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ECONOMIC SCIENCES: ON THE AUTOBAHN,
OR ON THE ROAD TO NOWHERE?

Carl Bronn

School of Economics and Business, The Norwegian University of Life Sciences, As, Norway

S³owa kluczowe: modele my�lowe, modelowanie ekonomiczne, badania ekonomiczne
Key words: mental models, economic modeling, economic research

A b s t r a c t. Model building is a fundamental activity in economic science. Addressing
the complexities of representing the "real world" has resulted in significant methodolo-
gical advances, which in turn play an important role in furthering the field. However,
what is not as well appreciated is that there is another type of modeling involved in this
activity. While the econometric models are explicitly presented and open for inspec-
tion, the other model, called the "mental model", is tacit, personal, and only rarely
subjected to scrutiny. The two models are not independent; mental models define the
framework within which the "public" econometric models are developed and understan-
ding the nature of this interaction is important for the further development of econo-
mic sciences. There have are signals that the traditional approach to economic mode-
ling is insufficient to meet the needs given current developments in understanding
human behavior and policy analysis. The resistance to change has many possible causes,
in this paper we briefly consider the role that mental models play in this development
process and point to some alternative approaches that may be better suited to meet
current modeling needs.

INTRODUCTION

Model building has been a fundamental activity in economic science since the adoption
of physics-based mathematical techniques in the 1700�s. Addressing the complexities and
challenges of data collection, model specification, verification, and finally application has
resulted in significant methodological advances, which in turn play an important role in
furthering the field. However, what is not as well appreciated is that there is another type of
modeling that is involved in this activity. While the econometric models are explicitly presen-
ted and open for inspection, the other model, called the �mental model�, is tacit, personal, and
only rarely subjected to scrutiny. The two models are not independent; mental models define
the framework within which the �public� econometric models are developed.

Understanding the nature of this interaction of models is important for the further
development of economic sciences. There have already been signals that the traditional
approach to economic modeling is insufficient to meet the needs of current developments
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in understanding human behavior and policy analysis. The resistance to change has many
possible causes, in this paper we briefly consider the role that mental models play in this
development process and point to some alternative approaches that seem better suited to
meet the modeling needs of today.

The paper is organized as follows. The next section presents a brief consideration of
the function of models in general and in econometric analyses, in particular. Following this,
we offer some cautionary words that these models may not be as helpful as desired, which
leads into a critical perspective on models in social sciences. The role of mental models is
then presented and the reality that economics is concerned with is reconsidered in light of
the previous challenges. An alternative paradigm for thinking about econometrics is offe-
red in the form of viewing reality as a complex adaptive system. The characteristics of these
systems are briefly discussed and we present policy design issues that need to be conside-
red when attempting to develop policies for this type of process. We conclude with some
reflections on learning processes and challenges to implementing this perspective.

THE FUNCTION OF MODELS

Model building is a combination of theory and practice with the intent to produce
simplified representations of a complex reality that still captures the essence of the pheno-
menon of interest. Model builders strive to achieve two objectives with their models: the
ability to predict and the ability to explain. The first is associated with practice, the latter
with theory. In the case of economic sciences, a case can be made that theory has become
the dominant component. The relation to practice follows from the application of theoreti-
cal models to a variety of questions posed by the real world

As an example of the two perspectives on the role of modeling, Friedman [1953] and
Simon [1963], clearly illustrate the two approaches [from Beinhocker 2005]:

Friedman [1953]: �The methodology of positive economics� argued that unrealistic
assumptions in economic theory do not matter as long as the theories make correct predic-
tions. If the economy behaves �as if� people were perfectly rational, then it does not really
matter whether they are or not. Assumptions do not require any more justification as long
as the model works.

Simon [1963]: �Problems of methodology � Discussion� counter-argued that the pur-
pose of scientific theories is not to make predictions, but to explain things. Predictions are
then tests of whether the explanations are correct. The entire logical chain of explanation
needs to be tested, not just the conclusion at the end.

Given the ubiquitous nature of economics and its role in policy analysis, it is relevant to
question how well the field performs in its model building activities. Casti [1990] compares
economics with other model-based sciences on the basis of the models� ability to predict and
to explain. Prediction is defined as the ability of the model to foretell the behavior of a system
given a set of model inputs. Explanation refers to the ability of the model to provide insight
into system behavior in a simple and veridical manner. He claims that economic models
perform poorly on both dimensions. As a reference point, Casti identified celestial mechanics
as a discipline where models perform excellently on both prediction and explanation.
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SIGNS OF TROUBLE?

Despite the preeminence of the traditional neoclassical economics perspective, a num-
ber of commentators from within the field have begun to ask basic questions regarding the
veracity of the models that are based on the traditional modes of economic thinking. For
example [taken from Beinhocker 2005]:

Joseph Stiglitz�
�Anybody looking at these models would say that they can�t provide a good descrip-

tion of the modern world.�
Gregory Mankiw�
�� given the low useful output of economists, less money should go into their rese-

arch, and he [Mankiw] compared them to over-subsidized dairy farmers�
Alan Greenspan��
�We really do not know how [the economy] works� The old models just are not

working.�
�A surprising problem is that a number of economists are not able to distinguish

between the economic models we construct and the real world.�
 While these criticisms are directed at formal econometric models, they apply equally

well to the informal mental models that economists (and all others) rely upon in their work
and interactions with reality. Mental models are essentially maps of reality; difficulties arise
when the map becomes confused with the actual terrain.

A CRITICAL LOOK AT MODELS

The theory of models [Chung and Keisler 1990] is that branch of mathematical logic
that is concerned with the relationship between a formal language and its interpretations.
Translating this into terms of the �real� world, we are interested in the relationship between
natural processes (in reality] and the corresponding simplifications (the formal model) that
are created to understand and to manage aspects of that reality.

Since much of science is concerned with model building, we should be concerned with
some of the basic issues and questions like:

What is a model?
What are the features of a good model?
How can a natural process PN be represented in a formal system SF?
What is the relationship between PN and SF?
How can we compare two models SF1 and SF2 of the same process PN?
When does similarity of two natural systems PN1 and PN2 imply that their models SF1

and SF2 are similar?
These questions relate to the relationship of the economic model to reality. But to

understand the development of the formal econometric model SF, we have to recognize that
the economist�s mental model exerts an unconscious, yet pervasive, influence on the qu-
estions that are asked and how they are answered. An important step in the direction of
�getting back on the Autobahn� is to apply these critical questions to the mental models of
the analyst. This is a process of critical inquiry that is experiencing a resurgence of interest
in the social sciences.
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MENTAL MODELS

In thinking about the concept of �models�, we need to be aware that there are two
types of models that are under consideration. One is the formal mathematical model that is
the usual output of economic thinking and theorizing. This model is very public and (usu-
ally) well documented in terms of specifying obvious assumptions needed to assure con-
sistency.

The other model is called the �mental model�. This represents a personal map that
guides individual behavior. The mental model is made up of deeply held assumptions and
generalizations that influence and guide individual behavior [Senge 1990]. Mental models
can be seen as the product of a reflective feedback process that tends to filter and select
information that supports firmly held beliefs. The �ladder of inference� [Argyris 1990],
shown as Figure 1. below, illustrates the reinforcing feedback loop that affects the develop-
ment of a mental model.

Figure 1. The ladder of Inference
Source: adapted from Ross [1994].
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The relationship between explicit models and mental models is given in Figure 2. This
diagram illustrates the single loop learning process. In this diagram, development of the
formal model occurs in the �Choosing� phase of the loop. The inputs are empirical observa-
tions, which are subject to the biases and distortions identified in the ladder of inference,
and by the effect of the mental model. In this learning process, the mental model is a type of
exogenous factor; it is not affected by the on-going learning processes that utilize the
formal model. However, the mental model establishes the context, or paradigm, within which
the formal modeling activities are conducted. In this role, the mental model is crucially
important in defining the formal model.

Figure 2. The single loop learning process
Source: adapted from Argyris and Schön [1978].

RECONSIDERING �REALITY�

The main purpose of model building is to impose a set of simplifications to a complex
reality that allows the essence to be understood but without the extraneous details that
confuse the picture. By definition, all models are wrong since they are simplifications of a
vastly complex reality. However, models can still be useful if they are able to capture
relevant aspects of the situation in such a way as to facilitate prediction and/or explanation.
The resulting formal model is the outcome of a series of simplifications and sense-making
activities on the part of the analyst. Figure 3. illustrates the relationships among successive
simplifications and created understandings. At the top level, �Reality� is the complex entity
that is under study. From this reality, selected �Events� are generated through empirical
observations and represent the observables that are of interest in an inquiry process
regarding PN. Building on the set of events, the innate human tendency to make sense of
our surroundings results in these events being organized into �Patterns�, which are the
resulting behaviors or interactions of selected events among themselves or over time.
Patterns are the basis for econometric modeling and can be employed for prediction. A
significant toolbox of econometric methods has been developed to support this type of
sense-making.
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But at a deeper level there exist �Structures� that generate the observables in the �Real
World�. These structures are expressions of the formal system, SF. In the language of
systems thinking, each SF is merely a hypothesis about the underlying natural process PN
in the reality under study. At the lowest level, this hierarchy of insight lies the �Mental
Model�. The importance of these informal models is indicated by the dotted lines that point
back to events, patterns, and structures. The interpretation is that the mental model influ-
ences the selection of data, the patterns of sense-making, and the development of formal
models that are used for understanding and policy making. Mental models themselves are
influenced by assumptions, beliefs, and the sum total of the individual�s life experiences.
Very often, we are not consciously aware of our mental models or the effects they have on
our behavior [Senge 1990]. A central issue in this context is the degree of flexibility that an
individual�s mental model exhibits.

The claim of this paper is that the challenge for continued development of economic
science lies in how �Reality� is perceived. This has follow-on implications for both sense-
making and for model building. Despite the advances made by traditional economic theory
and modeling, the earlier quotations from Stiglitz, Mankiw, and Greenspan suggest that the
underlying mental models are approaching their limits of applicability in important cases.
More specifically, the many assumptions that traditional economics theory is based upon
are simply not as valid under current conditions as they may have been during less complex
and dynamic times. Consequently, the correspondences between the formal models SF and
the natural processes PN that are of current and future concern become weaker.

Figure 3. Level of insight
Source: own elaboration.
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Some of the features of �reality� that contribute to the challenge of building useful
models include the following:

Uncertainty.
Complexity (both detail and dynamic).
Adaptive behaviors.
Dynamics.
Open system, multiple nested sub-systems.
Multiple agents, multiple objectives.
Limited resource availability.
Multiple processes, multiple equilibria.
For example, in agriculture the relationship between agents in the agro-economic sys-

tem is characterized by a complex set of relationships among many distinct actors. The
actors can be identified as groups of stakeholders with generally similar interests within
each stakeholder group, but with possibly dissimilar interests between stakeholders. The
on-going relationships between stakeholder groups results in learning and adaptive beha-
viors among them. There will always be uncertainty surrounding many of the key factors in
these relationships, with some elements being highly uncertain and possibly novel. Stake-
holder groups will generally have their distinct goals that they strive to achieve. One
group�s actions to satisfy its objectives can adversely affect the ability of another group to
achieve their objectives. Added to this difficulty is the fact that there are several different
sub-systems interacting with each other as well. For example, the interactions of the legal-
regulatory system, the economic market system, the fundamental ecological system, and
the socio-cultural system play an important role in the evolution of industrial agriculture.
There are no system-wide optimum solutions in this dynamic and evolving complex envi-
ronment. Any claim of such a solution for one particular group of agents will certainly result
in reactions from others that can adversely affect the entire system.

COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS

The basic building block of a complex adaptive system is the agent [Dooley 1997].
Depending on the system, agents can take many different forms. In economic systems,
examples include buyers, sellers, producers, regulators, and other intermediaries that com-
prise the network of interactions that characterize the system and drive its behavior. For
example, a common stakeholder analysis is an exercise in identifying relevant agents in a
particular context. Agents are semi-autonomous in that they have personal goals that they
seek to achieve and they also, subject to constraints, continuously scan their environment
in order to build an understanding of it. Decision rules may be modified in accordance with
changes in the agents� perception of their environment in order to improve the agents�
fitness measure. Agent interactions induce flows of information and resources that affect
the state of the overall system. Agents are embedded in multiple feedback loops that
continuously affect them, inducing new actions in response to changes in the local envi-
ronment. Figure 4 presents a schematic view of a complex adaptive system.
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Complex adaptive systems are characterized by the following properties.
Emergence: macro-level behavior from micro-level interactions.
Co-evolution: learning and adapting to changing environmental conditions.
Sub-optimalization: perfection is not necessary for survival.
Requisite variety: more variety in a system increases resilience and strength.
Connectivity: relationships between agents are usually more important than the indivi-

dual agents themselves.
Simple rules: emerging patterns of great variety can come from relatively simple gover-

ning rules.
Iteration: small changes in initial conditions can have significant effects after having

passed through emergence.
Self-organization: there is no hierarchy of command and control, only a constant re-

organizing to find the best fit to an environment.
Edge of chaos: systems in equilibrium do not have the internal dynamics to enable it to

respond rapidly to changes in its environment.
Nestedness: systems within systems.
An interesting feature of complex adaptive systems is the concept of upward and

downward causality. The observable macro-level patterns, based on events, are the result
of micro-level agent interactions. This is an example of upward causality and the agent level
interactions represent the natural process PN. On the basis of these observable patterns,
traditional economics has then developed its formal models SF. Using these models to
develop policy, the direction of causality is now downward. The intention is that policy
derived from the emergent behavior will influence the micro-level agent interactions in the
direction that achieves the goals of the policy. For this to have a chance of succeeding, the
correspondence between SF and PN must be significant. However, since policy is based on
emergent behavior, the likelihood of close correspondence cannot be assured.

Figure 4. A schematic complex adaptive system
Source: adapted from Miller and Page [2007].
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POLICY DESIGN ISSUES FOR CAS

In social systems especially, change is often a specific intention of purposive human
agents. Gaining insight into how the system may react to potentially significant changes should
be an important factor in the design of change instruments and policies. Complex adaptive
systems have unique characteristics that need to be taken into consideration, in addition to
simply the objectives of the policy itself. These include the following [Ruhl 2008].

SENSITIVITY TO INITIAL CONDITIONS

Due to feedback, non-linearity and emergence, relatively small changes in starting
conditions can lead to relatively large differences in overall system dynamics.

CONFLICTING CONSTRAINTS ON THE FITNESS LANDSCAPE

Changes in one system component to promote fitness may be limited by properties of
other system components also designed to promote fitness.

CO-EVOLUTIONARY FITNESS LANDSCAPES

Improvements in system A�s fitness prompt adaptive co-evolutionary moves in other
systems that could reduce A�s fitness possibilities under its new configuration, prompting
yet further adaptation in system A.

IRREDUCIBILITY OF SYSTEM BEHAVIOR

Because emergence is a system-wide phenomenon, system behavior cannot be under-
stood and designed by studying a single agent or group of agents

IRREVERSIBILITY OF SYSTEM STATES

Because the present system is a product of all information that has flowed through the
system to that point in all past states, the system dynamics cannot be reversed to past
states, but only steered into new directions that approximate where the past might have led
if different decisions had been taken.

IMPERMANENTLY OPTIMIZABLE FITNESS

Because of co-evolutionary fitness landscape effects, superior fitness cannot be �loc-
ked in� permanently and attempts to do so might be counterproductive.

UNPREDICTABLE FUTURE STATES

Taking all of the complex adaptive system properties into account, the future states
and �big� events of a system are not predictable over relevant time horizons.
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Meadows [1999] proposed a ranking of systems-based initiatives for effecting change
in complex systems. The listing is based on the notion of �leverage,� which is similar to the
idea of using mechanical leverage to amplify an input force. Systems have often been
observed to respond to change in unexpected ways � resistance to changes, unintended
consequences, and counter-intuitive behaviors being the more common examples. It has
also been observed that �systems� can be relatively insensitive to certain types of inte-
rventions (similar to price inelasticity), yet remarkably sensitive to others. These effects
can be seen as responses to leveraged inputs to the system. The key management skill is to
be able to find the �high leverage� points in the system. Computational approaches can
support this effort [Sterman 2000; Epstein 2006].

The leverage effect increases down the list. However, it also becomes more difficult to
implement policies as their effect increases. Not surprisingly, the most popular policy in-
struments, imposition of taxes and requiring standards such as the ISO 14001 standard for
environmental management systems, also tend to be the least effective in this list. These
instruments have a symbolic worth however � policymakers, in the short term, appear to be
making decisions and acting on them.

Meadows� system leverage points (in increasing effectiveness)
9. Numbers (subsidies, taxes, standards).
8. Material stocks and flows.
7. Regulating negative feedback loops.
6. Driving positive feedback loops.
5. Information flows.
4. The rules of the system (incentives, punishment, constraints).
3. The power of self-organization.
2. The goals of the system.
1. The mindset or paradigm out of which the goals, rules, feedback structure arise.

CONCLUSION

Ultimately, the vision for economic science must be to encourage a more critical per-
spective on itself and to work for improving the discipline�s learning capabilities. Figure 2
presented a model of inquiry and learning that kept the underlying mental model outside of
the learning process. Essentially, any changes to the mental model are incremental and
likely not to be sufficient to keeping up with the dynamic reality that it attempts to under-
stand and control. One solution is to recognize that the real world conditions have evolved
to the point where economics require a paradigmatic shift. This demands that the existing
mental models be re-evaluated and updated. The complex adaptive systems perspective
and the associated methodologies require such a change. This is not to say that everything
before must be abandoned, rather it reflects better the complexity of society.

Figure 5 modifies the basic single loop learning model by adding a direct link from
�Observing consequences� to the mental model. This is intended to emphasize the need to
evaluate observations with expectations based on theory and to use mismatches as impor-
tant signals regarding the veracity of the existing models. This learning process has two
loops. The inner loop relates to the development of formal models, and the outer loop
focuses on improving the quality of the informal mental models.
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Figure 5. The double loop learning process
Source: adapted from Argyris and Schön [1978].

Movement in this direction is being made through the establishment of academic journals
specializing in evolutionary economic behavior and complexity. Additionally, the establishment
of high-profile research establishments such as the Santa Fe Institute serves to generate awa-
reness of the opportunities and challenges offered by actively addressing complexity. The next
big step is to bring these perspectives into a central position in the classroom.
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Carl Bronn

NAUKI EKONOMICZNE: NA AUTOSTRADZIE CZY DRODZE DONIK¥D?

Streszczenie

Budowa modelu jest podstawow¹ metod¹ badañ w zakresie nauk ekonomicznych od czasu wdro¿enia
technik matematycznych w XVIII w. Coraz bardziej zaawansowane modele, wykorzystuj¹ce coraz wiêk-
sze pakiety danych, odnosz¹ce siê do coraz nowszych obszarów, spowodowa³y rosn¹c¹ popularno�æ badañ
przy zastosowaniu modeli, co skutkowa³o znacz¹cym postêpem metodologicznym. Poza modelami
ekonometrycznymi, ³atwo poddaj¹cymi siê weryfikacji, w ekonomii mo¿na zastosowaæ tak¿e inne mo-
dele, tzw. modele my�lowe, rzadko podlegaj¹ce weryfikacji. Oba typy modeli nie s¹ niezale¿ne. Modele
my�lowe okre�laj¹ ramy, w których opracowywane s¹ modele ekonometryczne. Zatem zrozumienie
natury oddzia³ywania modeli my�lowych jest wa¿ne dla dalszego rozwoju nauk ekonomicznych. Pojawi³y
siê ju¿ sygna³y, ¿e tradycyjne podej�cie do modelowania ekonomicznego jest niewystarczaj¹ce dla zaspo-
kojenia potrzeb obecnych wydarzeñ w zrozumieniu ludzkich zachowañ i analizy polityki. W artykule
podjêto próbê analizy roli modeli my�lowych w procesie rozwoju nauk ekonomicznych wskazuj¹c na nie
jako na alternatywne metody badawcze, które wydaj¹ siê byæ lepiej przystosowane do zaspokojenia
potrzeb modelowania ekonomicznego.
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A b s t r a c t. Research challenges for agricultural economics in the United Kingdom (UK)
can be classified under "issues", "methods" and "resources". Under "issues", those of
environmental land management (e.g. for landscape, biodiversity, outdoor access) have
received most attention, along with questions of food security, and of animal health and
welfare. In contrast, farm management has been relatively neglected, in line with the
traditional (and government-shared) inclination towards economic liberalism. In terms of
"methods", new concepts, such as multifunctionality, payments for ecosystem services,
and environmental valuation techniques, have predominated, with relatively little effort
to model the EU Common Agricultural Policy. "Resource" issues have primarily arisen
from the rather radical restructuring (including closure of many UK agricultural faculties)
and stringent procedures (e.g. research assessment exercises) within the current and incre-
asingly competitive UK university system. In this context, new staff, as well as ideas and
funding, have often been sought, and gained, from elsewhere in the European Union.

INTRODUCTION

The �challenges� in the title of this paper can be characterised in several ways, including:
� issues: what scientific, economic or socio-political questions should they address?
� methods: how should agricultural economists analyse these issues?
� resources: how should the profession utilise its scarce time, expertise, data, etc.?

Moreover, should �challenges� be interpreted as those tasks which the profession
cannot easily undertake, or should it focus on those which are important but � so far at
least � are being addressed successfully? How do �challenges� relate to �priorities�, as
seen by agricultural economists themselves, or by stakeholders?2

1 Thanks are due to Prof. Dr Arie Oskam of Wageningen Agricultural University and to Dr Holger
Bergmann of Göttingen University for stimulating remarks on earlier drafts of this paper. However,
neither colleague bears any responsibility for its contents.

2 Ahearn et al. [1998] describe a priority-setting process undertaken by the U.S. Council for Food,
Agricultural and Resource Economics (C-FARE) for agricultural economics. Though specific to that
time and country, the exercise is of wider interest.
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Taking advantage of these indeterminacies, this paper seeks to explore all of these
avenues, though it cannot hope to do so thoroughly. It tries to cover the last decade or
two3, with an occasional focus on current issues, such as recent proposals for CAP reform.

Some other terms on the subject matter should first be discussed. �Research� is taken
here to mean �original investigation undertaken in order to gain knowledge and under-
standing� It includes work of direct relevance to the needs of commerce, industry, and to
the public and voluntary sectors, scholarship, the invention and generation of ideas,
images, �� etc. [HEFCE et al. 2008, Overview para. 19]. It excludes, for example, the deve-
lopment of teaching materials that do not embody original research, and the bulk of the
work undertaken by economic and farming consultants (a large, influential and successful
subsection of the profession in the UK), and by officials, agricultural statisticians, etc.

In recent years � indeed, decades � the term �Agricultural Economics� has undergone inten-
sive discussion in the UK4. This debate has been stimulated by the unpopularity of modern
commercial farming in Britain5, and has occurred for a number of reasons, which include environ-
mental degradation, food scares, and budget cost. The number of British university research
centres with more than one or two agricultural economists on their staff has fallen from perhaps
twenty in the 1980s to around five (Reading west of London, Newcastle in northern England,
Harper Adams near the Welsh Borders, the Scottish Agricultural College mainly in Edinburgh, and
Queens University in Belfast). In the light of falling student demand, other well-known centres,
including the Universities of London (Wye College), Manchester, Exeter, Aberystwyth, Edin-
burgh and Aberdeen, have all closed their Agriculture faculties or Agricultural Economics depart-
ments, and/or they have moved remaining agricultural economics staff into schools of business,
environmental sciences, etc. Individual or small groups of agricultural economists remain at other
centres, such as the Universities of East Anglia, Exeter, Gloucestershire, London (Imperial Colle-
ge), Kent, Nottingham, and Sussex, the Royal Agricultural College at Cirencester, and the James
Hutton (previously Macaulay) Institute in Aberdeen. Many of these staff are in larger and often
multi-disciplinary �business�, �rural� or �environmental� units.

