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PRZYGOTOWYWANIE KONKURENCYJNO ŚCI JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJ ĄCYCH  

W POLSKIM AGROBIZNESIE DO WARUNKÓW UNII 
EUROPEJSKIEJ 

1.Wstęp 
 Aktualnie w polskim agrobiznesie możemy wyróżnić wiele różnych form 
organizacyjnych polskich przedsiębiorstw, które już w niedalekiej przyszłości będą 
musiały konkurować z wysoko wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami z Unii 
Europejskiej funkcjonującymi w niej od kilkudziesięciu lat. Nie stwarza to korzystnej 
pozycji właścicielom polskich przedsiębiorstw, którzy oprócz tego, że niejednokrotnie 
stosują przestarzałe formy i środki produkcji, to nie będą korzystali przynajmniej w 
początkowym stadium akcesji z pełnych dopłat przysługującym rolnikom unijnym. Z 
tego względu należy się zastanowić, w jaki sposób można zapobiec szerzeniu się 
znacznej dysproporcji pomiędzy warunkami gospodarowania polskich i wcześniejszych 
unijnych przedsiębiorstw. Należy również zauważyć, że z podobnymi problemami 
będzie się spotykać pozostałe dziewięć nowych członków Unii Europejskiej, chociaż w 
różnym zakresie jeśli chodzi o całość rolnictwa. Wprowadzenie rynkowych zasad do 
polskiego systemu ekonomicznego nie spowodowało radykalnych zmian w sposobie 
funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych, a większość gospodarstw ma trudności w 
znalezieniu swojego miejsca w nowych warunkach. Sprostanie nowym regułom rynku 
zmusza do poprawienia efektywności gospodarowania i konkurencyjności 
wytwarzanych produktów, czego realizacja wymaga podjęcia intensywnych działań 
zmierzających do zmiany poziomu oraz struktury aparatu wytwórczego. Wymaga to 
konieczności zaangażowania znacznych środków finansowych, co w przypadku spadku 
dochodów z rolnictwa jest w realizacji zadaniem bardzo trudnym. Polskie 
przedsiębiorstwa rolne nie zawsze są w stanie wyasygnować potrzebne kwoty na 
dostosowanie do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Wpływa na to  
prowadzona polityka państwa wobec rolnictwa i ograniczone możliwości finansowe w 
tym zakresie. W tej kwestii mogłaby dopomóc właściwie prowadzona polityka 
kredytowa wspierająca działania modernizacyjne i restrukturyzacyjne w obrębie 
polskiego rolnictwa, która mogłaby umocnić działalność przynajmniej niektórych 
przedsiębiorstw rolnych. Polskie przedsiębiorstwa muszą poszerzać swoje wysiłki 
inwestycyjne, gdyż nie jest możliwe sprawne i efektywne funkcjonowanie gospodarstw 
rolnych bez inwestowania w środki produkcji, co jest niezwykle ważne w związku z 
koniecznością przybliżenia standardu potencjału wytwórczego polskich przedsiębiorstw 
do poziomu istniejącego w Unii Europejskiej. Jednostki organizacyjne funkcjonujące w 
polskim agrobiznesie muszą się przygotować do konkurencji nie tylko na rynku polskim, 
ale i na rynkach zagranicznych, gdyż z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej 
przestaną obowiązywać cła, a do tego trzeba będzie się liczyć z nowymi przepisami 
dotyczącymi norm jakościowych. Zasadniczą kwestią rozwiązania zadań wynikających z 
bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych jest potrzeba zauważenia 
konieczności rozwoju inwestycyjnego przez samych zarządców oraz praktyczne im 
sprostanie. Implikować to będzie wyjściową sytuację polskich przedsiębiorstw rolnych 
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w strukturach unijnych, gdzie nie będzie istotna wielkość obszarowa przedsiębiorstwa 
rolnego, a jedynie jego możliwości produkcyjne i konkurencyjne.  

