ okreƑla siħ jako nieprzemysųowČ, skųadajČ siħ dobra i usųugi nierepro2

Ibidem.
A. Kųoskowska: Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981, s. 21.
4
B. Malinowski: Kultura i jej przemiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 59.
3
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dukowane, produkty unikatowe, przeznaczone do konsumpcji w czasie ich tworzenia
lub wtedy, kiedy sČ udostħpnione do wglČdu. Zalicza siħ do nich: sztuki wizualne (rħkodzieųo, malarstwo, rzeǍbħ i fotografiħ), sztuki widowiskowe (teatr, cyrk, taniec i festiwale) oraz dziedzictwo kulturowe (muzea, biblioteki oraz zabytki). Druga grupa, czyli
przemysųy kultury, to dobra i usųugi powiČzane z gųównymi dziedzinami sztuki, jednak
produkowane na skalħ masowČ i nastawione na reprodukcjħ. Do tego zbioru wlicza siħ:
wydawnictwa ksiČǏkowe i prasowe, radio i telewizjħ, filmy oraz muzykħ (rynek wydawnictw muzycznych i koncerty)5. Nie powinno zatem dziwiđ, iǏ z racji tak szerokiego obszaru tematycznego coraz czħƑciej dostrzegane sČ zwiČzki kultury z ekonomiČ, a liczne
opracowania poƑwiħcane sČ wzajemnym relacjom obu tych dziedzin i próbom pomiaru
oddziaųywania caųoƑci bČdǍ wybranych elementów kultury na rozwój gospodarczy i spoųeczny w skali lokalnej, regionalnej i globalnej6.

Metody badaŷ
OkreƑlenie zróǏnicowania sektora kultury wƑród powiatów województwa Ƒwiħtokrzyskiego oparto na zmiennych syntetycznych, które mogČ byđ wyznaczone za pomocČ
procedur wzorcowych lub bezwzorcowych. Pierwszy ich rodzaj polega na wyznaczeniu odlegųoƑci obserwacji od wzorca rozwoju – zdefiniowanego modelowego obiektu,
a drugi na uƑrednieniu wartoƑci zmiennych unormowanych7. W artykule do obliczenia
zmiennych syntetycznych za pomocČ metody wzorcowej wykorzystano tzw. wskaǍnik
rozwoju Z. Hellwiga, przy procedurze bezwzorcowej posųuǏono natomiast siħ czterema
metodami normujČcymi.
Procedura postħpowania przy metodzie Z. Hellwiga jest nastħpujČca8: pierwszym
krokiem jest dokonanie standaryzacji cech zbiorowoƑci zgodnie ze wzorem:

gdzie:
zij – standaryzowane wartoƑci j-tej cechy w i-tym obiekcie,
5
6

The economy of culture in Europe, Kea European Affairs, Bruksela 2006, s. 2.
Vide E. Bowitz , K. Ibenholt: Economic impacts of cultural heritage – research and perspectives, Journal
of Cultural Heritage 2009, nr 10(1), s. 1–8; B. Colenbrander, P. Guzman, A. Pereira Roders: Measuring
links between cultural heritage management and sustainable urban development: An overview of global monitoring tools, Cities, 2017, vol. 60(A), s. 192–201; U. Daubaraite, G. Startiene: Creative industries
impact on national economy in regard to sub-sectors, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2015,
vol. 213, s. 129–134; X. Greffe: From culture to creativity and the creative economy: A new agenda
for cultural economics, City, Culture and Society 2016, vol. 7(2), s. 71–74; I. Moore: Cultural and creative industries concept – a historical perspective, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2014,
vol. 110, s. 738–746.
7
K. Kukuųa, L. Luty: Propozycja procedury wspomagajČcej wybór metody porzČdkowania liniowego,
PrzeglČd statystyczny 2015, 62(2), s. 219.
8
Z. Hellwig: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziaųu krajów ze wzglħdu na
poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturħ wykwalifikowanych kadr, PrzeglČd Statystyczny 1968, 15(4),
s. 307–327.
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xij – wyjƑciowe wartoƑci j-tej cechy w i-tym obiekcie,
– Ƒrednia arytmetyczna j-tej cechy,
Sj – odchylenie standardowe j-tej cechy,
m – liczba zmiennych,
n – liczba obiektów.
Nastħpnie ustala siħ abstrakcyjny obiekt, tzw. wzorzec rozwoju o wspóųrzħdnych
(z01, z02, ..., z0n),
gdzie:
z0j = max zij, gdy cecha jest stymulantČ,
z0j = min zij, gdy cecha jest destymulantČ.
Kolejnym krokiem jest ustalenie odlegųoƑci euklidesowych obserwacji od wzorca rozwoju zgodnie ze wzorem:

W wyniku tej procedury uzyskuje siħ wartoƑci D10, D20, ..., Dn0, a na ich podstawie
oblicza siħ ƑredniČ:

oraz odchylenie standardowe:

Nastħpnym etapem jest obliczenie wartoƑci:

Z wykorzystaniem ustalonych wartoƑci oblicza siħ miary rozwoju na podstawie wzoru:

CiČg otrzymanych wartoƑci wskaǍnika (d1, d2, …, dn) porzČdkuje siħ od najwiħkszej
do najmniejszej, tworzČc tym samym ranking (im wiħksza wartoƑđ di, tym obiekt jest
bardziej rozwiniħty).
OpierajČc siħ na obliczonych wskaǍnikach syntetycznych dla obiektów, moǏna je równieǏ przyporzČdkowađ do przedziaųów klasowych, gdzie9:
9

I. Pomianek: Poziom rozwoju spoųeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmiŷsko-mazurskiego, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, nr 9(3), s. 233.
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Klasa A (wyǏszy poziom rozwoju)
,
Klasa B (Ƒredni poziom rozwoju)
,
.
Klasa C (niǏszy poziom rozwoju)
Do obliczenia zmiennych syntetycznych w procedurze bezwzorcowej konieczne
byųo wykorzystanie metod normalizujČcych – na potrzeby artykuųu wykorzystano nastħpujČce10:
• standaryzacjħ:

gdzie: Sj т 0 oraz
•

unitaryzacjħ zerowanČ:

•

metodħ D. Strahl:

•

metodħ E. Nowaka:

Zmienne syntetyczne dla znormalizowanych zmiennych z wykorzystaniem bezwzorcowej metody agregacji obliczono zgodnie ze wzorem:

gdzie:
Qi – wartoƑđ zmiennej syntetycznej dla i-tego obiektu.
10

K. Kukuųa, L. Luty: Propozycja procedury…, op. cit., s. 220–221.
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We wszystkich zaprezentowanych wzorach zij oznacza wartoƑđ unormowanČ j-tej
zmiennej dla i-tego obiektu.
Wyniki obliczeŷ dokonanych na podstawie róǏnych metod moǏna zaprezentowađ
w formie macierzy (wymiar v x v). Trzeba jednak zwróciđ uwagħ, iǏ zróǏnicowanie
procedur obliczeniowych moǏe w konsekwencji skutkowađ duǏymi rozbieǏnoƑciami
w otrzymanych uporzČdkowaniach liniowych, a tym samym w interpretacji ich wyników. Pewnym wyjƑciem z tej sytuacji jest wybór jednego najbardziej dopasowanego do
pozostaųych rankingu. Wykorzystađ w tym celu naleǏy wspomagajČcČ procedurħ okreƑlania miary podobieŷstwa rankingów11. Wyznaczenie stopnia podobieŷstwa uporzČdkowania liniowego otrzymanego w wyniku metody p-tej do pozostaųych uporzČdkowaŷ
polega na obliczeniu sumy elementów p wiersza wspomnianej macierzy i pomniejszeniu
jej o 1. WartoƑđ ta oznaczona symbolem up moǏe zostađ uƑredniona za pomocČ wzoru:

gdzie: p, q = 1, 2, …, v.
Za najbardziej dopasowany do pozostaųych ranking naleǏy uznađ ten, który speųnia
.
warunek12
W celu okreƑlenia zróǏnicowania poziomu rozwoju sektora kultury w powiatach województwa Ƒwiħtokrzyskiego dokonano wyboru 17 cech w piħciu kategoriach, a mianowicie:
1) Dziedzictwo kulturowe:
x1 – liczba zabytków nieruchomych i archeologicznych,
x2 – liczba muzeów ųČcznie z oddziaųami.
2) Zasoby infrastruktury w zakresie kultury:
x3 – liczba wyspecjalizowanych instytucji kultury13 na 10 tys. mieszkaŷców,
x4 – liczba domów i centrów kultury na 10 tys. mieszkaŷców,
x5 – liczba miejsc kinowych na 10 tys. mieszkaŷców,
x6 – ksiħgozbiór na 10 tys. mieszkaŷców.
3) Wydarzenia kulturalne:
x7 – liczba wydarzeŷ kulturalnych zorganizowanych przez instytucje wyspecjalizowane,
x8 – liczba wydarzeŷ kulturalnych zorganizowanych przez domy i centra kultury,
x9 – liczba kulturalnych imprez masowych.
4) AktywnoƑđ ludnoƑci w dziedzinie kultury:
x10 – liczba uczestników wydarzeŷ kulturalnych instytucji wyspecjalizowanych na
jednego mieszkaŷca,
11

Ibidem, s. 223.
Ibidem.
13
Przez wyspecjalizowane instytucje kultury rozumie siħ: teatry, instytucje muzyczne (filharmonie, chóry,
opery), obiekty wystawiennicze (galerie).
12
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x11 – liczba wypoǏyczeŷ na jednego czytelnika,
x12 – liczba uczestników imprez zorganizowanych przez domy i centra kultury na
jednego mieszkaŷca,
x13 – liczba uczestników kulturalnych imprez na jednego mieszkaŷca,
x14– liczba odwiedzajČcych muzea,
x15 – liczba widzów kinowych.
5) Finanse kultury:
x16 – wydatki na kulturħ14 na jednego mieszkaŷca,
x17 – dochody z kultury15 na jednego mieszaŷca.
W wyborze zmiennych diagnostycznych kierowano siħ definicjČ sektora kultury oraz
tym, aby wybrane cechy wzglħdnie wiarygodnie charakteryzowaųy omawiane zjawiska.
Wykorzystane dane zostaųy pozyskane na podstawie statystyk Banku Danych Lokalnych
Gųównego Urzħdu Statystycznego oraz Geoportalu o zabytkach Narodowego Instytutu
Dziedzictwa. NaleǏy podkreƑliđ, Ǐe z racji duǏej liczby zmiennych i ich znacznego zróǏnicowania, a tym samym kųopotliwej wzajemnej porównywalnoƑci, przyjħto zaųoǏenie,
iǏ wszystkie majČ takie same wagi. Trzeba równieǏ zaznaczyđ, iǏ wszystkie wymienione
cechy sČ stymulantami.
Zgodnie z zaųoǏeniami metody Hellwiga, zmienne diagnostyczne wybrane do modelu
powinny byđ sųabo skorelowane miħdzy sobČ16. Dlatego zweryfikowano skorelowanie
wskazanych 17 zmiennych i jako kryterium odrzucenia cechy przyjħto wartoƑđ wspóųczynnika korelacji wyǏszČ niǏ 0,8. W wyniku tej operacji konieczne okazaųo siħ zredukowanie zestawu cech o zmienne: x2, x7, x8, x9, x10, x12, x15.
Przeprowadzone badania miaųy charakter dwuetapowy. W pierwszej czħƑci wykorzystano piħđ róǏnych metod porzČdkowania liniowego, aby wyliczyđ wartoƑci miar rozwoju sektora kultury w 2015 roku dla wszystkich powiatów województwa Ƒwiħtokrzyskiego
(13 jednostek powiatowych oraz jedno miasto na prawach powiatu). Na wybór tego
województwa zdecydowano siħ z racji faktu, iǏ jest ono mimo centralnego poųoǏenia
uznawane za w pewien sposób peryferyjne, co wiħcej funkcjonuje w cieniu trójkČta wyznaczonego przez trzy najwiħksze aglomeracje kraju: Warszawħ, Kraków i BódǍ. O tej
peryferyjnoƑci i stopniu zapóǍnienia wzglħdem innych obszarów moǏe teǏ Ƒwiadczyđ
to, Ǐe mimo formalnej przynaleǏnoƑci województwa Ƒwiħtokrzyskiego do makroregionu centralnego (wg klasyfikacji NUTS) zostaųo ono zaliczone do programu operacyjnego
Polska Wschodnia 2014–2020 obejmujČcego swym zasiħgiem najbardziej zacofane regiony kraju. Nastħpnie zastosowano algorytm wyboru takiej metody, która w najlepszy
sposób oddaje zróǏnicowanie badanego sektora. Na podstawie tak wybranej metody
porzČdkowania liniowego dokonano ponownej estymacji miar rozwoju sektora kultu14

Przez wydatki na kulturħ rozumie siħ wydatki budǏetów powiatów i gmin na kulturħ i ochronħ dziedzictwa narodowego (dziaų 921).
15
Przez dochody z kultury rozumie siħ dochody budǏetów powiatów i gmin z dziaųu 921, czyli kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
16
M. Stec: Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce – analiza statystyczno-ekonometryczna,
NierównoƑci Spoųeczne a Wzrost Gospodarczy 2011, nr 20, s. 235.
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ry we wszystkich jednostkach, ale tym razem dla 2018 roku (ostatniego, dla którego
dostħpne byųy dane statystyczne), dziħki czemu moǏliwa staųa siħ weryfikacja stopnia
zmian w sektorze w okresie funkcjonowania obecnych wųadz paŷstwowych.

Wyniki badaŷ
ZróǏnicowanie pozycji rankingowych uzyskanych na podstawie wybranych piħciu
metod jest stosunkowo maųe, co dowodzi takǏe podobieŷstwa tych wyników do uporzČdkowania stworzonego na podstawie ich Ƒrednich. Niemniej jednak pewne odmiennoƑci powodujČ, iǏ dobrym rozwiČzaniem jest zastosowanie omówionej wczeƑniej procedury wspomagajČcej wybór metody najbardziej dopasowanej do pozostaųych (tab. 1).
W przypadku wykorzystania metody unitaryzacji zerowanej uzyskano najwyǏszy wynik,
a zatem naleǏy stwierdziđ, iǏ daje ona w rozpatrywanym przypadku najbardziej zbliǏone
do pozostaųych metod wyniki uporzČdkowania. Tym samym ranking uzyskany na podstawie tej metody jest najbardziej wiarygodny dla badanego zjawiska. Trzeba jednak
zaznaczyđ, iǏ wyniki dla wiħkszoƑci metod okazaųy siħ bardzo wysokie.
Tabela 1. Miary podobieŷstwa rankingów
Metoda

Hellwig

Standaryzacja

Unitaryzacja zerowana

Strahl

Nowak

Wynik

0,872

0,888

0,898

0,888

0,781

ródųo: badania wųasne.

PorzČdkowania liniowego powiatów województwa Ƒwiħtokrzyskiego dokonano
na postawie obliczeŷ, w których posųuǏono siħ danymi zastanymi. JuǏ sama analiza tych
danych nasuwa wniosek, iǏ sektor kultury w powiatach województwa Ƒwiħtokrzyskiego
jest bardzo zróǏnicowany. _wiadczy o tym m.in. fakt, iǏ w aǏ dziewiħciu powiatach nie
byųo Ǐadnej instytucji wyspecjalizowanej, w piħciu jednostkach Ǐadnych kin, a w dwóch
zabrakųo równieǏ jednostek muzealnych. W 2015 roku tylko powiaty ostrowiecki, buski,
sandomierski, staszowski oraz miasto Kielce nie wyróǏniaųy siħ ǏadnČ zmiennČ zerowČ.
JednakǏe dopiero obliczone na podstawie zmiennych miary syntetyczne mogųy posųuǏyđ
do stworzenia rankingów jednostek. WartoƑci wskaǍników syntetycznych uzyskanych
z uǏyciem omówionych metod oraz uzyskane w wyniku porzČdkowania pozycje rankingowe powiatów dla 2015 i 2018 roku (w przypadku wybranej dziħki procedurze najlepszej metody) zaprezentowano w tabeli 2.
Najbardziej rozwiniħty sektor kultury w województwie Ƒwiħtokrzyskim w 2015 roku
miaų powiat miasto Kielce, który w kaǏdym z uzyskanych uporzČdkowaŷ uzyskaų pierwsze miejsce. Wynik ten jest dosyđ oczywisty, poniewaǏ Kielce sČ stolicČ województwa,
a zatem ciČǏy na nich najwiħkszy obowiČzek organizowania i dbania o kulturħ caųego
regionu. Bardzo dobrze zaprezentowaų siħ równieǏ powiat kielecki, który czterokrotnie
zajČų drugie miejsce. Przyczyn takiego rezultatu moǏna upatrywađ w bezpoƑredniej bliskoƑci Kielc i ich oddziaųywania na te tereny, duǏej liczbie zabytków, a takǏe w kwestiach
finansowych. Najgorsza z kolei sytuacja miaųa miejsce w powiecie skarǏyskim, który
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Tabela 2. ZróǏnicowanie powiatów województwa Ƒwiħtokrzyskiego pod wzglħdem rozwoju
sektora kultury na podstawie wybranych metod porzČdkowania w 2015 roku (wszystkie
metody) i 2018 roku (tylko unitaryzacja zerowana)

Powiat

Hellwig

Standaryzacja

2015

2015

Unitaryzacja zerowana
2015

2018

W

R

W

R

W

R

Buski

0,275

5

0,282

5

0,400

5

Jħdrzejowski

0,238

6

0,074

6

0,329

Kazimierski

0,141

10

–0,217

10

Kielecki

0,277

4

0,562

Konecki

0,079

12

Kielce miasto

0,375

Opatowski

W

Nowak

2015

2015

W

R

W

R

0,203 10

0,482

5

1,240

3

6

0,290

7

0,415

7

0,863

7

0,265

9

0,095 14

0,352

10 0,681

10

2

0,492

2

0,329

5

0,572

2

1,458

2

–0,557

12

0,164

12 0,105 13

0,292

13 0,557

14

1

0,916

1

0,580

1

0,573

1

0,639

1

2,246

1

0,176

8

–0,009

7

0,314

8

0,423

2

0,368

8

0,642

12

Ostrowiecki

0,204

7

–0,028

8

0,316

7

0,418

3

0,433

6

1,067

6

Piŷczowski

0,158

9

–0,204

9

0,261

10 0,280

8

0,346

11 0,659

11

Sandomierski

0,311

3

0,448

3

0,457

3

6

0,508

3

1,210

4

SkarǏyski

0,033

14

–0,722

14

0,115

14 0,129 12

0,268

14 0,636

13

Starachowicki

0,075

13

–0,590

13

0,149

13 0,226

9

0,301

12 0,729

9

Staszowski

0,312

2

0,405

4

0,436

4

4

0,499

4

1,200

5

Wųoszczowski

0,125

11

–0,358

11

0,230

11 0,139 11

0,366

9

0,811

8

0,314

0,394

R

Strahl

W – wartoƑđ miary syntetycznej, R – pozycja rankingowa.
ródųo: badania wųasne.

na podstawie czterech metod uplasowaų siħ na ostatnim, 14. miejscu, a raz na pozycji
nr 13. NajwiħkszČ róǏnicħ pomiħdzy uzyskanymi wynikami aǏ o piħđ pozycji uzyskaų powiat opatowski. Warto zauwaǏyđ, Ǐe zarówno w rankingu otrzymanym w wyniki uƑrednienia pozycji z poszczególnych metod, jak i w przypadku metody unitaryzacji zerowanej, trzy pierwsze pozycje zajħųy te same powiaty: miasto Kielce, kielecki i sandomierski.
Z kolei, jeƑli chodzi o trzy najgorzej rozwiniħte pod wzglħdem kultury powiaty województwa Ƒwiħtokrzyskiego, to w obu zestawieniach najgorsze pozycje zajħųy takǏe te
same jednostki: powiaty skarǏyski, starachowicki i konecki.
Wyniki otrzymane metodČ unitaryzacji zerowanej postanowiono poddađ podziaųowi
na klasy, zgodnie z przedstawionym wczeƑniej mechanizmem (rys. 1).
MoǏna zauwaǏyđ, Ǐe dwa powiaty zaliczone do klasy A znajdujČ siħ w czħƑci centralnej województwa. Nie jest zaskoczeniem, iǏ miasto Kielce stanowiųo powiat reprezentujČcy klasħ najwyǏszČ, gdyǏ z racji jego funkcji stolicy województwa sektor kultury jest w nim mocno skoncentrowany. Trzeba takǏe zaznaczyđ, iǏ jest to najwiħksze
miasto regionu, z najbardziej rozwiniħtČ ofertČ kulturalno-rozrywkowČ województwa.
Drugim powiatem zaliczonym do klasy A byų w 2015 roku powiat kielecki otaczajČcy
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Rysunek 1. ZróǏnicowanie klasowe sektora kultury w powiatach województwa Ƒwiħtokrzyskiego wedųug metody unitaryzacji zerowanej w 2015 roku
ródųo: badania wųasne.

miasto Kielce. Ten rezultat moǏna zapewne przypisađ centralnemu usytuowaniu i wųaƑnie bliskoƑci Kielc. Bardzo liczne zabytki stanowiČ atrakcyjne obiekty do zwiedzania,
a fakt, Ǐe jest to obszar w pobliǏu centralnej jednostki miejskiej, uųatwia ich odwiedzenie. TrzeciČ jednostkČ, która zostaųa zaliczona do klasy A, jest powiat sandomierski.
MoǏna przypuszczađ, iǏ jednČ z przyczyn jego tak wysokiej lokaty jest fakt, iǏ na stosunkowo maųej przestrzeni powiatu znajduje siħ duǏo obiektów dziedzictwa kulturowego, które w duǏej mierze warunkujČ równieǏ kulturalnČ aktywnoƑđ spoųeczeŷstwa
oraz wysokoƑđ wydatków i dochodów gmin i powiatów powiČzanych z kulturČ (z dziaųu
921 finansów publicznych). Nie bez znaczenia jest zapewne równieǏ fakt, iǏ na obszarze
tego powiatu znajduje siħ jeden z najwaǏniejszych zabytków województwa Ƒwiħtokrzyskiego – zamek w Sandomierzu. OdnoszČc siħ do badania atrakcyjnoƑci zamków wspomnianego województwa wykonanego metodČ bonitacji punktowej w 2016 roku, obiekt
ten uzyskaų drugie miejsce w rankingu 16 tego typu zabytków nieruchomych (pierwszČ
lokatħ zajČų zamek w Chħcinach) i niewČtpliwie charakteryzuje go wysoka atrakcyjnoƑđ
turystyczna17. W przypadku jednostek z najgorszČ sytuacjČ sektora kultury ciekawe jest
to, Ǐe w 2015 roku wszystkie byųy umiejscowione w póųnocnej czħƑci województwa, co
oznacza, Ǐe na caųym tym obszarze sektor ten byų bardzo sųabo rozwiniħty. MoǏna zaųo17

P. Gabryjoŷczyk, K. Kuųaga: Tourist attractiveness of castles in _wiħtokrzyskie Province, [w:] Toruism
role in the regional economy, J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Drozdowska (red.), WyǏsza Szkoųa Handlowa
we Wrocųawiu, Wrocųaw 2016, s. 116–122.
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Ǐyđ, iǏ w konsekwencji pewne funkcje tegoǏ sektora byųy realizowane przez spoųeczeŷstwo w innych, okolicznych powiatach (byđ moǏe takǏe poza województwem). Warto
zwróciđ uwagħ, iǏ ta najniǏsza klasa zostaųa przypisana tym trzem jednostkom pomimo
tego, Ǐe tylko w powiecie koneckim wystČpiųy dwie zmienne zerowe (w powiatach starachowickim i skarǏyskim po jednej takiej zmiennej). Za sųuszne moǏna zatem uznađ
wyjaƑnienie, Ǐe na tak niekorzystnČ sytuacjħ wpųynħųa bardzo niska liczba zabytków, jak
i niskie wartoƑci wydatków i dochody z kultury w tych jednostkach samorzČdowych.
Podziaų na klasy wartoƑci miary rozwoju sektora kultury otrzymanych metodČ unitaryzacji zerowanej dla 2018 roku przedstawiono na rysunku 2.
Niestety porównujČc stan uzyskany z 2015 rokiem, moǏna zauwaǏyđ, iǏ w rozpatrywanym okresie nie zaobserwowano caųoƑciowych znaczČcych zmian na lepsze, a nawet
wrħcz przeciwnie. W dalszym ciČgu trzy jednostki zaliczono do klasy A, ale (z wyjČtkiem miasta Kielce, które bezapelacyjnie utrzymaųo swój status lidera) byųy to juǏ inne
powiaty (ostrowiecki i opatowski, oba w póųnocno-wschodniej czħƑci regionu), zatem
poprawa jednych odbyųa siħ niejako kosztem drugich. Co wiħcej, w klasie C tym razem
znalazųy siħ juǏ aǏ cztery jednostki, zatem wewnħtrzna struktura zróǏnicowania stopnia
rozwoju kultury ulegųa pogorszeniu. Warto przy tym zwróciđ uwagħ, Ǐe w dwóch przypadkach byųy to te same powiaty co w 2015 roku, do których doųČczyų jeszcze sČsiedni
powiat wųoszczowski oraz ulokowany na poųudniu powiat kazimierski. W dalszym zatem
ciČgu póųnocny skraj województwa jawi siħ jako najsųabiej rozwiniħty pod wzglħdem
posiadanego sektora kultury.