This is not to say that Agricultural Economics is disappearing as a discipline and profes-
sion in the UK; it still runs a successful Society6 and journal (the Journal of Agricultural
Economics); it is largely responsible for the EuroChoices periodical; it supplies many leading
international agricultural economists, e.g. at OECD and FAO; and many students and resear-
chers still come to the UK from around the world for training and collaborative work. It can
probably claim to have initiated and stimulated �new thinking� in many policy and academic
circles outside Britain, ranging from the European Commission and Parliament to the European
and International Associations of Agricultural Economists. As an indication of UK professional
activity (perhaps biased towards those of its more senior members), Table 1 lists the Presidential
Addresses delivered to the Society over the last 20 years.
3 A history of agricultural economics in Britain over most of the last century is available from Colman

and Lowe [1990]. See also Giles [1987].
4 As also in the United States: see the recent change of name from the American Agricultural Econo-

mics Association to the Agricultural and Applied (not now �American�!) Economics Association: see
www.aaea.com.

5 Agriculture accounts for 0.6% of UK Gross Value Added (similar to GDP), and for 1.6% of the
national workforce. These figures indicate low incomes from farming even after CAP receipts (not
included in GVA) are considered. The agri-food sector as a whole accounted for 6.7% of GVA and 14%
of the workforce. Farming occupies about 75% of the total UK land area, roughly 25% each in crops,
grass and rough grazing.

6 The UK Agricultural Economics Society has nowadays about 350 members, a fall from about 400
around 1990.
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ISSUE CHALLENGES

No-one can complain that, globally, Agricultural Economics lacks challenges; after a
decade or two of relative quiescence while the Green Revolution and its aftermath saved
the world from the food shortages and famines predicted by the Club of Rome�s Limits of
Growth [Meadows et al. 1972], recent rises in farm commodity prices have triggered rene-
wed concern with �food security� around the world. Agricultural Economics is widely
understood to have contributions to make towards resolving the paradox of adequate food
availability existing alongside widespread food poverty and occasional famines, whether
at the conceptual level (�What is food poverty?�), at the farm level, especially in develo-
ping countries, and at the policy level, e.g. the WTO and the Doha Round. It can also
contribute to analysis of the underlying �drivers� of population growth, climate change,
consumer demand and technological development. Many of these problems have been
analysed in a recent report from the UK government (BIS, 2011) � though �mainstream� UK
agricultural economists were not prominent in this project�s �lead panel�.
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The standard UK perspective on these issues is shared (perhaps formed) by most UK
economists � open trade in food commodities (and in farmland), encouragement of techno-
logical innovation along the food chain, and reliable information for consumers and go-
vernments. In addressing these challenges, British agricultural economists can play many
roles, but most involve international collaboration and/or multi-disciplinarity � and per-
haps patience and optimism, given the persistence and intractability of many of them.

Within Europe, there is again no shortage of stated �challenges� from various autho-
rities, including the European Commission itself. These extend well beyond the Common
Agricultural Policy (CAP), to the EU budget, the accession of more Member States, the
problems of the euro-zone (to which the UK does not belong), and the Europe 2020 vision
of a �smart, sustainable and inclusive economy� [http://ec.europa.eu/europe2020]. Howe-
ver, agricultural economists are naturally focussed, as always, on CAP reform, in particular
recent proposals from the Commission [2010] and the European Parliament [2010, 2011].
These identify the main �challenges� facing the CAP as �food security�, �environment and
climate change� and �territorial balance�, and cover the future of both direct payments to
farmers and of the rural development Pillar 2.

The position of the UK, and hence of many of its agricultural economists, in this debate is
complex. The UK government in London considers that the Commission�s (and probably the
Parliament�s) proposals are lacking in ambition, and it wishes a �fundamentally different� CAP,
with �Pillar 2 taking a larger share of limited resources� [Spelman 2011]. This of course brings
in the higher-level issues of the size of the overall EU budget (which the UK wishes to be
significantly less), and the UK rebate agreed in 1984. However, the three UK �devolved admini-
strations� � for Scotland, Wales and Northern Ireland, which contain 47% of farmland in Britain,
and attract a significant share of CAP funding � are far less radical. They have developed a joint
position on CAP reform, stressing �a fair and proportionate share of the budget, flexibility to
respond to specific local needs, and simplification� [Scottish Government 2011]. Moreover,
recent elections have strengthened the voice of these administrations, for example with an
independent Scotland now a real possibility in 5 or 10 years� time.

A further factor is the unusual structure of British farming and food, with a high propor-
tion of large commercial businesses in food production, processing, manufacture and reta-
iling, and the correspondingly low prominence of small-scale enterprises in these sectors �
although general UK affluence accounts for a good deal of part-time �hobby farming� (as well
as large �landed estates�), specialist foodstuffs (biscuits, whisky, cheeses, even wine) with
domestic and export prospects, and niche retailing (farmers� markets, online purchasing).

Despite these disparate domestic political voices in the EU CAP debate, most UK
agricultural economists are probably aligned more with London than with Edinburgh, Car-
diff and Belfast. They are therefore faced with analysing a Policy with which they, like their
main government, are out of sympathy, and for which little research funding has been
forthcoming in recent decades. Moreover, the current CAP in one form or another enjoys
strong support in many other EU Member States, so that radical reform of the type advoca-
ted in London and by many economists is highly unlikely. The best that can be done in
such circumstances seems to be a combination of emphasis on fundamental economics
(efficiency, comparative advantage, free markets, etc.) and detailed analysis of Axis 2, on
which most UK Pillar 2 funding is focussed. The latter challenges involve the valuation of
environmental goods and assets, and questions of institutional economics such as gover-
nance. By contrast, issues of �fairness� (of Pillar 1 direct payments) and agricultural moder-
nisation (Axis 1) receive comparatively little attention from UK researchers.
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Within the UK, agricultural economists have had � perhaps paradoxically � rather little
to say about British agriculture itself. There are political and industry concerns over vario-
us matters, such as returns in the farm-to-food chain, and the structure of the farming (and
food retailing) sector, especially the alleged lack of �young farmers� or �new entrants�, and
the domination of the supermarkets. However, most agricultural economists consider these
questions as of little inherent significance, being merely symptoms of an industry under
(necessary) adjustment, and of desirable growth in economic efficiency. Farm income le-
vels receive little attention � partly due to their dependence on subsidy at a time when the
political atmosphere is generally sceptical of government (e.g. David Cameron�s �Big So-
ciety�), and partly due to economic evidence [Hill 1996] that British farm family incomes
from all sources are comparable with others, and that their wealth in terms of land is consi-
derably higher than most of the population.

Instead, domestic issues have, as mentioned above, focussed on ways of protecting
the famous British �countryside� and landscape against the encroachments of monocultu-
re, farm-sourced pollution, and privatisation (new legislation on public access to land). The
variety of UK topography, and its rich cultural history, mean that such work is often carried
out via case studies or for specific regional challenges, e.g. for eastern wetlands, Scottish
�crofting� (small farm holdings with special land tenure), extensive upland farming of she-
ep and cattle, peri-urban �green belts�, etc. Other areas of particular British emphasis have
been the economics of animal health and welfare (including wild animals such as foxes and
badgers as well as farm livestock), agriculture in developing countries (particular �pro-
poor� policies), and some risk aversion (though not market risk management).

Some British agricultural economists are working in the area of climate change and carbon
budgets related to farming as a result of strong national commitments to greenhouse gas
emissions and renewal energy generation. So far, such work has had little impact on field-level
activity, perhaps because high UK fuel prices attract greater attention, but there is debate over
the efficiency and visual impact of wind farms (energy cropping is not yet significant).

METHOD CHALLENGES

Compared to the �issue challenges� described above, the particular challenges facing
British agricultural economists as regards the methods used in their work may be expected
to be more similar to those encountered elsewhere7. However, the extent to which these
�method challenges� are being successfully addressed depends to some extent on the
structure and resources of the profession: see next section. Given the stressing of �new
methods� in the social sciences and their (usually English language) journals generally,
and the influence of the publications-based UK Research Assessment Exercise8 on univer-
sity funding and staff promotion, it might be expected that challenges of this type would be
identified and tackled quite energetically within the UK.

In some ways, this expectation seems generally true, at least as regards the �issue chal-
lenges� highlighted above. UK agricultural (and rural, environmental) economists have been

7 The question why agricultural economists stay with � or in rarer cases turn to � agriculture as the
focus of their disciplinary work is not addressed here. Nor are the employment hopes and out-turns
of agricultural economics graduates explored.

8 Now to be the Research Excellence Framework (REF) 2014; see www.hefce.ac.uk/research/ref.



24 K.J. THOMSON

active in addressing issues such as contingent valuation (Bateman, Hanley), policy/program-
me evaluation [Hodge, Midmore 2006], and �livelihood strategies� in the UK and in develo-
ping countries. There has also been progress in investigating public-private relationships, as
in �club goods�, �multifunctionality� and �payments for ecosystem services�.

Modelling challenges have been less successfully addressed, perhaps due to the
individualistic and entrepreneurial character of current British academia (see next section).
Large-scale and medium-term modelling has been largely left to continental teams, with the
notable exception of Irish work (in both the Republic and Northern Ireland) in collaboration
with the U.S. FAPRI team at Missouri. For example, UK use of the GTAP framework [Hub-
bard 1995] has been limited. To a large extent, this neglect of modelling after some early
efforts in the 1970s and 1980s probably derives from two causes. First, the reforms of the
CAP from a �common� market price support mechanism to a combination of direct pay-
ments based on a variety of national historic and �objective� criteria9 makes economic
modelling much more difficult, both in its numerical complexity and because the behavio-
ural consequences of these payments are unclear. Second, as mentioned above, the UK
government � and most of the UK agricultural economics profession � are not very intere-
sted in �fine-tuning� Pillar 1 of the CAP (i.e. 80% of its funds), preferring to focus on Pillar
2 (and Axes 2-4 of that Pillar) � which are even more difficult to model! Finally, the food-
chain sector itself has become more complicated, with greater differentiation of commodity
quality, more and more processed foods, and oligopolistic tendencies in food manufactu-
ring and retailing; all these trends make standard economic market analysis more difficult,
and often less general.

RESOURCE CHALLENGES

With such a wealth of challenges as described above (and more could be added), there
has been no shortage of problems waiting for British agricultural economists to tackle.
However, on top of the problem of choice, there have been (and remain) some challenges
closer to home, in terms of available time, skills and knowledge, and the necessity of
working within institutional structures and procedures � primarily those in the universities
(since there is no UK �Institute of Agricultural Economics�) but also in non-university
institutes and organisations.

The nature of British universities is too well-known (and too complicated!) to describe
here in detail. It is characterised by a rather high degree of individualism � a �chair� is
simply a personal post, not a set of resources in a department of several staff members �
and by considerable competition, both personal in terms of promotion and wider recogni-
tion, and institutional in terms of universities seeking funding, students and renown amidst
an increasingly competitive national and international environment. Lecturers (assistant
professors) and senior lecturers (associate professors) are appointed relatively objectively
(�outside candidates� are often preferred) by appointments panels from across the univer-
sity, with confidential external letters of reference. Once in post, research staff have consi-
derable autonomy, but with little guaranteed support for expenses, sabbatical periods, etc.

9 The four UK �countries� have adopted four different versions of the Single Farm Subsidy scheme.
There are of course many other versions in the other Member States.
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In brief, UK universities receive about 75% of their government funding for teaching
(an approved number of students) and about 25% for research. With low numbers of
students (first degree and postgraduate) for Agriculture (including Agricultural Econo-
mics) studies, the financial basis of many � indeed, most � Agriculture and Agricultural
Economics departments became very insecure. Responses have included closure and/or
amalgamation (see Introduction above), a focus on �pure� research (e.g. genetics) or on
flows of non-traditional students (e.g. from China, part-time or commercial). Pursuing all of
these strategies is not feasible, so that Agricultural Economists have found themselves in
more specialised units, some heavily focussed on research, others seeing research activity
as more of an extra for individuals willing and able to secure project funding which can
release them from teaching duties.

Government funding for UK university research10 is based on the RAE/REF system
(see above); the latest (post-2008) formula gives weights of 7, 3 and 1 for research judged
to be �world-leading�, �internationally excellent� and �internationally recognised� respec-
tively, and zero for work that is only �national� in quality11. This puts great pressure on
staff to attain a (relatively small) number of papers over 4-6 years in �leading journals�:
books (especially teaching textbooks, and public media such as governmental reports,
newspapers, television appearances, and blogs count for much less.

A young research-focussed agricultural economist is therefore faced with having to com-
pete for external funding in the form of projects from the UK Research Councils, the European
Commission (the FP7 Programme) and other sources, including government departments, com-
mercial companies and non-governmental organisations (NGOs). The more official sources
have increasingly onerous application and performance criteria, ranging from �pre-qualifica-
tion� barriers (an institution with a poor record may be ineligible for further funding) to the
dreaded EU audit. Moreover, many pursue agendas of �quality�, �cost-effectiveness� and
�knowledge transfer and exchange� (or �dissemination�) which may or may not mean much but
which complicate the beginning and ending of the research project process.

A further complication is the current vogue for �a multidisciplinary approach� in rese-
arch. In principle, agricultural economists are ideally placed to take a leading role in such
approaches, since they have (or should have) a wide awareness if not specialised knowled-
ge in pure and applied economics, other social sciences, the natural sciences relevant to
agriculture, law, etc. In practice, things are not that simple. In the present writer�s view,
multidisciplinarity only works when there is a clear and maintained common understanding
of the �real-world� problem to be addressed (and ideally �solved�); without this element of
coherence, it is natural for researchers in different disciplines to pursue their own lines of
investigation without undue regard for others. However, establishing and maintaining this
common �problem� is expensive in time (and money for travel and meetings if a multicentre
project is involved) and patience. The project client (i.e. the funding organisation) can play
a crucial role here in imposing coherence; but too often it loses interest once the project
grant has been awarded, and/or it has a different or changing view of the �problem� over a
multi-year period (or as the research develops).
10 This is channelled from the finance and higher education ministries through �arm�s-length� Councils

which adopt more or less objective criteria in allocating funds amongst the 100-plus universities.
11 Research quality of �output� (i.e. publications), �environment� (i.e. structures, strategies, procedu-

res) and �esteem� (external recognition) in 2008 was judged in terms of �originality, significance and
rigour�, with �units of assessment� (i.e. departments, not individual staff, or universities as a whole)
classed into 5 bands. There has been pressure to put more emphasis next time (i.e. in 2014) on
�relevance� or �usefulness�, often of an economic nature.
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Because of this, some British agricultural economists tend to pursue their own indivi-
dual research paths, often in collaboration with trusted colleagues (UK and overseas) who
share the same views and interests. Nevertheless, others have acted as valuable members
of multidisciplinary teams, and/or have �morphed� into generalists heading up broader
institutions, or (as in government) taking on a wide range of topics. A further feature is that,
given the drying-up of domestic supplies of graduate agricultural economists, UK univer-
sities and research institutes have had to look increasingly abroad for well-qualified rese-
archers. The result has certainly added to the richness and perhaps quality of the remaining
UK centres of agricultural economics, but has perhaps discouraged the study of domestic
UK problems, especially those involving long-established governmental, commercial and
voluntary institutions.

The changing structure of the UK administrations should also be borne in mind here.
The term �Agriculture� has virtually disappeared from the official titles of ministries12 and
research funders13. Instead, �Environment�, �Food� and �Rural Affairs� are preferred terms,
with the remit of the Minister, Secretary, Director-General, etc. now covering a range of
topics including climate change, water quality, wildlife, pollution, rural communities, etc.
This naturally spreads the interests of �agricultural economists� (internal and external to
ministries) more widely � for better or worse. Ironically, the continued existence and impor-
tance of the UK-disliked EU�s CAP and its Council of Ministers maintains political if not
research focus on UK farming and its policy context.
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Kenneth J. Thomson

WYZWANIA DLA BADAÑ W DZIEDZINIE EKONOMIKI ROLNICTWA
W WIELKIEJ BRYTANII

Streszczenie

W artykule omówiono trzy grupy wyzwañ dla ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii w zakresie
obszarów badañ, metod i �róde³ ich finansowania. Stwierdzono, ¿e przede wszystkim ze wzglêdu na
wewnêtrzne interesy ekonomi�ci rolni w Wielkiej Brytanii analizuj¹ g³ównie zagadnienia zwi¹zane z
polityk¹ rozwoju obszarów wiejskich, aspektami �rodowiskowymi i wsparciem w zakresie decyzji o
charakterze politycznym, za� w mniejszym stopniu zajmuj¹ siê ekonomik¹ i organizacj¹ gospodarstw i
przedsiêbiorstw rolniczych czy handlem miêdzynarodowym produktami rolnymi. W zakresie stosowa-
nych metod badawczych stwierdzono, ¿e s¹ one zbli¿one do tych stosowanych w innych krajach, z
wyra�nym nastawieniem neoklasycznym i instytucjonalnym. Metody ilo�ciowe w modelowaniu rynków
s¹ jednak coraz mniej wykorzystywane. Podmioty zajmuj¹ce siê badaniami w obszarze ekonomiki rolnic-
twa poddawane s¹ szerokiej ocenie, zarówno wewnêtrznej jak i zewnêtrznej, od której zale¿y wielko�æ
finansowania. Finansowanie jest czêsto przeznaczane na projekty o charakterze multidyscyplinarnym.
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A b s t r a c t. The objective of his article has been dictated by the interests of the
agricultural economics profession in Poland as it adjusts to the ever changing system of
public support of its research and teaching programs. Learning how similar issues have
been approached by their colleagues in other countries offers insights into the applied
solution and the adjustments required to effectively perform the two functions and
continue to serve public at large, the food and fiber sector and policy makers.

THE LAND-GRANT UNIVERSITY SYSTEM

To understand the organization and financing of agricultural research including agri-
cultural economics, one has to know a few facts about the history of research funding
through the land-grant system, a unique approach to support and encourage research in
agricultural sciences in the U.S. The land grant system was established in 1862 by the
decision of the U.S. Congress. The Morrill Land-Grant College Act of 1862 [Kerr 1987]
established one land-grant university in each state of the Union. The basis for establishing
the university was a grant of federal land to each state. The allocated land or its part was
sometimes sold and the proceeds applied to the construction and operation of the univer-
sity. The sole objective of the land-grant system initially was to teach students in the area
of agriculture and engineering � the two types of skills needed in the process of settling the
interior of the country.

The teaching organization based on the land-grant university system was augmented
by the Hatch Act in 1887, signed into law on March 2, 1887 by President Cleveland [Kerr
1987], which provided the federal funding of agricultural experiment stations in each state.
The Hatch Act established the research system coexisting with the teaching system. The
initial focus of research was agricultural production and ways to make it more efficient
(least costly).
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For more than two decades the two functions, instruction and research emphasizing
agriculture, distinguished the land-grant universities. The cooperative extension service in
each state was funded by the Smith-Lever Act of 1914 and its goal was to teach agriculture,
home economics and related subjects to the public.  The third function is known as the
extension or outreach (pol. doradztwo).

The three functions, instruction, research and outreach, have created a unique system
of teaching students, engaging faculty in research and sharing research results in classro-
oms, and transferring the research results through extension to the public. This mechanism
contributed to the economic development and growth increasing incomes, lowering costs
and improving welfare of rural and small town communities.

The Hatch Act of 1887 was amended by Congress on several occasions. The amend-
ments broadened the funding base of the research at land-grant universities by requiring
that the states also provide funds. Over time, the role of state funding has outweighed the
allocation from the federal government. The decline in public funding from the federal
budget has forced major adjustments in every land-grant university.

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD AND AGRICULTURE (NIFA)

A federal agency within the U.S. Department of Agriculture was established in 2009
and replaced the Cooperative State Research, Education and Extension Service (CSREES),
which was in existence since 1994 (and itself replaced the Cooperative State Research
Service). NIFA was established as a result of the political process to lower the cost of
financing research and introduce competition for research funds, among others.  NIFA was
officially re-organized as of October 1, 2010.

NIFA's mission is to advance knowledge for agriculture, the environment, human he-
alth and well being and communities by supporting research, education, and extension
programs at the Land-Grant University System and other partner organizations (includes
federal agencies within and outside the USDA; non-profit organizations; professional
societies; private industry; citizen groups; foundations; regional centers; the military; and
others).

Key mechanisms to accomplish NIFA's mission is the national program leadership
under which NIFA identifies and helps states meet research, extension and education
priorities in areas of public concern. Input into what constitutes a priority is received
through multiple channels including government agencies, commodity groups, elected
political representatives, agribusiness firms, and civic organizations.

NIFA provides federal assistance through the annual formula grants to land-grant
universities and competitively granted funds to researcher and land-grant and other uni-
versities. Although in the past the assistance in large portion was directed to land-grants,
this is no longer the case. Non-land-grant universities are increasingly competitive in
obtaining federal funds from NIFA including private universities. The increased competi-
tion and the shrinking federal budget allocation force re-structuring of colleges of agricul-
ture in land-grant universities. Among the re-structuring programs is the elimination or
merger of agricultural economics departments with departments of consumer economics,
management or statistics, while colleges of agriculture merge with colleges of consumer
sciences. Such mergers lower the administrative personnel, but often are associated with
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the reduction in faculty positions, usually through attrition because of the tenure system.
However, earlier this year, Clemson University, a South Carolina land-grant university,
terminated faculty prior to granting them tenure.

NIFA and its partners focus on critical issues affecting daily life of people and the
society's future. For example, it responds to quality-of-life problems, e.g., revitalizing rural
American communities, improving agricultural productivity, promoting sound human nu-
trition and health. This is accomplished through a network of state, regional, and county
extension offices who respond to individual inquiries and conduct informal workshops,
provide web-based and printed information materials, etc.

NIFA operates AFRI (Agricultural Funding Research Initiative) which is a competitive
grant program. Within AFRI there are several research areas including "Trade and Marke-
ting" which solicit grant proposals for funding. "Trade and Marketing" is the only program
that aims primarily at agricultural and applied economists.  The funding within that program
is substantially smaller than in programs that address research priorities associated with
plant or animal agriculture.  Grant proposals submitted under the trade or marketing banner
should be multi-institutional, multi-disciplinary, and, preferably incorporate research, te-
aching and outreach.

To gain insights about the fundamental shift in funding of agricultural research (inclu-
ding agricultural economics) it is necessary to account for public funding (mostly through
the land-grant system) and private funding (which reaches all institutions of higher educa-
tion, and is not limited to the land-grant system). Table 1. shows the funding originating in
the public and private sectors over a period of several decades.

Because the new critical issues, for example nutrition, organic agriculture or genetic
engineering, involve more than a single scientific discipline, the traditional links with the
land-grant university system weakens as the search for expertise and solutions expands
outside that system leaving potentially less funding for the land-grants. The increasingly
competitive environment redefines the leadership in agricultural sciences and will likely
influence the traditional agricultural economics research.