 
2.Determinanty i bariery funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

 w polskim agrobiznesie. 
Ze względu na formę organizacyjną przedsiębiorstwa w strukturze polskiego 

agrobiznesu możemy wyróżnić indywidualne gospodarstwa chłopskie, jednostki 
prywatne poza rolnictwem, przedsiębiorstwa powstałe po wielkoobszarowych  
gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwa partnerskie, spółdzielnie i spółki akcyjne 
(korporacje). Indywidualne gospodarstwa chłopskie, których w rolnictwie polskim 
ilościowo jest najwięcej posiadają cechy prywatnego przedsiębiorstwa, które jest 
podmiotem gospodarczym, a jego cel to dostarczanie dóbr i usług potencjalnym 
nabywcom oraz maksymalizacja zysku.1  Przez pryzmat  indywidualnych gospodarstw 
rolnych jest oceniany stan polskiego rolnictwa, który według ekspertów unijnych ma 
przede wszystkim charakter ekologiczny. Jednak polskie rolnictwo to nie tylko 
indywidualne gospodarstwa rolne, ale również inne wyspecjalizowane jednostki 
gospodarcze. Niezwykle ważnym jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom oparcia 
w wyspecjalizowanych instytucjach, które w momencie uzyskania członkostwa w Unii 
Europejskiej umożliwiłby wprowadzenie wszystkich obowiązujących instrumentów 
Wspólnej Polityki Rolnej. Koniecznym staje się również przygotowanie do 
wprowadzenia w Polsce Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), który 
został utworzony Rozporządzeniem Rady nr 3508/92, 820/97, Rozporządzeniami 
Komisji nr 3887/92, 1141/97 oraz Dyrektywą 92/102/EEC. Funkcjonowanie tego 
systemu ma służyć ujednoliceniu  administracji Wspólnej Polityki Rolnej we wszystkich 
państwach członkowskich UE. W systemie tym gromadzone są informacje pochodzące 
od rolników, które dają podstawy do wypłacania rekompensat przysługujących z 
różnych tytułów. System ten gromadzi również informacje z zakresu ochrony 
środowiska i rolnictwa ekologicznego. Fundusze, na podstawie wyliczeń IACS 
wypłacają rolnikom agencje interwencyjne. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej jest instytucją odpowiedzialną za realizację programu działań 
dostosowujących polskie rolnictwo do wymogów Układu Europejskiego, jak również 
prowadzi prace nad dostosowaniem polskiego rolnictwa do zasad Wspólnej Polityki 
Rolnej. W momencie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej ograniczony 
zostanie zakres stanowienia polityki rolnej w naszym kraju na rzecz realizacji wspólnej 
polityki Unii wobec rolnictwa. Wówczas MRiGŻ będzie odpowiedzialne za 
zaplanowanie i przeprowadzenie większości zmian instytucjonalnych i organizacyjnych 
w procesie dostosowania polskiego rolnictwa do przyszłego członkostwa w Unii 
Europejskiej. Wtedy będzie można odpowiedzieć sobie na pytanie jakie 
przedsiębiorstwa z jakimi mają konkurować, oraz które z jednostek gospodarczych 
mogłyby korzystać z pomocy państwa w poszerzaniu swoich zdolności produkcyjnych i 
budowaniu siły konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.  

 
3. Umożliwianie konkurencji polskich jednostek agrobiznesu w fazie 

przedakcesyjnej do Unii Europejskiej. 
W warunkach, gdy staniemy się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej 

należy wyznaczyć, czy konkurencja ma się odbywać pomiędzy indywidualnymi 
gospodarstwami rolnymi, pomiędzy przedsiębiorstwami produkującymi w tej samej 
branży, czy też wszystkie przedsiębiorstwa polskie powinny konkurować z 

                                                           
1 “Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwo Europa. Warszawa 1999. 
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przedsiębiorstwami zagranicznymi. Ewentualny brak przystąpienia do Unii Europejskiej 
spowodowałoby duże straty w polskim agrobiznesie, a szczególnie w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw rolnych. Byłyby to straty ekonomiczne bezpośrednio implikowane przez 
słabszą pozycję polskich przedsiębiorstw na rynku Unii w porównaniu z innymi 
podmiotami, funkcjonującymi wewnątrz ugrupowania, a także brak udziału w 
politycznych decyzjach dotyczących ogólnego rozwoju agrobiznesu w Europie.  
 Po przystąpieniu Polski do struktur unijnych można się spodziewać wzrostu 
efektywności działalności gospodarczej jednostek gospodarczych występujących w 
agrobiznesie. Z ogólnie funkcjonujących przedsiębiorstw zostaną wyeliminowane 
najbardziej nieefektywne, co może doprowadzić do konieczności ich wcześniejszej 
reorganizacji lub rekonwersji zatrudnionych w nich pracowników. Upadek słabo 
funkcjonujących przedsiębiorstw może doprowadzić również do powstania w ich 
miejsce nowych, nowocześnie funkcjonujących przedsiębiorstw, które wybiorą 
korzystny kierunek swej działalności gospodarczej. Równocześnie zniesienie wszystkich 
utrudnień granicznych oraz zbliżenie instytucjonalnych warunków działania podmiotów 
gospodarczych w Polsce do obowiązujących w Unii spowoduje wzrost wewnętrznej 
konkurencji na polskim rynku. Nie wszystkie polskie jednostki gospodarcze wytrzymają 
te ograniczenia, część z nich będzie musiała zmniejszyć produkcję, a pewna ich grupa 
ulegnie likwidacji. Perspektywicznie konieczne przekształcenia polskich jednostek 
gospodarczych spowodują poprawę ich efektywności i kontynuowanie rozwoju 
gospodarczego polskiego agrobiznesu w przyszłości.  
 Swoją pomoc dla polskich jednostek gospodarczych Unia Europejska 
realizowała już we wczesnych latach dziewięćdziesiątych. W zakresie agrobiznesu i 
rolnictwa było to: 
• udział w zmianach struktury własnościowej polskiego rolnictwa, pomoc w 