Rysunek 2. ZróǏnicowanie klasowe sektora kultury w powiatach województwa Ƒwiħtokrzyskiego wedųug metody unitaryzacji zerowanej w 2018 roku
ródųo: badania wųasne.
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NaleǏy jednak zauwaǏyđ, Ǐe przedstawione wczeƑniej rysunki ilustrujČ jedynie stopieŷ zróǏnicowania miary w rozpatrywanej grupie, nie oddajČ zaƑ zmian samej miary
niezaleǏnie od ich kierunku. Warto zatem przyjrzeđ siħ róǏnicy w wynikach uzyskanych
metodČ unitaryzacji zerowanej dla obu analizowanych lat (rys. 3).
Pow. włoszczowski
Pow. staszowski

Pow. buski
0,6
0,5
0,4

Pow. jędrzejowski
Pow. kazimierski

0,3
Pow. starachowicki

0,2
0,1

Pow. kielecki
2015

0
Pow. skarżyski

2018
Pow. konecki

Pow. sandomierski

Kielce miasto

Pow. pińczowski

Pow. opatowski
Pow. ostrowiecki

Rysunek 3. WskaǍnik rozwoju sektora kultury powiatów województwa Ƒwiħtokrzyskiego
wg metody unitaryzacji zerowanej w 2015 i 2018 roku
ródųo: badania wųasne.

Przedstawiony na rysunku 3 rozkųad pozwala stwierdziđ, iǏ w skali ogólnej rezultaty uzyskane dla 2018 roku sČ wyraǍnie niǏsze aniǏeli te dla 2015 roku. Z jednej strony
w tym okresie miara rozwoju sektora kultury ulegųa zmniejszeniu w aǏ 9 z 14 jednostek,
w niektórych wypadkach zresztČ bardzo wyraǍnie (nawet prawie o 50%). Pogorszenie
to dotyczyųo wszystkich najlepszych w 2015 roku powiatów, nie omijajČc nawet miasta
Kielce (chođ tu spadek byų wzglħdnie nieznaczny). Z drugiej strony zaobserwowane dla
piħciu podmiotów wzrosty nie byųy aǏ tak znaczČce, by zrekompensowađ odnotowane dla wiħkszoƑci jednostek zmiany negatywne. Dobrze sumarycznie oddaje to wartoƑđ
Ƒrednia miary rozwoju sektora kultury, która w analizowanym okresie zmniejszyųa siħ
z 0,322 do 0,280. Warto przy tym nadmieniđ, iǏ mimo tych zmian nie udaųo siħ osiČgnČđ
wiħkszego zrównania przestrzennego dla rozpatrywanego zjawiska – odchylenie standardowe miary zwiħkszyųo siħ w 2018 roku wzglħdem 2015 roku o 0,004. Chođ nie jest
to wynik znaczČcy, to jednak dowodzi, iǏ rozwarstwienie w kontekƑcie sektora kultury
miħdzy powiatami województwa Ƒwiħtokrzyskiego w dalszym ciČgu siħ pogųħbia.

Podsumowanie
Na stopieŷ rozbudowania sektora kultury w regionie, zarówno tym na poziomie paŷstwa czy województwa, jak i powiatu, skųada siħ wiele, czħƑciowo zaleǏnych od siebie
zmiennych. Specyficzny dla kultury w ujħciu gospodarki w Polsce jest m.in. bardzo duǏy
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udziaų w niej jednostek publicznych, poniewaǏ zarówno obiekty dziedzictwa kulturowego, np. muzea i zabytki, jak i instytucje wyspecjalizowane oraz pierwszego kontaktu sČ
w duǏej mierze podmiotami podlegajČcymi paŷstwu. Na podstawie przeprowadzonych
badaŷ moǏna stwierdziđ, iǏ stan sektora kultury w 2015 roku w powiatach województwa
Ƒwiħtokrzyskiego byų mocno zróǏnicowany i sytuacja ta mimo zapowiedzi rzČdowych decydentów nie ulegųa zmianie w dotychczasowym okresie sprawowania przez nich wųadzy. BiorČc pod uwagħ Ƒredni wskaǍnik obliczony za pomocČ wybranej metody – unitaryzacji zerowanej – okazuje siħ, Ǐe w 2015 roku aǏ osiem z 14 mikroregionów plasowaųo
siħ poniǏej przeciħtnej (dodatkowo trzeba przy tym pamiħtađ o dominujČcej roli miasta
Kielce). Jedynym pozytywnym elementem w tym kontekƑcie moǏe byđ obserwacja, Ǐe
dla 2018 roku wynik ten wyniósų szeƑđ powiatów (oraz jeden, który osiČgnČų wųaƑnie
wartoƑđ przeciħtnČ). Niemniej jednak caųoksztaųt obserwacji tworzy wraǏenie, Ǐe zrównywanie szans i zapowiadany sprawiedliwy podziaų dóbr kultury odbywa siħ na zasadzie
równania w dóų, zamiast doganiania jednostek wiodČcych i wykorzystania ich potencjaųu. OczywiƑcie naleǏy pamiħtađ, Ǐe istniejČ pewne aspekty sektora kultury, np. wynikajČce z historii regionu, które nie sČ moǏliwe do modyfikacji w celu poprawienia sytuacji
powiatów w analizowanym wymiarze. Jest to widoczne takǏe w wartoƑciach uwzglħdnionych w konstrukcji wskaǍnika zmiennych. Przykųadowo, liczby zabytków zmieniųy siħ
nieznacznie, natomiast najwiħksze zmiany moǏna byųo zaobserwowađ w liczbie placówek kulturalnych (niestety najczħƑciej negatywne) oraz wielkoƑci dochodów i wydatków
powiČzanych z kulturČ. Zwųaszcza niepokojČce sČ te pierwsze i to szczególnie w odniesieniu do przytaczanych we wstħpie sųów o stabilizacji sytuacji instytucji twórczych. PodsumowujČc, moǏna stwierdziđ, iǏ w dalszym ciČgu niezbħdne sČ rozwiČzania, które mogųyby siħ przyczyniđ do poprawy opisanej sytuacji. SzczególnČ uwagħ naleǏaųyby zwróciđ
na powiat skarǏyski, który w obu latach osiČgnČų bardzo niski wynik. Poprawa sytuacji
sektora kultury w poszczególnych jednostkach zgodnie z literaturČ przedmiotu mogųaby
przyczyniđ siħ do spoųeczno-gospodarczego rozwoju regionalnego, a przede wszystkim
pozytywnych zmian w jakoƑci Ǐycia spoųecznoƑci lokalnej.

Literatura
Bowitz E., Ibenholt K.: Economic impacts of cultural heritage – research and perspectives, Journal of
Cultural Heritage 2009, nr 10(1), s. 1–8.
Colenbrander B., Guzman P., Pereira Roders A.: Measuring links between cultural heritage management and sustainable urban development: An overview of global monitoring tools, Cities,
2017, vol. 60(A), s. 192–201.
Daubaraite U., Startiene G.: Creative industries impact on national economy in regard to sub-sectors,
Procedia – Social and Behavioral Sciences 2015, vol. 213, s. 129–134.
Gabryjoŷczyk P., Kuųaga K.: Tourist attractiveness of castles in _wiħtokrzyskie Province, [w:] Toruism
role in the regional economy, J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Drozdowska (red.), WyǏsza Szkoųa
Handlowa we Wrocųawiu, Wrocųaw 2016.
Greffe X.: From culture to creativity and the creative economy: A new agenda for cultural economics,
City, Culture and Society 2016, vol. 7(2), s. 71–74.

Strona | 113

K. Gabryjoŷczyk, P. Gabryjoŷczyk

Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziaųu krajów ze wzglħdu na
poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturħ wykwalifikowanych kadr, PrzeglČd Statystyczny
1968, nr 15(4), s. 307–327.
Kųoskowska A.: Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
Kukuųa K., Luty L.: Propozycja procedury wspomagajČcej wybór metody porzČdkowania liniowego,
PrzeglČd statystyczny 2015, 62(2), s. 219–231.
Malinowski B.: Kultura i jej przemiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Moore I.: Cultural and creative industries concept – a historical perspective, Procedia – Social and
Behavioral Sciences 2014, vol. 110, s. 738–746.
Pomianek I.: Poziom rozwoju spoųeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmiŷsko-mazurskiego, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, nr 9(3), s. 227–239.
Stec M.: Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce – analiza statystyczno-ekonometryczna,
NierównoƑci Spoųeczne a Wzrost Gospodarczy 2011, nr 20, s. 232–251.
The economy of culture in Europe, Kea European Affairs, Bruksela 2006.
Throsby D.: Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
Dzieje.pl. Portal historyczny: Prof. Gliŷski: jednym z priorytetów polityka historyczna; chcemy jak
najszybciej zbudowađ Muzeum Historii Polski, 2015, https://dzieje.pl/aktualnosci/profglinski-jednym-z-priorytetow-polityka-historyczna-chcemy-jak-najszybciej-zbudowac-m
(dostħp: 01.06.2020).

Diversity in the development of the cultural sector
in the _wiħtokrzyskie Province
Summary. The paper presents an attempt to measure and compare the level of development
of the cultural sector in poviats of the _wiħtokrzyskie voivodship in 2015 and 2018. The
authors used selected methods of linear ordering to estimate the synthetic measure of
the phenomenon (based on the author’s selection of variables) and the method selection
procedure that reflects phenomenon’s diversity in the most appropriate way. The obtained
results allowed to claim that the condition of the culture sector both in 2015 and 2018, in
the poviats of the _wiħtokrzyskie voivodship, was very diverse. It was also observed that –
despite declarations of government decision-makers – no postulated changes occurred in the
analyzed period, and the overall level of development of the cultural sector in the region has
deteriorated and its internal diversification has deepened.
Key words: culture sector, linear ordering, zero unitarization method, poviat, _wiħtokrzyskie
voivodship

Strona | 114

TURYSTYKA I ROZWÓJ REGIONALNY
DOI 10.22630/TIRR.2020.14.23

Ewa Jaska , Paulina Stolarska, Agnieszka Werenowska
Szkoųa Gųówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kompetencje komunikacyjne sprzedawcy – determinanta
skutecznej sprzedaǏy bezpoƑredniej
Streszczenie. Kompetencje komunikacyjne sprzedawcy sČ niezbħdne w sprzedaǏy bezpoƑredniej, chociaǏ konieczne jest równolegųe prowadzenie na odpowiednim poziomie takǏe innych
dziaųaŷ z zakresu szeroko rozumianej komunikacji marketingowej. CiČgųy rozwój rynku i wzrost
konkurencji wymuszajČ coraz czħƑciej na przedsiħbiorcach tworzenie nierozerwalnych, dųugookresowych i staųych relacji z klientami. Jednym z takich narzħdzi, w szczególnoƑci w branǏy
handlowej, jest sprzedaǏ bezpoƑrednia. Celem artykuųu jest przedstawienie znaczenia kompetencji komunikacyjnych jako jednego z czynników skutecznej sprzedaǏy bezpoƑredniej. ChcČc
zrealizowađ tak zdefiniowany cel, przeprowadzono analizħ literatury przedmiotu i zastosowano
metodħ sondaǏu diagnostycznego. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w budowaniu pozytywnych relacji z klientem bardzo waǏna jest wiedza sprzedawcy i doƑwiadczenie, umiejħtnoƑđ finalizowania sprzedaǏy, zdolnoƑđ do sųuchania, formuųowanie rzeczowych wypowiedzi,
a takǏe znajomoƑđ i zwracanie uwagi na komunikaty niewerbalne.
Sųowa kluczowe: sprzedaǏ bezpoƑrednia, promocja, sprzedawca, komunikacja interpersonalna

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu moǏna znaleǍđ wiele opracowaŷ na temat determinant
skutecznej sprzedaǏy bezpoƑredniej. Wymienia siħ formy wpųywu spoųecznego, chociaǏby takie jak ustħpliwoƑđ, konformizm czy posųuszeŷstwo1. Zdefiniowano dotychczas
takǏe podstawowe zasady wywierania wpųywu spoųecznego, np. reguųħ wzajemnoƑci,
zwiħkszania wųasnych korzyƑci czy reguųħ powaǏania i prestiǏu2. OdnoszČc siħ do czynników wpųywajČcych na efekty sprzedaǏy bezpoƑredniej, naleǏy takǏe przypomnieđ techniki oparte na dysonansie poznawczym, jak np. „stopa w drzwiach” czy „niska piųka”3.
W artykule zawħǏono zakres rozwaǏaŷ do obszaru komunikacji interpersonalnej, aby
1

D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini: Psychologia spoųeczna, Gdaŷskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaŷsk 2002, s. 285–286.
2
K. Bakalarski: Komunikacja a rozwój spoųecznoƑci lokalnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014,
s. 169.
3
H. Hamer: Psychologia spoųeczna – teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 220–
–223.
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rozpoznađ jej wpųyw na przebieg procesu sprzedaǏy bezpoƑredniej. Gųównym celem
opracowania jest przedstawienie kompetencji komunikacyjnych sprzedawcy jako jednego z uwarunkowaŷ skutecznej sprzedaǏy bezpoƑredniej.

Metoda i organizacja badaŷ
Badanie ankietowe przeprowadzono wƑród 82 klientów lokalnego sklepu oferujČcego produkty ekologiczne w szczególnoƑci ǏywnoƑciowe. SprzedaǏ bezpoƑrednia prowadzona w sklepach z artykuųami ekologicznymi wyróǏnia siħ przede wszystkim tym, Ǐe
od sprzedawców wymaga siħ wiħkszej wiedzy miħdzy innymi w zakresie oferowanych
produktów, schorzeŷ i ich wzajemnych powiČzaŷ. Dodatkowo ceny produktów ekologicznych sČ znacznie wyǏsze od tych oferowanych w sklepach konwencjonalnych. Zastosowano metodħ sondaǏu diagnostycznego ze wzglħdu na to, Ǐe sprzedaǏ bezpoƑrednia jest integralnie powiČzana z reakcjami klientów. Wykorzystano technikħ obserwacji
uczestniczČcej i zrealizowano badania wiosnČ 2019 roku, w terminach wyznaczonych
przez menedǏera sklepu.
WƑród respondentów przewaǏaųy kobiety (69,5%). Najliczniejsza byųa grupa wiekowa 40–54 lata (35,4%). KolejnČ licznČ grupČ byųy osoby w wieku od 26 do 39 lat (28,1%),
a co piČty respondent reprezentowaų osoby powyǏej 55 lat. Najwiħcej ankietowanych
w trakcie przeprowadzania badania legitymowaųo siħ wyksztaųceniem wyǏszym (52,3%).
KolejnČ grupħ stanowili respondenci legitymujČcy siħ wyksztaųceniem Ƒrednim (24,4%)
i podstawowym (17,1%). PrzewaǏajČca czħƑđ ankietowanych deklarowaųa, iǏ sČ osobami
pracujČcymi (65,9%). Najwiħksza liczba klientów dokonuje zakupów w tym sklepie kilka
razy w miesiČcu. OdpowiedǍ taka zostaųa sformuųowana przez 39% respondentów. Okoųo 34% ankietowanych stwierdziųo, Ǐe rzadko dokonuje zakupów w tym miejscu. Byųy to
gųównie osoby mieszkajČce poza granicami miasta, w którym zlokalizowany jest sklep.
Istota sprzedaǏy bezpoƑredniej – perspektywa komunikacji interpersonalnej
SprzedaǏ bezpoƑrednia, zwana równieǏ promocjČ sprzedaǏy, akwizycjČ czy sprzedaǏČ osobistČ, jest najstarszym instrumentem promocji wymienianym obok sponsoringu,
reklamy i public relations4. W ujħciu wħǏszym oznacza indywidualne i personalne przedstawienie okreƑlonego produktu przez sprzedawcħ konsumentowi5. Tym samym podkreƑla siħ bezpoƑrednioƑđ i kontakty personalne, które umoǏliwiajČ szybkie reagowanie
na potrzeby klientów6. BiorČc pod uwagħ osobisty charakter sprzedaǏy bezpoƑredniej,
wyróǏnia siħ takie jej formy jak sprzedaǏ towarzyska, sprzedaǏ „od drzwi do drzwi”,
sprzedaǏ obwoǍna i dostosowawcza7.
4

J. Kochanowski, A. Szumski: Promocja i reklama, Czħstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne,
Czħstochowa 2011, s. 10.
5
P. Kotler: Marketing – analiza, planowanie, wdraǏanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner & Ska,
Warszawa 1994, s. 546.
6
Direct selling and its benefits to the market place, www.oaji.net/articles/2016/731-1473267843.pdf
(dostħp: 05.11.2019).
7
M. Trojanowski: Marketing bezpoƑredni. Koncepcja – zarzČdzanie – instrumenty, Polskie Wydawnic-
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W znaczeniu szerokim najczħƑciej definiowana jest jako wiele czynnoƑci, które przyczyniajČ siħ do zachħcenia konsumentów do odwiedzenia punktu sprzedaǏowego i podjħcia decyzji zakupowej8. WaǏnym wymiarem jest takǏe utrzymanie pozytywnych i odpowiednich relacji z konsumentem w trakcie oraz po dokonaniu przez niego zakupu9.
WspóųczeƑnie odchodzi siħ od tradycyjnego definiowania i stwierdza, Ǐe sprzedaǏ
bezpoƑrednia to dialog miħdzy konsumentem a sprzedawcČ, który nie wymaga juǏ
utrzymywania warunku osobistego kontaktu. Komunikacja taka wystħpuje takǏe podczas rozmów telefonicznych i konwersacji interaktywnych z wykorzystaniem sieci internetowej10. Jednak nadal naleǏy pamiħtađ o dodatkowych plusach w sytuacji kontaktu
bezpoƑredniego. Informacja kierowana do klienta w takim przypadku charakteryzuje
siħ indywidualnoƑciČ, co wyraǏa siħ miħdzy innymi konkretnym sprzħǏeniem zwrotnym
i wysokim zakresem kontroli nad przekazywanymi informacjami oraz budowaniem
trwalszych relacji.
W przypadku definiowania celów sprzedaǏy bezpoƑredniej z perspektywy procesu
komunikacji przedsiħbiorstwa z obecnymi bČdǍ potencjalnymi klientami wyróǏnia siħ
najczħƑciej takie jak11:
• dostarczanie klientom informacji, w tym m.in. o ofercie produktowej;
• ksztaųtowanie i budowanie wizerunku przedsiħbiorstwa w taki sposób, aby byų odbierany przez interesariuszy jako pozytywny;
• wspomaganie sprzedaǏy i stymulowanie klientów do podjħcia decyzji zakupowej poprzez np. udzielanie porad, wyjaƑnianie i prezentowanie dziaųania produktu;
• gromadzenie i analizowanie informacji o potrzebach i zainteresowaniach nabywców;
• pozyskiwanie klientów i tworzenie z nimi trwaųych pozytywnych relacji.
BiorČc pod uwagħ wyǏej wymienione cele, moǏna stwierdziđ, iǏ czynnoƑci sprzedaǏy
bezpoƑredniej nie koŷczČ siħ jedynie na doprowadzeniu do transakcji kupna-sprzedaǏy,
ale powinny oddziaųywađ na dųugotrwaųe relacje firmy z klientem po jej dokonaniu.