Agricultural research has been funded by private and public sectors. USDA and its
agencies are the primary source of the public sector funding and the land-grant university
system has been an integral part of the public research. However, there has been a gradual
change in legal regulations permitting the patenting of plant and animal discoveries and
products. Between 1930 and 2011, the regulatory environment in agriculture has changed.
Plant patents, variety licensing, etc. have become possible and attracted private invest-
ment. Table 1 shows the funding of agricultural research over time. The trend towards the
increasingly important role of the private sector funding is undeniable. Similarly, the last
decade has witnessed a tendency to lower the public funding of agricultural research. The
result is the attrition of human capital in land-grant universities' colleges of agriculture and
the shrinking scope of research. The observed tendencies also affect agricultural econo-
mics research, teaching and extension. Retiring scientists are not replaced, fewer courses
are offered and less research is completed. As a result, for example, in recent years there has
been a need for specialists in farm management, but few young scholars are available. Yet,
farm management is fundamental for agricultural production.
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RESEARCH FUNDING BY COMMODITY ORGANIZATIONS

The public mandate funding research in land-grant universities has been insufficient
in view of farmers and farm organizations, who are often interested in research addres-
sing specific needs arising in production or marketing of a particular crop. Farm or com-
modity organizations, for example American Cattlemen's Association, who unites intere-
sts of cattle producers, may be interested in short-term research projects seeking solu-
tion to an unforeseen situation. Although such organizations can and are lobbying for
research funding in Congress, they can also raise funds for research. They are permitted
to take action by specific acts of law and require a coordinated action on the part of
members. Typically, members of an organization must vote in favor of any self-imposed
fee scheme collecting funds. Regulations specify the procedures, set minimum percenta-
ge of members who participate in the voting, and the length of the time period during
which funds are collected.  In addition, general rules describe how and for what research
projects the funds can be used.

Within a given commodity organization, for example American Cattlemen's Associa-
tion, members establish a research committee that solicits, reviews, selects and funds
research projects submitted by scientists from land-grant and non-land-grant universities,
research institutes, companies, or individuals. The process is publicly announced and
winning projects are named publicly. A typical commodity-funded research projects de-
pends on the ability of the organization to raise funds from fees (a form of internal taxation).
Most funded projects are small (funding of less than $10,000) and have a short-term time
horizon, i.e., 12 months, requiring that scientists develop a feasible solution or, at least,
show some tangible progress towards achieving a solution. Results are presented to the
commodity organization as a written report, often also as oral presentations during an
annual meeting. Many projects are highly applied and, sometimes, difficult to publish in
peer-reviewed journals. Although the commodity organization is not interested in a publi-
cation, scientists in a university-setting are expected and evaluated on their publication
record.

The typical fee is based on a weight or volume unit and collected at the first marketing
stage. For example, in case of pecans, the buyer purchasing pecans from a grower is
obligated to record the amount and transfer the collected funds to the designated unit. The
funds, although small, provide an important outside funding to scientists and allow to
leverage funds from other sources. It has to be noted that relatively few industry-funded
projects focus exclusively on economics or marketing.

Table 2. summarizes advantages and disadvantages of commodity organization fun-
ded research. Such organizations can be geographically limited to a single state, for exam-
ple, the Georgia Agricultural Commodity Commission for Cotton [www.georgiacottoncom-
mission.org 2011]. Some commodity groups form marketing boards, which fund generic
promotion of a commodity and research. However, in recent decade, the promotion func-
tion of marketing boards has been successfully challenged in court by growers who did not
want to be forced to pay towards common promotion.
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PUBLIC ATTITUDES

Public attitudes have been increasingly important in the process of allocating budge-
tary funds prior to the recent global financial crisis. Competing agendas of lobbying gro-
ups, the increased importance of natural environment, the shrinking share of agriculture in
the GDP, and the loss of jobs have disconnected the public and the food and fiber sector.
Increasingly, rural residents depend on income from non-agricultural jobs including agri-
tourism or eco-tourism. In Poland, the trend has been exacerbated by the recent changes in
university education reflected in the wholesale change away from the 'agricultural univer-
sity' to a 'university of life sciences.' Consequently, the public and, gradually, decision-
makers in public and private sectors loose the understanding of the specificity of agricul-
ture and the related sciences, including agricultural economics and agribusiness.

The change in public attitudes on a global scale has been related to food safety
concerns. The concerns first emphasized the use of pesticides in food production and the
potential residue contained by the consumed foods. Despite the concern, consumer attitu-
des, which influence purchase behavior, differ over time and across countries. For example,
the acceptance of cosmetic blemishes appears to be low [Misra et al. 1991] although the
consumers often express preference for limited use of pesticides or organic production
methods. Later, the food safety concerns have focused on microbiological safety. The most
vivid example was the mad-cow disease, but the most frequent microbiological contamina-
tion results from bacteria present in fresh vegetables. The contamination of fengurek spro-
uts in May 2011 in Germany demonstrated one of the ways the contamination can occur
[Starling 2011].

The change in attitudes occurs rapidly in response to unforeseen events and encoura-
ges quick action on the part of the government and regulators. The decisions undertaken
to address an issue or prevent it repeat lead to allocation of research resources. If the
resources are re-allocated, i.e., shifted within the existing budget, there is a potential for
disrupting ongoing research. Adjustments that are forced on the affected science pro-
grams are not cost-free.
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More importantly, the plentiful food supply at a reasonable price and the declining share
of food expenditures in the total household expenditures causes consumers to undervalue
the contribution of agriculture and agricultural science, including agricultural economics,
to the sustained societal well being. In the Republic of Korea for example, the public
support for  research on the staple, i.e., rice, has weakened after the country achieved self-
sufficiency in rice production and the traditional Korean diet broadened to include more
fruit, fats, dairy, and animal products. The research funding priorities indicated by the
Korean urban women, the primary food shopper and meal preparer in Korean households,
are fruits and vegetables followed by (Korean breed) cattle [Florkowski et al. 2006]. For a
decision-maker unfamiliar with the nature of agriculture and agricultural science the public
support means that funds should be re-allocated away from grain research to horticultural
research and a sudden switch in funding disrupts grain research (where, breeding for
example, is a long term research) and horticultural research because the sudden influx of
funds requires a flexible and broad program that can effectively absorb new funds. Often
times, however, the decision-maker chooses to permanently reduce funding for agricultural
sciences including agricultural economics eroding the ability to address any unanticipated
production or marketing problem in the future.

CONSUMER ACTIVISM

In recent years, in a format similar to the environmental movement, consumers have
become involved in several other issues. The new groups focus on food or agriculture
characteristics that have social rather than economic meaning. 'Fair trade' supporters pro-
mote products that assured the producers adequate earnings to support their households.
Among 'fair trade' food products coffee and chocolate dominate. 'Food miles' propagators
encourage consumers to buy local foods because, presumably, under the local production
conditions the food is produced with lower energy input. In both cases, the verification of
the economic principle of the lowest cost is ignored. In response to 'food miles' movement,
studies have shown that once the total energy input is considered, 'close proximity' does
not necessarily equal less energy [Saunders et al. 2006]. However, such examples of consu-
mer activism create a short-term impression on the public and may influence resource
allocation decisions or be used to justify a re-allocation decision. The decision implies
moving funds away from agriculture-related research. Once the re-allocation takes place, it
is permanent.

Changing background of students in agricultural sciences. The shrinking number of
farmers and rural population leads to a change in the background of students entering
colleges of agriculture at land-grant universities. The majority of students in the last 20-25
years switched from rural to urban background. New students lack knowledge of agricultu-
re and farm livelihood. Furthermore many are deficient in understanding the link between
the importance of timeliness of performing routine, daily tasks required by the biological
nature of agricultural production (e.g., milk production) and the future stream of payments
from sales of agricultural commodities. In recent years, many are interested in the environ-
ment-agriculture interaction and less in conventional agriculture, which is the key supplier
of food and raw materials. Yet, agribusiness is a large contributor to the GDP and provider
of a large portion of jobs.
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Urban students without understanding of the functioning of the farm and rural liveli-
hood often have unbalanced views of the impact of agriculture on environment. The simpli-
stic view emphasizes a negative influence of agriculture, while it ignores the positive aspects
of agriculture on the environment.

Another issue faced by the land-grant universities is the changing demographics and
the persistence of high school drop-out rate in some regions or in households from low
income classes. Such pattern is associated with limited social mobility and contributes to
the cycle of low achievement and poverty. The impaired social mobility mechanism leads to
high loss of societal welfare and allocation of resources to social programs away from
investment in activities of higher return. The youth from rural counties in the United States
performs poorer than their urban counterparts. Although in the short term the consequen-
ces often go unnoticed, over a long term the differences in education translate into the
disproportionate political representation of rural interests, and, eventually, the weakening
of the financial support of land-grant universities' mission.

PREDICTIONS?

The current problems faced by the federal government do not bode well for agricultural
sciences and applied economics research in the short run. Paradoxically, when such rese-
arch is really needed, the political support demonstrated by the elected representatives is
particularly unpredictable. There is a real threat of further cuts in public research funding.
Its real dimension is not yet fully known.

In the long run, as a result of short term funding problems, land-grant universities may
be faced to consolidate departments and limit the scope of research in their colleges of
agriculture. Cuts in personnel and graduate student support will follow unless additional
and new forms of funding will be identified.  Agricultural and applied economics will chan-
ge its research scope and may lose its unique identity within the economics profession.

Agriculture will always remain an essential sector of global economy. The sustainable
agricultural production, processing of agricultural commodities, food production and distribu-
tion requires a steady flow of knowledge to address ever emerging practical problems. Invest-
ment in research that supplies solutions originates in private and public institutions. In the last
150 years the role of public research was crucial for the economic performance of food and fiber
system of the United States. The gradual creation of conditions securing private rights to
discoveries encouraged private investment in areas traditionally dominated by the public sec-
tor including plant and animal breeding. Therefore, changes in law and regulations have a direct
effect on the need and role of public research in agricultural sciences including agricultural
economics. Profit motive of private breeding companies is, however, associated with areas
where the risk of investment is relatively low. In those areas the private sector my crowed out the
public sector, while ignoring areas of high risk or low return. It has been observed that the latter
are often associated with high impact on society's welfare. Decision-makers must be exceptio-
nally prudent when choosing what not to fund in the public arena because of the long time
horizon it takes to accumulate skills, knowledge and experience to establish a reputable agricul-
tural research facility. Or, the costs of progress will be highly uncertain.
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The recent increase in agricultural commodity prices, which will eventually lead to
higher prices (i.e., accelerated inflation) is not likely to reverse the observed trend. First, the
budget deficit limits any increase in research funding from the public sector. Second, many
view the current price increase as transitory in nature. Third, the flexibility of global supply
system has not been fully tested. Finally, in the United States the rising food prices may
help to tame the obesity epidemic. Agricultural economists at land-grant universities are
forced to adapt under conditions of heightened funding uncertainties.
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Streszczenie
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A b s t r a c t. The aim of the paper is to determine the situation in higher education and
research area in Slovakia and to compare this development with the EU 27 and OECD
countries. The interest is oriented on the economic research as an instrument between
Slovakia, EU 27 and World in overall research indicators. The principal problem is
insufficient funding of Research and development. Despite this fact an improvement
occurred in the Science and Research category of indicators during recent years in
Slovakia.

INTRODUCTION

In 2000, the EU Member States responded to the challenge of globalisation with the
Lisbon Strategy for a competitive knowledge-based economy and, as part of this strategy,
the 3 % objective for research and development (R&D) intensity and the initiative to create
a European Research Area (ERA). The goal is to create a true European Single Market for
Research, where knowledge, researchers and technology can move across frontiers in the
same way as goods, people, services and capital do.

Increasing investment in R&D is one of the key objectives of the Lisbon Strategy. A
substantial increase in investment in R&D is important for the achievement of a European
Research Area and for providing a significant boost to the industrial competitiveness of
the European Union [European Commission 2008].

Advanced economies such as the European Union, the US and Japan represent a shrinking
share of global R&D expenditure worldwide. According to OECD data, the EU-27 share declined
from 29% in 1995 to 25% in 2005. Similarly the US and Japan have lost 4 and 3 percentage points
respectively of their shares over the same period. As part of the overall process of globalisation,
R&D activities are becoming increasingly internationalised [European Commission 2007].

Based on the Eurostat report [2011] although there has been little evolution in R&D
intensity at EU-27 level, there has been a considerable increase in R&D investment in real
terms: between 2000 and 2006, R&D expenditure in EU-27 has grown in real terms by 14.8 %.
Comparable figures are for the US and Japan are 10.1 % and 21.9 %.
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There has been a significant increase in the R&D intensities of more than half of the EU
Member States. In 2008, R&D intensity (i.e. R&D expenditure as a percentage of GDP) in
the EU-27 stood at 1.90 %, up 1.85 % on 2007, but still below the 3 % target set for 2010 by
the Lisbon strategy. The 3 % target will be maintained for the next ten years as one of the
five key targets of the Europe 2020 strategy. Slovakia R&D expenditure as a percentage of
GDP was in the year 2008 0.47%.

Investment in R&D has been comparatively low according to the OECD Science, Tech-
nology and Industry Outlook (2010).  Gross expenditure on R&D (GERD) was 0.5% of GDP
in 2008, the second lowest in the OECD. However, average annual real growth in GERD
accelerated to nearly 6% between 2004 and 2008. Government funded around 52% of GERD
in 2008, up from an average of 37% in the 1990s, while industry financed a comparatively
low 35%, down from over 60% during much of the 1990s.

In 2008, industry-financed GERD was 0.2% of GDP, below the average of 1.5%. In that
year, the business enterprise sector performed 43% of GERD, the higher education sector
24%, and government 33%. Business expenditure on R&D (BERD) was only 0.2% of GDP.

In 2008, both the 0.7 triadic patents per million population and the 457 scientific articles
per million population were low. Other outcomes were also weak during 2004-06: 9.4% of
firms introduced new-to-market product innovations and 14.1% of firms undertook non-
technological innovation.

Eurostat report (2011) determines Government budget appropriations or outlays on
research and development (GBAORD) as funds allocated to R&D in central government or
federal budgets and therefore mean budget provisions, not expenditure. In 2009, GBAORD
expressed as a percentage of GDP stood at 0.74 % in the EU-27. Despite it was still below
the levels recorded by its main economic partners: the United States (0.99 %, 2008) and
Japan (0.75 %, 2009).

In 2008, R&D intensity (i.e. R&D expenditure as a percentage of GDP) in the EU-27
stood at 1.90 %, up 1.85 % on 2007, but still below the 3 % target set for 2010 by the Lisbon
strategy. The 3 % target will be maintained for the next ten years as one of the five key
targets of the Europe 2020 strategy. R&D intensity in the EU was well below Japan (2007:
3.44 %) and the United States (2008: 2.76 %), but slightly higher than China (2007: 1.44 %).

Among the EU Member States, only Sweden (3.75 %) and Finland (3.73 %) exceeded
the EU goal of devoting 3 % of GDP to R&D and also outperformed Japan, the United
States and South Korea. Though Denmark (2.72 %), Austria (2.67 %) and Germany (2.63 %)
did not achieve the 3 % goal, they were well above the EU-27 average. R&D expenditure in
the EU-27 increased by an average of 3.3 % a year between 2003 and 2008, reaching EUR
237 billion in 2008. Germany, France, Italy and the United Kingdom together accounted for
more than half of the EU-27 total.

Slovak higher education has undergone fundamental changes since the fall of the iron
curtain. First, the new Higher Education Act which was adopted in the former Czechoslova-
kia in 1990 marked a new era, bringing academic freedom to higher education after a period
of central management by the government of contents and procedures. The Higher Educa-
tion Act of 2002 (Act No.131/2002 of Law Code on Higher Education) introduced another
set of radical changes, such as the implementation of the Bologna Declaration and the
establishment of higher education institutions as legal entities (having been State budge-
tary institutions before) as well as profound changes in the allocation of funds to Higher
Education Institutions [Jensen et all 2008].
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Comparing the overall research results of the Slovak higher education system with other
national research and education systems, we find a comparatively low output. Despite this
fact an improvement occurred also in the Science and Research category of indicators.

Figure 1. Number of scientific publications in OECD countries in 1995 and 2005 relative to one million
population (in 1995 and 2004). Countries listed in order of the number of publications in 2005

Source: Main Science and Technology Indicators 2006/1, Thomson Scientific, NSI 1981-2005.
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The Academic Ranking and Rating Agency (2006) applying the internationally compa-
rable data estimated total of 1243 Web of Knowledge registered journal papers in the period
1996-2006 were published by 10 065 university teachers and 1239 research and artistic
workers. This represents 0.11 papers per university academician (in 2004 it was still 0.12).
7,326 citations of these papers were recorded. Another issues in 2008 as the 0.7 patents per
million population (in 2005 Slovakia 5.8, EU-27 105.7) and the 457 scientific articles per
million population were low.

According to the research of the Academic Ranking and Rating Agency (ARRA)
published in the report �Assessment of higher education institutions and their faculties
(2010)� the following can be concluded about the results of Slovak higher education
institution assessment for the year 2010:

The overall scientific production of Slovak higher education institutions is increasing
only very modestly. An unambiguously positive trend in several faculties is the growing
number of foreign students, whether from the European Union countries or from third
countries. A strong growth is seen particularly at medical and pharmaceutical faculties. The
interest of foreign students in studying at some Slovak faculties indicates the faculties�
good reputation abroad and represents recognition of their quality.

The group of universities, higher education institutions, and faculties of economic scien-
ces in the last twenty years could benefit from high numbers of applications for study.
Similarly as in the last year, the group of faculties specialising in economics has its leaders in
the Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture (FEM SPU), the
Ko�ice University of Technology�s Faculty of Economics (EFF TUKE) and Faculty of Natio-
nal Economy (NHF EU) of the University of Economics. The first rank was taken by FEM SPU
in the year 2010, during previous years the Slovak University of Agriculture and the Faculty
of Economics and Management were stably placed on the second rank (Tab. 1).

CONCLUSION

Based on the summary report of Jensen, Kralj, McQuillan, Reichert [2008] we could
determine these main problems in research area:
� Scarce money for starting up new research activities; (co-financing)
� Scarce money for investing in new equipment and improvement of facilities;
� Insufficient funds to support mobility of students and staff. For international mobility,

even to attend conferences which is a basic ingredient of a researcher�s life, resear-
chers have to apply for special (VEGA, KEGA) grants;

� Low investment in new books, international journals and other resources in the library,
i.e. reduced access to necessary information;

� Problem with achieving the Data �.
� Low income of researchers resulting in comparatively low public recognition of a

research career in society.
� Grants � controlled number of working hours.

Another less dramatic but still noteworthy competitive disadvantage which Slovak
researchers have to face concerns the comparatively underdeveloped research support
services at their institutions, a problem which can still be found at many Southern and
Eastern European universities.
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In order to improve the overall research performance and capacity of the country, the
Slovak higher education system has to establish appropriate incentives for university
research in terms of available time, financial support, research management support, as well
as less bureaucratic grant regulations. Without these stimulus, all of which imply a targeted
use of additional resources, university researchers will continue to be dramatically disa-
dvantaged in comparison to their competitors abroad and will be unlikely to achieve com-
parable results.
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SYTUACJA BADAÑ EKONOMICZNYCH NA S£OWACJI

Streszczenie

Celem opracowania by³o okre�lenie sytuacji w szkolnictwie wy¿szym i badaniach naukowych na
S³owacji oraz jej porównanie z pozosta³ymi pañstwami cz³onkowskimi UE i krajami OECD. Szczególn¹
uwagê po�wiêcono znaczeniu badañ ekonomicznych jako instrumentu wzrostu gospodarczego i konku-
rencyjno�ci. W wyniku analiz nie odnotowano istotnych ró¿nic miêdzy S³owacj¹, krajami UE-27 i OECD
w zakresie ogólnych wska�ników badañ. G³ównym problemem jest niedostateczne finansowanie badañ i
rozwoju w ostatnich latach na S³owacji. Jednak mimo probemów finansowych, nast¹pi³a poprawa wska�-
ników dotycz¹cych nauki oraz badañ.
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S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono wa¿niejsze zmiany, które zosta³y wprowadzo-
ne pakietem ustaw dotycz¹cych nauki i szkolnictwa wy¿szego w latach 2010 i 2011.
Dotyczy³y one zagadnieñ finansowania nauki, funkcjonowania wy¿szych uczelni, Polskiej
Akademii Nauk, instytutów badawczych, a tak¿e systemu awansów naukowych w Polsce.

WSTÊP

Od wielu lat intensywnie dyskutowano na temat kondycji nauki polskiej i o potrzebie
jej zmian. W dyskusji tej g³os zabierali politycy, przedstawiciele mediów, ró¿nych grup
spo³ecznych, w tym zw³aszcza �rodowisko naukowe. W latach 2010 i 2011 dyskusje te
wesz³y w fazê koñcow¹, bowiem Sejm przyj¹³, a Prezydent RP podpisa³ ustawy dotycz¹ce
Polskiej Akademii Nauk, finansowania nauki, powo³ania Narodowego Centrum Nauki, Na-
rodowego Centrum Badañ i Rozwoju, a tak¿e instytutów badawczych. Najnowsz¹ ustaw¹,
któr¹ Prezydent podpisa³ jest ustawa o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.

Warto w tym miejscu zacytowaæ cel przygotowanych zmian systemowych: polskim
studentom wy¿szej jako�ci kszta³cenia, a zatem lepszego przygotowania do zmieniaj¹-
cych siê form gospodarki, polskim uczonym przynie�æ szansê uczestnictwa w najwiêk-
szych miêdzynarodowych przedsiêwziêciach badawczych, a polskim uczelniom stworzyæ
perspektywy systematycznego rozwoju i sta³ego powiêkszania potencja³u badawczego
[Za³o¿enia do nowelizacji� 2009, s. 3]. Tak¿e kolejna czê�æ za³o¿eñ godna jest zacytowana
w ca³o�ci: Jednym z kluczowych �rodków s³u¿¹cych osi¹gniêciu wy¿ej wymienionych
celów jest stworzenie mechanizmów racjonalnego funkcjonowania uczelni tak, aby co-
raz wiêksza czê�æ funduszy rozdysponowywana by³a w drodze konkursów, a zakres finan-
sowania z bud¿etu pañstwa zale¿a³ docelowo od jako�ci uzyskiwanych efektów zarówno
w zakresie kszta³cenia, jak i wyników prac naukowych.
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Wa¿nym elementem reformy ma byæ wprowadzenie projako�ciowej nowelizacji dota-
cji stacjonarnej (na utrzymanie pracy publicznych szkó³ wy¿szych) oraz dodatkowego
�funduszu projako�ciowego�, s³u¿¹cego wsparciu najlepszych uczelni, pracowników, dok-
torantów  i studentów. Kolejne elementy promuj¹ce jako�æ to specjalne dofinansowanie
najbardziej utalentowanych studentów i doktorantów w formie np.: Diamentowego Grantu,
stypendiów dla prymusów, stypendiów w ramach Krajowych Naukowych O�rodków Wio-
d¹cych (KNOW). Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju.