prywatyzacji 1400 byłych państwowych przedsiębiorstw rolnych i wzmocnienie 
pozycji gospodarstw rodzinnych; 

• pomoc techniczna dla ogólnej infrastruktury bankowej – powstanie niezależnych 
banków spółdzielczych świadczących usługi finansowe dla rolnictwa; 

• pomoc przy tworzeniu struktur instytucjonalnych i prawnych dla rozwoju 
spółdzielczości rolniczej; 

• pomoc przy restrukturyzacji i prywatyzacji polskich przedsiębiorstw; 
• pomoc przy tworzeniu Programu Powszechnej Prywatyzacji i Programu 

Prywatyzacji Regionalnej; 
• przygotowanie przedsiębiorstw do prywatyzacji kapitałowej; 
• pomoc dla polskich przedsiębiorstw w promocji eksportu; 
• finansowanie małych projektów infrastrukturalnych umożliwiających rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw w regionach słabiej rozwiniętych.2 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zgodnie z potrzebami polskiej wsi i 

rolnictwa oraz stosownie do priorytetów Programu Phare działania FAPA wynikające z 
„Wieloletniego Programu Pomocy Phare dla Wsi i Rolnictwa” oraz  opierające się na 
założeniach przyjętych przez rząd w „Strategii dla Polski”, jak również w „Założeniach 
polityki rolnej do 2000 roku” realizowano następujące projekty z zakresu: 
• dostosowywania ram prawnych sektora rolnego do wymogów Unii; 
• kontroli jakości żywności oraz służb weterynaryjnych i fitosanitarnych; 
• edukacji rolniczej, badań i doradztwa rolniczego; 

                                                           
2 PHARE w Polsce, Inicjatywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 
Bruksela 1995, s.185-204. 
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• wsparcia MRiGŻ w kreowaniu polityki rolnej i szkoleniu personelu w zakresie 
problemów integracji; 

• promocji i monitorowania handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi i 
wsparcia budowy systemu informacji rynkowej; 

• wspierania organizacji producentów rolnych; 
• rozwoju rynku ziemi i katastru ziemskiego; 
• rozwoju rynków hurtowych; 
• wsparcia dla grup marketingowych i spółdzielczości wiejskiej; 
• wsparcia dla banków spółdzielczych; 
• edukacji i upowszechniania informacji na temat Unii Europejskiej i integracji 

polskiego rolnictwa. 
Należy jednak zauważyć, że środki z programu Phare były zbyt małe, aby przy ich 

pomocy można było zrealizować zadania, których realizacja wymaga bardzo dużych 
nakładów i czasu, niemniej jednak umożliwiły wsparcie działań podejmowanych przez 
nasz kraj w tym zakresie. 

Aby wesprzeć przygotowania polskiego sektora rolnego, rolno-spożywczego i 
obszarów wiejskich na początku XXI stulecia został przygotowany szeroko 
rozpowszechniony program przedakcesyjny SAPARD. Jego zadaniem jest 
przyspieszenie procesu dostosowywania się rolnictwa do wymogów Wspólnoty, jak 
również przygotowywanie  administracyjne przyszłych członków Unii Europejskiej do 
korzystania z funduszy strukturalnych.  