Kompetencje komunikacyjne a stopieŷ doƑwiadczenia sprzedawcy
Podstawowe kompetencje komunikacyjne kierowników sprzedaǏy zdefiniowano
miħdzy innymi w badaniu przeprowadzonym przez W.C. Moncriefa, G.W. Marschalla
i D.J. Goebela12. WƑród cech niezbħdnych do peųnienia funkcji sprzedawcy wymieniono miħdzy innymi takie jak: zdolnoƑđ do umiejħtnego sųuchania, umiejħtnoƑđ wyboru

two Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 23.
8
H. Mruk: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiħbiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012, s. 252.
9
B. Jung: Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i spoųecznej, Wydawnictwo Szkoųy Gųównej
Handlowej w Warszawie, Warszawa 2001, s. 92.
10
B. Zatwarnicka-Madura: Techniki sprzedaǏy bezpoƑredniej, Wydawnictwo CeDeWu sp. z.o.o., Warszawa 2004, s. 29.
11
Ibidem, s. 35.
12
G.W. Marshall, D.J. Goebel, W. C. Moncrief: Hiring for success at the buyer – seler interface, Journal
of Business Research 2003, vol. 56(4), s. 247–255.
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odpowiedniego stylu prowadzenia transakcji kupna-sprzedaǏy, rzeczowoƑđ wypowiedzi,
umiejħtnoƑđ komunikacji w sferze werbalnej i niewerbalnej.
NaleǏy równoczeƑnie pamiħtađ, Ǐe nie kaǏdy sprzedawca ma taki sam poziom kontaktu z klientami. Do pierwszego poziomu, tzw. podstawowego, naleǏČ ci sprzedajČcy,
którzy majČ uprawnienia jedynie do przeprowadzania transakcji kupno-sprzedaǏ. Nie
prowadzČ oni tzw. dialogu sprzedaǏowego, bo ich kontakt z klientem ogranicza siħ jedynie do wymiany uprzejmoƑci. Dodatkowo do ich kompetencji naleǏy: podanie i zapakowanie produktu oraz przyjħcie np. gotówki. Na samej górze hierarchii znajdujČ siħ
sprzedawcy, którzy majČ najwiħksze kwalifikacje i potrafiČ w szybki sposób interpretowađ oraz reagowađ na potrzeby nabywców. W swoich zakresach obowiČzków majČ
moǏliwoƑđ prowadzenia rozmowy i dokonywania transakcji sprzedaǏowej. Ponadto ci
sprzedajČcy sČ elementem szerszego obszaru komunikacji marketingowej, która bogata
jest w liczne sprzħǏenia zwrotne13.
Sprzedawcy, którym postawiono za cel kreowanie pozytywnych kontaktów z obecnymi bČdǍ potencjalnymi konsumentami, powinni wųaƑciwie stosowađ wszelkie moǏliwe
i adekwatne do sytuacji instrumenty komunikacji handlowej. Do narzħdzi tych naleǏČ
m.in.: prawidųowe pojmowanie sųów i sformuųowaŷ, wųaƑciwe ich uǏycie i transferowanie za pomocČ mowy lub pisma. ZwiČzane jest to równieǏ z kompetencjČ umiejħtnego i skutecznego objaƑniania klientom niezrozumiaųych terminów i procesów. Istotne
znaczenie w tych kompetencjach odgrywa równieǏ perswazja, czyli zdolnoƑđ do oddziaųywania na innych ludzi, w celu podjħcia przez nich decyzji zakupowych. DodatkowČ
waǏnČ rolħ w kompetencjach komunikacyjnych odgrywajČ np. zdolnoƑđ do prawidųowego analizowania potrzeb konsumenta, czy umiejħtnoƑđ prawidųowego tworzenia oferty
sprzedaǏowej. ZaleǏnoƑđ miħdzy wybranymi umiejħtnoƑciami komunikacyjnymi a stopniem doƑwiadczenia sprzedawcy przedstawiano w tabeli 114.
Tak jak przedstawiono w tabeli 1, z perspektywy przedsiħbiorstwa najkorzystniejsze
byųoby zatrudnienie sprzedawców o statusie mistrza. To wųaƑnie oni, a takǏe niektórzy
o statusie fachowca dysponujČ zdolnoƑciami integrowania swoich naturalnych umiejħtnoƑci miħkkich ze swojČ wiedzČ i doƑwiadczeniem, które zdobyli nie tylko w trakcie
edukacji, ale równieǏ kroczČc wųasnČ ƑcieǏkČ zawodowČ. Jest to jedna z przyczyn, która
wyjaƑnia, dlaczego sprzedawcy potrafiČ przeprowadziđ klienta przez caųy proces sprzedaǏowy, zaczynajČc od nawiČzania kontaktu z klientem, poprzez zaprezentowanie oferty, a skoŷczywszy na przeprowadzeniu transakcji zakupowej i utrzymaniu dobrych relacji
z nabywcČ po dokonaniu zakupu.
W przypadku analizowania kompetencji komunikacyjnych sprzedawcy wedųug kryterium doƑwiadczenia w prowadzaniu rozmowy z konsumentem wymienia siħ takie
umiejħtnoƑci jak aktywne sųuchanie, rzeczowoƑđ wypowiedzi, zdolnoƑđ dostrzegania
i rozwiČzywania problemów, klasyfikowanie poszczególnych treƑci rozmowy, kierowanie
13

A. Williams, R. Mullin: Field Markeitng. Skuteczne zastosowanie marketingu terenowego, Oficyna
Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 103.
14
Model kompetencji sprzedaǏowych, Warszawa 2014, www.ionbiznes.net/wp-content/uploads/2015/03/materia%C5%82-kompetencje-sprzedazowe-26.06.2014.pdf (dostħp: 26.05.2020).

Strona | 118

Tabela 1. ZaleǏnoƑđ miħdzy umiejħtnoƑciami komunikacyjnymi a stopniem doƑwiadczenia sprzedawcy
Status sprzedawcy
Kompetencje
komunikacyjne
sprzedawcy

Brak kompetencji
komunikacyjnych

Sprzedawca
o statusie ucznia

Dobry sprzedawca

Sprzedawca
o statusie fachowca

Sprzedawca
o statusie mistrza

Budowanie trwaųych
relacji z klientem

brak

podczas dialogu traci
z nim kontakt

prowadzi fachowy dialog
z klientem

potrafi prowadziđ dialog
z klientem poza sferČ
zawodowČ

tworzy trwaųe relacje
z klientem

ZdolnoƑđ do
analizowania potrzeb
klienta

prezentuje produkt
klientowi bez
analizowania jego
potrzeb

czasami analizuje
potrzeby klienta

analizuje dokųadnie
potrzeby nabywcy

analizuje potrzeby klienta
i potrafi klasyfikowađ wg
hierarchii istotnoƑci

analizuje potrzeby
nabywcy i kieruje nimi
tak aby umacniađ te które
sČ waǏne dla produktu

Tworzenie oferty
dla klientów

przedstawia klientowi
podstawowČ ofertħ

budujČc ofertħ, potrafi
odnieƑđ siħ do potrzeb
klienta

dostosowuje ofertħ do
potrzeb klienta

ofertħ dostosowuje wg
klasyfikacji istotnoƑci
potrzeb konsumenta

bez problemu tworzy
ofertħ dla klienta opartČ
na analizie jego potrzeb

Radzenie sobie
z wČtpliwoƑciami
i zastrzeǏeniami
nabywcy

nie radzi sobie z
zastrzeǏeniami
zgųaszanymi przez klienta

radzi sobie z niektórymi
zastrzeǏeniami klienta

radzi sobie z
zastrzeǏeniami nabywcy

stosuje róǏne techniki,
aby poradziđ sobie
z zastrzeǏeniami klienta

korzysta z zastrzeǏeŷ
klienta, aby stworzyđ
aprobujČca dla niego
ofertħ

Zdobywanie nowych
klientów

zdobywa nabywców tylko
za pomocČ zewnħtrznych
Ǎródeų

czasami potrafi dotrzeđ
do nowych klientów

aktywnie pozyskuje
nowych klientów
za pomocČ metod
narzuconych przez
kierowników

aktywnie pozyskuje nowych
klientów za pomocČ
metod narzuconych przez
kierowników oraz innymi
formami

aktywnie, na podstawie
wųasnych metod
pozyskuje nowych
klientów

ródųo: Model kompetencji sprzedaǏowych, Warszawa 2014, www.ionbiznes.net/wp-content/uploads/2015/03/materia%C5%82-kompetencje-sprzedazowe26.06.2014.pdf (dostħp: 26.05.2020).
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przebiegiem dialogu handlowego, zachowywanie integralnoƑci i spójnoƑci pomiħdzy komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym15.
Ponadto naleǏy pamiħtađ, iǏ bardzo waǏnym elementem komunikacji interpersonalnej jest sprzħǏenie zwrotne. To wųaƑnie ono pozwala konsumentowi lub sprzedawcy na
skonkretyzowanie informacji i dostosowanie ich do oczekiwaŷ rozmówcy. Dodatkowo
dziħki zadawaniu pytaŷ uzupeųniajČcych, wzrasta skutecznoƑđ porozumienia i budowane sČ relacje partnerskie pomiħdzy sprzedawcČ a klientami16. Komunikowanie jest
procesem ciČgųym polegajČcym na przekazywaniu i odbieraniu informacji, a w zwiČzku
z tym moǏna stwierdziđ, Ǐe sprzedajČcy jest nie tylko nadawcČ komunikatów, ale równieǏ odbiorcČ wiadomoƑci formuųowanych przez klientów. WųaƑnie dlatego poǏČdanČ
umiejħtnoƑciČ komunikacyjnČ u sprzedawców jest sųuchanie, które polega miħdzy innymi na:
• prezentowaniu zaciekawienia przez sprzedajČcego, poprzez skierowanie wųasnej postawy ciaųa w stronħ klienta;
• zwróceniu uwagi na konsumenta i wypowiadanych przez niego sųowach;
• dopytywaniu klienta w celu wyjaƑnienia niepewnoƑci i zastrzeǏeŷ;
• podtrzymywanie staųego kontaktu wzrokowego;
• przekazywaniu przez sprzedawcħ informacji zwrotnej za pomocČ komunikatów niewerbalnych.
AnalizujČc gųówne cechy komunikatywnego sprzedawcy, naleǏy pamiħtađ takǏe o komunikatach niewerbalnych. PoniewaǏ klient buduje opiniħ takǏe na podstawie informacji
pozyskiwanych kanaųem wzrokowym, w tym gestykulacji i cech wyglČdu zewnħtrznego.
W relacjach sprzedawca–klient waǏny jest efekt pierwszego wraǏenia, który w duǏym
stopniu teǏ wpųywa na podjħcie decyzji zakupowej lub rezygnacjħ z transakcji17.
Sprzedawca powinien takǏe zwracađ uwagħ na komunikaty niewerbalne klientów.
ChcČc jak najlepiej je odczytywađ, pomocne sČ trzy gųówne reguųy. PierwszČ z nich jest
odczytywanie gestów grupowo. Oznacza to, Ǐe gesty powinny byđ czytane bez odųČczania ich od kontekstu danej sytuacji bČdǍ przeciwnych, ale wystħpujČcych w tym samym
czasie komunikatów werbalnych. Przykųadem tego moǏe byđ ųapanie siħ za ucho, poniewaǏ to wųaƑnie sytuacja i inne wykonywane gesty mogČ ilustrowađ kųamstwo, zawstydzenie lub po prostu podrapanie siħ. Druga to: sprzedawca powinien doszukiwađ siħ
cech zgodnoƑci poƑród wysyųanych komunikatów niewerbalnych. Jest to o tyle waǏne,
gdyǏ jak wynika z badaŷ, sygnaųy niewerbalne majČ wiħkszy wpųyw na decyzjħ czųowieka
w porównaniu do tych, które sČ transmitowane za pomocČ wypowiadanych sųów18. Ten
wpųyw na reakcje konsumenta jest mniejszy, gdy dochodzi do niezgodnoƑci pomiħdzy

15

Profil kompetencyjny wspóųczesnego sprzedawcy, www.grupa-kreatywna.pl/co-potrafi-sprzedawca
(dostħp: 25.11.2019).
16
D. Tomaszewicz: SprzedaǏ i profesjonalna obsųuga klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiŷsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 14–15.
17
R. Paųgan: SprzedaǏ bezpoƑrednia. Style i techniki, Wydawnictwo Gdaŷskiej Szkoųy WyǏszej, Gdaŷsk
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komunikatami werbalnymi a niewerbalnymi. Trzecia reguųa dotyczy rozszyfrowywania
wszystkich gestów z perspektywy danej sytuacji. Wymienione uwarunkowania wpųywajČ na to, czy klient uwierzy w sųowa sprzedajČcego i dokona zakupu.

Znaczenie kompetencji komunikacyjnych sprzedawcy w opinii badanych
WspóųczeƑnie waǏne jest, aby przedsiħbiorstwa handlowe prowadziųy analizħ gųównych
determinant decyzji zakupowych swoich klientów. Z perspektywy kompetencji komunikacyjnych sprzedawców okazaųo siħ, Ǐe dla potencjalnego klienta waǏna jest obsųuga klienta
i byųa wymieniana jako jeden z gųównych czynników skųaniajČcych do zakupów. Jak wynika
z badania, zwracajČ na to uwagħ przede wszystkim kobiety, respondenci powyǏej 55 lat
i osoby legitymujČce siħ wyksztaųceniem wyǏszym. Dodatkowo respondenci podkreƑlali,
Ǐe najwiħkszČ zaletČ sprzedaǏy bezpoƑredniej jest moǏliwoƑđ skorzystania z rady sprzedawcy. Wskazywali na to reprezentanci poszczególnych grup wiekowych, a w pierwszej
kolejnoƑci osoby w wieku 40–55 lat i 26–39 lat. Najwiħcej ankietowanych wskazujČcych
na tħ cechħ legitymowaųo siħ wyksztaųceniem wyǏszym. Respondenci uznali sprzedaǏ bezpoƑredniČ za najskuteczniejszČ formy promocji (4,35 pkt w skali Likerta). Na drugim i kolejnych miejscach znalazųa siħ promocja dodatkowa, reklama, sponsoring i public relations.
Najwiħkszy wpųyw na podjħcie decyzji zakupowych przez klientów miaųy informacje
o tym, iǏ dany produkt posiada okreƑlone certyfikaty (68,3%), a takǏe, Ǐe nie jest testowany na zwierzħtach (51,2% – rysunek 1). Gųównym powodem takiego wyniku jest to,
iǏ wspóųczesny klient jest bardziej etyczny i Ƒwiadomy oraz potrafi szybko analizowađ
i weryfikowađ informacje zawarte na etykiecie produktu. Jednak, aby klient podjČų
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Rysunek 1. Determinanty decyzji zakupowych podejmowanych podczas sprzedaǏy bezpoƑredniej [%]
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.
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okreƑlonČ decyzjħ, dana informacja powinna byđ wųaƑciwie zakomunikowana odbiorcy i zwróciųo na to uwagħ 46,3% ankietowych. UmiejħtnoƑci komunikacyjne sČ waǏne
podczas kaǏdych rozmów z klientem, w tym takǏe tych dotyczČcych zniǏek cenowych
i promocji, które sČ waǏnym czynnikiem wpųywajČcym na decyzje zakupowe (46,3%).
Nieznaczne zróǏnicowanie odpowiedzi wynika przede wszystkim z tego, Ǐe wymienione
dziaųania skutkujČ podobnymi korzyƑciami.
WspóųczeƑnie coraz wiħkszy wpųyw na tworzenie pozytywnych relacji miħdzy przedsiħbiorstwem a klientem majČ oczekiwania tych ostatnich wobec sprzedawców. Wedųug ankietowanych, najbardziej poǏČdanČ cechČ, jakČ powinien posiadađ kompetentny
sprzedawca, jest legitymowanie siħ eksperckČ wiedzČ dotyczČcČ oferty produktowej
(4,79 pkt w skali Likerta). Cecha ta jest niewČtpliwie niezbħdna w sklepach oferujČcych
produkty ekologiczne, bo klientami takich placówek sČ bardzo czħsto osoby zapobiegajČce pewnym dolegliwoƑciom albo takie, które juǏ pewnych doƑwiadczajČ. Wskazanie
tego typu byųo pozytywnie zweryfikowane takǏe w pytaniu o najczħƑciej popeųniane bųħdy przez sprzedawców i 79,3% respondentów zwróciųo uwagħ na brak podstawowych
informacji dotyczČcych oferty sprzedaǏowej. Najwiħksza liczba badanych (90,2%) nie toleruje takǏe postawy atakujČcej, czego wyrazem mogČ byđ niepotrzebne pytania i usilne
nakųanianie do dokonania zakupu.
Dla ankietowanych oprócz profesjonalizmu (4,55) istotne sČ równieǏ typowe umiejħtnoƑci komunikacyjne, takie jak rzeczowe formuųowanie wypowiedzi (4,56) czy zdolnoƑđ
sųuchania (4,34). Odpowiedzi takie deklarowane byųy gųównie przez kobiety w wieku
powyǏej 40. roku Ǐycia. Relatywnie czħsto badani wskazywali równieǏ takie umiejħtnoƑci jak: zaangaǏowanie w rozwiČzanie problemu (4,38) oraz wysokČ kulturħ osobistČ
(ųČcznie 4,32). Najmniej istotnČ cechČ wedųug ankietowanych jest nieszablonowy sposób myƑlenia i dziaųania (3,57).
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Rysunek 2. Ranking kompetencji komunikacyjnych sprzedawców w skali Likerta
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.
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Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 2, zdecydowanie niepoǏČdanČ cechČ komunikacyjnČ wedųug respondentów jest umiejħtnoƑđ wywierania wpųywu na inne
osoby (1,85). MoǏe to wynikađ z tego, Ǐe ludzie nie lubiČ byđ manipulowani zarówno
w sposób otwarty – kiedy o tym wiedzČ, jak i ukryty. Najbardziej poǏČdanČ cechČ sČ
zdolnoƑci sprzedaǏowe, które skųadajČ siħ z: doƑwiadczenia sprzedawcy, wiedzy, a takǏe
umiejħtnoƑci finalizowania sprzedaǏy (4,61 pkt).
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 3, praktycznie wszystkie z przywoųanych umiejħtnoƑci komunikacyjnych oceniono podobnie. AnalizujČc powyǏsze dane
naleǏy stwierdziđ, iǏ gotowoƑđ pomocy uznano za najwaǏniejszČ (4,55). Równie waǏne
dla respondentów okazaųy siħ takie dziaųania, jak: znajomoƑđ asortymentu (4,46), jakoƑđ
udzielonych wiadomoƑci (4,44) oraz szybkoƑđ odpowiedzi na zadawane pytania przez
badanych (4,44). Ponadto moǏna stwierdziđ, iǏ sprzedajČcy w zadowalajČcy sposób
przyjmujČ indywidualne zamówienia oraz reklamacje od konsumentów (4,37) oraz sČ
aktywni i skuteczni w rozwiČzywaniu zaistniaųych problemów (4,4).
Respondenci deklarowali równieǏ to, czy zwracajČ uwagħ na komunikaty niewerbalne
ekspedientów. WiħkszoƑđ ankietowanych, bo aǏ 61,3% stwierdziųo, iǏ w rozmowie prowadzonej ze sprzedawcČ bierze pod uwagħ komunikaty niewerbalne. Ponad 1/3 (35,1%)
osób nie miaųa zdania na ten temat. Jedynie okoųo 4% respondentów zadeklarowaųo, iǏ
nie zwraca uwagi na takČ formħ komunikacji. PrzyczynČ dwóch ostatnich, wymienionych
odpowiedzi jest miħdzy innymi brak ogólnej wiedzy w zakresie komunikacji, a w zwiČzku
z tym brak umiejħtnoƑci identyfikowania komunikatów niewerbalnych.
Z odpowiedzi respondentów wynika, iǏ oprócz treƑci, bardzo waǏne sČ komunikaty
niewerbalne. Zwrócono uwagħ w pierwszej kolejnoƑci na kontakt wzrokowy (58,5%),
postawħ (54,9%) i wyraz twarzy (52,4%). Szczegóųowy rozkųad odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 4 i potwierdziųo siħ zaųoǏenie, Ǐe klienci zwracajČ uwagħ na komunikaty niewerbalne przekazywane przez sprzedawcħ. Z kolei ponad 50% wskazaŷ na treƑđ
jest potwierdzeniem tego, jak waǏnČ kompetencjČ sprzedawcy jest posiadanie aktualnej
wiedzy i wųaƑciwe dzielenie siħ niČ z klientami.
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Rysunek 3. Czynniki skutecznej komunikacji marketingowej w opinii klientów w skali
Likerta
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.
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Rysunek 4. Elementy komunikacji bezpoƑredniej najczħƑciej zwracajČce uwagħ klientów [%]
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.