KIERUNKI ZMIAN W SZKOLNICTWIE WY¯SZYM

W krótkim opracowaniu nie sposób przedstawiæ wszystkich problemów, wskazano
wiêc wybrane, wa¿niejsze tendencje i zmiany dotycz¹ce szkolnictwa wy¿szego. Ogólnie
mo¿na stwierdziæ, ¿e podstawowym celem reform by³a, przynajmniej w za³o¿eniu, poprawa
jako�ci kszta³cenia na poziomie wy¿szym, usprawnienie systemu finansowania szkolnictwa
wy¿szego i nauki, a tak¿e wspieranie najbardziej utalentowanej m³odzie¿y (studentów i
doktorantów).

Przyjête prawo przewiduje, ¿e studenta na okre�lony kierunek studiów nale¿y przyj¹æ
nie pó�niej ni¿ po up³ywie pierwszego roku. Z praktycznego punktu widzenia mo¿na wiêc
przyjmowaæ studentów na wydzia³ i oferowaæ podzia³ na kierunki w drugim semestrze.
Podobne rozwi¹zanie od lat stosuje SGH, z informacji prasowych wynika, ¿e rektor tej
uczelni zaproponowa³ wycofanie siê z tego systemu, powrót do wyboru kierunku przez
kandydatów (nie studentów). Sprawa ta wymaga szczegó³owej analizy.

Uczelnie nie bêd¹ mog³y dowolnie kszta³towaæ liczby studentów, bowiem przy ich
ponad dwuprocentowej zwy¿ce (dotyczy studentów stacjonarnych) niezbêdna bêdzie zgo-
da odpowiedniego ministra. Zapis ten w gruncie rzeczy zaprzecza postulatom zwiêkszenia
autonomiczno�ci uczelni, zw³aszcza akademickich (z uprawnieniami do nadawania stopni
doktora habilitowanego).

Praktycznie bior¹c, studia podyplomowe upodobnione musz¹ byæ do innych rodzajów
studiów, mog¹ byæ wy³¹cznie zwi¹zane z prowadzonymi kierunkami studiów, a trwaæ mini-
mum dwa semestry i dostarczaæ co najmniej 60 punktów ECTS. Dotychczasowa elastycz-
no�æ w dostosowaniu uczelni do potrzeb rynku zosta³a wiêc wyeliminowana.

Z punktu widzenia relacji miêdzynarodowych warte podkre�lenia jest to, ¿e Posiada-
cze wa¿nej Karty Praw Polaka mog¹ podejmowaæ studia wy¿sze, studia doktoranckie
oraz inne formy kszta³cenia, a tak¿e uczestniczyæ w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych na zasadach obowi¹zuj¹cych obywateli polskich (�) [Dz.U. 2011.84.455,
art. 43, ust. 5a].

Dla oceny jako�ci kszta³cenia powo³uje siê Polsk¹ Komisjê Akredytacyjn¹ (PKA), w
której sk³adzie udzia³ kobiet zosta³ okre�lony na minimum 30%. Zakres jej dzia³ania pozosta-
je zbli¿ony do dotychczasowych obowi¹zków Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Ze spraw organizacyjnych nale¿y podkre�liæ wprowadzenie do kompetencji kierowni-
ka podstawowej jednostki organizacyjnej w szczególno�ci opracowanie strategii rozwoju
jednostki zgodnej ze strategi¹ rozwoju uczelni [Dz.U. 2011.84.455, art. 70, ust. 1]. Nowo�ci¹
jest te¿ to, ¿e kierownik (i jego zastêpcy), podobnie jak rektor czy prorektorzy, mo¿e byæ
powo³any w drodze wyborów lub konkursu.
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W zakresie finansowania, poza dotacj¹ stacjonarn¹, otrzymywan¹ dotychczas przez
uczelnie (trzeba wskazaæ likwidacjê �ród³a finansowania okre�lanego jako badania w³asne,
które dotychczas finansowa³y wiele badañ oraz udzia³ pracowników, a zw³aszcza doktoran-
tów, w konferencjach czy zakup sprzêtu komputerowego), utworzony zostanie fundusz
projako�ciowy przeznaczony na dofinansowanie najlepszych jednostek, pracowników, stu-
dentów i doktorantów. �rodki tego funduszu maj¹ trafiaæ do KNOW. O�rodki te bêd¹ wy³a-
niane w dziedzinowo okre�lonych obszarach wiedzy i kszta³cenia w konkursach; po trzy
(planowano po cztery) o�rodki w ka¿dej z wyodrêbnionych dziedzin, na piêæ lat. Fundusz
ten ma tak¿e s³u¿yæ finansowaniu jednostek oferuj¹cych wyró¿niaj¹ce siê kierunki studiów
w ocenie PKA. Powinien on wspomagaæ uczelnie z tytu³u wdra¿ania systemów jako�ci oraz
Krajowych Ram Kwalifikacji, finansowaæ uczelniom niepublicznym studia doktoranckie czy
te¿ wspieraæ prymusów studiów doktoranckich (dla 30% najlepszych doktorantów).

Minister w drodze rozporz¹dzenia okre�li kosztoch³onno�æ kierunków studiów. W tym
zakresie zawsze by³y i pewnie bêd¹ w¹tpliwo�ci, bowiem np. nikt nie potrafi³ uzasadniæ,
dlaczego kierunek �zarz¹dzanie� by³ o 50% dro¿szy od kierunku �ekonomia�. Obecnie pro-
gramy s¹ podobne i zajêcia kosztuj¹ tyle samo. Takich w¹tpliwo�ci jest wiêcej, a zwykle
g³ównie przedstawiciele kierunków przyrodniczych i technicznych, zw³aszcza medycznych,
narzekaj¹ na zbyt niskie wspó³czynniki. Wydaje siê, ¿e decyzje w tej sprawie bêd¹ bardziej
polityczne i bêd¹ zale¿a³y od �si³y przebicia� ró¿nych grup zawodowych, a nie od rzeczywistej
kosztoch³onno�ci studiów. Obawiam siê, ¿e taki sam charakter bêd¹ mia³y decyzje dotycz¹-
ce uznania jednostki za KNOW. Nigdy te¿ nie poznali�my uzasadnienia, dlaczego ma byæ
nie wiêcej ni¿ 25 KNOW (dlaczego nie 27?).

W tym miejscu warto przytoczyæ tak¿e przepis ustawy, który g³osi, ¿e op³aty za �wiad-
czone us³ugi edukacyjne zwi¹zane z kszta³ceniem studentów na studiach i studiach dok-
toranckich oraz op³aty zwi¹zane z powtarzaniem okre�lonych zajêæ na studiach i stu-
diach doktoranckich nie mog¹ przekraczaæ kosztów ponoszonych w zakresie niezbêd-
nym do uruchomienia  i prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio studiów (�) [Dz.U.
2011.84.455, art. 99, ust. 2]. Jest to sformu³owanie oddaj¹ce los uczelni w rêce kontrolerów,
zw³aszcza NIK. Takiej �lekko�ci bytu� ustawodawców niczym nie mo¿na uzasadniæ. Wiado-
mo jest znawcom, szczególnie ekonomistom, ¿e s¹ zawsze koszty sta³e i zmienne, po�rednie
i bezpo�rednie. Jedne s¹ ponoszone w danym momencie, ale inwestycje w ich efekcie
wykonane s³u¿¹ latami, inne s¹ kosztami bie¿¹cymi. Teraz to kontroler (który w gruncie
rzeczy za nic nie odpowiada), a nie kierownik (rektor, dziekan, którzy ponosz¹ rzeczywist¹
odpowiedzialno�æ za gospodarkê kierowanych przez nich jednostek), bêdzie decydowa³,
czy konkretn¹ grupê wydatków zaliczyæ do kosztów kszta³cenia (w jakiej czê�ci koszt pro-
gramu  komputerowego z logistyki przypisaæ studiom stacjonarnym, a w jakiej niestacjonar-
nym itp.). Chyba nawet w tzw. gospodarce centralnie planowanej nie by³o tak daleko posu-
niêtej ingerencji administracji w zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami i innymi organizacjami, jak
ma to miejsce obecnie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e kiedy� dominowa³o podej�cie �zarz¹dzaj, a jak
pope³nisz przestêpstwo, to ciê rozliczymy (ukarzemy)�, a obecnie �ka¿dy kierownik jest
potencjalnym przestêpc¹, st¹d musimy przygotowaæ jak najwiêcej zabezpieczeñ prawnych�.

Inna nowo�æ ustawowa to sformu³owanie artyku³u 86a, który g³osi: Uczelnia, w celu
komercjalizacji wyników badañ naukowych i prac rozwojowych tworzy spó³kê z ograni-
czon¹ odpowiedzialno�ci¹ lub spó³kê akcyjn¹, zwan¹ dalej �spó³k¹ celow¹�. Do jej
zadañ nale¿y w szczególno�ci obejmowanie udzia³ów w spó³kach kapita³owych lub two-
rzenie spó³ek kapita³owych. Spó³ka taka mo¿e byæ te¿ utworzona przez kilka uczelni.
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Inn¹ kluczow¹ spraw¹ jest zintegrowanie programów nauczania z europejsk¹ prze-
strzeni¹ szkolnictwa wy¿szego, a tak¿e zwiêkszenie mobilno�ci studentów i pracowników
naukowo-dydaktycznych. Ma nast¹piæ deregulacja standaryzacji kszta³cenia i zwiêkszy siê
rola uczelni w zakresie okre�lania kierunków studiów oraz tre�ci programowych, które jed-
nak musz¹ byæ zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK). Potrzeba ich wprowadzenia
wynika z Deklaracji Boloñskiej. �ci�lejsze te¿ ma byæ powi¹zanie uczelni z otoczeniem, w
tym popierane bêdzie w³¹czanie praktyków do okre�lania programów nauczania oraz do
dydaktyki. Przewidywana jest mo¿liwo�æ wspólnego kszta³cenia uczelni z pracodawc¹, kszta³-
cenia na zamówienie, a zw³aszcza �ci�lejsze powi¹zanie kszta³cenia z potrzebami otoczenia
spo³eczno-gospodarczego. Polskie uczelnie, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i nauki wy-
magaj¹ wiêkszego �umiêdzynarodowienia�. Wi¹¿e siê to m.in. z czêstszym zapraszaniem do
Polski uczonych z zagranicy, ale tak¿e podjêciem dzia³añ na rzecz zwiêkszenia liczby studen-
tów � obcokrajowców podejmuj¹cych studia w naszym kraju.

Z punktu widzenia nauczycieli akademickich wa¿ne jest, ¿e nauczyciela akademickie-
go, który naby³ uprawnienia emerytalne, mo¿na zatrudniæ na tym samym stanowisku, w
tej samej uczelni bez postêpowania konkursowego [Dz.U. 2011.84.455], a stosunek pracy
mianowanego profesora wygasa z koñcem roku akademickiego, w którym ukoñczy³ on 70
lat (pozostali nauczyciele akademiccy 65 lat).

Nowym rozwi¹zaniem wprowadzonym w ustawie jest decyzja o prowadzeniu central-
nego wykazu pracowników nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (do-
stêp do tych danych bêd¹ mieli rektorzy, dziekani itd.). Podobny rejestr bêdzie dotyczy³
studentów [art. 170c.]

PROBLEMATYKA ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ

W ostatnim dwudziestoleciu wyra�nie zwiêkszy³a siê liczba studentów, równie¿ wzro-
s³a liczba nadawanych stopni doktora (z oko³o 1500 w 1991 roku do oko³o 6000 w roku 2006,
z niewielk¹ tendencj¹ spadkow¹ w nastêpnych latach). Liczba nadawanych stopni doktora
habilitowanego okresowo zbli¿a³a siê do jednego tysi¹ca, lecz zwykle by³a ni¿sza (np. w
2007 roku by³o to 771 osób), co �wiadczy o stagnacji. W tym kontek�cie wskazano wa¿niej-
sze, proponowane kierunki zmian w ustawodawstwie dotycz¹cym stopni i tytu³u naukowe-
go profesora.

Odno�nie uzyskiwania stopnia doktora zapis ustawowy przewiduje kilka wa¿nych roz-
wi¹zañ. Na przyk³ad stwierdza siê, ¿e warunkiem wszczêcia przewodu doktorskiego jest
posiadanie przyjêtej do druku co najmniej jednej publikacji o zasiêgu co najmniej krajowym
lub recenzowanego sprawozdania z miêdzynarodowej konferencji naukowej. Stopieñ dok-
tora mo¿e uzyskaæ osoba, która ma tytu³ zawodowy magistra (lub równorzêdny), zda³a
egzaminy doktorskie (z dyscypliny podstawowej oraz dodatkowej, przedmioty ustala Rada
Wydzia³u lub Rada Naukowa), przedstawi³a i obroni³a rozprawê doktorsk¹ oraz ma certyfi-
kat potwierdzaj¹cy znajomo�æ nowo¿ytnego jêzyka obcego lub zda³a odno�ny egzamin. To
ostatnie jest novum, bowiem dotychczas obowi¹zywa³ egzamin zdawany przed komisj¹
powo³an¹ przez Radê Wydzia³u lub Radê Naukow¹, obecnie mo¿e to byæ odpowiedni certy-
fikat. Rozprawa doktorska powinna stanowiæ oryginalne rozwi¹zanie problemu nauko-
wego (�) oraz wykazywaæ ogóln¹ wiedzê kandydata w danej dyscyplinie naukowej (�)
oraz umiejêtno�æ samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Mo¿e ona mieæ formê
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maszynopisu, ksi¹¿ki, tematycznie spójnego zbioru rozdzia³ów ksi¹¿ki naukowej lub artyku-
³ów w czasopismach naukowych. Mo¿e j¹ stanowiæ czê�æ pracy zbiorowej, z wykazanym
indywidualnym wk³adem kandydata. Nowo�ci¹ jest stwierdzenie, i¿ streszczenie rozprawy
doktorskiej ³¹cznie z recenzjami zamieszcza siê na stronie internetowej szko³y wy¿szej lub
placówki prowadz¹cej przewód doktorski (�). Streszczenie to ma byæ umieszczone w
dniu podjêcia uchwa³y przez Radê Wydzia³u o jej przyjêciu, a recenzje w dniu ich przekaza-
nia. Maj¹ one byæ w internecie dostêpne do dnia nadania stopnia doktora. Recenzje nie-
zw³ocznie powinny byæ przekazane Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów (CK) do ich
opublikowania. Inn¹ nowo�ci¹ jest warunek powo³ywania co najmniej dwóch recenzentów
spoza macierzystej jednostki. Ponadto, stopieñ doktora mo¿na nadaæ osobie, która ma np.
tytu³ licencjata i uzyska³a Diamentowy Grant.

Stopniem naukowym budz¹cym przez dziesiêciolecia najwiêksze kontrowersje jest sto-
pieñ doktora habilitowanego. Krzy¿owa³o siê tu wiele ró¿nych argumentów. Niektórzy dys-
kutanci wrêcz negowali potrzebê utrzymywania tego stopnia. Jednak¿e ju¿ w za³o¿eniach
do nowelizacji ustawy oraz w niej samej przyjêto, ¿e koniecznym warunkiem awansu na-
ukowego w Polsce, uprawniaj¹cym do sprawowania opieki promotorskiej i kierowania
zespo³ami naukowymi, jest uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Przyjêto te¿ za³o-
¿enia o ograniczeniu roli macierzystej Rady Wydzia³u w postêpowaniu habilitacyjnym,
indywidualnego sk³adania przez aplikantów wniosków o w³a�ciwe postêpowanie (urucho-
mienie procedury), odst¹pienia od kolokwium i wyk³adu habilitacyjnego, wprowadzenia
wiêkszego re¿imu co do terminów poszczególnych etapów postêpowania (w za³o¿eniach
do projektu ustawy by³a przewidywana mo¿liwo�æ op³acania kosztów postêpowania przez
samych zainteresowanych, podobnie w przewodach doktorskich i postêpowaniach o tytu³
profesora; w ustawie brakuje takiego zapisu, co mo¿e byæ k³opotliwe dla osób ubiegaj¹-
cych siê o awanse naukowe poza zatrudniaj¹c¹ ich instytucj¹).

Zgodnie z ustaw¹ do postêpowania habilitacyjnego mo¿e byæ dopuszczona osoba,
która ma stopieñ doktora oraz osi¹gniêcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia dok-
tora, stanowi¹ce znaczny wk³ad autora w rozwój okre�lonej dyscypliny naukowej oraz
wykazuje siê istotn¹ aktywno�ci¹ naukow¹. Za osi¹gniêcie naukowe mo¿e byæ uznane
dzie³o (rozprawa), jego czê�æ, jednotematyczny cykl publikacji czy czê�æ pracy zbiorowej
(wk³ad indywidualny).

Zgodnie z ustaw¹ postêpowanie habilitacyjne wszczyna siê na wniosek osoby ubiega-
j¹cej siê o stopieñ doktora habilitowanego, skierowany z autoreferatem do CK. Kandydat
wskazuje jednostkê wybran¹ do prowadzenia postêpowania. Po ocenie formalnej wniosku,
Komisja powo³uje komisjê habilitacyjn¹ w sk³adzie czterech cz³onków o uznanej renomie
miêdzynarodowej (co to znaczy? kto to zdefiniuje?), w tym dwóch recenzentów spoza
wskazanej jednostki, za� wskazana jednostka powo³uje trzech cz³onków, w tym jednego
recenzenta. Komisja habilitacyjna, po rozpoznaniu dorobku kandydata, podejmuje uchwa³ê
zawieraj¹c¹ opiniê w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowane-
go (mo¿e jeszcze przeprowadziæ rozmowê z zainteresowanym). Jednostka prowadz¹ca po-
stêpowanie nadaje lub odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego. Istniej¹ tak¿e
procedury odwo³awcze od decyzji negatywnych.

W ustawie Prawo o szkolnictwie wy¿szym (�) przyjêto tak¿e pewne kierunki zmian
dotycz¹ce uzyskiwania tytu³u profesora. Utrzymano potrzebê wykazania siê osi¹gniêciami
naukowymi, ale szczegó³owo podkre�lono posiadanie do�wiadczenia w kierowaniu zespo-
³ami badawczymi, ponadto co najmniej trzykrotny udzia³ w przewodach doktorskich (mo¿e
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byæ dwa razy w charakterze promotora pomocniczego) i dwukrotne pe³nienie funkcji recen-
zenta, a tak¿e odbycie sta¿y zagranicznych i uczestnictwo w zagranicznych pracach nauko-
wych. Po indywidualnym wniosku o uruchomienie procedury o nadanie tytu³u profesora
Rada Wydzia³u sk³ada propozycjê co najmniej 10 kandydatów na recenzentów spoza swe-
go grona. CK powo³uje 5 recenzentów, mo¿e to byæ wybór spo�ród zg³oszonych osób, ale
te¿ spo�ród innych. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e rola Rady Wydzia³u zosta³a ca³kowicie zmar-
ginalizowana, w³a�ciwie zlekcewa¿ona. Nasuwa siê tu smutna refleksja, ¿e w najwa¿niejszej
ustawie o szkolnictwie wy¿szym w³a�nie problematyka profesorów zosta³a potraktowana
najmniej powa¿nie.

NARODOWE CENTRUM NAUKI ORAZ NARODOWE CENTRUM
BADAÑ I ROZWOJU

Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. dotycz¹ce Polskiej Akademii Nauk, instytutów badaw-
czych oraz o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Nauki i Narodowym
Centrum Badañ i Rozwoju same w sobie wymaga³yby ka¿da oddzielnie specjalistycznego
opracowania. St¹d tutaj ograniczono siê tylko do dwóch ostatnich, jako ¿e maj¹ one du¿e
znaczenie dla funkcjonowania uczelni i rozwoju dzia³alno�ci naukowej.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest ju¿ znane i rozpoznawalne, a czêsto wywo³uje
niechêæ ze wzglêdu na lokalizacjê w Krakowie, a wiêc w du¿ej odleg³o�ci od wielu czê�ci
kraju. Szczegó³y dotycz¹ce funkcjonowania NCN znale�æ mo¿na w ustawie z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. [Dz.U. 2010.96.617]. Wa¿niejsze zadania NCN (art. 20) to:
� finansowanie badañ podstawowych, w tym projektów badawczych,
� finansowanie aparatury naukowo-badawczej,
� finansowanie projektów zg³aszanych przez osoby rozpoczynaj¹ce karierê naukow¹ lub

w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej itd.
NCN ma za zadanie przeznaczanie co najmniej 20% �rodków na wsparcie rozwoju m³o-

dej kadry. Bardzo rozbudowana jest kadra administracyjna, bowiem mo¿na tu wyró¿niæ
Dyrektora NCN (czteroletnia kadencja), Radê NCN (24 osoby, kadencja 4 lata), Zespó³
Identyfikacyjny Rady NCN (5 osób, kadencja 4 lata, powo³anie przez w³a�ciwego ministra),
Koordynatorzy Dyscyplin. Ogólnie NCN otrzyma³o zadanie przeprowadzenia konkursów
na finansowanie projektów badawczych, podobnie jak kiedy� organizowa³ to Komitet Ba-
dañ Naukowych czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, g³ównie w zakresie ba-
dañ podstawowych, przez które rozumiemy oryginalne prace badawcze, eksperymentalne
lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim dla ustalania obserwowanych faktów, bez
nastawienia siê na bezpo�rednie praktyczne zastosowanie lub u¿ytkowanie. Mo¿e to byæ
finansowanie:
� projektów badawczych (w tym zakup lub wytworzenie aparatury),
� niepodlegaj¹cych wspó³finansowaniu z zagranicznych �rodków projektów lub inicja-

tyw miêdzynarodowych,
� projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynaj¹ce karierê naukow¹, w

tym maj¹cych na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powo³anie
nowego zespo³u naukowego,

� stypendiów doktorskich i sta¿y po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
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� projektów badawczych dla do�wiadczonych naukowców maj¹cych na celu realizacjê
pionierskich badañ naukowych, w tym interdyscyplinarnych, wa¿nych dla rozwoju
nauki, wykraczaj¹cych poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mog¹ byæ
odkrycia naukowe.
NCN ma spe³niaæ tak¿e inne zadania, jak wspó³praca miêdzynarodowa, inspirowanie i

monitorowanie badañ finansowanych poza bud¿etem kraju czy informowanie o og³asza-
nych konkursach.

W ustawowym zapisie NCN ma wspieraæ dzia³alno�æ naukow¹ w zakresie badañ podsta-
wowych, za� Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju (NCBiR) realizowaæ zadania z zakresu
badañ stosowanych, ukierunkowanych g³ównie na praktyczne wykorzystanie wyników, wspar-
cie polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa. Zgodnie z za³o¿eniami
NCBiR ma zarz¹dzaæ strategicznymi programami badañ naukowych i prac rozwojowych. G³ówny
cel to wspó³finansowanie przedsiêbiorstw zwi¹zanych z wykorzystaniem wyników badañ w
praktyce, komercjalizacj¹ wyników badañ, ich transferem do dzia³alno�ci komercyjnej. Struk-
turê NCBiR tworz¹ dyrektor i jego zastêpca (kadencja czteroletnia), Rada NCBiR (30 osób, po
dziesiêæ wskazanych przez �rodowisko naukowe, zawodowe oraz administracjê) oraz Komitet
Steruj¹cy (osoby zwi¹zane z obronno�ci¹). Do zadañ NCBiR nale¿y m.in.:
� wspieranie komercjalizacji wyników badañ naukowych  lub prac rozwojowych oraz ich

transferu do gospodarki,
� inicjowanie i realizacja programów obejmuj¹cych finansowanie badañ naukowych lub

prac rozwojowych oraz dziedzin przygotowuj¹cych do wdro¿enia wyników badañ na-
ukowych i prac rozwojowych,

� inicjowanie i realizacja finansowania wybranych badañ stosowanych w celu zdobycia
nowej wiedzy,

� udzia³ w miêdzynarodowych programach badañ naukowych i prac rozwojowych,
� upowszechnianie wiedzy o konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez

NCBiR,
� popularyzacja efektów zrealizowanych zadañ,
� realizacja zadañ zleconych przez w³a�ciwego ministra.