Program ten, zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 
czerwca 1999 roku w sprawie wsparcia Wspólnoty dla przedakcesyjnych środków 
działania na rzecz Rolnictwa oraz Rozwoju Wsi w kandydujących krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym, ma służyć dwóm zasadniczym 
celom: 
1) wsparciu wdrożenia acquis communautaire w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i 

regulacji dotyczących wsi i rolnictwa, 
2) rozwiązywaniu głównych problemów specyficznych dla krajów kandydujących w 

celu adaptacji sektora rolnego i obszarów wiejskich do przyszłego członkostwa.3 
 
4. Warunki konkurencyjno ści polskich jednostek agrobiznesu w Unii 

Europejskiej. 
 Przystąpienie do Unii Europejskiej oraz przyjęcie realizacji zasad Wspólnej 
Polityki Rolnej oznacza konieczność umożliwienia działań zmniejszających różnice w 
konkurencji pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami, a wcześniej funkcjonującymi we 
Wspólnocie. Dostosowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w strukturach 
Unii Europejskiej jest wyzwaniem strategicznym w okresie przedakcesyjnym stojącym 
przed wszystkimi zarządami firm polskiego agrobiznesu. Jest to szczególnie trudne do 
realizacji, gdyż do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pozostało niewiele czasu, a 
polskie przedsiębiorstwa wymagają jeszcze wielu przeobrażeń, dostosowania i 
wdrożenia postępu, aby nie zostać zniszczonym przez silne przedsiębiorstwa unijne. 
Polskie przedsiębiorstwa według naszego rządu i ekspertów IERiGŻ mają duże szanse 
na pozytywne włączenie się w struktury Wspólnoty pod warunkiem wyeliminowania 
braków i zaległości.  

                                                           
3 Wieliczko B., Przedakcesyjny Program Sapard. Dotychczasowe doświadczenia krajów 
kandydackich. IERiGŻ. Warszawa 2002. S.5-6.  
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 Oceniając szanse konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w Unii 
Europejskiej należy wziąć pod uwagę ich społeczno – finansowe warunki 
funkcjonowania. Przedsiębiorstwa polskiego agrobiznesu cechuje: 
• niski standard technologiczny i jakościowy, 
• słabo rozwinięty marketing, zarządzanie strategiczne, logistyka, kontrola jakości, 
• znikomy stopień kooperacji i współdziałania przedsiębiorstw, 
• mały stopień integracji pionowej, 
• słaba organizacja przedsiębiorstw z rozbudowaną hierarchią zarządzania, 
• zajmowanie ograniczonych rynków zbytu, 
• brak ukierunkowania się na produkcję ekologicznej żywności, 
• brak opracowanych i przyjętych strategii działania na moment wejścia na polski 

rynek zagranicznych konkurentów, 
• brak dokładnego planu działania wejścia na rynek Unii Europejskiej ze swoimi 

produktami oraz sposobów ich gospodarowania w warunkach wzmożonej 
konkurencji. 
Należy wziąć pod uwagę, że warunki konkurencyjne funkcjonowania polskich 

przedsiębiorstw agrobiznesu w Unii Europejskiej są takie same dla wszystkich krajów 
członkowskich. Przedsiębiorstwa nowe napotkają wiele utrudnień, ale w momencie 
włączenia się do struktur unijnych będą musiały zaakceptować jej reguły, niezależnie od 
tego, czy będą służyć wzrostowi efektywności i rozmiarów produkcji, do czego zmuszać 
będzie Unia Europejska, gdyż od lat boryka się sama z ogromnymi problemami 
nadprodukcji. Ma to istotne znaczenie, gdyż Polska jest krajem typowo rolniczym z 
dużymi zasobami pracy i ziemi w rolnictwie, co w porównaniu z gospodarkami krajów 
Unii Europejskiej stawia nas w niekorzystnej sytuacji. Nie oznacza to wcale, że polskie 
przedsiębiorstwa agrobiznesu w momencie pełnego unijnego członkostwa stoją na 
straconej pozycji. Wobec wielu czynników ograniczających polskie przedsiębiorstwa 
muszą poszukiwać własnych szans w celu zaistnienia na rynku Unii Europejskiej i 
zajęcia na nim znaczącej pozycji. Szans takich należy upatrywać w tym, że: 
• rynek europejski jest terenem wspólnym dla wszystkich członków unijnym i będzie 

stawiał czoła konkurencji wewnętrznej i globalnej, 
• w Polsce istnieje duża szansa na szersze zaangażowanie przedsiębiorstw 

przetwórczych w kształtowanie jakości i stabilności dostaw surowców rolnych, 
• polskie przedsiębiorstwa będą współuczestniczyć w zawieraniu wielostronnych 

umów handlowych z krajowymi i zagranicznymi firmami, 
• w razie konieczności przedsiębiorstwa będą mogły, tak jak dzisiaj zmieniać swą 

formę organizacyjną, będą się łączyć i przekształcać, tworzyć korporacje, zawierać 
sojusze marketingowe i strategiczne, 

• polskie przedsiębiorstwa przedstawią również swoją ofertę produkcyjną, która 
stanowić będzie uzupełnienie dla istniejącej już w Unii, 