Podsumowanie
Wspóųczesne tendencje rynkowe powodujČ, iǏ prowadzenie sprzedaǏy bezpoƑredniej staje siħ procesem coraz bardziej zųoǏonym i skomplikowanym. Klienci majČ szybki
i ųatwy dostħp do informacji oraz do szerokiego wyboru podobnych jakoƑciowo artykuųów. Tym samym mogČ porównywađ oferty róǏnych przedsiħbiorstw i stajČ siħ bardziej
Ƒwiadomi oraz podejmujČ bardziej racjonalne decyzje, co implikuje coraz wiħksze oczekiwania wobec wiedzy sprzedawców. Dlatego teǏ przedsiħbiorstwa powinny poszukiwađ
nowych rozwiČzaŷ, które umoǏliwiųyby im zbudowanie trwaųych relacji z obecnymi oraz
potencjalnymi klientami.
Jak wynika z przeprowadzonych badaŷ, do gųównych kompetencji komunikacyjnych
sprzedawcy zaliczono:
• wiedzħ sprzedawcy i umiejħtnoƑđ finalizowania sprzedaǏy jako waǏne czynniki budowania pozytywnych relacji z klientem, a zarazem cechy doƑwiadczonego sprzedawcy;
• ƑwiadomoƑđ znaczenia komunikacji niewerbalnej, na którČ zwracajČ uwagħ klienci;
• rzeczowoƑđ wypowiedzi;
• zdolnoƑđ sųuchania;
• niewywieranie zbyt silnego wpųywu na klientów, bo ci nie lubiČ byđ manipulowani
zarówno w sposób otwarty – kiedy o tym wiedzČ, jak i ukryty.
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Seller’s Communication Competences – a Determinant of Effective Direct Sales
Summary. Communication skills of a seller are indispensable in direct sales, although also
other activities in the field of broadly understood marketing communication need to be simultaneously undertaken and properly conducted. The continuous development of the market
and intense competition put pressure on entrepreneurs to establish and maintain long-term,
stable relationships with their customers and clients. Direct sales is one of the instruments to
achieve this goal, especially in the field of commerce. The purpose of this paper is to present
communication competences as one of the key factors determining effective direct sales. To
achieve this goal, the study involved a desk-based literature review and a diagnostic survey.
The research shows that the list of competencies determining positive relationship with customers includes the following: expertise and experience of the seller, ability to close a deal,
ability to listen and formulate factual statements as well as understanding and recognizing
nonverbal messages.
Key words: direct sales, promotion, seller, interpersonal communication
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Economic efficiency of production of herbal granules
Summary. Improving production efficiency, increasing gross and marketable output is inextricably linked to comprehensive intensification, that is, with the growth of additional investments in the development of agricultural production. The increase in capital investments is
the basis for strengthening and improving the material and technical base, and for implementing scientific and technological progress. Increasing the intensity of agriculture and animal
husbandry contributes to more efficient use of land and livestock, increasing crop yields and
livestock productivity. The main link between crop production and animal husbandry is feed
production. Creating a solid feed base is the most important condition for the development of
animal husbandry. Its state and level of development determine the possibility of increasing
the number of animals, increasing their productivity, improving the quality of products and
reducing the cost of the latter. It is proved that the level of productivity of animals by 50-80%
is determined by their feeding. Due to the importance of feed, it is necessary that their production is ahead of the pace of needs (growth of livestock and its productivity). When forming
a feed base, it is important to take into account not only the total volume of feed that will
ensure the production of a certain amount of products, but also their balance with nutrients.
As a rule, feed, namely green feed, silage, haylage, is not a commodity product, that is, there
are no permanent markets for them. These types of feed are grown by those farms that are
engaged in animal husbandry and must create their own raw material base for obtaining the
main feed.
Key words: managerial decision making, feed production, the efficiency of the production of
granulated feed

Introduction
Effective use of direct and indirect energy in the production of perennial grasses is
now an extremely important area, and the definition of energy indicators for the production efficiency of these crops, in contrast to the monetary assessment to determine
economic efficiency, allows to avoid the influence of factors such as the market value of
products, raw materials, currency fluctuations, and the like.
The energy intensity of production from perennial grasses depends on many factors:
weather conditions, soil type, agrotechnical measures, in particular, the method of sow
vpkovalenko04@gmail.com
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ing, the year of vegetation, the variety, and so on. However, as for the green mass, the
latter does not represent a commodity product directly. Due to the significant weight,
short storage time in unsuitable conditions, this type of feed is intended for feeding animals in the shortest possible time. Thus, a farm that does not even have livestock, while
sowing perennial grasses, is able not only to take care of increasing soil fertility, but also
sell them to the population for personal subsidiary farming, for example, by paying for
the leased land share (subject to agreement between the parties)1.
Taking into account market conditions, with modern technologies the production
of haylage becomes promising. Thus, haylage packed in film directly in the field, even
without the addition of preservatives, can be stored for a long time (up to one year) under normal conditions (for example, on a levelled site), and is suitable for transportation
over any distance. This technology does not require additional material costs compared
to the grass mass (except for the cost of film), but it allows you to avoid spoilage of feed
due to non-compliance with the production technology, losses during transportation
to the place of feeding to animals, which in turn helps to reduce both the production
and total cost of livestock products and improve the efficiency of the industry. Thus, the
silage in the film is the progressive commercial product2.
Granulated feed has also gained its niche in the market of products of perennial
grasses, the advantage of which is its almost 100% consumption. Granulated feed provides high gains in live weight of young animals on fattening, increases the milk productivity of cows, and plays an important role in the diet of animals that feed their
offspring. The granules are especially useful for piglets and gestating pigs, rabbits, their
colnum and lactating females. Among them, especially useful are alfalfa granules, which
contain a balanced form of full-fledged protein, calcium, phosphorus and vitamins necessary for the growth and development of embryos of any agricultural animal.

1

I. Horetska, S. Glowacki, T. Hutsol: Biomass Energy Potential After Beer Production. Actual aspects of
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e3sconf_icores2020_07008.html (access: 20.03.2020).
2
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Food Systems. Conference Proceedings, E. Horská, Z. Kapsdorferová, M. Hallová (Eds), Wolters Kluwer
R, Nitra 2018, p. 840–851, http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788075981806/files/03/s3p10.html
(access: 20.03.2020); ʦ.ʿ. ʶ̨̡̨̣̖̦̏̌, H.O. ʶ̨̡̨̣̖̦̏̌: ʿ̣̦̱̦̦̌̏̌́ ̡̨̨̨̬̥̟̏ ̛̍̌̚ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌,
ˀ̶̨̨̛̛̭̣̦̦̯̏ ̯̌ ̨̨̬̱̦̯̦̭̯̒̌̏̏̚ 2019, no 286, p. 35–42. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/
Agronomija/article/view/10833 (access: 20.03.2020).
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Methods
For making management decisions, the following main methods of calculating the
effectiveness of project implementation are most often used, based on the concept
of discounting: method of determining net present value – Net Present Value (NPV);
method of calculating the internal rate of return – Internal Rate of Return (IRR); method
of calculating the payback period – Payback Period (PBP).
Net Present Value is the difference between the amount of cash receipts that are
discounted to the present value and the amount of discounted present values of all
costs required for the project implementation3. The calculation of the net present value
can be expressed by the following formula:

,
or

where:
ʻ – is the amount of revenue for the period;
ʦ – the amount of expenses for the period;
̞ – discount rate for bringing cash flows to their present value;
n, m – sequence numbers of the calculation period.
An important point is to choose the discount rate. In a broad sense, the discount
rate is alternative investment opportunities with a similar level of risk. Or it is the rate
of return that investors expect for their investments and which can encourage them to
invest. The choice of approach to determining the discount rate depends on the specific
situation and the information available to the analyst.
The Net Present Value (NPV) method is considered the main method for analyzing
investment projects, but it has certain disadvantages. The first problem is related to
forecasting such basic indicators as the marginal cost of capital, the amount of future
investments and the amount of expected profit. The second problem is that the discount rate is constant for the entire operational period of the investment project. However, depending on economic changes in the country, the discount rate may increase
or decrease. Another method for calculating investment efficiency is the Internal Rate
of Return. Its essence is to determine the discount rate at which the current value of
expected revenues will be equal to the current value of capital investments. The rate
search is performed in an alternative way4.
3
4

ʦ.ʿ. ʧ̡̨̣̱̹̌, ʧ. ˌ̨̯̬̖̣̽̍́ (Eds.): ʦ̸̨̛̛̬̦̍̌ ̡̨̨̡̖̦̥̞̌, ʻ̨̏̌ ʶ̛̦̐̌, ʦ̶̛̞̦̦́ 2005, p. 400.
Ibidem, p. 400.
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Current cost at the lowest
Internal
The lowest
The difference between
calculation percentage
rate
= calculation + the smallest and largest *
The absolute difference
of return
percentage
percentages
between current costs
In the calculations, the discount rate was taken as 14% per annum. From an economic point of view, the discount rate (or discount coefficient) is the return on investment that an investor usually receives from investments of a similar nature and risk. In
fact, this is a possible rate of return. At the enterprise, determining the discount rate is
complicated due to the variety of investment opportunities and the variety of financing
through own and borrowed sources. The profit rate that is used to discount cash flows
from capital investments must meet the minimum yield requirements, which provides
the expected level of income.

Results and Discussion
It is well known (and it was mentioned earlier) that alfalfa has an important agrotechnical value. It enriches soils with nitrogen (60–120 kg/ha), improves their physical,
biological properties and structure, and increases the content of organic matter. The
roots of this crop penetrate deep into the soil (up to 3.0–3.5 m) and provide the plant
with moisture even in dry years and on light soils that quickly dry up. In addition, growing alfalfa does not require any complex agrotechnological techniques, and a stable
yield can be obtained within 2–3 years5.
Granules from this plant are a feed protein-vitamin product made from alfalfa in the
early stages of vegetation, dried at high temperature, grinded and pressed into granules. These feed granules contain 1.5–2 times more digestible protein, more minerals
than grain feed, and they are significantly higher in carotene content than all other
types of feed.
Abroad, alfalfa granules are very often used as an organic fertilizer in gardening and
organic vegetable growing. They are popular because they contain growth stimulants
and vitamins A and B1, which have a stimulating effect on plant roots. Alfalfa fertilizer is
very common in the cultivation of roses6.

5

O. Ovcharuk, T. Hutsol, L. Mykhailova, N. Semenyshena, B. Dziedzic: Influence of sowing methods
and seeding norms on crop production and Bean harvest, [in:] Scientific achievements in agricultural
engineering, agronomy and veterinary medicine, F.M. Al Najjar, S. Gųowacki, M. Wróbel (Eds), Traicon,
Krakow 2017, p. 218–247, http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/906/4/SAAEAVM218-247.pdf (access: 20.03.2020).
6
H. Demidas et al.: Indicators of organogenesis and productivity of alfalfa crops depending on the
sowing period and cover culture, Feed and fodder production 2010, no 66, p. 183–188; O. Ovcharuk,
T. Hutsol, O. Ovcharuk, V. Rudskyi, K. Mudryk, M. Jewiarz, M. Wróbel, J. Styks: Prospects of Use of
Nutrient Remains of Corn Plants on Biofuels and Production Technology of Pellets, [in] Renewable
Energy Sources. Engineering, Technology, Innovation, M. Wróbel, M. Jewiarz, A. Szlħk (Eds), Springer
Proceedings in Energy, Springer, Cham 2020, p. 293–300. Doi: 10.1007/978-3-030-13888-2_29
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The global market for alfalfa granules has been developing quite dynamically in recent years and is quite capacious (1.4 million tons). In terms of volume, it is not even
inferior to the market of pressed hay. The increase in demand for vitamin and herbal
granules is primarily due to the growing demand for food in the world in general and
the active development of dairy farming and horse breeding in the countries of the
Near and Far East.
The introduction of such feed into the diets of animals contributes to its balance in protein, amino acids, vitamins and trace elements, physiologically active substances, amides,
as a result of which the animal body digests and assimilates all the feed more fully7.
As found out, the use of alfalfa granules allows to achieve the following numbers in
comparison with traditional feed: increased average daily milk yield of cows – by 7%;
average daily gain of young cattle to 20; average daily gain of pigs – up to 15; average
daily gain of poultry – 10; production of eggs – 12%.
In addition, all these indicators should be considered against the background of
a 10% reduction in feed costs, primarily due to better preservation of nutrients, palatability and digestibility of alfalfa granules.
Now successful farms with large volumes of agricultural production and a closed
production cycle to fully provide their own feed are returning to the use of irrigation on
forage lands (Tab. 1).
Table 1. Calculation of economic efficiency of alfalfa granules production in Ukraine
Without irrigation

On irrigation
[3000 m³/ha]

The cost of green (grafted) mass

4,8 euro/t

8,0 euro/t

The cost of green (grafted) mass in terms
of 12% dry matter in granules

17,0 euro/t

28,7 euro/t

Drying, granulation, labor costs, depreciation

6,4 euro/t

6,4 euro/t

Production cost of granules

23,6 euro/t

35,1 euro/t

Price for granules (15–19% crude protein)

85,0–104,2 euro/t

85,0–104,2 euro/t

Profit per 1 ton of granules

61,4–80,6 euro/t

49,9–69,1 euro/t

4,0 t

7,1 t

245,6–322,4 euro/ha

354,3–490,6 euro/t

Indicator

Granule yield from 1 ha of alfalfa
Profit from 1 ha of alfalfa
Source: own elaboration.

7

H. Demidas et al.: Indicators of organogenesis…, op. cit., pp. 183-188; S. Kuzmenko, N. Perederiy,
O. Labenko: Market trends of oilseeds production in Ukraine. The Agri-Food Value Chain: Challenges
for Natural Resources Management and Society, [in] International Scientific Days. The Agri-Food Value
Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society: Conference proceedings, E. Horská,
Z. Kapsdorferová, M. Hallová (Eds), Slovak University of Agriculture, Nitra 2016, p. 54–61, http://www.
slpk.sk/eldo/2016/dl/9788055215037/files/01/kuzmenko-et-al.html (access: 20.03.2020).
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The EU experience is quite convincing about the need to increase the production of
alfalfa granules. Thus, in the European Union, the cost of production of alfalfa granules
is 90–130 euros/ton, including the cost of drying, selection and transportation of the
dried mass. The economic efficiency of granule production depends directly on the nutrient content and the price level of wheat and soy.
Alfalfa granules with an energy content of 6.5 MJ NEL and 20% of crude protein at
the price of feed wheat of 200 euros per ton and soy of 340 euros are approximately
200 euros per ton. If the price of soy and wheat is reduced by 10%, the price of granules
will be 180 euros per ton, respectively. To a large extent, the cost of alfalfa granules can
also be affected by the content of carotene. If you additionally buy beta-carotene, it will
cost about 6–10 euro cents per 100 mg. It is known that the content of carotene in 1 kg
of grass (alfalfa) silage or haylage is 100 mg lower than in granules, that is, granules can
respectively cost another 60–100 euros more8.
An important factor that can contribute to increasing the production of alfalfa granules in Ukraine, as well as increasing the chances of domestic products on foreign markets, may be the abolition of subsidies in the EU for the production of grass granules,
grass flour or hay on artificial drying.
Given the importance and prospects of obtaining feed granules on the farm, it is
planned to put into operation a granulator on the basis of the production division of
the National University of bioresources and nature management of Ukraine, which
will increase the profitability of feed production by obtaining commercial products –
namely, feed granules. The specialists decided on the OGM-1.5 granulator, which costs
70,000 euros.
To load the capacity of the granulator, it is planned to allocate 100 hectares for sowing alfalfa for green feed, from which 3570 tons of green mass will be obtained per year,
which in terms of feed granules will amount to 992 tons of granules per year.
However, since the cost of the granulator is high for the farm, there is a need to attract
funding sources. Therefore, from here, a multi-period evaluation of the effectiveness of
the investment project will help to answer the question: whether it is advisable to invest
money in a project for the production of feed granules, provided that the equipment is
operated for 10 years9. On the other hand, these calculations can help you find out how
profitable the investment is, given the changes in the value of money over time. In order
to give a full and exhaustive assessment of the investment project for the purchase of
a granulator, it is necessary to take into account that the enterprise has the opportunity
to receive a loan that is paid by the farm for 10 years, with an interest rate of 22%. The
calculation of the multi-period variant of investment efficiency is given in Table 2.

8

M. Wrobel et al.: Impact of raw material properties and agglomeration pressure on selected parmeters of granulates obtained from willow and black locust biomass. “Engineering for Rural Development” 2018, no. 17, pp. 1933-1938.
9
ˀ̨̡̛̦ ̶̵̨̛̣̖̬̦̀̏ ̬̦̱̣̐̌, 2013, https://www.poettinger.at/uk_ua/Newsroom/Artikel/5976/
(access: 20.02.2020).
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Table 2. Multi-period calculation of the profitability of a granule production project
Specification

1

2

3

4–8

9

10

Yield of green mass of alfalfa from
100 ha [t]

0

3 570

3 570

…

3 570

3 570

992

992

…

992

992

Output of granules from 100 ha [t]
Cash flows excluding loans
Revenue [euro]
Realization of granules [euro]

0

84 292

85 978

…

98 761

100 736

Amount of revenue [euro]

0

84 292

85 978

…

98 761

100 736

–700

–700

…

–700

–700

Costs of green mass [euro]

–28 461

–29 030

–33 346

–34 013

Costs of drying, granulation, wages, depreciation [euro]

–6 347

–6 474

…

–7 436

–7 585

…

–41 482

–42 298

57 279

58 438

Costs [euro]
Purchase of equipment [euro]

–70 000

Maintenanse [euro]

The amount of costs [euro]

–70 000

–35 508

–36 204

Cash flow I

–70 000

48 784

49 774

35 000

33 779

32 289

…

7 313

0

8 921

8 921

…

8 921

8 921

Interest on the loan

7 700

7 431

…

2 927

1 609

Payment of the loan

1 221

1 490

…

5 994

7 313

Loan (22% per annum)
Debtor’s account
Annuity
Getting a loan

Payment for services for obtaining
a loan

35 000

–200

Cash flow on the loan

34 800

–8 921

–8 921

…

–8 921

–8 921

Cash flow II

–35 200

39 863

40 853

…

48 357

49 517

Discount factor 14%

100 000

0,87719

0,76947

…

0,30751

0,26974

disc. Cash flow II

–35 200

34 967

31 435

…

14 870

13 357

NPV
IKV
Source: own elaboration.

191 389
116%

So, according to the calculations, the proposed version of the project calculation is
profitable. This is evidenced by the net present value (NPV) indicators, which show the difference between the present value of profit and investment costs. If you get a loan for 50%
of the cost of equipment, the net present value is positive and amounts to 191,389 euros,
which means that the project has the right to exist and to put into practice.
For the presented project, the internal rate of return (IRR), calculated using Excel,
was 116%, which is more than an alternative (14%), and indicates a positive assessment
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of the proposed investment. In other words, the entire invested capital is returned in
full with sufficient income.
If you calculate the internal rate of return for an investment without borrowing, it is
71%, which is also a cost-effective indicator.
Therefore, the production of alfalfa granules can not only be an alternative to growing highly profitable crops, besides having a positive impact on soil fertility, but also
become an independent, highly profitable business line, allowing farms to differentiate
their activities and minimize risks. There are all the prerequisites for this: our own competitive advantages (fertile soil, cheaper resources), high demand in the foreign market,
and a potentially quite capacious domestic market.

Conclusion
The formation of a high-quality feed base is one of the most important elements of
profitable development of the livestock industry in Ukraine. The use of perennial legumes is of great agricultural importance for the state. They contribute to the accumulation of humus in the soil, which is a source of nutrients for plants and contributes to the
development of useful soil microorganisms. Legumes enrich the soil with nitrogen and
are good precursors in crop rotation for many crops.
The analysis of the use of feed granulator in the Separated Subdivision of National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine showed the economic effect of
investing in this innovative project. The net present value (NPV) of using the granulator,
as shown by calculations, is 191,389 euros due to financing by loan-like means, and the
internal rate of return (IRR) is 116%.
In order to make products competitive and quickly bring it to the consumer (buyer),
farmers in their activities very successfully use a number of marketing activities. Manufacturers of green feed are trying to attract the attention of customers to their products
and not only because of the variety of its range and quality. Information resources, i.e.
advertising, work with high efficiency. With the spread of the Internet, producers in
remote areas of the region can declare themselves by creating their own website.
Products of perennial grasses, including seeds, are produced quite effectively in Europe and are highly adaptable to various conditions (frost-drought resistance, resistance to dust and gas, as well as high resistance to diseases and pests).
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Problems of attracting investment to Ukraine
Summary. The article analyzes the investment climate in Ukraine. The structure and dynamics
of investment income in the national economy are investigated. The main problems and
factors of attracting foreign investments, that are restricting the investment activity of
domestic enterprises, are analyzed. It’s explored the place of Ukraine in the international
ranks towards doing business and the overall state of the investment climate. The influence
of macroeconomic factors on the investment activity of foreign investors is substantiated. It’s
offered the directions of increasing the investment attractiveness of the Ukrainian economy in
the current conditions of development.
Key words: investment, investment climate, investment attractiveness, index of investment
attractiveness

Introduction
Investment activity occurs under conditions of uncertainty caused by factors of both
internal and external nature. As a result, there are dangers, threats, and risks that affect
the outcome of the investment. In order to elaborate an effective investment strategy
of economic development of Ukraine it is necessary to analyze the dangers, threats and
risks that arise in the course of investment activity, and the influence of the destabilizing factors on it.
Problems of investment activity of enterprises in the conditions of economic instability and attraction of investment capital in the economy of Ukraine were investigated by
native and foreign scientists, in particular V. Berens, L. Borsch, A. Galchinsky, L. Hitman,
Y. Honko, I. Blank, A. Dibrova, I. Dorosh, M. Kisil, M. Kodenskaya, I. Lipsitz, O. Mertens,
A. Neshita, A. Peresada, G. Podlisetsky, P. Rogozhin, V. Savchuk, O. Starikov, T. Khachaturov, V. Hobta, V. Shevchuk, A. Peresada, A. Filipenko, O. Rogach, P. Gaidutsky,
T. Kovalchuk, V. Kravchenko, L.J. Hitman, M.D. John and others. However, despite the
multidimensionality of scientific research, investment activity of Ukrainian enterprises
in conditions of economic instability needs further investigation. The purpose of the
study is an assessment of investment activity in Ukraine and ways to improve the investment climate.