Zainteresowanych zachêcam do zg³êbienia zasad dzia³ania NCBiR, co wi¹¿e siê z bli¿-
szym zapoznaniem siê z Ustaw¹ z dnia 30 kwietnia 2010r. [Dz.U. 2010.96.616].

WNIOSKI

1. Przedstawione skrótowo kierunki zmian wskazuj¹, ¿e naukê i wy¿sze uczelnie czekaj¹
znacz¹ce dostosowania. Maj¹ one na celu zwiêkszenie konkurencyjno�ci i jako�ci uczel-
ni, zarówno w zakresie badañ, jak i dydaktyki. G³ówne kierunki zmian dotycz¹ zarz¹dza-
nia (w tym finansowania) oraz rozwoju kadr naukowych i naukowo-dydaktycznych.

2. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e rola pañstwa w podziale �rodków finansowych miêdzy
konkretne jednostki naukowe bêdzie mala³a, coraz ni¿szy w dochodach bêdzie sta³y
element (�rodki na dzia³alno�æ statutow¹), a coraz wiêksze bêdzie znaczenie sk³adnika
zmiennego, tj. zwi¹zanego z uzyskan¹ ocen¹ parametryczn¹, a szczególnie z indywidu-
alnie lub zespo³owo pozyskiwanymi �rodkami w ramach grantów i projektów krajo-
wych oraz miêdzynarodowych. Pañstwo pozostawia sobie jednak znaczn¹ rolê regula-
cyjn¹ i znaczn¹ swobodê w doborze gremiów decyzyjnych. Oznacza to zagro¿enie
tworzenia siê nieformalnych decydentów przyznaj¹cych projekty (i pieni¹dze).
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3. Ustawodawca z za³o¿enia d¹¿y do wspierania o�rodków i osób najbardziej twórczych
naukowo. Jest to kierunkowo s³uszne dla jednostek naukowych, obawy budzi jednak
fakt, ¿e wysoka ocena i finansowe wsparcie obecnie mocnych jednostek mo¿e zakon-
serwowaæ dotychczasow¹ strukturê nauki. Tymczasem wa¿niejsze mo¿e okazaæ siê
wybieganie w przysz³o�æ i rozpoznawanie wyzwañ przysz³o�ci, a nie tylko kierowanie
siê osi¹gniêciami (punktami) z przesz³o�ci. KNOW mog¹ faktycznie staæ siê pocz¹tkiem
tworzenia siê w kraju uczelni elitarnych na miarê europejsk¹, ale równie dobrze mog¹
�przechwyciæ� �rodki, które mogliby lepiej wykorzystaæ twórcy w ramach kierunków
przysz³o�ciowych. Pozytywnie nale¿y natomiast oceniæ uwolnienie dobrych uczelni
od gorsetu standardów programowych, które prawie wymusza³y, ¿eby np. ekonomista
rolny by³ taki sam jak ekonomista zajmuj¹cy siê przemys³em czy finansami publicznymi.
Obawy budzi jednak to, czy wprowadzanie Krajowych Ram Kwalifikacji (wynikaj¹ce z
Deklaracji Boloñskiej) nie nabierze znowu biurokratycznego charakteru (vide zamówie-
nia publiczne, zarz¹dzanie ryzykiem, czy standardy kszta³cenia),

4. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e nowy system uzyskiwania stopnia doktora habilitacyjnego
przy�pieszy awans m³odej kadry naukowej. Istnieje jednak pewne zagro¿enie, ¿e po-
szczególne dyscypliny i dziedziny zdominuj¹ wybrane o�rodki, w tym niekoniecznie
najsilniejsze merytorycznie, lecz dobrze zorganizowane. Na to, ¿e takie zjawisko mo¿e
mieæ miejsce, wskazuje chocia¿by przebieg i wyniki wyborów do Polskiej Akademii
Nauk, gdzie powszechne jest przekonanie, ¿e nie merytoryczne, lecz �znajomo�ciowe�
relacje s¹ najwa¿niejsze. Jest jeszcze jedno powa¿ne zagro¿enie: najsilniejsz¹ pozycjê w
nauce polskiej zajmuj¹ nauki tradycyjne, czêsto nierozwojowe i one, jako liczebnie
silne, uzyskuj¹ce najwiêcej punktów, mog¹ dominowaæ w rozdysponowaniu �rodków
finansowych na badania naukowe i nadawaæ najwiêcej stopni naukowych.

5. W zakresie uzyskiwania stopni doktora nie ma wiêkszych zmian negatywnych, tak
naprawdê jedna dotyczy mo¿liwo�ci (a nie obowi¹zku) zast¹pienia egzaminu doktor-
skiego z jêzyka obcego �wiadectwem kwalifikacyjnym, druga wprowadzenia nakazu
powo³ywania dwóch recenzentów spoza pracowników uczelni macierzystej, trzecia za�
� umieszczania recenzji i streszczeñ w internecie. Pojawi³o siê jednak pojêcie promotora
pomocniczego, a wiêc osoby ze stopniem doktora, która wspiera promotora w przewo-
dzie doktorskim.

6. Bardzo wyra�ne zmiany bêd¹ dotyczy³y zasad ubiegania siê nadanie stopnia doktora
habilitowanego. Dotychczas osoba zainteresowana zwraca³a siê do Rady Wydzia³u o
wszczêcie przewodu, gdy wed³ug nowych zasad bêdzie ona sk³ada³a wniosek do CK, ta
powo³a swoich recenzentów oraz wska¿e Radê Wydzia³u, która jedynie odniesie siê do
wniosku komisji. W tej sytuacji nie bêdzie kolokwium (mo¿e byæ ewentualnie rozmowa)
i wyk³adu habilitacyjnego.

7. W ubieganiu siê o tytu³ profesora bardzo wa¿ne bêd¹ takie osi¹gniêcia jak: publikacje
naukowe znacznie przekraczaj¹ce wymagania stawiane w postêpowaniu habilitacyj-
nym, do�wiadczenia w kierowaniu zespo³ami badawczymi, trzykrotne pe³nienie funkcji pro-
motora (w tym mo¿liwe dwa pomocnicze) i dwie recenzje w przewodach doktorskich lub
habilitacyjnych. Wa¿ne bêd¹ te¿ sta¿e i prace naukowe w instytucjach zagranicznych.
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8. Reforma nauki i szkolnictwa wy¿szego skoñczy siê jak zwykle, czyli potwierdzi siê stara
zasada, ¿e je�li kto� jest dobrym kandydatem na pracownika nauki, to w warunkach
polskich i tak siê �przebije�, s³abym zawsze wszystko bêdzie przeszkadza³o. A nauki
ekonomiczne w nowych warunkach nie bêd¹ ani preferowane, ani ograniczane. Maj¹ tê
wielk¹ szansê, ¿e mog¹ rozwijaæ wspó³pracê z praktyk¹, wykazywaæ siê w ramach nauk
stosowanych. Dotychczasowe rozwi¹zania prawne tak¿e tê wspó³pracê umo¿liwia³y.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e to nie regulacje ustawowe j¹ ogranicza³y, lecz relacje dwóch
stron: pracowników nauki oraz praktyków.
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S y n o p s i s. Celem artyku³u by³o przedstawienie metod oceny renomowanych czaso-
pism naukowych oraz warunków publikowania w nich wyników badañ. W publikacji
przedstawiono przegl¹d literatury zwi¹zany z tym tematem oraz wnioski autorów publi-
kacji. Artyku³ dostarcza instrukcji dla potencjalnych autorów na temat warunków publi-
kowania opracowañ naukowych w renomowanych czasopismach.

WPROWADZENIE

Dobry naukowiec musi nie tylko poprawnie przeprowadziæ badania, ale tak¿e zadbaæ o opubli-
kowanie ich we w³a�ciwym czasopi�mie tak, by podane w ten sposób do publicznej wiadomo�ci
wyniki zosta³y poddane dyskusji przez spo³eczno�æ naukow¹. Publikacja taka mo¿e przybieraæ
ró¿ne formy, jednak podstawow¹ jest referat zamieszczony w czasopi�mie naukowym.

Celem artyku³u jest przedstawienie mo¿liwo�ci dotycz¹cych wyboru czasopisma oraz
warunków publikacji na podstawie wiedzy praktycznej oraz przegl¹du literatury. W artykule
zaprezentowano proces publikacyjny rozpoczynaj¹cy siê od wyboru czasopisma, a koñ-
cz¹cy na reakcji na otrzymane recenzje.

WYBÓR CZASOPISMA I PROCES AKCEPTACJI PUBLIKACJI DO DRUKU

Przed rozpoczêciem pisania artyku³u dobrze jest wybraæ czasopismo, do którego bê-
dzie on wys³any. Nale¿y sprawdziæ nastêpuj¹ce informacje:
� jakiego rodzaju artyku³y s¹ przyjmowane: teoretyczne, badawcze, z wdro¿eniami prak-

tycznymi,
� do jakich odbiorców jest skierowane czasopismo,
� gdzie s¹ cytowane artyku³y z tego czasopisma,
� jaki jest �redni poziom cytowania danego artyku³u,
� jakie s¹ wymagania edytorskie, np. objêto�æ tekstu, liczba wymaganych lub dozwolo-

nych rycin.
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Podczas wyboru czasopisma mo¿na skorzystaæ z ró¿nych �róde³, np. z rankingów.
Najbardziej znanym i najwa¿niejszym rankingiem jest Thomas Reuters ISI [Web of Know-
ledge 2011]. Mo¿na te¿ sprawdziæ, jaki jest indeks H danego czasopisma. Indeks H jest
zdefiniowany jako liczba prac naukowych, które uzyska³y liczbê cytowañ równ¹ lub wiêksz¹
od h, gdzie h oznacza liczbê opublikowanych artyku³ów w tym czasopi�mie. Na stronie
http://ideas.repec.org/top/top.journals.hindex.html pokazany jest ranking wed³ug indeksu
H. Dziesiêæ najlepszych czasopism z ekonomii wed³ug tego rankingu zestawiono w tabeli 1.

Huskednigu³dewiimonokewêisec¹juzilajcepsamsiposazcewotaiw�ezspeljaN.1alebaT

.pL ³utyT skedni-H

.1 sserPogacihCfoytisrevinU,"ymonocElacitiloPfolanruoJ" 441

.2 noitaicossAcimonocEnaciremA,"weiveRcimonocEnaciremA" 631

.3 yteicoScirtemonocE,"acirtemonocE" 331

.4 sserPTIM,"scimonocEfolanruoJylretrauQehT" 421

.5 reiveslE,"yciloPcilbuPnoseireSecnerefnoCretsehcoR-eigenraC"
)reiveslE,"scimonocEyratenoMfolanruoJ"( 59

.6 noitaicossAecnaniFnaciremA,"ecnaniFfolanruoJ" 09

.7 noitaicossAcimonocEnaciremA,"erutaretiLcimonocEfolanruoJ" 48

.8 llewkcalByeliW,"seidutScimonocEfoweiveR" 38

.9 reiveslE,"scirtemonocEfolanruoJ" 77

.01 reiveslE,"scimonocElaicnaniFfolanruoJ" 67

.]1102SAEDI[:o³dór�
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.pL ³utyT SIA

.1 "scimonocEfolanruoJylretrauQ" 176.41

.2 "erutaretiLcimonocEfolanruoJ" 325.01

.3 "ymonocElacitiloPfolanruoJ" 1155.8

.4 "ecnaniFfolanruoJ" 2382.7

.5 "acirtemonocE" 4472.7

.6 "scimonocElaicnaniFfolanruoJ" 6020.7

.7 "seidutScimonocEfoweiveR" 7052.6

.8 "seidutSlaicnaniFfoweiveR" 7796.5

.9 "sevitcepsrePcimonocEfolanruoJ" 6832.5

.01 "seidutSgnitnuoccAfoweiveR" 3380.5

.]1102tcejorProtcafnegiE[:o³dór�

Inny ranking to Article Influence Score (AIS) stworzony na zlecenie Uniwersytetu w
Waszyngtonie. Metoda budowy tego wska�nika zaprezentowana jest na stronie Eigenfac-
tor Project [Eigenfactor Project 2011]. Najlepsze 10 czasopism zaprezentowano w tabeli 2.
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Mo¿na te¿ zapoznaæ siê z czasopismami, czytaj¹c bazy ze streszczeniami, np. bazê
Scopus [Baza Scopus 2011]. Po zalogowaniu siê do tej bazy mo¿na obejrzeæ historiê publi-
kacyjn¹ danego autora oraz sprawdziæ, gdzie i ile razy jego artyku³y by³y cytowane. Infor-
macji o czasopismach mo¿na szukaæ tak¿e w bazie Cabells [Baza Cabells 2011]. W 2011 roku
w bazie znajdowa³o siê ponad 40 000 tytu³ów czasopism. Po wybraniu danego czasopisma
mo¿na uzyskaæ informacje szczegó³owe dotycz¹ce adresów stron internetowych, adresów
e-mail do redaktorów i wytycznych redaktorskich.

Po wybraniu czasopisma nale¿y zapoznaæ siê ze szczegó³owymi informacjami na jego
temat. Przyk³ad informacji kluczowych zamieszczonych dla czasopisma �Journal of Compu-
ter Information Systems�:
� czasopismo oceniane na A (A-ranked) wed³ug Australian Research Council [ARC 2011];
� czas oczekiwania na pierwsz¹ decyzjê 6-8 tygodni od terminu z³o¿enia artyku³u;
� poziom akceptacji: 12-13%, w ostatnim roku zg³oszono ponad 500 artyku³ów;
� w bazie recenzentów czasopisma jest ponad 150 osób z ca³ego �wiata;
� czasopismo znajduje siê w rankingu ISI [Thomas Reuters 2011];
� impact Factor (�rednia liczba cytowañ artyku³u w ci¹gu dwóch lat po publikacji) czaso-

pisma �Journal of Computer Information Systems� wynosi³ 0,528 w 2007 roku;
� czasopismo jest równie¿ na li�cie Index of Information Systems Journals [http://lamp.in-

fosys.deakin.edu.au/journals];
� H-Indeks (bazuj¹c na oprogramowaniu Harzing�s Publish or Perish) wynosi 35;
� �rednie cytowanie dla ka¿dego artyku³u wynosi 7,25.

Po zapoznaniu siê z ogólnym opisem czasopisma, nale¿y dok³adnie zaznajomiæ siê z
zasadami zg³aszania opracowañ naukowych, a szczególnie z takimi informacjami jak:
� adres, na który nale¿y wys³aæ artyku³ (redaktor, regionalny redaktor, redaktor odpowia-

daj¹cy za dany obszar);
� forma, w jakiej ma byæ przes³any artyku³: plik za³¹czony do e-mailu, wydruk czy plik

przes³any bezpo�rednio przez stronê internetow¹;
� wytyczne edytorskie � niedostosowanie artyku³u do wytycznych mo¿e sprawiæ, ¿e

artyku³ od razu zostanie odrzucony; wytyczne edytorskie zazwyczaj s¹ dostêpne na
stronie internetowej danego czasopisma i zawieraj¹ takie informacje, jak np.: d³ugo�æ
artyku³u, styl przypisów, rozmiar papieru. Przed wys³aniem opracowania do publikacji
warto równie¿ zapoznaæ siê z artyku³ami ju¿ wydrukowanymi w tym czasopi�mie, np.
sprawdziæ, jaka zosta³a przyjêta struktura opracowañ oraz jakie tre�ci s¹ preferowane.
Przesy³aj¹c artyku³ mo¿na równie¿ za³¹czyæ list przewodni. List daje mo¿liwo�æ przeka-

zania kilku s³ów o publikacji bezpo�rednio redaktorowi czasopisma i przekonanie go o
wa¿no�ci danego artyku³u. W li�cie mog¹ znale�æ siê nastêpuj¹ce punkty:
� przedstawienie obszaru badawczego autora,
� krótka informacja o artykule,
� odpowied� na pytanie: dlaczego czytelnicy tego periodyku bêd¹ zainteresowani zg³a-

szanym artyku³em?
� jaki jest wk³ad artyku³u do teorii i praktyki,
� g³ówne wnioski z przeprowadzonych badañ.

Proces akceptacji w redakcjach wiêkszo�ci czasopism jest nastêpuj¹cy:
� redaktor przegl¹da artyku³ i podejmuje decyzjê, czy nadaje siê on do danego czasopi-

sma (ok. 1 tydzieñ);
� redaktor wysy³a artyku³ do recenzentów i czeka na potwierdzenie przyjêcia do recenzji

(1 tydzieñ);



MO¯LIWO�CI I WARUNKI PUBLIKACJI WYNIKÓW BADAÑ... 55

� recenzenci maj¹ od 6 do 8 tygodni na napisanie recenzji;
� redaktor otrzymuje recenzje i podejmuje decyzje;
� przeciêtny czas otrzymania odpowiedzi to oko³o 3-3,5 miesi¹ca;
� je¿eli w recenzjach sugerowane s¹ poprawki to autorzy otrzymuj¹ informacje drog¹

elektroniczn¹;
� po naniesieniu poprawek i uzupe³nieñ autor artyku³u ponownie przesy³a go do redak-

tora wraz z opisem wprowadzonych zmian lub uzasadnieniem, dlaczego zmiany nie
zosta³y wprowadzone;

� redaktor zatwierdza poprawki, a nastêpnie przesy³a tekst do wydawcy, gdzie dokony-
wana jest korekta;

� proponowane zmiany (zazwyczaj dotycz¹ce jêzyka lub poprawek edytorskich) s¹ prze-
sy³ane do akceptacji autorów;

� autorzy musz¹ odnie�æ siê do ka¿dej zaproponowanej zmiany, zazwyczaj przesy³any
jest formularz, w którym wpisuje siê ka¿d¹ poprawkê;

� po odes³aniu artyku³u do wydawcy jest przygotowywana ostateczna wersja, która
równie¿ jest przesy³ana do autorów do ostatecznej akceptacji;

� zazwyczaj wtedy artyku³ otrzymuje ju¿ miejsce w okre�lonym numerze, od tego momen-
tu czas oczekiwania na druk wynosi od 1 do 3 lat.

STRUKTURA ARTYKU£U

Nale¿y przygotowaæ przejrzyst¹ i czyteln¹ strukturê artyku³u, spe³niaj¹c¹ wymogi edy-
torskie i merytoryczne danego czasopisma. Wiele artyku³ów jest odrzucanych tylko dlate-
go, ¿e wymogi nie s¹ spe³nione i artyku³ nawet nie przechodzi przez proces selekcji. Publi-
kacje naukowe maj¹ okre�lon¹ strukturê, na któr¹ zazwyczaj sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce punk-
ty: tytu³, informacja o autorach, streszczenie, s³owa kluczowe, wstêp, przegl¹d literatury,
metody badañ, wyniki badañ, dyskusja, propozycje wdro¿eñ do praktyki i ograniczenia,
wnioski, podziêkowania, spis literatury. Przyk³adowe wytyczne do czasopisma �Journal of
Computer Information Systems� zaprezentowano w tabeli 3.

noitamrofnIretupmoCfolanruoJ"amsiposazcodhcyna³ysyzrpwó³ukytraodenzcytyW.3alebaT
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yllacinortcelednadessecorpdrowebtsumstpircsunaM.SICJehtninoitacilbuprofdeweiver
ebtonlliwnoissimbusypocdraH.emotliamenaotdehcattatnemucoddroWasadettimbus
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TYTU£

Tytu³ musi byæ na tyle ciekawy, aby zaintrygowa³ czytelnika i zachêci³ go do przeczyta-
nia tekstu, a jednocze�nie powinien byæ konkretny i opisywaæ zawarto�æ pracy. Nie jest
³atwo osi¹gn¹æ ten efekt, dlatego wiele czasu i wysi³ku po�wiêca siê odpowiedniemu sfor-
mu³owaniu tytu³u. Nale¿y konstruowaæ krótkie, ale opisowe tytu³y i ka¿dorazowo upewniaæ
siê, ¿e wynika z nich tre�æ tekstu. W tytu³ach nale¿y unikaæ stosowania skrótów, dziêki
temu bêdzie wiêksza szansa na znalezienie artyku³u w internecie i zacytowanie go przez
potencjalnych innych autorów. Im lepszy tytu³ i streszczenie tym wiêksza szansa, ¿e artyku³
znajdzie czytelników np. on-line. Informacje wymienione w tytule nie musz¹ byæ powtarza-
ne w streszczeniu (gdy¿ streszczenie jest publikowane ³¹cznie z tytu³em), choæ duplikowa-
nia informacji nie da siê ca³kowicie wyeliminowaæ.

LISTA AUTORÓW

Lista autorów powinna zawieraæ imiona i nazwiska wszystkich osób, które znacz¹co
przyczyni³y siê do planowania badañ, zbierania danych lub interpretacji wyników oraz
pisa³y artyku³ lub poprawia³y go pod wzglêdem merytorycznym, a tak¿e zatwierdzi³y jego
ostateczn¹ wersjê. Oprócz nazwisk autorów podaje siê nazwê instytucji, w których s¹ lub
byli oni zatrudnieni (w trakcie badañ) oraz aktualne adresy do korespondencji. Nale¿y
podaæ równie¿ adresy e-mail wszystkich autorów, aby mogli oni ³atwo zatwierdziæ osta-
teczn¹ wersjê artyku³u.

Wspó³autorstwo jest dobrym rozwi¹zaniem szczególnie na pocz¹tku kariery naukowej.
Nale¿y pamiêtaæ jednak o nastêpuj¹cych kwestiach:
� upewniæ siê, ¿e artyku³ jest jednorodny pod wzglêdem stylistycznym, stanowi ca³o�æ a

pewne zdania i fragmenty nie s¹ powtarzane;
� na pocz¹tku procesu tworzenia artyku³u nale¿y ustaliæ kolejno�æ nazwisk autorów.

Wa¿ne jest równie¿ kto przyjmie rolê autora prowadz¹cego korespondencjê (corre-
sponding author), czy osoby odpowiedzialnej za szybkie odpowiadanie na e-maile.
Bardzo czêsto s¹ uwagi dotycz¹ce np. pominiêtych przypisów lub niepodpisanych
dokumentów zwi¹zanych z przekazaniem praw autorskich. Nale¿y na nie szybko reago-
waæ. Bowiem je¿eli odpowied� przychodzi dopiero po trzech tygodniach, to ca³y pro-
ces publikacyjny opó�nia siê. Im szybciej wydawca dostanie odpowied�, tym szybciej
ten proces przebiegnie.

STRESZCZENIE

W niektórych wydawnictwach wprowadzono formaln¹ strukturê streszczenia, np. w
wydawnictwie Emerald, streszczenie ma zawieraæ nie wiêcej ni¿ 250 s³ów, za� struktura jest
nastêpuj¹ca:
1. Cel � cel artyku³u.
2. Struktura � metody i podej�cia.
3. Rezultaty � najwa¿niejsze wnioski.
4. Ograniczenia w badaniu lub wdro¿eniu � pokazanie nastêpnego kroku.
5. Praktyczne implikacje � wskazanie praktycznego znaczenia.
6. Oddzia³ywanie na spo³eczeñstwo (je�li pomys³ zosta³ wdro¿ony).
7. Oryginalno�æ � krytyczny punkt: co nowego artyku³ wnosi do teorii i praktyki.