• atutem dla polskich przedsiębiorstw stanie się brak granic i ograniczeń celnych co 
wpłynie na korzystniejsze rozliczenia międzynarodowe, 

• na polski rynek wejdzie wiele przedsiębiorstw zagranicznych, co zmusi polskie 
przedsiębiorstwa do jeszcze lepszej  jakościowo i wydajniejszej produkcji, przez co  
wymusi ich rozwój, 

• w polskich przedsiębiorstwach istnieje możliwość zastosowania nowoczesnych 
technologii, co niewątpliwie doprowadzi do stanu, że polskie przedsiębiorstwa będą 
liczyć się w globalnej produkcji rolniczej Unii Europejskiej, 

• duża liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w polskim agrobiznesie 
predystynuje do stwierdzenia, że w polskim agrobiznesie i jego otoczeniu 
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podejmuje działalność wiele osób posiadających cechy przedsiębiorcze i stanowiący 
w ten sposób ogromny kapitał ludzki, 

• osoby prowadzące firmy i przedsiębiorstwa w polskim agrobiznesie są 
przyzwyczajone do trudnych warunków funkcjonowania, w czym należy upatrywać 
ogromną szansę dla poszukiwania przez nie np. niezagospodarowanych i 
pomijanych dotychczas nisz rynkowych, poszukiwania nowych rynków zbytu oraz 
twardej, ale skutecznej walki z występującymi na rynku podmiotami 
konkurencyjnymi. 

 
Wnioski końcowe 

Biorąc pod uwagę to, że moment przystąpienia Polski do Unii Europejskiej bardzo 
się przybliża jednostki gospodarcze polskiego agrobiznesu muszą być w pełni 
przygotowane do sprostania konkurencji na rynku Unii Europejskiej. Aby skutecznie 
podjąć walkę w zajmowaniu znaczącej pozycji rynkowej ich zarządy i menedżerowie 
powinni nadal zdawać sobie sprawę, że: 
• istnieje wciąż konieczność dostosowania organizacyjnego polskich 

przedsiębiorstw, jak również administracji rządowej i samorządowej do 
warunków stosowanych w Unii Europejskiej, 

• należy bezwzględnie i jak najszybciej wprowadzać oraz stosować normy 
techniczne, jakościowe i prawne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej, 

• w każdym z przedsiębiorstw istnieje konieczność posiadania świadomości o 
nieuchronnej rekonwersji pracowników. 
Spełnienie tych wymogów przez polskie jednostki gospodarcze umożliwi 

Polsce, jako nowemu członkowi Unii Europejskiej zajęcie liczącej się pozycji w 
Europie, co na początku będzie niewątpliwie bardzo trudnym zadaniem. Im 
szybciej polskie przedsiębiorstwa w agrobiznesie zajmą znaczącą pozycję tym 
szybciej poprawi się stan polskiego rolnictwa i jego otoczenia, oraz będą 
niwelowane różnice pomiędzy wcześniejszymi, a nowymi krajami 
członkowskimi. 
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Streszczenie: 

    Przedstawiony artykuł nakreśla problematykę możliwości w zakresie przygotowywania 
właściwej konkurencyjności dla jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim 
agrobiznesie do warunków istniejących w Unii Europejskiej. Polskie przedsiębiorstwa już od 
początku wczesnych lat dziewięćdziesiątych rozpoczęły trudną drogę przystosowania,  
przekształceń strukturalnych i organizacyjnych umożliwiających im konkurencję na wewnętrznym 
rynku krajowym, jak i w przyszłym unijnym. W tym celu zostały wyasygnowane przez Unię 
Europejską i rząd polski specjalne środki finansowe, które miały za zadanie realizację powyższych 
zamierzeń. Niestety środki przeznaczane na ten cel były zbyt małe, niemniej jednak umożliwiły 
wsparcie tychże działań podejmowanych przez nasz kraj. 
 
 



 7

 
Sumary: 
Stimulating the Competitiveness of the Organizational Units in Polish Agribusiness 
in the Context of Their Adaptation For the Requirements of the European Union 

The article discusses the possibilities of enhancing the competitiveness of the 
organizational units in Polish agribusiness in the context of their adaptation for the requirements of 
the European Union. Since early 1990s, Polish companies have been faced with the difficulties of 
adaptations as well as structural and organizational transformations, which are to enhance their 
competitiveness, first on the Polish market, and then within the European Union. In order to 
accomplish these goals, special funds have been assigned by the European Union     and the Polish 
government. These funds were insufficient, nonetheless they allowed our country to instigate 
action in this area. 