vryb4ak@gmail.com
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The importance of investment for the development of the Ukrainian economy
In current context, Ukraine is faced with the objective need to intensify the investment process. Structural and qualitative design of production and creation of market
infrastructure occur almost entirely through investment.
Investment is a major driver of economic growth, which provides an increase in
some of the country’s annual real product. However, during the transition period to the
market, investment activity was the most degraded in Ukraine. Nowadays, the situation in this sphere is quite complicated due to the decrease in business activity of most
economic entities, the final deterioration of the investment climate and the ability of
budgets at all its levels.
The investment process is becoming the most important part of the world economic
relations, affecting the interests of a growing number of countries, both those that accept the investment and those that are their sources. The interdependence of developing countries, regions and population in the face of globalization becomes not only
a clear fact but it also requires a new level of awareness of the place of the nation-state
in international relations and of the tasks of governance at the national and global level.
Broadly speaking international investment processes it is a system of rights and obligations of participants of different countries regarding investment resources issues.
The revival of the Ukrainian economy and ensuring its sustainable development is
impossible without the activation of investment policy, aimed at attracting internal and
external resources. To raise the national economy, intensive investment of capital in
cost-effective and environmentally friendly production technologies is needed in order
to produce new quality products that are competitive in the global market for goods.
In this regard, the management of the investment process is becoming the most important task for Ukraine. The problem of regulation of the investment process itself
is complicated and requires taking into account many factors, among which political
factors gain a particular relevance. At the same time we cannot ignore the patterns of
development of the world economy, state participation in foreign economic and financial processes is objectively necessary because the economy is only part of the complex
of international relations.
The larger the volume and the higher the investment efficiency, the faster the reproduction process is, the more positive the market transformations are. On the other
hand, underinvestment leads to a loss of competitiveness of the national economy, decline in fixed capital, fall in production and increase in production cost, which in its turn
causes aggravation of the problem of investment resources, therefore, it leads to reducing of the investment activity. Against this background, the investment process needs
constant in-depth research, first of all, on the justification of the investment strategy,
the choice of effective forms and directions of investment, as well as the search for new
ways to enhance investment activity in the development of a competitive economy. It
should be taken into account that the course, nature, intensity and effectiveness of investment management largely depends on the investment climate of the country1.
1

A.V. Nikitina: Investment activity in Ukraine: current state and prospects for development, Bulletin of
Zaporizhzhya National University 2010, no 6, p. 161–165.
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Investment determinants in Ukraine
Let’s consider the positive and negative factors of the investment climate. To the
positive factors of the investment climate include favorable geographical location of
the country, availability of available resources, developed economic potential. Among
these factors, the country’s entry into the leading integration associations of states, the
significant size of its territory, a sufficient population, a stable political environment,
the absence of conflicts, permanent governmental changes, early elections, a harmonized legal environment, stability and impartiality of legislation, protection of investors’
property rights, availability of a developed system of state support and guarantees, efficiency of the judicial system. This is socio-economic stability, a modern internal market,
no double taxation, stable and transparent tax system, moderate tax pressure, strong
banking system, convertible money, affordable loans, low inflation, lack of restrictions
on the input and output of capital, duty-free regime, or regime of low duties.
The most painful issue in Ukraine is the issue of the permit system, quality of state
control system, hopelessly outdated technical regulation, and the presence of restrictions on the input / output of capital, profit, dividends, currency as well as the lack of
real state support and guarantees of investors. An unfavorable investment climate in
Ukraine is caused by instability, threats and risks of a hybrid war, inflation, imperfect
legislation, a variable tax system, high duties, the cost of resources, risks of loss or impairment of capital, bureaucracy, corruption, shadow relations with the government,
low level of effective demand of people and high poverty. In Ukraine, there is no mechanism for the protection of property rights, which is the basis for widespread raiding. The
country has not introduced stock instruments favorable for investment, as a result of
which there are practically no opportunities for reliable and efficient allocation of funds
of pension funds, other institutional and direct investors. Only government securities
can perform the function of such an instrument. In the state, there is an ineffective,
corrupt, virtually inoperative judicial system in which no issue can be resolved without
money.
At this point, the investment climate in Ukraine remains unattractive to foreign investors due to the escalation of the military conflict, political problems of constant changes
in tax and budget legislation. In 2018 foreign direct investment in Ukraine amounted to
1121 million dollars, which is 49% less than the corresponding previous period (Fig. 1).
The most problematic remains the real sector of the economy, which is not yet able
to provide a quick pay-off period on investment and for that reasons it remains without
the necessary funding and modernization. Consequently, attracting domestic investment can be a powerful alternative to foreign investment, which among other things
leads to a decrease in the shadow economy, because the reduction in cash is directly
related to the scale of the shadow economy. In addition, an amnesty of shadow capital
is possible only through attracting them with the help of investment.
Analyzing the data of Table 2 we can see that certain changes have occurred in the
structure of foreign direct investment in Ukraine by its type of economic activity. The
industries remain the highest priority for foreign investors, the share of investments in
which at the beginning of 2019 increased by 2.2 p.p. compared to 2016, and amounted
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Figure 1. Foreign Direct Investment in Ukraine in 2002–2018
Source: National Bank Estimates Volume of Domestic Funds Received to Ukraine as Foreign Direct
Investment in 2010–2017, https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=73849831&cat_
id=55838 (access: 03.03.2020).

to 33.0%, which is definitely a positive fact. Considerable funds from foreign investors
are invested in wholesale and retail trade, in real estate transactions and in information
and telecommunications spheres, and the share of investments in these activities for
three years also increased and amounted to 16.7%, 12.4% and 6.5% of total foreign investment as of January 1, 2019, respectively. The structure of foreign direct investment
in Ukraine by type of economic activity at the beginning of 2016 and 2019 is presented
in Table 2.
Table 1. Structure of foreign direct investment in Ukraine by type of economic activity
Structure of foreign investments as of January 1st
[%]
2016
2019
Industry
30.8
33.0
Agriculture, forestry and fisheries
1.6
1.7
Construction
3.2
2.9
Financial and insurance activities
13.5
10.9
Information and Telecommunications
6.5
6.5
Wholesale and retail trade
15.9
16.7
Real estate transactions
11.7
12.4
7.0
Professional, scientific and technical activities
6.3
6.3
7.0
Other economic activities
9.8
9.6
Total
100.0
100.0
Source: S. Kharchuk: State of investment activity of enterprises of Ukraine in conditions of economic
instability, Ekonomaka ta derzhava 2020, vol. 1, pp. 66-72. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.66
Types of economic activity
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It should be noted that over the analyzed period, the share of investments in financial and insurance activities decreased significantly, which had been consistently high in
previous years. Over the last three years, it has declined from 13.5% in 2016 to 10.9% at
the beginning of 2019. Meanwhile, there are negative changes in the structure of foreign investment by type of economic activity, which can be attributed to the reduction
of the amount and share of investment in professional, scientific and technical activities from 7.0 to 6.3%, and in construction – from 3.2 to 2.9%, as well as in the field of
forestry and fisheries, where Ukraine implements important investment projects, only
1.7% of foreign investment was invested.
The experience of European countries testifies of the positive effect of amnesty
due to the attraction of exported capital to the national economy by investing in government securities. Thus in the 2000s, this practice was widely used in Belgium, Luxembourg, Ireland and Italy for both businesses and households, resulting in a return
of 2 billion to 60 billion euro. The emphasis was on the disposability of such shares,
their combination with tax amnesty, as well as the strengthening of inspections and
sanctions after the end of the shares.
Separately should be highlighted such an important indicator of investment attractiveness as the standard of living of the population. In Ukraine, it is significantly lower
than developed countries, as a result of which the consumer purchasing power of the
population is reduced. For example, Ukrainians spend an average of 3200 euro a year,
while in Europe this figure reaches over 12,000 euro, which is almost four times higher2.
In addition, according to the State Statistics Committee of Ukraine, more than half of all
revenue is spent on food and non-alcoholic beverages.
This situation is unfavorable for both the short-term effects of investors and the
long-term effects of the state. Foreign investors will not invest in a country where the
economic situation is characterized by prolonged instability, and the low purchasing
power of the population in many cases nullifies any attempts to develop a business, especially in the consumer sector. At the same time, getting long-term effects on the national economy both low volumes of foreign investment and the urgent need to guide
the proceeds to support for the existing economic system and guaranteed minimum
social benefits will interfere.
Attention should also be paid to the sectoral structure of attracting foreign investment.
For the state as a whole, it is important that funds go to innovative industrial production,
which today is the basis for the effective development of any economy in the world. The
most important for the investor is the fast and stable profit, which is more probable in the
already developed types of economic activity. In Ukraine, on average, one third of foreign
investment goes to industry, however, low-tech industries and industries (metallurgy, general chemistry, food industry) are mainly funded. Another third of foreign investment is
in financial activities, which is essential for all kinds of business activities, but cannot be
considered the real foundation of a country’s well-being in the long run.
2

A.Yu. Ramsky: Household investment potential: a monograph, Kyiv National University of Technologies and Design, Kiev 2014, p. 352.
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Activities undertaken to improve the investment climate in Ukraine
European experience in ensuring the activating of investment processes shows that
most effective to attract foreign investment by using a wider range of measures in the
own economy, in particular, a stable focus on creating an attractive investment climate
in the country and 30 allocations for the investor of the image of the country with the
best opportunities to receive effective investment. Formation of strategic foundations
for a favorable investment climate in the context of Ukraine’s cooperation with the EU is
possible only through comprehensive, decisive, swift, transparent and consistent statelevel reforms, which, as evidenced by the experience of European countries, will create a competitive environment and provide the Ukrainian economy with incentives for
modernization and development.
For the further improve of the investment climate of Ukraine, that is relevant today,
are the issues of improving the legal and institutional framework to increase the capacity of mechanisms to ensure a favorable investment climate and to form the basis for
maintaining and improving the competitiveness of Ukrainian enterprises in the conditions of economic instability.
Some positive steps have already been taken in this direction:
1. A legal framework for investing and developing public-private partnerships has been
created in Ukraine today. The legislation of Ukraine defines guarantees for investors,
economic and organizational principles of public-private partnership in Ukraine.
2. The national regime of investment activity is applied to foreign investors in the territory of Ukraine, that is, given equal terms of activity with domestic investors. Foreign investment in Ukraine is not subject to nationalization.
3. To enhance the protection of foreign investment by the Law of Ukraine of March
16, 2000 no 1547 ratified the Washington Convention of 1965, on the Settlement of
Investment Disputes between States and Foreign Persons3.
4. Intergovernmental agreements on the promotion and mutual protection of investments with more than 70 countries of the world have been signed and ratified by
the Verkhovna Rada of Ukraine.
5. In order to simplify the procedure for attracting foreign investments and preventing
signs of corruption during their state registration on May 31, 2016, Law of Ukraine
1390 was adopted “On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding
the abolition of the obligation to state registration of foreign investments”4.
6. The Law of Ukraine on Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Removing Barriers to Attracting Foreign Investments” dated May 23, 2017 was adopted.
This law regulates the basic aspects of issuing work permits for foreigners and tem3

Verkhovna Rada of Ukraine: Convention on the Settlement of Investment Disputes between States
and Foreign Persons. The Convention was ratified by the Law of Ukraine of March 16, 2000, no 1547III
(154714), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_060 (access: 02.11.2019).
4
On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine to abolish the obligation of state registration of
foreign investments: the Law of Ukraine of May 31, 2016 no 1390VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/139019 (access: 02.11.2019).
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porary residence permits, which will facilitate the involvement of foreign managers
and foreign skilled workers, what is necessary at the first stages of the development
of a subsidiary in Ukraine5.
7. An Agreement on Promotion and Protection of Investments between Ukraine and
the OPEC Foundation for International Development was signed (June 27, 2018).
The agreement provides for the most favorable investment management regime
and is projected to contribute to an increase in foreign investment in key sectors of
Ukraine’s economy6.
Regular, naturally recurring crises are an indispensable phase in the cyclical development of any system. The depth and consequences of a crisis are determined by the level
of socio-economic development of a country or group of countries. With the end of the
global crisis – 2010–2011 – a new long wave has started, which will reach its maximum
in 2020–2040. Countries with the ability to adapt quickly to new, tough competition
will find themselves in the leader group. Growth in fixed capital accumulation during
2015–2020 will be one of the components of entering the economic system into a new
long wave of economic development. Developed countries are focusing their efforts on
strengthening and developing the information technology mode of production, getting
rid of the accumulation of capital through its massive depreciation.
Ukraine’s accession to the OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises and membership of the OECD Investment Committee will provide
such significant benefits to the country as: indicating Ukraine’s introduction of international standards for investment activities; help in attracting foreign direct investment by
removing sector restrictions, in which foreign investment is prohibited, and ensuring,
provision of a national regime for transnational corporations (hereinafter referred to
as TNC) in accordance with the system of development of international standards in
regulating relations of TNCs with countries that accept their investments; will help to
improve the competitive environment and influence the introduction and diffusion of
innovations; will promote the implementation of the principles and standards of corporate social responsibility in line with the OECD Guidelines for Responsible Business.

Conclusion
Thus, the effectiveness of the investment policy of the state is a determining factor
in shaping investor confidence and positive investment expectations about the ability of invested capital to generate stable returns with minimal risks, not directly related to the effectiveness of their activities. Further research towards identifying new
actionable measures, as well as the specification of the proposed favorable investment
5

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Elimination of Barriers to Attracting Foreign
Investments: Law of Ukraine of May 23, 2017, no 2058-VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
205819 (access: 13.11.2019).
6
On ratification of the Agreement on the promotion and protection of investments between Ukraine
and the OPEC: Agreement of December 5, 2017 no 2220VIII, https:// zakon.rada.gov.ua/laws/
show/893_00117 (access: 15.01.2020).
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environment for investors is very necessary, as improvements in the investment climate and a balanced investment policy determine success in structural restructuring
of the Ukrainian economy, in solving urgent social, environmental, infrastructural and
other problems, the result of which should be the improvement of the quality of life
of citizens, which will eventually create an image of the financially independent, economically self-sufficient and innovatively oriented state, adapted to modern geopolitical challenges and the requirements of the European and world markets.
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InnowacyjnoƑđ wobec wyzwaŷ wspóųczesnoƑci
Streszczenie. W pracy przybliǏono pojħcia innowacji i innowacyjnoƑci, przedstawiono indeks
innowacyjnoƑci krajów wedųug rankingu Bloomberg Innovation Index 2020, wskazano najbardziej innowacyjne Ƒwiatowe firmy oraz przedstawiono innowacyjnoƑđ Polski na tle Unii Europejskiej na podstawie sumarycznego wskaǍnika innowacji (Summary Innovation Index – SII).
Sųowa kluczowe: innowacje, Roczny Indeks Innowacji Bloomberga, sumaryczny wskaǍnik
innowacyjnoƑci (SII)

Wstħp
Pierwsze teoretyczne koncepcje dotyczČce innowacji pojawiųy siħ w XIX wieku.
Problematykħ spoųeczno-ekonomicznych konsekwencji wdraǏania innowacyjnych metod podejmowali J.S. Mill w „Zasadach ekonomii politycznej” (1848 rok) oraz K. Marks
w „Kapitale” (1987 rok). Kwestie postħpu technicznego byųy obecne w koncepcjach
pierwszej generacji instytucjonalistów T. Vebena i J. Clarka. Veben za podstawħ przemian spoųeczno-gospodarczych uznawaų ciČgųe doskonalenie techniki i technologii,
które przeųamujČ opór tradycyjnych instytucji i tworzČ nowe. Z kolei J. Clark analizowaų wpųyw postħpu technicznego i zwiČzanych z nim kosztów na ųČczenie siħ przedsiħbiorstw w kartele, trusty i koncerny1. Przeųomowe znaczenie w rozwoju teorii innowacji
miaųa koncepcja J. Schumpetera. UpowszechniajČc pojħcie innowacji, autor zapoczČtkowaų dwa nurty badaŷ w tym obszarze: mikroekonomiczny, którego przedmiotem jest
analiza struktur rynkowych, budowania przewagi konkurencyjnej i generowania zysku
nadzwyczajnego oraz makroekonomiczny koncentrujČcy siħ na wpųywie innowacji na
wzrost i rozwój gospodarczy2. W literaturze przedmiotu J. Schumpeter definiowaų innowacyjnoƑđ jako komercyjne lub przemysųowe zastosowanie czegoƑ nowego: produktu,
procesu, metody produkcji; nowego rynku lub Ǎródeų dostaw; nowej formy prowadzenia

1

W. Stankiewicz: Historia myƑli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000, s. 294-301.
K. KrzyǏanowska: Ekonomiczno-spoųeczne uwarunkowania innowacji w zespoųowym dziaųaniu w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 10–11.

2
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dziaųalnoƑci gospodarczej3. Z kolei do pojħcia innowacji M.E. Porter wųČcza ulepszenia
technologiczne, lepsze metody, sposoby wykonania danej rzeczy. MoǏe to siħ ujawniađ
w zmianach produktu, procesu, nowych podejƑciach do marketingu, nowych formach
dystrybucji. Do innowacji odnosių siħ równieǏ w swoich pracach P. Drucker, okreƑlajČc
innowacje jako: szczególne narzħdzie przedsiħbiorców, za pomocČ którego zmiany czyniČ okazjħ do podjħcia nowej dziaųalnoƑci gospodarczej lub Ƒwiadczenia nowych usųug.
Innowacja jest specyficznym narzħdziem przedsiħbiorczoƑci – dziaųaniem, które nadaje
zasobom nowe moǏliwoƑci tworzenia bogactwa. P. Kotler natomiast innowacje odniósų
do dobra, usųugi i pomysųu, które sČ postrzegane przez kogoƑ jako nowe. Pomysų mógų
juǏ istnieđ od dawna, ale stanowi innowacje dla osoby, która go postrzega jako nowy4.
Czynnikiem róǏnicujČcym definiowanie pojħcia innowacji jest ich postrzeganie. Do poųowy lat 90. ubiegųego stulecia sųowo innowacja byųo rozumiane jako wdroǏenie lub zastosowanie wynalazku, produktu lub procesu. Dopiero R. Simonetti w 1995 roku podkreƑlių, Ǐe „innowacja to twórczy i interakcyjny proces”. Autor zauwaǏyų, Ǐe wdroǏenie
innowacji wymaga róǏnorodnych dziaųaŷ nie tylko od strony podmiotu adaptujČcego,
ale równieǏ rynku i instytucji pozarynkowych. To sformuųowanie miaųo istotny wpųyw
na dalsze ksztaųtowanie pojħcia innowacji. Wedųug Simonetti5, innowacja to twórczy
i interakcyjny proces wplČtujČcy rynek i instytucje pozarynkowe. Innowacja skųada siħ
z twórczego uǏytku róǏnych form wiedzy, który odpowiada rynkowemu popytowi i wymaganiom wyznaczanym przez spoųeczeŷstwo innowacyjne.
W 2005 roku OECD zdefiniowaųo, Ǐe innowacja to wdroǏenie nowego lub znaczČco
usprawnionego produktu (dobra lub usųugi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacji dziaųalnoƑci gospodarczej, lub relacji zewnħtrznych.
Dziaųania innowacyjne majČ charakter naukowy, technologiczny, organizacyjny, finansowy lub handlowy i majČ prowadziđ, lub prowadzČ do wdroǏenia innowacji6. Pomykalski
wyróǏnia klasyczne i nowoczesne podejƑcie do procesu innowacji. W ujħciu klasycznym
innowacja jest procesem indywidualnym, nie moǏna niČ zarzČdzađ i kontrolowađ jej,
charakteryzuje siħ wiħkszČ lub mniejszČ przypadkowoƑciČ i w ten sposób staje siħ przewaǏnie procesem nieprzewidywalnym. W nowoczesnym podejƑciu przyjħto natomiast,
Ǐe innowacja jest multidyscyplinarnym procesem grupowym, dokųadnie okreƑlonym
i kontrolowanym, stanowi znacznČ modyfikacjħ istniejČcego produktu, usųugi, organizacji, a wiħc staje siħ przewidywalna w kaǏdym wymiarze7. Definicja innowacyjnoƑci
okreƑlona zostaųa w „Podrħczniku Oslo”, w którym okreƑlono, Ǐe innowacja (innovation)
3

J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
Ph. Kotler: Marketing, analiza, planowanie, wdraǏanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994,
s. 322.
5
R. Simonetti, D. Archibugi, R. Ewangelista: Product and process innovations: how they defined? How
are they quantified, Scientometrics 1995, nr 32(1), s. 77–89.
6
OECD, Eurostat: Podrħcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczČcych innowacji.
Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie w polskiej wersji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyǏszego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
7
A. Pomykalski: ZarzČdzanie procesem innowacji, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.): PodejƑcie
procesowe w zarzČdzaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, t. 1, s. 230.
4
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to wdroǏenie nowego lub znaczČco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usųugi) lub
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. WħǏszČ definicjħ
innowacji w obrħbie produktów i procesów moǏna odnieƑđ do definicji innowacji technologicznych w obrħbie produktów i procesów (TPP) zastosowanej w trzecim wydaniu
Oslo Manual 2018, w którym przyjħto, Ǐe minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji
jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna byųy nowe
(lub znaczČco udoskonalone) dla firmy. Zalicza siħ tu produkty, procesy i metody, które
dana firma opracowaųa jako pierwsza oraz te, które zostaųy przyswojone od innych firm
lub podmiotów8. W czwartej edycji podrħcznika „Oslo Manual 2018” termin innowacja
moǏe oznaczađ zarówno dziaųanie, jak i jego wynik. Innowacja to nowy lub ulepszony
produkt, lub proces (lub ich kombinacja), który znacznie róǏni siħ od poprzednich produktów lub procesów jednostki oraz zostaų udostħpniony potencjalnym uǏytkownikom
(produkt) lub zostaų wprowadzony do uǏytku przez jednostkħ (proces). W tej definicji
zastosowano ogólny termin – jednostka – aby opisađ podmiot odpowiedzialny za innowacje. Odnosi siħ do dowolnej jednostki instytucjonalnej w dowolnym sektorze, w tym
gospodarstw domowych i ich poszczególnych czųonków. Dziaųania innowacyjne (innovation activities) obejmujČ wszystkie dziaųania rozwojowe, finansowe i handlowe podejmowane przez firmħ, które majČ na celu przynieƑđ firmie innowacje. Innowacja biznesowa (business innovation) to nowy lub ulepszony produkt, lub proces biznesowy (lub ich
poųČczenie), który znacznie róǏni siħ od poprzednich produktów lub procesów biznesowych firmy i który zostaų wprowadzony na rynek lub wprowadzony do uǏytku przez firmħ9. W publikacji dotyczČcej dziaųalnoƑci innowacyjnej przedsiħbiorstw Gųówny UrzČd
Statystyczny podkreƑla, Ǐe innowacja to ciČg dziaųaŷ podejmowanych do wytworzenia
nowych lub ulepszonych produktów, lub procesów biznesowych. MoǏe ona powstađ
w wyniku prac badawczo-rozwojowych, a takǏe pojawiajČcego siħ zapotrzebowania
na nowe, ulepszone produkty. Innowacje stanowiČ podstawħ do trwaųego wzrostu gospodarczego kraju oraz poprawy warunków ekonomicznych i spoųecznych. Zwiħkszenie
kreatywnoƑci przedsiħbiorstw, ich zaangaǏowanie w dziaųalnoƑđ badawczČ i rozwojowČ
lub wspóųpraca z innymi podmiotami powoduje powstanie nowych, lepszych i bardziej
efektywnych rozwiČzaŷ wpųywajČcych na zwiħkszenie konkurencyjnoƑci jednostek10.
W literaturze przedmiotu wyróǏnia siħ zasadniczo cztery kategorie innowacji:
– produktowa – przejawia siħ wprowadzeniem na rynek wyrobu lub usųugi, które sČ
nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech, lub zastosowaŷ. Innowacje
produktowe w zakresie usųug polegajČ na wprowadzeniu znaczČcych udoskonaleŷ
w sposobie Ƒwiadczenia usųug, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejČcych
usųug, lub na wprowadzeniu caųkowicie nowych usųug;
8