MO¯LIWO�CI I WARUNKI PUBLIKACJI WYNIKÓW BADAÑ... 57

Punkty: cel, struktura, rezultaty oraz oryginalno�æ s¹ kluczowe. Przyk³ad dobrze skon-
struowanego streszczenia przedstawiono w tabeli 4.

Po usuniêciu tytu³ów akapitów streszczenie mo¿e byæ u¿yte do ka¿dego artyku³u. Po
napisaniu streszczenia warto siê upewniæ, czy:
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� zdefiniowano podstawowe cele i wnioski,
� ominiêto przegl¹d literatury i szczegó³owy opis metod,
� usuniêto niepotrzebne zdania,
� streszczenie zawiera tylko istotne informacje,
� jest zgodne z wytycznymi przedstawionymi dla danego czasopisma,
� streszczenie ma sens � mo¿na zasiêgn¹æ opinii innej osoby, np. kolegi z pracy.

S£OWA KLUCZOWE

Nale¿y wybraæ 5-6 s³ów kluczowych opisuj¹cych artyku³. Nie nale¿y wprowadzaæ w
tym miejscu nowych terminów. Dziêki temu bêdzie wiêksza szansa, ¿e artyku³ zostanie
znaleziony w internecie.

WSTÊP

We wstêpie zaczyna siê od bardziej ogólnych kwestii, stopniowo zawê¿a siê temat do
konkretnych zagadnieñ badawczych. Nale¿y przedstawiæ uzasadnienie podjêcia tematu
oraz zaprezentowaæ cel tego artyku³u. Wstêp ma wyja�niaæ, dlaczego trzeba by³o przepro-
wadziæ te badania oraz na jakie szczegó³owe pytanie (lub pytania) szukano odpowiedzi.
Podstawowe b³êdy pojawiaj¹ce siê we wstêpie to przechodzenie od razu do rzeczy bez
wprowadzenia do tematyki artyku³u oraz przesadzone zapowiedzi tego, co znajdzie siê w
artykule (np. dynamiczna, ca³o�ciowa charakterystyka).
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PRZEGL¥D LITERATURY

Przegl¹d literatury powinien pokazaæ, jaki jest stan wiedzy i czego nie wiadomo w danej
dziedzinie. Nale¿y tutaj opisaæ, jak ten artyku³ przyczyni siê do rozwi¹zania niektórych
problemów niewyja�nionych do tej pory. Bardzo wa¿ne s¹ odpowiednie przypisy do litera-
tury. Wspó³czesne narzêdzia (np. dostêpne na stronie www.ithenticate.com) umo¿liwiaj¹
bardzo ³atwe wykrycie plagiatów w internecie (wiêcej informacji na stronie www.plagia-
rism.org). Wydawcy na swoich stronach internetowych publikuj¹ równie¿ informacje na
temat ich polityki przeciwko plagiatom [np. Emerald 2011].

METODY BADAÑ

W tym miejscu nale¿y zawrzeæ szczegó³owy opis, w jaki sposób przeprowadzono bada-
nia (np. obszar badañ, zastosowane metody zbierania danych, kryteria, pochodzenie analizo-
wanego materia³u, wielko�æ próby, liczba pomiarów, wiek i p³eæ badanych osób, aparatura,
analiza danych, testy statystyczne oraz oprogramowanie). Trzeba wzi¹æ pod uwagê wszyst-
kie czynniki, które mog³y wp³yn¹æ na uzyskane wyniki. Je�li powo³ujemy siê na metodê opi-
san¹ w publikacji, która jest trudno dostêpna lub napisana w jêzyku innym ni¿ angielski,
nale¿y j¹ szczegó³owo omówiæ w swoim artykule. Nale¿y równie¿ upewniæ siê, czy przestrze-
gano norm etycznych dotycz¹cych praw ludzi, do�wiadczeñ na zwierzêtach, ochrony �rodo-
wiska [EASE 2011]. Ponadto, nale¿y opisaæ wykorzystan¹ metodê mo¿liwie najdok³adniej,
aby umo¿liwiæ innym badaczom jej odtworzenie, a tak¿e (co jest mniej przyjemne) krytykê.

WYNIKI BADAÑ

Autor przedstawia i omawia uzyskane nowe wyniki badañ. Dane wcze�niej publikowa-
ne nie powinny byæ uwzglêdniane w tym rozdziale. Mo¿na u³atwiæ sobie prezentacjê za
pomoc¹ tabel i wykresów ponumerowanych w kolejno�ci pojawiania siê w tek�cie. Nie
wolno fabrykowaæ ani zniekszta³caæ danych, ani pomijaæ wa¿nych informacji. Nie wolno
manipulowaæ obrazami graficznymi, by wywo³ywaæ b³êdne wra¿enie na czytelnikach. Takie
manipulowanie danymi mo¿e byæ uznane za fa³szerstwo naukowe [Publication Ethics 2011].

DYSKUSJE, PROPOZYCJE WDRO¯EÑ DO PRAKTYKI I OGRANICZENIA

W tej czê�ci autor powinien przedstawiæ odpowiedzi na analizowane pytania badawcze
(zawarte na koñcu wstêpu) oraz w obiektywny sposób porównaæ nowe wyniki z opubliko-
wanymi wcze�niej danymi. Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ mo¿liwe ograniczenia omawianych
danych oraz podkre�liæ swoje najwa¿niejsze wyniki.

WNIOSKI

Wnioski maj¹ pokazaæ czytelnikowi, co wynika z artyku³u. Warto równie¿ wspomnieæ o
propozycjach przysz³ych badañ. Musz¹ byæ one w sposób przejrzysty i jednoznaczny
powi¹zane z wynikami badania. Powinno siê wskazaæ ich teoretyczne i praktyczne implika-
cje, nawi¹zaæ do dokonañ poprzedników i uzyskanych przez nich rezultatów w kontek�cie
w³asnych badañ.
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PODZIÊKOWANIA

W tym punkcie nale¿y wspomnieæ wszystkie osoby, które znacz¹co przyczyni³y siê do
badañ, ale nie mog¹ byæ uznane za autorów, a tak¿e wymieniæ wszystkie �ród³a finansowania,
np. wed³ug wzoru This work was supported by the X [grant number xxx]. Je�li nie uzyskano
specjalnych funduszy nale¿y u¿yæ nastêpuj¹cego sformu³owania This research received no
specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector
[RIN 2011]. W tym miejscu nale¿y ujawniæ inne konflikty interesów, np. finansowe lub osobi-
ste zwi¹zki z producentem lub z organizacj¹, która odniesie korzy�ci z tego artyku³u [Goozner
i inni 2009]. Je¿eli chcemy wykorzystaæ materia³, który by³ opublikowany wcze�niej (np. ilu-
stracje), najpierw trzeba poprosiæ o zgodê w³a�ciciela praw autorskich oraz wspomnieæ o nim
w opisie ilustracji albo w podziêkowaniach. Je�li badaczom pomaga³ specjalista jêzykowy (np.
t³umacz), statystyk, ankieterzy itd., to dla jasno�ci nale¿y napisaæ o nich w podziêkowaniach
[ICMJE 2011, Graf i in. 2009], ale dodaæ przy tym, ¿e nie s¹ oni odpowiedzialni za ostateczn¹
wersjê artyku³u. W przeciwnym razie nale¿y poprosiæ ich o zgodê na zamieszenie ich danych.

LITERATURA

Nieod³¹czn¹ czê�ci¹ publikacji naukowej jest odpowiednio przygotowany wykaz literatury,
czyli wykaz pozycji, z którymi badacz siê zapozna³, do których odwo³ywa³ siê w tek�cie, z których
korzysta³ w pracy nad publikacj¹. Nale¿y upewniæ siê, czy wymieniono �ród³a wszystkich wa¿nych
informacji zaczerpniêtych z innych publikacji. Przypisy musz¹ zawieraæ wszystkie dane niezbêdne
do odszukania ich w bibliotece lub w internecie. W przypadku publikacji w jêzyku innym ni¿
angielski, podaje siê oryginalny tytu³ (w transkrypcji zgodnej z zasadami angielskimi, je�li trans-
krypcja jest konieczna), a nastêpnie jego t³umaczenie na angielski w nawiasie kwadratowym [CSE
2011]. Nale¿y unikaæ cytowania niedostêpnych �róde³, np. prac doktorskich i prac habilitacyjnych
niepublikowanych. Referencje te nie s¹ dostêpne dla wszystkich. Danych niepublikowanych nie
podaje siê w bibliografii. Je�li wspomnienie o nich jest konieczne, trzeba podaæ ich �ród³o w
g³ównej czê�ci artyku³u oraz uzyskaæ zgodê autora tych danych na ich cytowanie. W przypadku
znalezienia wtórnych informacji, wskazane jest dotarcie do oryginalnego �ród³a danych, by nie
powielaæ ewentualnych b³êdów wynikaj¹cych z uproszczenia wiadomo�ci lub niew³a�ciwej jego
interpretacji. Nie powinno siê opieraæ tre�ci artyku³u na stronach ma³o wiarygodnych (hobby-
stycznych, blogach, forach, stronach komercyjnych), przedstawiaj¹cych prywatne opinie i do-
�wiadczenia twórcy strony, niepodlegaj¹ce ¿adnej krytycznej weryfikacji. Warto�ciowe s¹ nato-
miast umieszczane w internecie wszelkie dane oficjalne, publikowane przez rozmaite instytucje
publiczne, strony czasopism z ogólnodostêpnymi artyku³ami, naukowe bazy danych.

W czasopismach mo¿emy zaprezentowaæ kilka sposobów powo³añ siê na literaturê,
najpopularniejsze podej�cia to:
1. System HARVARD (alfabetyczny). Bibliografia umieszczona jest w porz¹dku alfabe-

tycznym wed³ug nazwisk ich autorów na koñcu artyku³u. Przywo³ywane s¹ w tek�cie
przez nazwisko pierwszego autora i rok wydania cytowanego artyku³u.

2. System VANCOUVER (numeryczny). Przywo³ywane pozycje literatury s¹ numerowane
wed³ug porz¹dku pojawiania siê ich w artykule. W sytuacji gdy referencje s¹ cytowane
wiele razy zachowuj¹ tê sam¹ numeracjê w ca³ym artykule.

3. System mieszany + inne style. Literatura jest numerowana w porz¹dku alfabetycznym i przy-
wo³ywana wed³ug tej numeracji w tek�cie. Mo¿na czêsto powo³ywaæ siê na pocz¹tku artyku³u
na ostatni¹ referencjê. System ten jest czêsto stosowany przez czasopisma francuskie.
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TECHNIKA PISANIA ARTYKU£U

Pisz¹c artyku³, nale¿y dbaæ o utrzymanie uwagi czytelnika, np. poprzez stosowanie
wyra¿enia: nastêpna czê�æ bêdzie dotyczy³a�. Nale¿y unikaæ zbêdnych fraz (np. innymi
s³owy) oraz ¿argonu. Przyk³adowe wyra¿enia i pojêcia, których nale¿y unikaæ w artyku³ach
pisanych w jêzyku angielskim przedstawiono w tabeli 5.

Czas przesz³y stosuje siê w opisie metodyki oraz wyników w³asnych lub cudzych badañ.
Czasu tera�niejszego najlepiej u¿ywaæ w uogólnionych stwierdzeniach i interpretacjach (np.
pisz¹c o istotno�ci statystycznej, wnioskach) lub w opisie zawarto�ci artyku³u, zw³aszcza
tabel i rycin [Day, Gastel 2006]. Nie nale¿y pisaæ o samym sobie the author(s), gdy¿ to
okre�lenie jest niejasne. W zamian lepiej pisaæ we
lub I (je�li to konieczne) albo u¿ywaæ sformu³owañ
typu in this study, our results lub in our opinion.
Warto podkre�liæ, ¿e this study u¿ywa siê tylko
wtedy, gdy ma siê na my�li swoje nowe wyniki.
Je�li chodzi o publikacjê wspomnian¹ w poprzed-
nim zdaniu nale¿y napisaæ: that study. Za� je¿eli
chodzi o autorów cytowanej wcze�niej publikacji,
nale¿y zastosowaæ: those authors [EASE 2011].

Istnieje wiele portali internetowych zawiera-
j¹cych informacje pomagaj¹ce w pisaniu artyku-
³u osobom, które ucz¹ siê jêzyka angielskiego.
Przyk³adowo na stronie: www.phrasebank.man-
chaster.ac.uk mo¿na znale�æ propozycje zdañ u³a-
twiaj¹cych pisanie artyku³u. Przyk³adowe sfor-
mu³owania, których mo¿na u¿yæ do podsumowa-
nia badañ, zaprezentowano w tabeli 6.
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Inne proponowane strony pomagaj¹ce w zdobyciu umiejêtno�ci dobrego pisania tek-
stów naukowych w jêzyku angielskim to: http://www.uefap.com/, http://www.writing.uto-
ronto.ca/advice, http://owl.english.purdue.edu/owl/, http://vlc.polyu.edu.hk/academicwri-
ter/Frames/framesLinks.htm. Przed wys³aniem artyku³u nale¿y sprawdziæ tekst pod wzglê-
dem jêzykowym i edytorskim, czy w artykule nie ma b³êdów gramatycznych i oraz komplet-
no�æ literatury.

Do najwiêkszych etycznych �grzechów� autorów mo¿na zaliczyæ [Benos, Reich 2011]:
� manipulacje danymi,
� kopiowanie du¿ych fragmentów swoich wcze�niejszych publikacji,
� publikowanie tych samych opracowañ w ró¿nych miejscach,
� plagiaty,
� ³amanie praw ludzkich przy przygotowywaniu publikacji,
� ³amanie praw zwierz¹t przy przygotowywaniu publikacji.

USTOSUNKOWANIE SIÊ DO RECENZJI

Recenzentami artyku³ów s¹ zazwyczaj osoby do�wiadczone, które by³y lub s¹ redakto-
rami czasopism, s¹ cz³onkami komitetów redakcyjnych, opublikowali wiele prac i promowali
prace na ró¿ne stopnie naukowe. W wielu czasopismach recenzenci nie znaj¹ nazwisk
autorów artyku³ów oraz autorzy nie znaj¹ nazwisk recenzentów, np. w �Journal of Computer
Information Systems�. W niektórych czasopismach recenzenci znaj¹ nazwiska autorów, ale
autorzy nie znaj¹ nazwisk recenzentów, np. w �Management and Production Engineering
Review�. Zazwyczaj w recenzjach pojawia siê jedna z trzech odpowiedzi:
� artyku³ jest dobry, wymaga drobnych poprawek,
� artyku³ ma potencja³, ale wymaga du¿ych zmian � w tym wypadku decyzja nale¿y do

redaktora,
� artyku³ nie nadaje siê do druku.

W niektórych czasopismach wymagane jest przygotowanie odpowiedzi dla recenzen-
tów, w takim wypadku nale¿y przygotowaæ oddzieln¹ odpowied� do ka¿dego recenzenta.
Zawsze nale¿y byæ uprzejmym i podziêkowaæ za uwagi. Recenzenci spêdzili du¿o czasu na
czytaniu i nie ma potrzeby ich irytowaæ. Nale¿y odnie�æ siê do ka¿dej sugestii i podaæ, gdzie
w artykule wprowadzono zmiany (strona, akapit, wers, paragraf itp.), je¿eli nie by³o zamiany
napisaæ o tym i uzasadniæ swoj¹ decyzjê. W zale¿no�ci od decyzji redaktora, druga wersja
artyku³u bêdzie podlegaæ kolejnym recenzjom lub nie. Je¿eli artyku³ zosta³ odrzucony:
� nie nale¿y siê poddawaæ, prawie 50% artyku³ów nie jest publikowanych;
� nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski z uzasadnienia redaktora;
� je¿eli decyzja wydaje siê krzywdz¹ca, nale¿y wprowadziæ poprawki i wys³aæ do innego

czasopisma. W wiêkszo�ci czasopism nie mo¿na aplikowaæ powtórnie z tym samym
artyku³em, równie¿ nie jest to etyczne wysy³aæ niepoprawiony artyku³ w inne miejsce.



62 J. PALISZKIEWICZ

PODSUMOWANIE

Resumuj¹c, mo¿na podkre�liæ nastêpuj¹ce kwestie, które sprawiaj¹, ¿e artyku³ jest do-
bry, a mianowicie:
� oryginalno�æ � artyku³ wnosi co� nowego do teorii lub do praktyki;
� artyku³ odnosi siê do innych badañ i pokazuje, ¿e autor zna istniej¹cy stan wiedzy z

tego zakresu;
� metody badañ s¹ jasne i logiczne � wnioski nie s¹ zbyt ogólne;
� artyku³ jest przejrzysty, ma dobr¹ strukturê i zosta³ napisany poprawnym jêzykiem,

³atwo siê czyta;
� przedstawia logiczn¹ ca³o�æ, ka¿dy kolejny fragment jest zwi¹zany z poprzednim;
� podkre�la teoretyczne i praktyczne implikacje wynikaj¹ce z badañ na przysz³o�æ;
� przypisy s¹ kompletne, odpowiednie, istotne i aktualne;
� artyku³ spe³nia wymagania i cele stawiane przez redaktorów danego czasopisma (sam

tytu³ zwi¹zany z tytu³em czasopisma, nie oznacza, ¿e artyku³ bêdzie pasowa³; byæ mo¿e
zamieszczono w nim studium przypadku, a tego typu czasopismo tego nie publikuje).
Publikowanie w czasopismach zagranicznych daje badaczom wiele mo¿liwo�ci, np.

wypromowanie nazwiska i instytucji, w której pracujemy, otrzymanie funduszy na kolejne
badania, podzielenie siê wynikami badañ z szerszym gronem osób, mo¿liwo�æ utrzymania
pracy lub uzyskania nowego zatrudnienia.
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S y n o p s i s. W opracowaniu zaprezentowano instytucjonalny, merytoryczny i osobo-
wy rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach. Analiza obejmowa³a przede
wszystkim okres po II wojnie �wiatowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem rozwoju tych
nauk w ramach Wy¿szej Szko³y Rolniczej (od 1950 roku), Akademii Rolniczo-Technicz-
nej (od 1972 roku), a nastêpnie Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego (od 1999 roku).

WSTÊP

Rozpatrywanie rozwoju nauki na Warmii i Mazurach w ujêciu historycznym z regu³y
odnosi siê do okresu po II wojnie �wiatowej. Wynika to zapewne z przerwania ci¹gu dziejów
tych ziem spowodowanego wojn¹ i jej skutkami. Tymczasem, wiele dziedzin nauki, w tym
tak¿e nauki ekonomiczne, ma w tym regionie o wiele d³u¿sz¹ historiê wynikaj¹c¹ z dzia³alno-
�ci poszczególnych osób realizuj¹cych swoje pasje czy instytucji i organizacji paraj¹cych
siê nauk¹ na terenie Prus Wschodnich, np. Uniwersytet Królewiecki.

W dziedzinie nauk ekonomicznych mo¿na powo³aæ siê na odkrycia najbardziej s³awne-
go mieszkañca tych ziem, którym by³ Miko³aj Kopernik, twórca przypisywanego mu prawa
deprecjacji pieni¹dza, wedle którego z³y pieni¹dz wypiera dobry. Sprawy gospodarcze (eko-
nomiczne) by³y tak¿e przedmiotem dociekañ i publikacji organizacji oraz stowarzyszeñ re-
gionalnych, np. Towarzystwo Przyjació³ Mazur w Dzia³dowie (w okresie miêdzywojennym),
a po II wojnie �wiatowej Instytut Mazurski, O�rodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñ-
skiego, Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne �Pojezierze�1.

Rozwój nauk ekonomicznych w ujêciu instytucjonalnym wi¹¿e siê z pocz¹tkiem szkol-
nictwa wy¿szego na Warmii i Mazurach w ich powojennych granicach, czyli z utworzeniem
Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie (WSR). Powsta³a ona z przeniesienia Wy¿szych Szkó³

1 Np. wydawane przez OBN �Komunikaty Warmiñsko-Mazurskie� czy cykl monografii powiatowych
wydawanych przez stowarzyszenie Pojezierze.
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Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i £odzi [Michna, Faruga 2006]. W strukturze tej
uczelni w chwili jej powstania, czyli w 1950 roku, powo³ano katedry zwi¹zane z naukami
ekonomicznymi [Trzydzie�ci� 1980]:
� na Wydziale Rolnym � Katedrê Ekonomii Politycznej, Katedrê Polityki Agrarnej i Ze-

spo³ow¹ Katedrê Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiêbiorstw Rolnych,
� na Wydziale Mleczarskim � Zespo³ow¹ Katedrê Ekonomiki Przemys³u Mleczarskiego.

Jednostki te prowadzi³y zajêcia dydaktyczne, a z czasem tak¿e badania naukowe, doty-
cz¹ce makroekonomicznych uwarunkowañ funkcjonowania gospodarki, w tym tak¿e poli-
tyki gospodarczej oraz mikroekonomicznych aspektów dzia³alno�ci przedsiêbiorstw, ze zro-
zumia³ych wzglêdów w tym okresie � socjalistycznych. Do wyró¿niaj¹cych siê osób, które
od pocz¹tku utworzenia WSR reprezentowa³y tê dziedzinê nauk nale¿a³ prof. Dyzma Ga³aj
(prorektor tej uczelni w latach 1950-1951 i marsza³ek Sejmu PRL w latach 1971-1972) oraz
doc. Stanis³aw �wi¹tek.

Rozwój WSR i towarzysz¹ce temu zmiany organizacyjne dotyczy³y tak¿e jednostek
zwi¹zanych z naukami ekonomicznymi. Miêdzy innymi Katedrê Ekonomii w latach 60. XX w.
przeniesiono do miêdzywydzia³owego Instytutu Nauk Spo³eczno-Politycznych, a z chwil¹
powo³ania Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) w 1972 roku na Wydziale Rolniczym utwo-
rzono Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, a na Wydziale Technologii ¯ywno�ci
Katedrê Ekonomiki i Organizacji Przemys³u [Jubileusz� 1999].

Historia organizacji to jednak przede wszystkim historia ludzi, którzy j¹ tworz¹. W�ród
nich s¹ osoby, które ju¿ odesz³y, a swoim dorobkiem i dzia³aniem utrwali³y siê w historii uczelni
i w pamiêci jej pracowników oraz osoby, które aktualnie kieruj¹ jednostkami uprawiaj¹cymi
nauki ekonomiczne w uczelni. Do tej pierwszej grupy nale¿y niew¹tpliwie prof. dr hab. Bohdan
Wilamowski, pracownik uczelni od po³owy lat 50. XX w., pe³ni¹cy w niej liczne funkcje, w tym
dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, prodziekana Wydzia³u Rolniczego, ale
tak¿e poza uczelni¹, w tym pos³a Krajowej Rady Narodowej i pos³a na Sejm PRL, zastêpcy
wojewody olsztyñskiego. B. Wilamowski by³ tak¿e aktywnym dzia³aczem ruchu mazurskiego
przed wojn¹ i w czasie wojny, organizatorem i cz³onkiem w³adz regionalnych organizacji na-
ukowych (PTE, TNOiK, OBN) i spo³ecznych (Pojezierze). Przedmiotem jego zainteresowañ
naukowych, tych �ci�le powi¹zanych z gospodark¹, by³a problematyka organizacji, rachunku
ekonomicznego i rozrachunku gospodarczego w pañstwowych gospodarstwach rolnych.
By³ on miêdzy innymi organizatorem dorocznych ogólnokrajowych konferencji naukowo-
technicznych po�wiêconych tej problematyce, wspó³twórc¹ koncepcji organizacji Kombina-
tu Rolniczo-Przemys³owego �Agrokompleks� w Kêtrzynie, autorem ksi¹¿ki pt. Podstawy ana-
lizy i oceny dzia³alno�ci pañstwowych gospodarstw rolnych wydanej przez PWRiL w War-
szawie (1971 r.) oraz opublikowanej przez tego samego wydawcê monografii Rolnictwo Pol-
ski Pó³nocno-Wschodniej (1969 r.). B. Wilamowski by³ tak¿e autorem pionierskiego skryptu
pt. Ekonomika i organizacja rolnictwa wydanego w 1956 r. przez Katedrê Ekonomiki i Orga-
nizacji Socjalistycznych Przedsiêbiorstw Rolnych WSR w Olsztynie.

Skutkiem prób reformowania gospodarki w kraju na pocz¹tku lat 80. XX w. (s³ynne 3 S)
by³ wzrost samodzielno�ci przedsiêbiorstw pañstwowych (tak¿e w rolnictwie), a to zwiêk-
szy³o zapotrzebowanie kadr zarz¹dzaj¹cych na wiedzê ekonomiczn¹. W odpowiedzi na to
zapotrzebowanie prof. B. Wilamowski zorganizowa³ studia podyplomowe dla kadr kierow-
niczych PGR oraz by³ wyk³adowc¹ w ró¿nych o�rodkach prowadz¹cych szkolenia dla tych
kadr2. By³ on tak¿e cz³onkiem ró¿nych zespo³ów doradczych i eksperckich, m.in. Generalnej
2 np. w Centralnym O�rodku Doskonalenia Kadr SITR.
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Dyrekcji i Wojewódzkiego Zjednoczenia PGR. Zainteresowania naukowe prof. B. Wilamow-
skiego przek³ada³y siê na problematykê badawcz¹ podejmowan¹ przez wiêkszo�æ pracow-
ników Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, a dotyczy³a ona ekonomiki i organizacji
przedsiêbiorstw rolnych, w tym: struktur organizacyjnych, rachunku ekonomicznego, ra-
chunkowo�ci rolnej, przekszta³ceñ strukturalnych. Problematyka ta by³a rozszerzana w la-
tach 70. XX w. o wykorzystanie metod statystycznych w optymalizacji planowania, organi-
zacji produkcji i struktur organizacyjnych przedsiêbiorstw rolnych (PGR, RSP, SKR, GS
SCh). Zainteresowanie ekonometri¹ i metodami optymalizacyjnymi by³o odzwierciedleniem
ogólnej tendencji zastosowania metod ilo�ciowych w naukach ekonomicznych charaktery-
stycznej dla lat 70. i 80. XX w. Reprezentantem tej dziedziny w �rodowisku olsztyñskim by³
doc. dr hab. Roman Krefft oraz jego wspó³pracownicy. W latach osiemdziesi¹tych wzros³o
zainteresowanie problematyk¹ zarz¹dzania przedsiêbiorstwami rolniczymi, co znalaz³o wyraz
w tematyce badañ i publikacji oraz w strukturze organizacyjnej Instytutu Ekonomiki i Organi-
zacji Rolnictwa (IEiOR), w którym wyodrêbniono Zak³ad Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwami
Rolnymi. W tym okresie prof. dr hab. B. Wilamowski podejmowa³ próby uruchomienia wy-
dzia³u, a przynajmniej kierunku studiów, dotycz¹cego spó³dzielczo�ci, co wynika³o zapewne z
jego zainteresowania ruchem spó³dzielczym, które zrodzi³o siê w pracy w PSS Spo³em w czasie
II wojny, a tak¿e tworzenia struktur spó³dzielczych tu¿ po tej wojnie na Warmii i Mazurach.
Profesor nie uzyska³ jednak wystarczaj¹cego wsparcia w �rodowisku dla realizacji tego pomy-
s³u. Wydzia³ reprezentuj¹cy nauki ekonomiczne powsta³ kilkana�cie lat pó�niej.

Do osób zwi¹zanych z IEiOR, które wywar³y istotny wp³yw na rozwój nauk ekonomicz-
nych w �rodowisku olsztyñskim, oprócz wymienionych, nale¿eli: prof. Kazimierz Majewski,
prof. Wiktor Prandota, prof. Piotr Wójcik, dr Zbigniew Wrze�niowski. Funkcjê dyrektora
IEiOR w latach 80. i 90. XX w. pe³nili doc. dr hab. Janusz Jaworowski, a nastêpnie prof. dr
hab. Miros³aw £aguna.

Na Wydziale Mleczarskim (pó�niejsza nazwa: Wydzia³ Technologii ̄ ywno�ci) zajêcia
dydaktyczne i badania zwi¹zane z ekonomik¹ przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego od
1950 r. prowadzi³a Katedra Ekonomiki Przemys³u Mleczarskiego, która pó�niej zosta³a prze-
mianowana najpierw na Katedrê Ekonomiki i Organizacji Przemys³u, a nastêpnie Katedrê
Ekonomiki Przemys³u Spo¿ywczego. Jej kierownikiem by³ prof. dr hab. Bogus³aw Imbs,  a
nastêpnie przez wiele lat (1974-2001) prof. dr hab. Tadeusz Stachowski. Jej pracownikami
byli miêdzy innymi: doc. dr hab. Tadeusz Pachucki, dr hab. Tadeusz Soko³owski, dr hab.
Ignacy Bazyd³o. Badania naukowe prowadzone w tej Katedrze by³y bezpo�rednio zwi¹zane
z dzia³alno�ci¹ przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego, zw³aszcza spó³dzielni mleczarskich,
a wyniki tych badañ mia³y g³ównie charakter aplikacyjny. Przedmiotem badañ by³a m.in.
gospodarka surowcowa, a szczególnie rachunek efektywno�ci wykorzystania sk³adników
surowca w przemy�le mleczarskim. Z czasem problematyka ta coraz szerzej uwzglêdnia³a
kontekst ekologiczny funkcjonowania przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego. Drugim
wiod¹cym obszarem badawczym Katedry by³a problematyka rachunku kosztów w przed-
siêbiorstwach przemys³u spo¿ywczego. Katedra by³a organizatorem cyklu konferencji na-
ukowo-technicznych dotycz¹cych gospodarki surowcowej w przemy�le mleczarskim, a tak¿e
studiów podyplomowych dla kadr kierowniczych przedsiêbiorstw tego przemys³u. Do czo-
³owych publikacji pracowników Katedry nale¿¹ monografie wydane przez PWRiL pt. Prze-
mys³ mleczarski w Polsce Ludowej oraz Gospodarka surowcem w przemy�le mleczarskim.
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Osobami zas³u¿onymi dla Katedry Ekonomiki Przemys³u Spo¿ywczego byli prof. B.
Imbs i prof. T. Stachowski. Obydwaj pe³nili funkcjê prorektorów ART, pierwszy z wymienio-
nych by³ dziekanem, a drugi � prodziekanem Wydzia³u Mleczarskiego, pó�niej � Technolo-
gii ̄ ywno�ci. Pe³nili tak¿e wiele innych funkcji na uczelni i poza ni¹. Miêdzy innymi prof. T.
Stachowski przez wiele lat by³ prezesem Zarz¹du Olsztyñskiego TNOiK oraz cz³onkiem Zarz¹-
du G³ównego tej organizacji, przez trzy kadencje by³ radnym miasta Olsztyna, cz³onkiem ró¿-
nych zespo³ów doradczych i eksperckich w organizacjach gospodarczych i samorz¹dowych.

Od pocz¹tku istnienia WSR, najpierw na Wydziale Rolnym, a potem w miêdzywydzia-
³owym Instytucie Nauk Spo³ecznych, funkcjonowa³a Katedra Ekonomii Politycznej. Orga-
nizatorem tej katedry by³ pierwszy rektor uczelni prof. Marian Gotowiec, a jednym z jej
pracowników � prof. Franciszek Tomczak, obecnie cz³onek rzeczywisty PAN, jeden z naj-
wiêkszych autorytetów w dziedzinie agroekonomii w kraju. Katedr¹ t¹ przez d³ugi okres
kierowa³ doc. dr hab. Gustaw Dêbniewski.

Oprócz wymienionych, najwiêkszych jednostek organizacyjnych zajmuj¹cych siê w
WSR/ART naukami ekonomicznymi, na poszczególnych wydzia³ach by³y osoby lub nie-
wielkie jednostki (zak³ady) prowadz¹ce dydaktykê i badania o charakterze ekonomicznym.
Na Wydziale Geodezji i Urz¹dzeñ Rolnych zajmowali siê tym prof. Jerzy Suchta i dr Henryk
D¹browski, na Wydziale Budownictwa doc. dr hab. Roman Rzeczkowski, a na Wydziale
Rybackim (pó�niejsza nazwa: Wydzia³ Ochrony Wód i Rybactwa �ródl¹dowego) istnia³a
Katedra Ekonomiki Rybactwa kierowana przez prof. Boles³awa D¹browskiego, rektora WSR
w latach 1965-1968. Z kolei w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej (WSP) problematyk¹ zarz¹dza-
nia o�wiat¹ zajmowa³ siê prof. Albert Maszke.

Dzia³alno�æ tych osób i jednostek organizacyjnych z³o¿y³a siê na potencja³ naukowy, z
jakim olsztyñskie �rodowisko naukowe ekonomistów wchodzi³o w now¹ rzeczywisto�æ
gospodarcz¹ i spo³eczn¹ powsta³¹ na prze³omie lat 80. i 90. XX w. wskutek transformacji
systemowej w Polsce [Kozdroñ i in. 1995, Olsztyn� 2010]. Nauki ekonomiczne nale¿¹ do
grupy nauk stosowanych, wprost zwi¹zanych z gospodark¹ i jej spo³ecznymi i instytucjo-
nalnymi uwik³aniami. Zmiany systemu politycznego i spo³eczno-gospodarczego spowodo-
wa³y zmiany potrzeb i oczekiwañ gospodarki kierowanych pod adresem nauk ekonomicz-
nych oraz zmianê preferencji edukacyjnych m³odzie¿y zainteresowanej wykszta³ceniem eko-
nomicznym. Wprowadzenie gospodarki rynkowej wywo³a³o ogromny popyt na wiedzê eko-
nomiczn¹ we wszystkich sferach aktywno�ci zawodowej pracowników, niezale¿nie od bran¿y,
formy w³asno�ci i wielko�ci organizacji (instytucji). Reakcj¹ na ten popyt by³o utworzenie w
kraju du¿ej liczby uczelni prywatnych kszta³c¹cych w zakresie zarz¹dzania, a tak¿e rozwój
kierunków i specjalno�ci ekonomicznych na uczelniach pañstwowych. Równie¿ w ART z
inicjatywy rektora prof. dr hab. Andrzeja Hopfera i prorektora prof. dr hab. Wojciecha
Budzyñskiego w 1994 roku powo³ano miêdzywydzia³owy kierunek studiów marketing i
zarz¹dzanie. Jego dziekanem zosta³a doc. dr hab. El¿bieta Kucka. Uruchomienie kierunku
poprzedzi³y przygotowania organizacyjne polegaj¹ce na utworzeniu Katedry Zarz¹dzania i
Finansów, w sk³ad której wesz³y nastêpuj¹ce jednostki:
� Zak³ad Organizacji i Zarz¹dzania z kierownikiem dr hab. Eugeniuszem Niedzielskim,

prof. ART,
� Zak³ad Finansów i Bankowo�ci z kierownikiem dr hab. Mariann¹ Dêbniewsk¹, prof.

ART,
� Zak³ad Komputerowego Wspomagania Zarz¹dzania z kierownikiem dr. Janem Miko³aj-

czakiem.
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Pierwsze dwa zak³ady wyodrêbniono z Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, na-
tomiast trzeci powsta³ z przekszta³cenia uczelnianego O�rodka Obliczeñ Matematycznych,
który ju¿ na prze³omie lat 60. i 70. XX w. wykonywa³ obliczenia statystyczne na potrzeby
wszystkich jednostek WSR z wykorzystaniem komputera Odra.

Uchwa³¹ Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 2 maja 1995 roku powo³ano
Wydzia³ Zarz¹dzania. W jego strukturê w³¹czono nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne: Insty-
tut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Katedrê Zarz¹dzania i Finansów, Katedrê Ekonomiki
Przemys³u Spo¿ywczego, Katedrê Ekonomii oraz Studium Nauk Spo³ecznych. Na dziekana
organizatora powo³ano dr. hab. Eugeniusza Niedzielskiego, prof. ART, który po wyborach
pe³ni³ tê funkcjê w latach 1995-1999 z zespo³em prodziekanów: prof. dr. hab. Stanis³awem
Smoleñskim, dr hab. El¿biet¹ Kuck¹, prof. ART i dr. hab. Ignacym Bazyd³o, prof. ART.

W swej krótkiej historii Wydzia³ Zarz¹dzania podlega³ zmianom organizacyjnym, bêd¹-
cym nastêpstwem jego rozwoju oraz zmian ogólnouczelnianych. W roku 1999 w ramach
dzia³añ zwi¹zanych z tworzeniem Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego (UWM) w Olsz-
tynie [Achremczyk 2009] wydzia³ po³¹czono z dzia³aj¹cym uprzednio w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej Instytutem Prawa i Administracji, zmieniaj¹c jednocze�nie nazwê wydzia³u
na Wydzia³ Zarz¹dzania i Administracji. Rozszerzy³o to sk³ad osobowy wydzia³u, jego struk-
turê organizacyjn¹ i ofertê dydaktyczn¹. Po utworzeniu w 2001 r. w UWM odrêbnego
Wydzia³u Prawa i Administracji, Wydzia³ Zarz¹dzania powróci³ do swej pierwotnej nazwy.
Po uruchomieniu kierunku studiów ekonomia, oprócz realizowanego od pocz¹tku kierunku
zarz¹dzanie i marketing (obecnie zarz¹dzanie), zmianach organizacyjnych (m.in. powo³anie
Katedry Metod Ilo�ciowych, Katedry Mikroekonomii) i zmianach profilu badawczego, w
2004 roku zmieniono nazwê jednostki na Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, pod któr¹ funkcjo-
nuje do chwili obecnej.

Utworzenie Wydzia³u Nauk Ekonomicznych wymaga³o nie tylko dostosowania struktury
organizacyjnej do nowych potrzeb, ale przede wszystkim stworzenia potencja³u kadrowego
maj¹cego merytoryczne kompetencje do prowadzenia badañ i zajêæ dydaktycznych na no-
wych kierunkach studiów. Bardzo pomocna w tej sprawie by³a wspó³praca z Uniwersytetem w
Minnesocie (USA), w którym wielu m³odych pracowników odby³o sta¿e naukowe i z którym
w 1994 roku w ART utworzono Polsko-Amerykañski O�rodek Marketingu i Zarz¹dzania, w
1999 roku przemianowany w Miêdzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej
(MCBiAP). W ramach tej wspó³pracy pracownicy Wydzia³u Nauk Ekonomicznych  mogli
miêdzy innymi przygotowaæ siê do prowadzenia zajêæ z przedmiotów uprzednio nie realizowa-
nych na olsztyñskiej uczelni, a tak¿e poszerzyæ swe kompetencje z innych dziedzin. Inicjato-
rem tej wspó³pracy by³ i nadal jest prof. Zbigniew Bochniarz, a kierownikiem MCBiAP od
chwili jego utworzenia jest dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM. Dziêki wspó³pracy z ró¿nymi
zagranicznymi (m.in. uniwersytetami w Minnesocie, New Brunswick, Cambridge) i krajowymi
(np. SGH) o�rodkami naukowymi, w MCBiAP zrealizowano wiele programów szkoleniowych,
w tym studia MBA i MPA. Z programów tych korzystali tak¿e studenci i pracownicy Wydzia-
³u Nauk Ekonomicznych. Z inicjatywy prof. Sz. Figiela w ramach wspó³pracy z Institute for
Strategy and Competitiveness, dzia³aj¹cym przy Harward Business School w USA, na pod-
stawie afiliacji Wydzia³ Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie jako pierwsza uczelnia w
Polsce od kilku lat prowadzi w jêzyku angielskim kurs "Mikroekonomia konkurencyjno�ci"
(Microeconomics of Competitiveness). Program tego kursu zosta³ stworzony przez zespó³
ekonomistów z USA pod przewodnictwem prof. Michaela E. Portera.



ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNYCH NA WARMII I MAZURACH 69

W celu uzupe³niania i poszerzania kompetencji kadrowych Wydzia³ Nauk Ekonomicz-
nych zatrudnia³ profesorów spoza uczelni. Byli to miêdzy innymi: prof. dr hab. Stanis³aw
Smoleñski specjalista od zarz¹dzania zasobami ludzkimi, prodziekan wydzia³u i kierownik
Katedry Organizacji i Zarz¹dzania w latach 1995-1998, prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz
(statystyka), prof. dr hab. Kazimierz Pasternak (ekonomika przedsiêbiorstw), prof. dr hab.
Maria Tkaczuk (finanse), dr hab. Tadeusz Bo³t i dr hab. Maria Ruszkiewicz (metody ilo�cio-
we), prof. prof. Danuta i Andrzej Ruciñscy (ekonomika us³ug), dr hab. Lech Nie¿urawski i dr
hab. Wojciech Pop³awski (zarz¹dzanie). Osoby te przenios³y swoj¹ wiedzê i do�wiadczenie
z innych o�rodków naukowych (SGH, UMK Toruñ, Uniwersytet Gdañski) i dziêki temu
wspar³y merytorycznie realizacjê zadañ dydaktycznych i naukowych jednostki. Byli oni
tak¿e promotorami przewodów doktorskich m³odych pracowników Wydzia³u.

W swej historii wydzia³ przechodzi³ wiele zmian organizacyjnych. W chwili  utworzenia
w jego sk³ad wchodzi³y nastêpuj¹ce jednostki:
1. Katedra Organizacji i Zarz¹dzania � dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. nadzw.
2. Katedra Ekonomiki Produkcji � prof. dr hab. Dymitr Kaliszewicz.
3. Katedra Statystyki i Informatyki � dr hab. Tadeusz Bo³t, prof. nadzw.
4. Katedra Marketingu i Analiz Rynkowych � prof. dr hab. Miros³aw £aguna.
5. Katedra Ekonomiki Przemys³u Spo¿ywczego � prof. dr hab. Tadeusz Stachowski.
6. Katedra Ekonomii � dr hab. Gustaw Dêbniewski, prof. nadzw.
7. Katedra Finansów i Bankowo�ci � dr hab. Marianna Dêbniewska, prof. nadzw.
8. Studium Nauk Humanistycznych � dr hab. Zbigniew Hull, prof. nadzw.
9. Zak³ad Rachunkowo�ci � dr hab. Henryk Lelusz, prof. nadzw.
10. Zak³ad Ekonomiki Inwestycji i Zasobów Naturalnych � dr hab. Teresa £aguna, prof. nadzw.

Dostosowywanie struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb i mo¿liwo�ci powodo-
wa³o zmiany liczby i nazw katedr oraz zak³adów, a tak¿e ich kierownictwa. Wydzia³ podejmowa³
tak¿e próby prowadzenia zamiejscowych punktów kszta³cenia. W latach 1995-1997 funkcjo-
nowa³ punkt zamiejscowy w Sztumie-Barlewiczkach, a w latach 1996-1998 � w E³ku. Najd³u¿ej
(w latach 1997-2005) funkcjonowa³y punkty zamiejscowe w Dzia³dowie, Elbl¹gu i Ostródzie.

Rozwój wydzia³u uwidacznia³ siê w uruchamianiu kolejnych stopni, kierunków i spe-
cjalno�ci kszta³cenia. Oferta dydaktyczna obejmowa³a najpierw dzienne studia licencjackie
na kierunku zarz¹dzanie i marketing. Pierwsi absolwenci (75 osób) otrzymali dyplomy w
1997 roku. Studia zaoczne uruchomiono w 1996 roku, a pierwsi absolwenci otrzymali dyplo-
my w 1999 roku. W 1996 roku rozpoczêto kszta³cenie na poziomie magisterskim. Tak¿e w tym
roku wydzia³ otrzyma³ uprawnienia do nadawania stopnia doktora naukach ekonomicznych
w zakresie zarz¹dzania. Wskutek zmiany wymagañ formalnych jednostka utraci³a te upraw-
nienia w 2002 roku. W tym okresie stopieñ doktora nauk ekonomicznych Rada Wydzia³u
nada³a 44 osobom. W 2004 roku Wydzia³ Nauk Ekonomicznych rozpocz¹³ kszta³cenie na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na poziomie licencjackim i magisterskim na
kierunku ekonomia. Obecnie oferta dydaktyczna obejmuje tak¿e liczne studia podyplomo-
we. Pierwsze studia pod kierownictwem prof. S. Smoleñskiego z zakresu zarz¹dzania zaso-
bami ludzkimi uruchomiono ju¿ w 1995 roku.

Przejawem dzia³alno�ci naukowej s¹ publikacje i wydawnictwa naukowe. Z naukami
ekonomicznymi od 1974 roku zwi¹zane by³y �Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Rolniczej�,
a pó�niej �Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej�. Wydawnictwa ekonomiczne
w olsztyñskim �rodowisku naukowym maj¹ ponadtrzydziestoletni¹ historiê. Pierwszy ze-
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szyt naukowy z serii �Ekonomika� ukaza³ siê w ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w
1974 r. Redaktorem dzia³owym wydawnictwa do 1979 r. by³ prof. dr hab. Bogus³aw Imbs, a
nastêpnie, a¿ do 2003 r., funkcjê tê pe³ni³ prof. dr hab. Tadeusz Stachowski. W³a�nie tych
dwóch profesorów by³o autorami artyku³u pt. Wyznaczanie degresji kosztów w warunkach
zmieniaj¹cej siê produkcji przedsiêbiorstw mleczarskich, otwieraj¹cego pierwszy numer
�Ekonomiki�. Czasopismo to ukazywa³o siê z ró¿n¹ czêstotliwo�ci¹ (1-2 zeszyty rocznie) do
1986 r. £¹cznie wydano 17 numerów. Tematyka artyku³ów by³a zwi¹zana g³ównie z ekono-
mik¹ rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego. Liczne by³y tak¿e artyku³y o charakterze metodo-
logicznym, m.in. podejmuj¹ce problematykê optymalizacji ekonomicznej. Od 1980 r. tematy-
kê wzbogacono o zagadnienia o�wiaty rolniczej oraz socjologii wsi.

Od 1986 r. zaczê³y siê ukazywaæ zeszyty pod nazw¹ �Acta Academiae Agriculturae ac
Technicae Olstenensis Oeconomica� (skrótowa nazwa �Oeconomica�). W suplementach
zeszytów publikowano prace habilitacyjne. Pierwszy suplement (praca habilitacyjna Tade-
usza Soko³owskiego) ukaza³ siê w 1987 r., a ostatni w 1995 r. (praca habilitacyjna Romana
Kisiela). Do ukazania siê ostatniego numeru �Oeconomica� w 1998 r., wydano ³¹cznie 17
numerów tego czasopisma oraz 7 suplementów. Zapewne by³o  dzie³em przypadku, ¿e �Eko-
nomika� i �Oeconomica� istnia³y po 12 lat, z t¹ sam¹ liczb¹ numerów � 17.