OECD, Eurostat: Podrħcznik Oslo…, op. cit., s. 48.
OECD, Eurostat: Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, Luxembourg 2018, s. 20.
10
GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach 2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019, s. 1.
9
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– procesowa – polega na wdroǏeniu nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji,
dystrybucji i wspierania dziaųalnoƑci w zakresie wyrobów oraz usųug. Do innowacji
procesowych zalicza siħ nowe lub znaczČco ulepszone metody tworzenia i Ƒwiadczenia usųug. Innowacje procesowe obejmujČ takǏe nowe lub istotnie ulepszone techniki, urzČdzenia (maszyny) i oprogramowanie w dziaųalnoƑci pomocniczej, takiej jak:
zaopatrzenie, ksiħgowoƑđ, obsųuga informatyczna i prace konserwacyjne;
– organizacyjna – wdroǏenie nowej metody organizacyjnej w przyjħtych przez przedsiħbiorstwo zasadach dziaųania (w tym w zakresie zarzČdzania wiedzČ – knowledge management), w organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, która nie byųa dotychczas stosowana w danym przedsiħbiorstwie. Innowacje organizacyjne muszČ byđ
wynikiem strategicznych decyzji podjħtych przez wųaƑcicieli/kierownictwo. Nie zalicza
siħ do nich fuzji i przejħđ, nawet jeǏeli dokonano ich po raz pierwszy;
– marketingowa – wdroǏenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej róǏniČcej
siħ znaczČco od metod marketingowych dotychczas stosowanych w danym przedsiħbiorstwie. Innowacje marketingowe obejmujČ znaczČce zmiany w: projekcie/konstrukcji produktów (product design), opakowaniu, dystrybucji produktów, promocji
produktów i ksztaųtowaniu cen.
Innowacje w literaturze przedmiotu sČ postrzegane jako kluczowe Ǎródųo rozwoju
gospodarczego, wzrostu konkurencyjnoƑci i wydajnoƑci. PozwalajČ na rozwój i funkcjonowanie uczestników rynku w wymagajČcym oraz zmiennym otoczeniu gospodarczym.
Wykorzystanie innowacji jest Ǎródųem konkurencyjnoƑci gospodarek narodowych. Dziaųania innowacyjne w kaǏdym moǏliwym zakresie (produktów, procesów, marketingu
oraz organizacji) pozwalajČ budowađ rynek oparty na wiedzy. Dziħki temu nastħpuje
transfer tego kluczowego czynnika rozwoju pomiħdzy podmiotami rynku, które w ten
sposób uzyskujČ przewagħ konkurencyjnČ.

Cel i metoda badaŷ
Celem opracowania byųo przybliǏenie pojħcia innowacji i innowacyjnoƑci, przedstawienie indeksu innowacyjnoƑci krajów wedųug rankingu Bloomberg Innovation Index
2020 oraz poziomu innowacyjnoƑci Polski na tle Unii Europejskiej na podstawie danych
sumarycznego wskaǍnika innowacji (Summary Innovation Index – SII). Wedųug Boston
Consulting Group przedstawiono takǏe najbardziej innowacyjne firmy funkcjonujČce na
rynku globalnym. Podstawowym Ǎródųem danych byųa literatura przedmiotu i Ǎródųa internetowe. Wyniki pracy przedstawiono za pomocČ metody opisowej i graficznej prezentacji danych.
W gospodarce kaǏdego kraju moǏna wyróǏniđ setki róǏnych branǏ i sektorów, a sformuųowanie dla wszystkich jednego wspólnego pojħcia innowacji wydaje siħ zadaniem
niezwykle trudnym. Dlatego podejmowane sČ próby specyfikacji definicji pod kČtem
cech charakterystycznych dla konkretnego sektora. W ten sposób moǏna wyróǏniđ
pojħcie innowacji rolniczej (rural innovation lub agricultural innovation) postrzeganej
jako proces ųČczČcy zmiany technologiczne, spoųeczne, ekonomiczne i instytucjonalne.
Innowacje w rolnictwie polegajČ wiħc nie tylko na wdraǏaniu nowej technologii, ale wyStrona | 148
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magajČ równieǏ równowagi miħdzy nowymi praktykami technicznymi a alternatywnymi formami organizacji11. Dla przykųadu utworzony na poziomie europejskim program
Europejskiego partnerstwa na rzecz wydajnego i zrównowaǏonego rolnictwa (EIPAGRI)12 potwierdza, Ǐe sektor rolnictwa potrzebuje ciČgųego rozwoju i innowacyjnych
rozwiČzaŷ13. Powstaųe w 2012 roku EIP-AGRI ma za zadanie przyczyniađ siħ do realizacji strategii Unii Europejskiej Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwaųego wzrostu
gospodarczego sprzyjajČcego wųČczeniu spoųecznemu. Intensyfikacja badaŷ i innowacji
jest jednym z piħciu gųównych celów tej strategii, która promuje nowe interaktywne
podejƑcie do wspierania innowacji14.
Kolejnym pojħciem, w literaturze przedmiotu uǏywanym obok pojħcia innowacji,
jest innowacyjnoƑđ. InnowacyjnoƑđ – w odniesieniu do organizacji gospodarczej czy
pojedynczego podmiotu – najczħƑciej okreƑlana jest jako zdolnoƑđ i motywacja organizacji do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badaŷ naukowych, nowych pomysųów, koncepcji i wynalazków15. InnowacyjnoƑđ moǏe byđ takǏe
postrzegana na poziomie jednostkowym, organizacyjnym i makroekonomicznym16. Na
poziomie jednostkowym innowacyjnoƑđ jest okreƑlana przez kompetencjħ innowacyjnČ,
która okreƑla wųaƑciwoƑci jednostki warunkujČce jej postawħ w procesie zmiany. InnowacyjnoƑđ organizacji rozpatrywana jest przez pryzmat jej potencjaųu innowacyjnego,
przez który rozumie siħ zdolnoƑđ podmiotu gospodarczego do opracowywania projektów, wdraǏania oraz rozpowszechniania innowacji. InnowacyjnoƑđ gospodarki/regionów charakteryzowana jest jako zdolnoƑđ i chħđ podmiotów tej gospodarki/regionów
do ciČgųego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników badaŷ
naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysųów, wynalazków,
doskonalenia i rozwoju wykorzystywanych technologii produkcji materialnej i niematerialnej (usųugi), wprowadzania nowych metod i technik w organizacji i zarzČdzaniu,
doskonalenia i rozwijania infrastruktury oraz zasobów wiedzy17.
InnowacyjnoƑđ, która ze swej natury oparta jest na nowoƑci, jest silnie powiČzana
z podaǏČ nowej wiedzy. To zapotrzebowanie na wiedzħ, a w konsekwencji wykorzystywanie wiedzy w procesach gospodarczych, doprowadziųo do sformuųowania koncepcji
11

L. Klerkx, B. van Mierlo, C. Leeuwis: Evolution of systems approaches to agricultural innovation:
concept, analysis and interventions, [w:] Farming systems research into the 21st century: The new
dynamic, I. Darnhofer, D. Gibbon, B. Dedieu (red.), Springer, Dordrecht 2012, s. 458.
12
http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_pl (dostħp: 29.05.2020).
13
Europejskie Partnerstwo Innowacji, MoǏliwoƑci dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii, Bruksela 2014, https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/.../tpo_eip_dossier_pl_
201404.pdf (dostħp: 29.05.2020).
14
B. Trajer, M. Trajer: Wsparcie innowacji w sektorze rolnym, Turystyka i Rozwój Regionalny 2018, nr
10, s. 97–108.
15
K. KrzyǏanowska: Ekonomiczno-spoųeczne uwarunkowania…, op. cit., s. 24.
16
K.B Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Sųownik pojħđ, Polska Agencja Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci, Wydanie I, Warszawa 2005, s. 74–77.
17
A. Wasilewska, M. Wasilewski, Stan, kierunki i efektywnoƑđ innowacji w przedsiħbiorstwach przetwórstwa rolno-spoǏywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 31.
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gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W tej koncepcji wokóų innowacji tworzone sČ
nowoczesne strategie wzrostu gospodarczego, rozwoju firm i ksztaųtowanie siħ dobrobytu narodów. Autorzy sųownika „Innowacje i transfer technologii” twierdzČ, Ǐe obserwuje
siħ dynamiczne przesuwanie struktur rozwiniħtych gospodarek w kierunku przemysųów
i usųug opierajČcych siħ na wiedzy18. PoniewaǏ zjawisko to nie tylko zostaųo zaobserwowane w krajach rozwiniħtych, ale takǏe znajduje potwierdzenie w sposobie funkcjonowania gospodarek rozwijajČcych siħ, moǏna mówiđ juǏ nie o pojedynczych zdarzeniach,
ale o caųych sektorach i branǏach, w których innowacyjnoƑđ i innowacje stajČ siħ sposobem na Ǐycie.
InnowacyjnoƑđ gospodarek poszczególnych krajów, w tym sfera badaŷ i rozwoju
(B+R), podobnie jak inne obszary Ǐycia spoųeczno-gospodarczego jest oceniana w zestawieniach miħdzynarodowych. Jednym z rankingów innowacyjnoƑci krajów jest Bloomberg Innovation Index. Roczny ranking Indeksu Innowacji Bloomberga, poprzez który
oceniana jest zdolnoƑđ gospodarek do innowacji, prezentuje 60 najwiħkszych gospodarek Ƒwiata i dostħpny jest tylko w wersji elektronicznej. Uwzglħdnia on kilka czynników,
m.in. procentowy udziaų wydatków na badania i rozwój w Produkcie Krajowym Brutto,
wydajnoƑđ pracy w przeliczeniu na pracownika, procentowy udziaų spóųek z branǏ wysoko zaawansowanych technologicznie w caųoƑci rodzimych firm, zasiħg szkolnictwa
wyǏszego – odsetek osób zaangaǏowanych w prace badawczo-rozwojowe oraz lokalnČ aktywnoƑđ patentowČ. Z badaŷ Bloomberg Innovation Index 2020 (opublikowanego 18 stycznia 2020 roku)19 wynika, Ǐe najbardziej innowacyjnym krajem sČ Niemcy
(total score na poziomie – 88,21 na 100 punktów). W indeksie Bloomberg Niemcy odnotowaųy trzy pierwsze pozycje w: zakresie wartoƑci dodanej produkcji, zaawansowanej
technologii i dziaųalnoƑci patentowej. Status Niemiec jako giganta produkcyjnego opiera siħ na przemyƑle samochodowym. Niemcy zajħųy drugie miejsce z czterema spóųkami:
Volkswagen AG, Daimler AG, Siemens AG i Bayer AG. Na drugiej pozycji innowacyjnych gospodarek Ƒwiata (po szeƑcioletnim pierwszym miejscu) uplasowaųa siħ Korea Poųudniowa
(88,16 na 100 punktów), tracČc czħƑciowo swojČ pozycjħ z powodu wzglħdnego spadku
produktywnoƑci (productivity) – z 18. pozycji na 29. w tej kategorii. Zdaniem ekspertów
komentujČcych wyniku rankingu Bloomberga niewielka strata Korei Poųudniowej nie powinna byđ powodem, aby spodziewađ siħ spadku jej innowacyjnoƑci. Wydatki na badania
i rozwój „determinujČ funkcjonowanie firm poųudniowokoreaŷskich”20, a duǏe firmy, takie jak Samsung Electronics Co., LG Electronics Inc. i Hyundai Motor Co. zajmujČ znaczČcČ
pozycjħ w rozwoju innowacyjnoƑci koreaŷskiej gospodarki. WƑród liderów innowacyjnych
gospodarek Ƒwiata znajduje siħ Singapur, który odnotowaų trzecie miejsce, tym samym
powracajČc do pozycji sprzed dwóch lat (87,01 na 100 punktów). Mapħ krajów na podstawie rankingu Bloomberg przedstawiono na rysunku 1.
18

Ibidem.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streakas-most-innovative-nation (dostħp: 14.06.2020).
20
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-yearstreakas-most-innovative-nation (dostħp: 14.06.2020).
19
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Rysunek 1. Mapa przedstawiajČca najbardziej innowacyjne gospodarki Ƒwiata
ródųo: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streakas-most-innovative-nation (dostħp: 11.06.2020).

Wyniki rankingu sČ mniej optymistyczne dla najbardziej zaawansowanych gospodarek. Stany Zjednoczone, które byųy na pierwszym miejscu, gdy indeks Bloomberg zadebiutowaų w 2013 roku, spadųy o jedno miejsce na dziewiatČ pozycjħ w porównaniu
z 2019 rokiem (83,17 na 100 punktów), utrzymujČc siħ na pierwszej pozycji w Ƒwiatowych osiČgniħciach w dwóch kategoriach: zaawansowanej technologii (high-tech
density) i dziaųalnoƑci patentowej (patent activity). WƑród 20 spóųek gieųdowych o najwyǏszych nakųadach na badania i rozwój w ostatnich latach, poųowa pochodziųa z USA
(Amazon.com Inc., Alphabet Inc. i Microsoft Corp). Wyniki Bloomberga na 12. pozycji
uplasowaųy gospodarkħ Japonii (82,31 na 100 punktów), obniǏajČc jej pozycjħ w rankingu najbardziej innowacyjnych gospodarek Ƒwiata o trzy miejsca. Z kolei druga co do
wielkoƑci gospodarka Ƒwiata Chiny w badaniach Bloomberg Innovation Index wzrosųa
o jedno miejsce do 15. miejsca (78,80 na 100 punktów). Chiny utrzymaųy drugie miejsce
pod wzglħdem dziaųalnoƑci patentowej (patent activity) i odnotowaųy pozycjħ w pierwszej piČtce pod wzglħdem (tertiary efficiency). Roczny Indeks Innowacji Bloomberga
2020 (Bloomberg Innovation Index) okreƑlajČcy zdaniem autorów determinanty innowacyjnoƑci w nastħpujČcych kategoriach: R&D intensity, manufacturing value added,
productivity, high-tech density, tertiary efficiency, researcher concentration, patent
activity przedstawiono w tabeli 1.
W zakresie postħpu we wdraǏaniu innowacyjnych rozwiČzaŷ na uwagħ zasųuguje gospodarka Sųowenii. Kraj ten podniósų swojČ pozycjħ o 10 punktów, osiČgajČc 79,93 na
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Tabela 1. Indeks innowacyjnoƑci krajów wedųug rankingu Bloomberg Innovation Index 2020
2020
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2019
Rank
2
1
6
4
7
5
3
11
8
10
12
9
15
13
16
14
17
18
21
19
31
20
23
25
22
27
26
32
24

Yoy
Change
+1
–1
+3
0
+2
–1
–4
+3
–1
0
+1
–3
+2
–1
+1
–2
0
0
+2
–1
+10
–2
0
+1
–3
+1
–1
+4
–5

Economy
Germany
S.Korea
Singapore
Switzerland
Sweden
Israel
Finlad
Denmark
U.S.
France
Austria
Japan
Netherlands
Belgium
China
Ireland
Norway
U.K.
Italy
Australia
Slovenia
Canada
Iceland
Czech. Rep
Poland
Russia
Malaysia
Hungary
New Zeland

Total
Score
88.21
88.16
87.01
85.67
85.50
85.03
84.00
83.22
83.17
82.75
82.40
82.31
81.28
79.93
78.80
78.65
79.93
76.03
75.76
74.13
73.93
73.11
71.56
70.00
69.98
68.63
68.28
68.24
68.08

R&D
Intensity
8
2
12
3
4
1
10
7
9
13
6
5
17
11
15
34
16
21
24
18
19
22
14
20
35
33
23
25
30

Manufacturing
Value-added
4
3
2
6
16
31
15
24
27
39
11
5
28
25
14
1
51
44
23
55
8
35
36
7
17
37
9
13
42

Productivity
18
29
4
14
19
15
9
6
12
16
13
35
17
11
47
1
5
27
21
8
20
26
3
25
39
43
46
40
33

High–tech
Denity
3
4
17
10
7
5
14
8
1
2
19
9
6
13
11
12
20
15
16
21
40
26
–
42
22
30
25
18
28

Teriary
Efficiency
26
16
1
17
13
32
24
31
47
20
12
30
36
49
5
39
10
6
33
15
14
35
3
38
19
25
41
54
46

Researcher
Concentration
11
5
13
3
7
2
9
1
29
17
8
16
12
14
39
20
10
19
25
31
15
21
4
18
38
23
40
30
22

Patent
Activity
3
11
5
19
18
7
10
24
1
8
16
12
14
13
2
34
22
21
20
6
26
9
27
31
29
25
38
48
23

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

35
28
29
30
34
33
36
42
37
38
40
39
41
44
46
50
45
43
48
NR
51
58
52
56
54
57
53
60
nr
nr
nr

+5
–3
–3
–3
0
–2
0
+5
–1
–1
0
–2
–1
+1
+2
+5
–1
–4
0
–
+1
+7
0
+3
0
+2
–3
+3
–
–
–

Greece
Luxemburg
Romania
Spain
Portugal
Turkey
Estonia
Latvia
Lithuania
HongKong
Thailand
Slovakia
Bulgaria
Croatia
U.A.E.
Argentina
Brazil
Malta
Cyprus
Algieria
S. Africa
Chile
Tunisia
Saudi Arabia
India
Qatar
Ukraine
Vietnam
Egypt
Kazakhstan
Macao

66.30
65.41
65.25
65.11
65.08
63.84
62.79
62.03
61.97
61.70
60.36
69.36
56.59
55.00
54.31
53.78
53.65
53.48
51.56
51.24
51.15
49.58
49.56
49.54
49.33
48.81
48.24
47.64
46.29
46.10
46.09

32
29
56
31
26
37
27
54
38
43
44
39
45
40
36
52
28
50
49
51
41
58
48
42
46
55
57
53
47
60
59

50
45
19
30
34
20
29
47
21
59
18
10
33
40
32
43
56
46
58
12
53
49
48
22
54
26
57
52
38
41
60

43
10
32
34
42
49
22
24
28
7
51
38
48
37
30
50
54
23
36
55
53
41
56
45
5
31
57
60
58
52
2

27
48
23
44
43
38
–
24
–
31
33
51
47
49
50
45
32
36
34
55
39
56
41
52
29
–
35
37
46
53
54

9
59
27
18
4
28
23
21
2
37
29
53
44
42
50
11
51
45
56
7
57
22
52
43
55
58
48
40
60
8
34

28
6
47
26
24
44
27
42
33
32
48
35
37
41
57
45
50
36
46
54
58
53
43
–
59
52
49
55
51
56
34

ródųo: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation (dostħp: 11.06.2020).

40
4
30
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47
17
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45
53
15
33
46
50
56
49
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60
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28
39
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36
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100 punktów i plasujČc siħ na 21. miejscu dziħki poprawie dziaųalnoƑci patentowej. Poziom innowacyjnoƑci gospodarki poprawiųo równieǏ Chile, podwyǏszajČc swojČ pozycjħ
o siedem punktów i zajmujČc 51. miejsce, nie tracČc pozycji w Ǐadnej z wyǏej wymienionych kategorii. DuǏy spadek w indeksie innowacyjnoƑci odnotowaųa Nowa Zelandia, obniǏajČc wynik o piħđ punktów do 29. miejsca przy spadku wydajnoƑci produkcji wartoƑci
dodanej. Na uwagħ zasųuguje fakt, Ǐe cztery gospodarki weszųy do indeksu innowacji
po raz pierwszy: Algieria, która szczególnie mocno zadebiutowaųa na 49. pozycji oraz
Egipt, Kazachstan i Makao. Polska w rankingu najbardziej innowacyjnych krajów Ƒwiata
Bloomberg Innovation Index 2020 zajħųa 25. miejsce i tym samym odnotowaųa spadek
o trzy punkty w porównaniu z 2019 rokiem, kiedy plasowaųa siħ na 22. miejscu.
Z badaŷ Boston Consulting Group 2019 wynika, Ǐe nowe technologie sČ fundamentem sukcesu wszystkich najbardziej innowacyjnych przedsiħbiorstw. Czoųowe miejsce spoƑród 50 firm zajmuje branǏa technologiczna (m.in. IBM, HP, Microsoft, Samsung). DrugČ
pod wzglħdem liczebnoƑci reprezentacjħ w zakresie najbardziej innowacyjnych przedsiħbiorstw stanowiČ dostawcy produktów i usųug konsumenckich, m.in.: Nestle, Adidas, Procter & Gamble (w zakresie innowacji produktowych), a takǏe Marriott (w odniesieniu do
innowacji organizacyjnych). Na kolejnych miejscach plasujČ siħ firmy przemysųowe oraz
motoryzacyjne. Najbardziej innowacyjne firmy na Ƒwiecie przedstawiono w tabeli 2.
Z kolei osiČgniħcia innowacyjnych gospodarek europejskich mierzone sČ m.in. na
podstawie sumarycznego wskaǍnika innowacji (Summary Innovation Index – SII). Za
pomocČ tego wskaǍnika innowacyjnoƑđ poszczególnych krajów Unii Europejskiej podzielono na cztery kategorie: liderów innowacji (innovation leaders), do których zalicza
siħ kraje, których SII przyjmuje wartoƑci powyǏej 120% Ƒredniego wskaǍnika dla krajów
Unii Europejskiej, SII <0,634; 0,710>, tj. Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy Holandia.
W drugiej znalazųy siħ kraje doganiajČce liderów (strong innovators) – kraje, których SII
przyjmuje wartoƑci z przedziaųu 90–120% Ƒredniego wskaǍnika dla krajów Unii Europejskiej, SII <0,4,90l 0,611>, tj. Irlandia, Belgia, Wielka Brytania, Luksemburg, Austria,
Francja, Sųowenia. Trzecia grupa to umiarkowani innowatorzy (moderate innovators)
– kraje, których SII znajduje siħ pomiħdzy 50 a 90% Ƒredniego wskaǍnika dla krajów Unii
Europejskiej, SII <0,283; 0,453>. NaleǏČ do nich: Cypr, Estonia, Czechy, Wųochy, Portugalia, Grecja, Hiszpania, Wħgry, Sųowacja, Polska, Litwa, Botwa, Chorwacja. Do czwartej kategorii zakwalifikowano sųabych innowatorów (modest inovators), wƑród których
ujmuje siħ kraje, których SII wynosi poniǏej 50% Ƒredniego wskaǍnika dla krajów Unii
Europejskiej: SII <0,181; 0,244>. Do tej kategorii naleǏČ Buųgaria i Rumunia. Z analizy
danych wynika, Ǐe poziom innowacyjnoƑci polskiej gospodarki, mierzony sumarycznym
wskaǍnikiem innowacji (SII) na poziomie 0,313, ksztaųtuje siħ poniǏej Ƒredniej dla UE-28,
wynoszČcej 0,555. Na podstawie wartoƑci tego wskaǍnika Polska zostaųa zaliczona do
grupy umiarkowanych innowatorów, niemniej w grupie tej znajduje siħ na przedostatnim miejscu, wyprzedzajČc jedynie Litwħ21. Sumaryczny wskaǍnik innowacji dla krajów
europejskich przedstawiono w tabeli 3.
21

E. Dworak, M.M. Gorzelak, InnowacyjnoƑđ polskiej gospodarki wedųug rankingów miħdzynarodowych, Studia Prawno-Ekonomiczne 2017, t. CIV, s. 256–257.
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Tabela 2. Najbardziej innowacyjne firmy wedųug Boston Consulting Group 2019
Lp.
Nazwa firmy
Lp.
Nazwa firmy
1
Alphabet/Google
26
Alianz
2
Amazon
27
BMW
3
Apple
28
SAP
4
Microsoft
29
Philips
5
Samsung
30
Royal Dutch Shell
6
Netflix
31
AXA
7
IBM
32
Unilever
8
Facebook
33
Salesforce
9
Tesla
34
Pfizer
10
Adidas
35
Stryker
11
Boeing
36
NTT Docomo
12
BASF
37
Toyota
13
T-Mobile
38
Volkswagen
14
Johnson & Johnson
39
3M
15
DowDuPont
40
General Motors
16
Siemens
41
Dell
17
Cisco Systems
42
Walmart
18
LG Electronics
43
eBay
19
Vale
44
HP Inc.
20
JPMorgan Chase
45
ING
21
McDonald’s
46
BP
22
Marriott
47
Daimler
23
Alibaba
48
Huawei
24
Bayer
49
Rio Tinto
25
AT&T
50
Hilton
ródųo: Boston Consulting Group 2019; Innovation in 2019, The Most Innovative Companies 2019,
https://www.bcg.com/pl-pl/publications/2019/most-innovative-companies-innovation.aspx (dostħp:
11.06.2020).

Z badaŷ dotyczČcych innowacyjnoƑci polskich przedsiħbiorstw przeprowadzonych
w 2017 roku przez firmħ PwC wynika, Ǐe polskie przedsiħbiorstwa coraz dynamiczniej
rozwijaųy swojČ dziaųalnoƑđ w obszarze badaŷ i rozwoju oraz innowacji. Wyniki tych badaŷ wskazywaųy, Ǐe: ponad 50% polskich przedsiħbiorstw, które wziħųy udziaų w badaniu, przeznaczyųo na dziaųalnoƑđ badawczo-rozwojowČ wiħcej niǏ 10% osiČganych przychodów, tak wiħc z roku na rok rosųy wydatki na dziaųalnoƑđ B+R w polskich firmach,
70% badanych organizacji uwaǏa siħ za innowatorów, dla których gųównym czynnikiem
wzrostu jest korzystanie z nowoczesnych rozwiČzaŷ technologicznych, 57% ankietowanych podmiotów w 2018 roku zamierzaųo skorzystađ z ulgi na badania i rozwój, co oznaczaųo, Ǐe dla polskich przedsiħbiorstw pomoc publiczna jest jednym z najwaǏniejszych
elementów wsparcia innowacji, natomiast dla 65% badanych przeprowadzenie zmian
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Tabela 3. Sumaryczny wskaǍnik innowacji w krajach UE
UE-28

Kategoria

0,555
1. Szwecja
0,740
2. Dania
0,736
Innowacyjni liderzy
3. Finlandia
0,676
4. Niemcy
0,676
1. Holandia
0,647
2. Luksemburg
0,642
3. Wielka Brytania
0,636
4. Irlandia
0,628
PodČǏajČcy za liderami
5. Belgia
0,619
6. Francja
0,591
7. Austria
0,585
8. Sųowenia
0,534
1. Estonia
0,489
2. Czechy
0,447
3. Cypr
0,445
4. Wųochy
0,439
5. Portugalia
0,403
6. Malta
0,397
Umiarkowani innowatorzy
7. Hiszpania
0,385
8. Wħgry
0,369
9. Grecja
0,365
10. Sųowacja
0,360
11. Chorwacja
0,313
12. Polska
0,313
13. Litwa
0,283
1. Botwa
0,272
2. Buųgaria
Skromni innowatorzy
0,229
3. Rumunia
0,204
ródųo: Raporty: European Innovation Scoreboard. Methodology report, European Commision 2016–
–2019, (dostħp: 11.06.2020).

wewnČtrz organizacji stanowiųo najwiħksze wyzwanie w obszarze innowacji w perspektywie trzech lat, czyli obserwowano zmianħ kulturowČ i organizacyjnČ polskich przedsiħbiorstw w kierunku proinnowacyjnym. Ponad 55% ankietowanych firm w ramach
wewnħtrznych zmian deklarowaųo posiadanie systemów motywacyjnych dedykowanych rozwojowi dziaųalnoƑci innowacyjnej i aǏ 60% z nich stanowiųy przedsiħbiorstwa
z sektora M_P.22 W Polsce duǏym przeobraǏeniom w latach 2007–2018 ulegaųa sfera

22

PwC: Raport Kierunek innowacje! Polskie firmy na ƑcieǏce rozwoju, Warszawa 2017, https://www.
pwc.pl/pl/pdf/publikacje/kierunek-innowacje-raport-pwc.pdf (dostħp: 01.06.2020).
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B+R, co znalazųo takǏe potwierdzenie we wskaǍnikach publikowanych przez Gųówny
UrzČd Statystyczny. WƑród najwaǏniejszych wskaǍników, których wzrost byų znaczČcy,
znajduje siħ udziaų nakųadów na B+R w PKB; jego wzrost zaczČų przyspieszađ od 2007 roku
(z 0,57% PKB w 2007 roku do 1,04 PKB w 2018 roku). Wzrósų teǏ znacznie udziaų sektora
prywatnego w wydatkach na B+R (z 24,5% w 2007 roku do 47% w 2018 roku, a mierzony
w udziale w PKB z 0,17% do 0,64% PKB).

Posumowanie i wnioski
1. DziaųalnoƑđ innowacyjna to wszelkie dziaųania (przedsiħwziħcia) o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym
(komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdroǏenie innowacji. Proces podnoszenia poziomu innowacyjnoƑci Ƒwiatowych gospodarek przejawia siħ w wykorzystywaniu efektywnych zdobyczy nauki i zaawansowanych technologii.
2. Z badaŷ Bloomberg Innovation Index 2020 wynika, Ǐe najbardziej innowacyjnym krajem sČ Niemcy (88,21 na 100 punktów). Kraj ten odnotowaų trzy pierwsze pozycje
w nastħpujČcych kategoriach: w zakresie wartoƑci dodanej produkcji, zaawansowanej technologii i dziaųalnoƑci patentowej. Na drugiej pozycji innowacyjnych gospodarek Ƒwiata (przez szeƑđ lat pierwsze miejsce) uplasowaųa siħ Korea Poųudniowa (88,16
na 100 punktów). Korea Poųudniowa straciųa czħƑciowo swojČ dominacjħ z powodu
wzglħdnego spadku produktywnoƑci – z 18. pozycji na 29. w tej kategorii. W czoųówce innowacyjnych gospodarek Ƒwiata znajduje siħ równieǏ Singapur, który odnotowaų trzecie miejsce, tym samym powracajČc do pozycji sprzed dwóch lat (87,01 na
100 punktów).
3. Polska w rankingu Bloomberg Innovation Index 2020 zajħųa 25. miejsce i tym samym
odnotowaųa spadek o trzy punkty w porównaniu z rokiem 2019, kiedy plasowaųa siħ
na 22. miejscu.
4. Poziom innowacyjnoƑci polskiej gospodarki, mierzony sumarycznym wskaǍnikiem
innowacji (SII), wyniósų 0,313 i uksztaųtowaų siħ poniǏej Ƒredniej dla UE-28, wynoszČcej 0,555. Na podstawie wartoƑci tego wskaǍnika Polska zostaųa zaliczona do grupy
umiarkowanych innowatorów.
5. InnowacyjnoƑđ, która ze swej natury oparta jest o nowoƑđ, jest silnie powiČzana z podaǏČ nowej wiedzy. To zapotrzebowania na wiedzħ, a w konsekwencji wykorzystywanie wiedzy w procesach gospodarczych, doprowadziųo do sformuųowania koncepcji
gospodarki opartej na wiedzy. W tej koncepcji wokóų innowacji tworzone sČ nowoczesne strategie wzrostu gospodarczego, rozwoju firm i ksztaųtowanie siħ dobrobytu
narodów. Wiedza i wdraǏanie innowacyjnych rozwiČzaŷ sČ zatem uznawane za jeden
z najistotniejszych czynników determinujČcych tempo i jakoƑđ wzrostu gospodarczego. I to one w przyszųoƑci bħdČ determinowaųy innowacyjnoƑđ gospodarek Ƒwiata.
InnowacyjnoƑđ rozumiana jako zdolnoƑđ i motywacja do ustawicznego poszukiwania
i wykorzystywania w praktyce wyników badaŷ naukowych, nowych pomysųów, koncepcji i wynalazków pozostanie nadal wyzwaniem wspóųczesnoƑci.
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Innovation in the face of contemporary challenges
Summary. The paper introduces the concepts of innovation and presents the innovation index
of countries according to the Bloomberg Innovation Index 2020 ranking. The most innovative
global companies were indicated and Poland’s innovation was presented in comparison to the
European Union based on the Summary Innovation Index (SII).
Key words: innovations, Bloomberg Innovation Index, Summary Innovation Index (SII)
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Rola kobiet soųtysów w ksztaųtowaniu lokalnego rozwoju
Streszczenie. Celem artykuųu jest analiza poziomu uczestnictwa kobiet w wiejskim samorzČdzie na przykųadzie sprawowania funkcji soųtysa w gminie Gniezno oraz ukazanie roli i znaczenia kobiet soųtysów w ksztaųtowaniu lokalnego rozwoju na przykųadzie tej gminy. W pracy
wykorzystano pierwotne oraz wtórne materiaųy Ǎródųowe. ródųa wtórne to literatura naukowa w zakresie rozwoju lokalnego i samorzČdu terytorialnego. W pierwszej czħƑci artykuųu przybliǏono rolħ i znaczenie soųtysa na wsi oraz zaprezentowano najwaǏniejsze informacje
dotyczČce analizowanej gminy. ródųa pierwotne to wyniki badaŷ przeprowadzonych w marcu 2020 roku dotyczČce zaangaǏowania kobiet w sprawowaniu roli soųtysa na wsi w gminie
Gniezno z wykorzystaniem metody ankiety bezpoƑredniej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badaŷ moǏna stwierdziđ, Ǐe w gminie tej nastČpių wzrost liczby kobiet w Ƒrodowisku lokalnym piastujČcych rolħ gospodarza wsi. Respondentki wskazaųy, Ǐe gųównym powodem ich kandydowania na tħ funkcjħ byųa silna potrzeba zmian na wsi. KorzyƑciČ pozytywnČ
pųynČcČ z peųnienia funkcji soųtysa byųo zbudowanie sieci nowych kontaktów, wzrost samorealizacji, zdobycie doƑwiadczenia i kompetencji spoųecznych.
Sųowa kluczowe: kobieta, soųtys, wųadza lokalna, wieƑ

Wstħp
W historii Polski sprawowanie urzħdu soųtysa ma bardzo bogatČ tradycjħ. W literaturze pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu soųtysa, który stoi na czele wsi, siħgajČ wieków
XII i XIII. Wówczas urzČd byų dziedziczny, co oznaczaųo, Ǐe mógų byđ sprzedany na warunkach okreƑlonych w przywileju lokacyjnym. Soųtys byų osobČ majħtnČ, a jego gųówne
Ǎródųo utrzymania stanowiųa uprawa ziemi wolnej od czynszów wobec pana. Z czasem
uzyskiwaų on prawo do zakųadania mųyna czy lokalnej karczmy, które byųy czħsto przez
soųtysów dzierǏawione. W zamian soųtys przewodniczyų tzw. wiejskiej ųawie sČdowej,
zbieraų czynsz dla pana oraz peųnių konnČ sųuǏbħ wojskowČ1. Z biegiem lat jego rola oraz
kompetencje ulegaųy ewolucji i zwiČzane byųy z ustrojem politycznym, gospodarczym
i spoųecznym. WspóųczeƑnie moǏna zauwaǏyđ, Ǐe roƑnie akceptacja spoųeczna obejmo1

B. Abramowicz: Instytucja zebrania wiejskiego w opinii soųtysów i mieszkaŷców (przykųad gminy X),
WieƑ i Rolnictwo 2011, nr 4, s. 193–212.
J. Bardach: Historia paŷstwa i prawa Polski, t. I: Do poųowy XV wieku, PWN, Warszawa 1964, s. 21.
A. Ptak: Rywalizacja polityczna w samorzČdach lokalnych. Studium wybranych gmin, Poznaŷ–Kalisz,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydziaų Pedagogiczno-Artystyczny, Poznaŷ 2011, s. 13.

monika.wojcieszak@up.poznan.pl
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wania przez kobiety funkcji publicznych, w tym takǏe soųtysa2. AnalizujČc dane Gųównego Urzħdu Statystycznego z ostatnich dwudziestu lat, moǏna zauwaǏyđ, Ǐe kobiety coraz
czħƑciej kandydujČ do samorzČdu i uzyskujČ mandaty3. W polskim dyskursie publicznym
w ciČgu ostatnich lat upowszechniųa siħ teza gųoszČca, Ǐe „kobiety przejmujČ wųadzħ na
wsi”4. Coraz czħƑciej w mediach spoųecznoƑciach pojawiČ siħ reportaǏe, felietony, artykuųy opisujČce aktywnoƑđ kobiet soųtysów, prezentujČce dziaųania kobiet oraz przykųady „Rzeczpospolitych Babskich”, tj. gmin wiejskich, w których zdecydowana wiħkszoƑđ
radnych to kobiety5. Kobiety na wsi coraz czħƑciej okreƑlane sČ jako inicjatorki rozwoju
lokalnej przedsiħbiorczoƑci. Podejmowane przez nie inicjatywy sČ szeroko akceptowane
przez miejscowČ spoųecznoƑđ. Co waǏne, kobiety wiejskie kreujČ i promujČ lokalnČ gospodarkħ, wykorzystujČc nowoczesne technologie oraz media spoųecznoƑciowe.

Rola i znaczenie funkcji soųtysa na wsi
Tradycja funkcjonowania soųtysa na terenach wiejskich siħga czasów Ƒredniowiecznych. IstotČ ówczesnego samorzČdu w gųównej mierze byųo przeniesienie uprawnieŷ
panujČcego wųadcy na konkretne stany w formie przywileju. „Powstanie samorzČdu
wiejskiego poųČczone z procesem kolonizacyjnym wsi na prawie niemieckim, gdzie podstawħ prawnČ stanowiųo porozumienie pomiħdzy tzw. zasadǍcČ a panem lub wųadcČ
paŷstwa. W ten sposób wųadza publiczna na wsi przechodziųa w rħce soųtysa, a jej przedmiotem byųa administracja, sČdownictwo i ustawodawstwo”6. WspóųczeƑnie szczeblem
samorzČdowym najbliǏszym mieszkaŷcom terenów wiejskich jest samorzČd gminny (od
2

R. Siemieŷska: Kobiety i mħǏczyǍni – aktorzy „pųynnej rzeczywistoƑci”. NiespójnoƑđ postaw, zachowaŷ
i pozycji – dwie dekady przemian w Polsce i na Ƒwiecie, [w:] Polska po 20 latach wolnoƑci, M. Bucholc,
S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011,
s. 443–464; M. Fuszara: Kobiety w wyborach samorzČdowych w 2010 roku z perspektywy uczestniczek
procesu wyborczego, [w:] Kobiety, wybory, polityka, M. Fuszara (red.), Wydawnictwo Fundacja Instytutu
Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 63–68; A. NiǏyŷska: Kobiety w wyborach samorzČdowych w Polsce w 2010 roku, [w:] Kobiety, wybory, polityka, M. Fuszara (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2013, s. 129; M. Stanny: WieƑ jako przedmiot badaŷ demograficznych, [w:] WieƑ jako przedmiot badaŷ
demograficznych na poczČtku XXI wieku, M. Halamska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2011, s. 97–117; I. Matysiak: Soųtysi i soųtyski o peųnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych Ƒrodowiskach wiejskich, WieƑ i Rolnictwo 2013, nr 3(160), s. 138–152.
3
https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?letter=K (dostħp: 26.05.2020).
4
I. Matysiak: Rola soųtysów we wspóųczesnych spoųecznoƑciach wiejskich. Pųeđ jako czynnik róǏnicujČcy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 22.
5
I. Matysiak: Rola soųtysów we wspóųczesnych…, op. cit., s. 23; A. Ptak: Wybory soųtysów i rad soųeckich. W poszukiwaniu prawideų rywalizacji wyborczej w organach pomocniczych samorzČdów gmin
wiejskich w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2012, nr 3(49), s.108–109; E. Stasiak: Uczestnictwo
kobiet w sprawowaniu wųadzy w gminach wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica
2019, 68, s. 33–45; M. Póųtorak: Kobiety, kwoty, polityka: gwarancje równoƑci pųci w Unii Europejskiej,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 57.
6
I. Matysiak: Rola soųtysów we wspóųczesnych…, op. cit., s. 25; J. Wilkin: Polska wieƑ 2012 – gųówne
tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu, [w:] Polska wieƑ 2012. Raport o stanie wsi, J. Wilkin,
I. Nurzyŷska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 9–15; M. Augustyniak: Jednostki pomocnicze gminy, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 114–119.
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2002 roku). Jego dopeųnieniem sČ soųectwa, jednostki pomocnicze gmin, które obejmujČ zazwyczaj jednČ lub kilka wiejskich jednostek osadniczych. Szczegóųowe zasady
funkcjonowania soųectw okreƑlone sČ w aktach prawa miejscowego, co oznacza, Ǐe wytyczne znajdujČ siħ w statutach soųectw uchwalanych przez rady poszczególnych gmin.
Statuty te sČ dostosowane do potrzeb oraz moǏliwoƑci soųectw, zróǏnicowanych pod
wzglħdem poųoǏenia, populacji i lokalnych zasobów7.
Soųtys to osoba wybrana spoƑród mieszkaŷców wsi, którČ wspiera tzw. rada soųecka. W Ƒwietle obowiČzujČcych przepisów soųtys jest organem wykonawczym. Reforma
samorzČdowa z 1990 roku nie okreƑliųa jednoznacznie obowiČzków soųtysów. Tego typu
zapisy uwzglħdnia siħ w statutach poszczególnych soųectw, co czħsto pozwala na pewnČ samowolħ samych urzħdujČcych bČdǍ osób majČcych wpųyw na losy poszczególnych
Ƒrodowisk wiejskich (samorzČd, lokalni liderzy). JednakǏe zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy
o samorzČdzie gminnym w soųectwie sČ dwa organy: uchwaųodawczy, jakim jest zebranie wiejskie oraz wykonawczy, którym jest soųtys. Do podstawowych obowiČzków soųtysa naleǏy w szczególnoƑci:
• zwoųywanie posiedzeŷ rady soųeckiej,
• zwoųywanie zebraŷ wiejskich,
• wpųywanie na wykorzystanie aktywnoƑci mieszkaŷców sųuǏČcej poprawie gospodarki i warunków Ǐycia,
• reprezentowanie interesów mieszkaŷców soųectwa na zewnČtrz,
• uczestniczenie w naradach soųtysów zwoųywanych okresowo przez wójta,
• pobieranie podatków i opųat lokalnych8.
Ponadto soųtysi realizujČ wiele dziaųaŷ organizacyjnych, m.in.:
• organizujČ i koordynujČ prace mieszkaŷców na rzecz soųectwa,
• nadzorujČ imprezy okolicznoƑciowe,
• sprawujČ opiekħ nad miejscowČ ƑwietlicČ wiejskČ,
• pozyskujČ Ƒrodki finansowe dla wsi na róǏne przedsiħwziħcia w zakresie podniesienia
jakoƑci Ǐycia na wsi,
• pomagajČ rodzinom wielodzietnym w pozyskiwaniu pomocy z urzħdu gminy.
Soųtysi peųniČ takǏe funkcje ųČcznika miħdzy mieszkaŷcami soųectwa a lokalnym samorzČdem wyǏszego szczebla, np. gminČ. Za wykonywanČ pracħ nie otrzymujČ staųego
wynagrodzenia (wyjČtkiem jest procent od tzw. kwartalnego inkasa podatków lokalnych tj. leƑnego, rolnego, od nieruchomoƑci od osób fizycznych). W ramach wykonywanej pracy nie sČ objħci ubezpieczeniem spoųecznym, a czas sprawowania kadencji nie
jest wliczany do okresu zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, tj. z art. 37b ustawy o samorzČdzie gminnym, soųtys moǏe jedynie otrzymađ dietħ za udziaų w pracach na rzecz
7

A. Goųħbiowska, B. Zientarski (red.): Soųectwo – studium prawnoustrojowe, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/agenda/seminaria/2017/170131_
soltysi/solectwo_studium.pdf (dostħp: 26.05.2020).
8
Ibidem; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzČdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 198
z póǍn. zm. – dalej jako: u.s.g.).
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gminy oraz otrzymađ zwrot kosztów podróǏy sųuǏbowej9. Oznacza to, Ǐe rola soųtysa jest
spoųeczna i ogranicza siħ do roli inkasenta.
WspóųczeƑnie wiele wsi boryka siħ z problemem braku odpowiedniego kandydata na
to stanowisko, trudno jest bowiem o sprawnego organizatora, który potrafi rozbudziđ
aktywnoƑđ mieszkaŷców i motywowađ ich do wųČczania siħ w sprawy wųasne i soųectwa.
Dlatego zauwaǏono, Ǐe odpowiedziČ na pojawiajČcy siħ aspekt moǏe byđ peųnienie funkcji soųtysa przez kobietħ. Od lat trwa dyskusja na temat równego udziaųu kobiet i mħǏczyzn w Ǐyciu publicznym, w tym takǏe politycznym10. DokonujČce siħ zmiany spoųeczne,
wzrastajČca ƑwiadomoƑđ spoųecznoƑci, odpowiednie kompetencje powoduje, Ǐe coraz
czħƑciej to stanowisko obejmujČ kobiety. NiewČtpliwie w aktywnoƑci kobiet zwiČzanych
z peųnieniem okreƑlonej funkcji podstawowČ rolħ odgrywajČ cechy osobowoƑciowe poszczególnych paŷ. NaleǏy jednak podkreƑliđ, Ǐe nadal w wielu wsiach na terenie Polski
dominuje stereotyp, Ǐe kobiety postrzegane sČ jako osoby, które nie powinny ubiegađ
siħ o stanowiska publiczne. Ponadto warto podkreƑliđ, Ǐe tradycyjne postrzeganie roli
kobiet w Ƒrodowisku wiejskim nadal utoǏsamiane jest z kreowaniem wizerunku kobiety,
która boryka siħ z brakiem wiary we wųasne siųy, odczuwa obawħ przed ryzykiem, lħk
przed opiniČ spoųecznČ11. JednakǏe w opracowaniach i raportach GUS (2018) moǏna zauwaǏyđ, Ǐe z roku na rok roƑnie liczba kobiet sprawujČca wųadzħ na róǏnych szczeblach12.
RównieǏ Podgórska-Rykaųa (2016)13 oraz Matysiak (2014)14 podkreƑliųy, w swoich badaniach, Ǐe obecnie wzrosųo zainteresowanie aktywnoƑciČ politycznČ kobiet, która pozwala na dziaųanie na rzecz rozwoju lokalnego.

Charakterystyka gminy Gniezno – wybrane zagadnienia
Gmina Gniezno leǏy we wschodniej czħƑci województwa wielkopolskiego na WysoczyǍnie GnieǍnieŷskiej, która jest naturalnym wododziaųem dzielČcym dorzecze Warty
i Wisųy. LeǏy ona w granicach administracyjnych powiatu gnieǍnieŷskiego. W skųad gminy
Gniezno wchodzČ miejscowoƑci: Braciszewo, Dalki, Dħbowiec, Ganina, GoƑlinowo, Jan9

Ustawa o samorzČdzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95)
H. Izdebski: Jednostki pomocnicze gminy – pomiħdzy organami gminy a obywatelami jako podmiotem wųadzy lokalnej, SamorzČd Terytorialny 2011, nr 12, s. 95–110; K. Kajdanek: W poszukiwaniu nowej roli? Soųtysi urbanizujČcych siħ wsi podmiejskich Wrocųawia, WieƑ i Rolnictwo 2011, nr 1,
s. 87–106; K. KrzyǏanowska: PrzedsiħbiorczoƑđ na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 5; B. Szczepaŷska, J. Szczepaŷski: Wspóųczesne role kóų
gospodyŷ wiejskich w spoųecznoƑciach lokalnych (na przykųadzie województwa dolnoƑlČskiego), Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2019, nr 68, s. 67–72; M. Wojcieszak: Women’s cooperation
in Polish rural areas, Proceedings of the 2019, International Conference „Economic Science for Rural
Development” 2019, nr 50, s. 248–256. DOI: 10.22616/ESRD.2019.031.
11
M. Marks-Krzyszkowska: Ekonomiczne i spoųeczno-kulturowe aspekty braku aktywnoƑci zawodowej
kobiet na wsi oraz sposoby ich ograniczania, WieƑ i Rolnictwo 2012, nr 4, s. 128–137.
12
Gųówny UrzČd Statystyczny: Rocznik Statystyczny 2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018.
13
J. Podgórska-Rykaųa: Polityka równoƑci pųci na szczeblu samorzČdowym, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 89–109.
14
I. Matysiak: Rola soųtysów we wspóųczesnych…, op. cit., s. 26.
10
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kowo Dolne, Janówko, Kalina, Krzyszczewo, Lubochnia, Lulkowo, Babiszynek, MČczniki,
Mnichowo, Modliszewko, Napoleonowi, Obora, Obórka, Osiniec, Piekary, Pszczyn, Pyszczynek, Skiereszewo, StrzyǏewo KoƑcielne, StrzyǏewo Paczkowe, StrzyǏewo Smykowe,
Szczytniki Duchowe, Weųnica, Wierczbiczany, Winiary, Wola Skorzħcka, Zdziechowa. Gmina w sposób doƑđ równomierny okala miasto Gniezno, które jest centrum gospodarczym
i kulturalnym powiatu. Powierzchnia gminy wynosi 178 km2. Jest drugČ co do wielkoƑci
gminČ w powiecie gnieǍnieŷskim (rys. 1). Zamieszkuje jČ blisko 12 tysiħcy osób15.
LudnoƑđ gminy Gniezno liczy obecnie 11 951 osób, w tym 8383 mħǏczyzn i 3568 kobiet. Stanowi ona 6,71% ludnoƑci caųego powiatu16. Pod wzglħdem liczby ludnoƑci gmina
Gniezno zajmuje pierwsze miejsce wƑród gmin wiejskich oraz czwarte wƑród wszystkich
gmin naleǏČcych do powiatu gnieǍnieŷskiego (tab. 1). AnalizujČc għstoƑđ zaludnienia,
gmina Gniezno zajmuje drugie miejsce wƑród gmin wiejskich i siódme miejsce wƑród
wszystkich gmin zlokalizowanych na terenie powiatu gnieǍnieŷskiego (rozpatrywanych
wspólnie)17. Najwiħcej osób mieszka we wsi Zdziechowa (9,55%), Babiszynku (7,26%),
Jankowie Dolnym (6,70%), Mnichowie (5,33%), Modliszewku (4,95%), Osincu (4,91%),
Piekarach (4,72%), Szczytnikach Duchownych (4,61%), GoƑlinowie (4,19%). Razem
w miejscowoƑciach tych mieszka blisko 60% mieszkaŷców caųej gminy.
Tabela 1. Profil gminy Gniezno (podstawowe dane)
Wyszczególnienie

2016
11 364
64
100
4 289
4 154

Lata
2017
11 614
65
101
4 538
5 158

2018
11 951
67
101
4 679
5 427

LudnoƑđ
LudnoƑđ na 1 km2
Kobiety na 100 mħǏczyzn
Dochody ogóųem budǏetu gminy na 1 mieszkaŷca w zų
Wydatki ogóųem budǏetu gminy na 1 mieszkaŷca w zų
Udziaų bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnoƑci w wieku
3,5
2,8
2,0
produkcyjnym (%)
Turystyczne obiekty noclegowe*
2
2
2
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze EGON na 10 tys.
1 794
1 840
1 893
ludnoƑci w wieku produkcyjnym
Mieszkania oddane do uǏytkowania na 10 tys. ludnoƑci
111
131
158
PracujČcy na 1000 ludnoƑci**
*Dane dotyczČ obiektów noclegowych posiadajČcych 10 i wiħcej miejsc.
**Bez podmiotów gospodarczych liczbie pracujČcych do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych
w rolnictwie.
ródųo: https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_gmin/powiat_
gnieznienski/gm_wiejska_gniezno.pdf (dostħp: 20.05.2020).

15

https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_gmin/powiat_
gnieznienski/gm_wiejska_gniezno.pdf (dostħp: 20.05.2020).
16
Ibidem (dostħp: 22.05.2020).
17
Ibidem (dostħp: 21.05.2020).
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Historia gminy Gniezno jest bardzo bogata. Pojezierze GnieǍnieŷskie to jeden
z najpiħkniejszych zakČtków w gminie. W obrħbie Pagórków GnieǍnieŷskich ma interesujČcČ rzeǍbħ terenu urozmaiconČ dolinČ Weųny i stokami Wysoczyzny GnieǍnieŷskiej.
Przez kilka wsi zlokalizowanych w obrħbie gminy Gniezno przebiega wielkopolski odcinek szlaku Ƒw. Jakuba – jednego z najwiħkszych szlaków kulturowych w Europie i jednego
z najwaǏniejszych chrzeƑcijaŷskich szlaków pielgrzymkowych. Przez poszczególne miejscowoƑci gminy Gniezno przebiega Szlak Piastowski, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najczħƑciej przemierzanych szlaków turystycznych w Polsce. Na terenie
gminy wystħpujČ takǏe liczne walory przyrodnicze, m.in.: malowniczo poųoǏone jeziora,
które stanowiČ interesujČcy element krajobrazu.

Rysunek 1. Mapa gminy Gniezno
ródųo: http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/nasza-gmina.html (dostħp: 25.05.2020).

Cel i metody badaŷ
Celem opracowania jest analiza poziomu uczestnictwa kobiet w wiejskim samorzČdzie na przykųadzie sprawowania funkcji soųtysa w gminie Gniezno oraz ukazanie roli
i znaczenia kobiet soųtysów w ksztaųtowaniu lokalnego rozwoju na przykųadzie tej gminy.
W badaniach przyjħto problem badawczy: Jakie czynniki zdecydowaųy o kandydowaniu
kobiet na stanowisko soųtysa oraz czy ich praca wpųywa na rozwój lokalny regionu?
W pracy posųuǏono siħ klasycznČ analizČ dokumentów, na które skųadaųa siħ literatura naukowa z zakresu rozwoju lokalnego. W drugiej czħƑci artykuųu przedstawiono
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wyniki badaŷ wųasnych, które zostaųy przeprowadzone w marcu 2020 roku na próbie
15 osób (kobiet) z wykorzystaniem metody ankiety bezpoƑredniej, które sprawujČ funkcjħ soųtysa. Dobór respondentów byų celowy, a samo badanie byųo anonimowe. Zostaųo
ono zrealizowane podczas walnego zebrania wszystkich soųtysów gminy Gniezno.

Wyniki badaŷ
Na terenie gminy Gniezno funkcjonuje 30 soųectw. Do 2018 roku w gminie tej stanowisko soųtysa obejmowaųo blisko 90% mħǏczyzn. Po ostatnich wyborach samorzČdowych w 2018 roku sytuacja siħ zmieniųa i aktualnie to stanowisko piastuje 50% kobiet.
Co ciekawe, po wyborach samorzČdowych kobiety objħųy stanowisko soųtysa we wszystkich wiħkszych wsiach, gdzie liczba mieszkaŷców wynosi powyǏej 150 osób (np. wieƑ
Zdziechowa, GoƑlinowo, Wierzbiczany, Babiszynek, Osiniec).
Wiek respondentek byų doƑđ zróǏnicowany. PrzewaǏaųy mųode osoby (poniǏej
40. roku Ǐycia), których byųo osiem. Kobiet pomiħdzy 40. a 60. rokiem Ǐycia byųo szeƑđ,
a tylko jedna respondentka to pani powyǏej 60 lat. Poziom wyksztaųcenia byų relatywnie wysoki. W gųównej mierze dominowaųy respondentki, które ukoŷczyųy studia wyǏsze
(byųo ich siedem) oraz szkoųħ ƑredniČ (cztery). Pozostaųe panie miaųy ukoŷczonČ szkoųħ
zasadniczČ zawodowČ oraz podstawowČ.
AnalizujČc Ǎródųo utrzymania wskazane przez respondentki, moǏna zauwaǏyđ, Ǐe
wiħkszoƑđ badanych zadeklarowaųa, Ǐe pracuje poza rolnictwem oraz prowadzi wųasnČ
dziaųalnoƑđ gospodarczČ (dziewiħđ kobiet). Trzy panie potwierdziųy, Ǐe ich Ǎródųem utrzymania sČ dochody z pracy wųasnej w gospodarstwie. Pozostaųe respondentki potwierdziųy, Ǐe utrzymujČ siħ z renty lub emerytury oraz obecnie nie wykonujČ pracy zarobkowej (tab. 2).
Badane zapytane zostaųy takǏe o powody, którymi kierowaųy siħ podczas kandydowania na stanowisko soųtysa (rys. 2). Gųównym motywem byųa przede wszystkim potrzeba
wprowadzenia zmian, chħđ zrobienia czegoƑ dla lokalnej spoųecznoƑci, brak kompetencji
i aktywnoƑci poprzedniego soųtysa, czy satysfakcja z pracy jako spoųecznik i organizator.
Ponadto badane wskazaųy takǏe, Ǐe powodem byųy takie aspekty, jak: „rozpoznawalnoƑđ
soųtysa”, „mieszkaŷcy wsi liczČ siħ ze zdaniem soųtysa”, „soųtys to prestiǏ” oraz „moǏliwoƑđ zaistnienia w urzħdzie gminy”.

Tabela 2. Status badanych kobiet peųniČcych funkcjħ soųtysów na rynku pracy
Status respondentki

Soųtyski (N = 15)

Praca w gospodarstwie rolnym

3

Praca najemna poza gospodarstwem rolnym

5

Prowadzenie dziaųalnoƑđ gospodarczej

4

Renta, emerytura

2

Nie pracuje
ródųo: opracowanie wųasne.

1
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zaspokojenie własnej ambicji

2

satysfakcja z pracy jako społecznik i organizator

3

możliwość nawiązania nowch kontaktów i współpracy

6

brak kompetencji i aktywności poprzedniego sołtysa

7

chęć zrobienia czegoś dla lokalnej społeczności

10

potrzeba wprowadzenia zmian

13

*Badane mogųy wskazađ wiħcej niǏ jednČ odpowiedǍ oraz okreƑliđ powód.

Rysunek 2. Powody kandydowania na stanowisko soųtysa (N = 15)
ródųo: badania wųasne.

Peųnienie funkcji gospodarza wsi jest funkcjČ honorowČ, ale takǏe wyzwaniem, które
z pewnoƑciČ nie polega tylko na pobieraniu podatków rolnych czy podatku od nieruchomoƑci. Panie peųniČce funkcjħ soųtysa aktywizujČ mieszkaŷców wsi i z pewnoƑciČ sČ siųČ
napħdowČ mobilizujČcČ do dziaųania na wielu polach. BadajČc zrealizowane inicjatywy
i przedsiħwziħcia przez soųtyski moǏna wskazađ, Ǐe respondentki najchħtniej angaǏujČ siħ
w dziaųalnoƑđ spoųecznČ, zachħcajČc gospodynie do wyrabiania i promowania lokalnych
produktów (rys. 3). Przykųadem moǏe byđ tutaj zespóų kóų gospodyŷ wiejskich (KGW),
które funkcjonujČ na terenie gminy, wygrywajČc liczne konkursy kulinarne. Ponadto
szeƑđ paŷ peųniČcych funkcjħ soųtysa jest inicjatorkami zaųoǏenia KGW. Liderki na wsi organizujČ liczne spotkania i zabawy (np. zabawy andrzejkowe, karnawaųowe, doǏynkowe,
bal seniora, a takǏe spotkania z aktorami miejscowego teatru w GnieǍnie czy autorami
11

8
7

4

4
3

zachęcanie gospodyń zakładanie Kół Gospodyń organizacja różnego
Wiejskich ( KGW)
rodzaju spotkań, zabaw
wiejskich do wyrabiania
tanecznych
i promowania lokalnych
produktów

organizacja szkoleń np. wnioskowanie o dotacje zgłaszanie wizerunku wsi
UE
do lolanych inicjatyw
komputerowych,
w zakresie
przedsiębiorczości

*Badane mogųy wskazađ wiħcej niǏ jednČ odpowiedǍ.

Rysunek 3. Inicjatywy zrealizowane przez badane na stanowisko soųtysa [N = 15]
ródųo: badania wųasne.
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ksiČǏek). InteresujČcym zagadnieniem podjħtym w badaniu byų obszar dotyczČcy korzyƑci i ograniczeŷ wynikajČcych z peųnienia funkcji soųtysa wsi (rys. 4).
WƑród wachlarza korzyƑci, które wynikajČ z peųnienia funkcji soųtysa, respondentki wskazaųy przede wszystkim na aspekty, których istotČ jest budowanie wewnħtrznej
pozycji, kompetencji spoųecznych i samorealizacji. WaǏnym elementem byųo takǏe nawiČzywanie nowych kontaktów zarówno na obszarze wsi, jak i poza niČ. Z kolei wƑród
ograniczeŷ i obaw zwiČzanych z piastowaniem urzħdu, badane wskazaųy na brak doƑwiadczenia zwiČzanego z peųnionČ funkcjČ, lħk oraz strach dotyczČcy objħtej funkcji,
oraz opór miejscowej spoųecznoƑci w zakresie wspóųpracy. Podobne wyniki zaprezentowaųy Matysiak (2014)18, Podgórska-Rykaųa (2016)19 oraz Fuszara (2013)20.
Korzyści [%]
poczucie satysfakcji z pełnionej funkcji

13

nawiązywanie nowych kontaktów

11

wzrost pewności siebie

9

zaangażowanie w życie społeczne
opanowanie kompetencji społecznych

6
3

Obawy i ograniczenia [%]
brak doświadczenia i kompetencji związany
z pełnioną funkcją

13

strach przed pełnieniem funkcji gospodarza
wsi

12

opór miejscowej społeczności w zakresie
współpracy

11

świadomość odpowiedzialności za lokalną
społeczność
słaba sytuacja wewnętrzna wsi np. konfliky
wewnętrzne

8
5

*Badane mogųy wskazađ wiħcej niǏ jednČ odpowiedǍ.

Rysunek 4. KorzyƑci i ograniczenia zwiČzane z peųnienia funkcji soųtysa wedųug badanych
(N = 15)
ródųo: badania wųasne.
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W bieǏČcym roku jedna z paŷ zainicjowaųa i zgųosiųa wieƑ GoƑlinowo do konkursu
„Podwórko Talentów NIVEA”. Ponadto liderki na wsi podejmujČ trud i wnioskujČ o Ƒrodki
z budǏetu Unii Europejskiej m.in. na budowanie placów zabaw na wsi, promowanie lokalnej kuchni (np. danie plynza z gzikiem) oraz wsparcie miejscowych szkóų i przedszkoli.
Kobiety piastujČce aktualnie urzČd soųtysa to osoby mųode, w zwiČzku z tym niemal trzy
czwarte z nich komunikuje siħ z miejscowČ spoųecznoƑciČ za pomocČ mediów spoųecznoƑciowych. Ponadto panie chħtnie tworzČ stronħ wioski na Facebooku, informujČc na
bieǏČco o wszystkich istotnych wydarzeniach w obrħbie gminy.

Podsumowanie
WspóųczeƑnie oczekiwania spoųeczne sČ coraz wiħksze, dlatego niezwykle trudno jest
byđ dobrym gospodarzem wsi speųniajČcym okreƑlone wymagania. To wųaƑnie od soųtysów, ich postħpowania i kompetencji zaleǏy, czy w danej spoųecznoƑci tħtni Ǐycie, czy
pojawiajČ siħ róǏne inicjatywy i czy jest wiele spraw integrujČcych mieszkaŷców.
W analizowanej gminie Gniezno po ostatnich wyborach samorzČdowych 50% mandatów na stanowisko soųtysa otrzymaųy kobiety. Badane respondentki to w gųównej
mierze osoby mųode, wyksztaųcone, które zdecydowaųy siħ objČđ ten urzČd ze wzglħdu na moǏliwoƑđ samorealizacji i zaspokojenia wųasnych aspiracji. WaǏnym motywem
podjħcia przez nie trudu peųnienia tej funkcji byųa chħđ zrobienia czegoƑ dla miejscowej
spoųecznoƑci oraz potrzeba wprowadzenia zmian. Autorka pracy ma ƑwiadomoƑđ ograniczeŷ, które wynikajČ przede wszystkim z doboru próby oraz jej liczebnoƑci. PowyǏsze
rozwaǏania moǏna zatem traktowađ jako przyczynek do dalszych i pogųħbionych badaŷ
w zakresie roli i znaczenia soųtysek w ksztaųtowaniu lokalnego rozwoju.
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The role woman-administrator village in shaping local development
Summary. The aim of the article is to analyze the level of women’s participation in rural selfgovernment on the example of the reeve function in Gniezno commune and to show the role and
importance of women reevees in shaping local development on the example of this commune.
The paper uses primary and secondary source materials. Secondary sources are scientific
literature on local development and local government. The first part of the article presents
the role and importance of the village leader and presents the most important information
about the analyzed commune. Primary sources are the results of research conducted in March
2020 on the involvement of women in the role of village leader in the municipality of Gniezno
using the survey technique. On the basis of the results of the conducted research, it can be
concluded that in this commune there has been an increase in the number of women in the
local environment playing the role of village hosts. Respondents indicated that the main reason
for their candidacy for this function was a strong need for changes in the village. The positive
benefit of performing the function of a village leader was to build a network of new contacts,
increase in self-fulfilment, experience and social competences.
Key words: woman, mayor, local authority, village
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