Od 1999 r. prace o tematyce ekonomicznej zaczêto wydawaæ w jêzyku angielskim w
"Economic Sciences", obejmuj¹cym trzy obszary problemowe: Economics, Management
and Marketing, Science of Commodities. Cz³onkami Komitetu Redakcyjnego czasopisma
zostali uznani specjali�ci spoza olsztyñskiego �rodowiska ekonomistów, m.in.: prof. dr hab.
Stanis³aw Urban (AE Wroc³aw), prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski) i prof.
Zbigniew Bochniarz (Uniwersytet Minnesota). Autorami artyku³ów publikowanych w �Eco-
nomic Sciences� coraz czê�ciej byli przedstawiciele krajowych i zagranicznych o�rodków
naukowych.

W 2004 r. utworzono drugi wydzia³owy periodyk �Zagadnienia Ekonomiczne�, w któ-
rym publikowano artyku³y w jêzyku polskim. Jego redaktorem naczelnym by³ dr hab. Janusz
Heller, a w sk³ad Rady Programowej wchodzili: prof. dr hab. Andrzej Czy¿ewski (AE Po-
znañ), prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Ma³ysz (SGH Warszawa), prof. dr hab. Anna
G³êbocka-Zieliñska (Uniwersytet Gdañski), prof. dr hab. Andrzej Kowalski (SGH, IERiG¯
Warszawa), prof. dr hab. Roman Kisiel (UWM Olsztyn), prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
(UWM Olsztyn), prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz (UMK Toruñ). Tematyka artyku³ów
zamieszczanych w �Zagadnieniach Ekonomicznych� dotyczy³a teoretycznych i praktycz-
nych problemów z zakresu ekonomii i zarz¹dzania, a ich autorami byli tak¿e wybitni specja-
li�ci z ca³ego kraju. W 2006 r. Rada Wydzia³u podjê³a decyzjê o po³¹czeniu czasopism
�Economic Sciences� i �Zagadnienia Ekonomiczne�. Kontynuacj¹ tych czasopism jest �Olsz-
tyn Economic Journal�, wydawany w jêzyku angielskim. Prezentowane w nim artyku³y to
nie tylko dorobek naukowy pracowników Wydzia³u Nauk Ekonomicznych UWM w Olszty-
nie, lecz tak¿e przedstawicieli innych � krajowych i zagranicznych � o�rodków naukowych.
Tematyka artyku³ów obejmuje zagadnienia zwi¹zane z ekonomi¹, zarz¹dzaniem, polityk¹
gospodarcz¹ i spo³eczn¹, marketingiem i zachowaniami konsumentów. Redaktorem naczel-
nym tego czasopisma od pocz¹tku jego istnienia by³ prof. dr hab. Dymitr Kaliszewicz, a od
2008 r. jest dr hab. Anna Krzykowska-Organi�ciak. Do po³owy 2011 roku ukaza³o siê 7
numerów tego czasopisma.
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Do osób zwi¹zanych z naukami ekonomicznymi, które pe³ni³y najwa¿niejsze funkcje w
strukturach uczelnianych nale¿¹:
� prof. mgr Boles³aw D¹browski �  Rektor WSR (1965-1968), Dziekan Wydzia³u Rybac-

kiego (1962-1965),
� prof. dr hab. Dyzma Ga³aj � Prorektor WSR (1950-1951),
� prof. dr hab. Bogus³aw Imbs � Prorektor WSR/ART (1970-1975),
� prof. dr hab. Tadeusz Stachowski � Prorektor ART (1978-1981),
� dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM � Prorektor UWM (2008 ),
� prof. dr hab. Piotr Wójcik � Dziekan Wydzia³u Rolniczego (1963-1965),
� doc. dr hab. Roman Rzeczkowski � Dziekan Wydzia³u Budownictwa L¹dowego (1983-1987),
� prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski � Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania  (1995-1999),

 i Wydzia³u Nauk Ekonomicznych (2005-2008) �  Prorektor OWSzIiZ (2000-2002),
� dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM � Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji

(1999-2002),
� prof. dr hab. Roman Kisiel � Dziekan Wydzia³u Nauk Ekonomicznych (2002-2005),
� dr hab. Miros³aw Gornowicz, prof. UWM � Dziekan Wydzia³u Nauk Ekonomicznych (2008-).

Wspomniana utrata uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscypli-
nie �nauki o zarz¹dzaniu� nie by³a spowodowana obni¿aniem siê potencja³u naukowego
Wydzia³u. Wskutek zmiany wymagañ formalnych wydzia³ przesta³ spe³niaæ je w odniesie-
niu do dyscypliny, w której mia³ uprawnienia, spe³nia³ je natomiast w dyscyplinie �ekono-
mia�. Znalaz³o to potwierdzenie w decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów, która we
wrze�niu 2006 r. nada³a WNE uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinie nauk ekono-
micznych w dyscyplinie �ekonomia�. W okresie, w którym Wydzia³ nie mia³ uprawnieñ do
doktoryzowania (2002-2006), jego pracownicy otwierali przewody doktorskie w innych
o�rodkach naukowych. Spowodowa³o to, ¿e w pocz¹tkowym okresie po odzyskaniu upraw-
nieñ do doktoryzowania liczba zakoñczonych przewodów doktorskich nie by³a zbyt du¿a.
Do 1 maja 2011 r. otwarto 16 przewodów doktorskich oraz zakoñczono � 6.

Przez pierwsze 10 lat funkcjonowania Wydzia³u ros³a liczba kszta³c¹cych siê na nim
studentów. W po³owie pierwszej  dekady XXI w. osi¹gnê³a ona poziom oko³o 3 tys. i od
tego czasu � mimo ni¿u demograficznego � pozostaje stabilna. Do 2010 r. WNE opu�ci³o
3906 absolwentów studiów stacjonarnych i 3381 absolwentów studiów niestacjonarnych.

W 2011 r. zosta³a przeprowadzona pierwsza rekrutacja na studia licencjackie na kierun-
ku zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji. Decyzjê o uruchomieniu kszta³cenia na nowym kierun-
ku uzasadni³y potrzeby rynku pracy, umo¿liwi³ za� rozwój kadry zatrudnionej na wydziale.
Czê�æ absolwentów dotychczas prowadzonych kierunków studiów, tj. ekonomii i zarz¹dza-
nia, trafia³a do przedsiêbiorstw produkcyjnych. Tam przysz³o im wspó³pracowaæ z in¿ynie-
rami. Wspó³pracê tê utrudnia³y problemy w komunikacji merytorycznej miêdzy tymi dwiema
grupami zawodowymi. St¹d pomys³ na kszta³cenie in¿ynierów (we wspó³pracy z Wydzia³em
Nauk Technicznych), którzy jednocze�nie bêd¹ dysponowali wiedz¹ z zakresu zarz¹dzania.

Wa¿nym kierunkiem aktywno�ci dydaktycznej WNE s¹ studia podyplomowe prowa-
dzone praktycznie od pocz¹tku istnienia wydzia³u. Przez lata stale ros³a zarówno liczba rodza-
jów oferowanych studiów, jak i liczba kszta³c¹cych siê na nich s³uchaczy. Szczególn¹ aktyw-
no�æ w prowadzeniu studiów podyplomowych wykazuj¹ Katedry: Rachunkowo�ci, Organi-
zacji i Zarz¹dzania oraz Polityki Gospodarczej i Regionalnej. W roku akademickim 2010/2011
na Wydziale zarejestrowanych by³o 21 rodzajów studiów podyplomowych, z których 16
przeprowadzi³o nabór i prowadzi³o kszta³cenie, a liczba s³uchaczy wynosi³a oko³o 800.
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Rozwój WNE we wszystkich wymiarach, tak jak ka¿dej jednostki naukowej i dydak-
tycznej, w najwiêkszym stopniu zale¿y od rozwoju kadry. Rozpoczynaj¹c swoj¹ dzia³alno�æ,
wydzia³ zatrudnia³ 5 profesorów, w tym w 3 w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz 11
doktorów habilitowanych. W po³owie 2011 r. na Wydziale pracowa³o 4 profesorów i 16
doktorów habilitowanych nauk ekonomicznych oraz 2 profesorów i 1 doktor hab. nauk
rolniczych. Ponadto, zatrudnionych by³o 75 doktorów, z których ponad 90% doktoryzowa-
³o siê w dziedzinie nauk ekonomicznych. Kadrê uzupe³niaj¹ asystenci (22 osoby) oraz pra-
cownicy techniczni i administracyjni (22 osoby).  Ju¿ to zestawienie liczb pokazuje drogê,
jak¹ wydzia³ pokona³ w ci¹gu 16 lat swego istnienia. Aktualnie (lipiec 2011 r.) wydzia³ spe³-
nia ustawowe wymagania do doktoryzowania w dyscyplinie nauki o zarz¹dzaniu oraz do
habilitowania w dyscyplinie ekonomia. Rozwój naukowy pracowników Wydzia³u wyra�nie
przyspiesza. Tylko w roku akademickim 2010/2011 stopieñ doktora hab. nauk ekonomicz-
nych uzyska³o 4 pracowników. Stwarza to realne szanse na uzyskanie przez wydzia³ wspo-
mnianych wy¿ej uprawnieñ naukowych.

W swojej 16-letniej historii wydzia³ przechodzi³ kilka zmian struktury organizacyjnej. W
roku akademickim 2010/2011 w jego sk³ad wchodzi³o 12 katedr:
� Katedra Analizy Rynku i Marketingu,
� Katedra Ekonomiki Przedsiêbiorstw,
� Katedra Ekonomiki Przestrzennej i �rodowiskowej,
� Katedra Finansów i Bankowo�ci,
� Katedra Makroekonomii,
� Katedra Metod Ilo�ciowych,
� Katedra Mikroekonomii,
� Katedra Organizacji i Zarz¹dzania,
� Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej,
� Katedra Polityki Spo³ecznej,
� Katedra Rachunkowo�ci,
� Katedra Ubezpieczeñ,
oraz 2 centra:
� Miêdzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej,
� Centrum Europejskie.

Od 1 czerwca 2011 r. w strukturze Wydzia³u funkcjonuje Katedra Zarz¹dzania Zasobami
Ludzkimi.

Pracownicy WNE pozyskuj¹ coraz wiêcej zewnêtrznych �rodków na badania naukowe.
W po³owie 2011 r. realizowany by³ bardzo du¿y projekt badawczy finansowany ze �rodków
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  oraz 10 tematów (grantów) finansowa-
nych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Poszczególne jednostki organizacyjne podejmuj¹ tematykê nawi¹zuj¹c¹ do ich specy-
fiki. Tematy realizowane na Wydziale skupiaj¹ siê wokó³ dwóch g³ównych obszarów ba-
dawczych. S¹ to:
� Konkurencyjno�æ gospodarki w wymiarze rynkowym i regionalnym.
� Organizacje i zarz¹dzanie w warunkach niepewno�ci.

Poza UWM, który w regionie jest g³ównym o�rodkiem aktywno�ci badawczej i dydak-
tycznej w dziedzinie nauk ekonomicznych, dzia³alno�æ jest prowadzona w dwóch niepu-
blicznych uczelniach Olsztyna, tj. w Wy¿szej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP i w Olsz-
tyñskiej Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania im. prof. T. Kotarbiñskiego. Obie te uczel-
nie kszta³c¹ na studiach licencjackich, m.in. na kierunkach: ekonomia i zarz¹dzanie.
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Ten krótki przegl¹d dzia³añ i osi¹gniêæ wielu osób i jednostek zajmuj¹cych siê naukami
ekonomicznymi pokazuje, ¿e dzisiejsza pozycja tych nauk na Warmii i Mazurach, a zw³aszcza
w Olsztynie jest wielokrotnie silniejsza ni¿ jeszcze kilkana�cie lat temu. Nauki ekonomiczne
choæ by³y w regionie uprawiane od dawna, to po II wojnie �wiatowej do chwili powo³ania
Wydzia³u Zarz¹dzania w strukturze by³ej ART mia³y nachylenie sektorowe i koncentrowa³y
siê g³ównie na problematyce gospodarki ¿ywno�ciowej. Utworzenie Wydzia³u Zarz¹dzania, a
nastêpnie UWM stanowi³o impuls do rozwoju tych nauk w znacznie pe³niejszym wymiarze.
Po 16 latach swego istnienia Wydzia³ Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie aspiruje do
uzyskania pe³ni praw akademickich i stwarza m³odzie¿y, zw³aszcza tej z regionu, mo¿liwo�æ
ukoñczenia studiów ekonomicznych na trzech kierunkach. Wydzia³ poprzez rozliczne powi¹-
zania personalne i merytoryczne z gospodark¹ regionu (badania, ekspertyzy, cz³onkostwo w
zespo³ach doradczych, funkcje w organizacjach samorz¹dowych i pozarz¹dowych itd.) od-
grywa tak¿e istotn¹ rolê w rozwoju spo³eczno-gospodarczym Warmii i Mazur.

LITERATURA

Achremczyk S. 2009: Nauk przemo¿nych per³a. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
1999-2009, ElSet, Olsztyn.

Jubileusz 50-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wyd. ART., Olsztyn 1999.
Kozdroñ J., So³oma A., Wójcicka A. 1995: Kortowo w 45-leciu. Z dziejów Akademii Rolniczo-

Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. Daty, fakty, wydarzenia, OW ART, Olsztyn.
Michna G., Faruga G. 2006: Od Cieszyna do Olsztyna, Z przesz³o�ci rolnictwa Ziemi Cieszyñskiej i

wy¿szego szkolnictwa rolniczego Warmii i Mazur (XIX i XX w.), Warmiñsko-Mazurskie Ko³o
Macierzy Ziemi Cieszyñskiej, Olsztyn.

Olsztyn akademicki 1945 - 1950 - 2010, red. A. Faruga, S. Achremczyk, Stowarzyszenie Absolwen-
tów UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.

Trzydzie�ci lat Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1950-1980, Wyd. ART, Olsztyn 1980.

Eugeniusz Niedzielski, Miros³aw Gornowicz

THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SCIENCES IN WARMIA AND MAZURY

Summary

Economic sciences in Warmia and Mazury region have their roots in the activities of various
organizations and institutions (eg. Royal University) associated with the region in the past. In the period
after World War II, these sciences were represented in the research and publishing of organizations and
scientific associations, in particular in the structures and activities established in 1950 the Agricultural
College and then University of Agriculture � Technology and the University of Warmia-Mazury in
Olsztyn. The economic sciences in the region were linked to a number of people whose names and
contribution were also mentioned in the paper.
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METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ
EKONOMICZNYCH

Jacek Chotkowski

Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro�lin
� PIB w Radzikowie

Kierownik Pracowni: dr in¿. Jacek Chotkowski

Posiadanie wiedzy metodologicznej zwiêksza efektywno�æ
badañ naukowych, podnosz¹c prawdopodobieñstwo trafnego
wyboru kierunku tych badañ i sposobu ich realizacji.

     Hanna Adamkiewicz-Drwi³³o [2008, s. 25].

S³owa kluczowe: metodologia badañ naukowych, ekonomia, badania empiryczne, meto-
dy badawcze
Key words: methodology of scientific research, economy, empirical research, metods of
research

S y n o p s i s. Tre�ci¹ pracy jest prezentacja opisanych w literaturze metodologicznych
problemów empirycznych badañ ekonomicznych. Podkre�lono znaczenie ró¿nych po-
dej�æ w badaniach ekonomicznych. Najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o efek-
tywno�ci badañ jest odpowiedni dobór metod badawczych. Wa¿n¹ rolê odgrywa popraw-
ne sformu³owanie problemu badawczego, okre�lenie celów i hipotez.

WSTÊP

Jako metodê rozumiemy �wiadomy, wzorcowy, systematycznie stosowany uk³ad czyn-
no�ci zwiêkszaj¹cy skuteczno�æ i ekonomiczno�æ dzia³ania [Hajduk 2001]. Nauka stanowi¹-
ca element kultury i ca³okszta³t zasobu intelektualnego cywilizacji [Runowski 2007], najczê-
�ciej rozumiana jest w trzech znaczeniach [Szewczuk 1985]:
� tre�ciowym: system uzasadnionych twierdzeñ oraz weryfikowalnych hipotez, bêd¹cych

wytworem dzia³alno�ci badawczej, zawieraj¹cych obiektywne poznanie rzeczywisto�ci,
³¹cznie z metodami obiektywnego poznawania rzeczywisto�ci;

� funkcjonalnym: ogó³ dzia³añ badawczych, prowadz¹cych do obiektywnego poznania
rzeczywisto�ci;

� instytucjonalnym: instytucje, w których realizowana jest dzia³alno�æ badawcza, maj¹ce
wyspecjalizowan¹ kadrê naukow¹ oraz okre�lon¹ bazê do�wiadczaln¹ i zaplecze apara-
turowo-techniczne.
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W metodach naukowych, oprócz odpowiedniego algorytmu postêpowania, potrzebne
s¹ pomys³y i twórczo�æ. Zagadnienia dotycz¹ce metod stosowanych w nauce, w tym w
naukach ekonomicznych, dzielimy na zagadnienia bardziej ogólne, zaliczane do filozofii
nauki (metodologia nauki) oraz rozwi¹zania dotycz¹ce szczegó³owych sposobów postêpo-
wania (algorytmów) tworz¹ce metodykê badañ. W ramach poszczególnych metod badañ
wyró¿niamy okre�lone narzêdzia badawcze, np. kwestionariusz w metodzie wywiadu i ba-
dañ ankietowych. W rozumieniu Marka Blauga [1995] metodologia oznacza badanie pojêæ,
teorii oraz podstawowych zasad rozumowania o przedmiocie. Wa¿no�æ wiedzy metodolo-
gicznej w pracy naukowej polega na tym, ¿e: po pierwsze, wskazuje warunki, które powinny
spe³niaæ badania ekonomiczne, aby mieæ warto�æ poznawcz¹ i praktyczn¹; po drugie, wie-
dza metodologiczna dostarcza badaczom inspiracji [Blaug 1995]. Metodologia zajmuje siê
nauk¹ tworzenia i sprawdzania wiedzy naukowej o �wiecie traktowanym jako ogromny i
dynamiczny system [Pabis 2009]. Bada ona nie tylko metody procedur badawczych, ale
równie¿ rezultaty intelektualnej twórczo�ci uczonych, jak: hipotezy, prawa, teorie. Wspo-
maga ponadto twórczo�æ naukow¹, poniewa¿ pe³ni funkcje kontrolne pozwalaj¹ce wykryæ
wady w twórczo�ci i pracach naukowych oraz proponowaæ sposoby ich poprawy [Pabis
2009]. Zagadnienia metodologiczne maj¹ zatem kluczowe znaczenie dla poziomu i efektyw-
no�ci dzia³alno�ci naukowo-badawczej. Jednak wydaje siê, ¿e w�ród badaczy, zw³aszcza
zajmuj¹cych siê badaniami empirycznymi, istnieje niedostatek wiedzy w tym zakresie. Do-
datkowo zawarta w literaturze przedmiotu wiedza jest w du¿ym stopniu rozproszona i nie-
jednoznaczna. St¹d celem artyku³u jest prezentacja wybranych elementów metodologii i
metodyki badañ w odniesieniu do ekonomicznych badañ empirycznych oraz próba usyste-
matyzowania tej trudnej problematyki. Omówiono podstawowe ujêcia metodologiczne i
wybrane rozwi¹zania metodyczne dzia³alno�ci naukowo-badawczej.

TEORETYCZNY I EMPIRYCZNY POZIOM (ETAP) POZNANIA NAUKOWEGO

Jednym z podstawowych podzia³ów prac naukowych jest podzia³ na badania teore-
tyczne oraz prace empiryczne. W rozwoju wiedzy naukowej decyduj¹ce znaczenie nale¿y
przypisaæ naukom empirycznym, opartym na obserwacji i eksperymencie (w naukach tech-
nicznych i przyrodniczych) [Adamkiewicz-Drwi³³o 2008]. Drugi wa¿ny podzia³, to nauki
podstawowe oraz stosowane i rozwojowe. Celem nauk podstawowych jest wszechstronne
poznanie otaczaj¹cych nas zjawisk oraz rozwój teorii, w tym teorii dotycz¹cej metod badañ.
Prace o tym charakterze najczê�ciej nie maj¹ bezpo�redniego zwi¹zku z zastosowaniem ich
wyników w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. Z kolei wiêkszo�æ badañ empirycznych nakie-
rowana jest na wykorzystanie wyników w praktyce funkcjonowania gospodarki, spo³e-
czeñstwa i pañstwa. Wiedza u¿yteczna do zastosowania w praktyce najczê�ciej wymaga
podej�cia interdyscyplinarnego, czyli ³¹czenia zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem wielu nauk
(spo³ecznych, humanistycznych, ekonomicznych, biologicznych, technicznych) [Klepacki
2009]. Uniwersytety i placówki Polskiej Akademii Nauk raczej preferuj¹ badania teoretycz-
ne, zwracaj¹ jedynie uwagê, aby badania by³y osadzone w okre�lonym nurcie teorii nauko-
wej, w tym w kierunku teorii ekonomii [Klepacki 2009]. W strategicznych dokumentach
dotycz¹cych rozwoju kraju oraz rozwoju nauki w Polsce stwierdza siê nieprawid³ow¹ struk-
turê nak³adów na badania i rozwój (B+R), polegaj¹c¹ na zbyt niskim udziale nak³adów na
badania stosowane i rozwojowe w stosunku do badañ podstawowych [Chotkowski 2009].



76 J. CHOTKOWSKI

Z tego punktu widzenia nieprawid³owy jest system oceny i finansowania placówek nauko-
wych, gdy¿ prace o charakterze wdro¿eniowym otrzymuj¹ ni¿sz¹ ocenê punktow¹ i prze-
wa¿nie s¹ odrzucane w postêpowaniu konkursowym dotycz¹cym projektów badawczych.
Ukierunkowaniu prac na rozwi¹zywanie problemów gospodarki nie sprzyja równie¿ d¹¿enie
do koncentracji potencja³u badawczego, np. w naukach rolniczych od kilkunastu lat nastê-
puje proces ³¹czenia instytutów resortowych badawczych i stopniowej likwidacji oddzia-
³ów terenowych, tradycyjnie ukierunkowanych na prace przydatne do wdro¿enia w gospo-
darce. Racjonalne podej�cie do relacji miêdzy teori¹ a empiri¹ w badaniach, to uwzglêdnie-
nie obu kierunków bez wyra�nego dyskryminowania którego� z nich. Prace teoretyczne s¹
równie¿ potrzebne, zgodnie ze stwierdzeniem, ¿e nie ma nic tak cennego z punktu widzenia
praktyki, jak dobra, u¿yteczna, a co za tym idzie empirycznie sprawdzona teoria [Kuciñ-
ski 2007, s. 289]. Rozwój teorii ekonomii ukierunkowany jest g³ównie na tworzenie modeli
ekonomicznych, w tym modeli funkcjonowania gospodarki (rynku) i zapewnienia jej warun-
ków równowagi. Rozwi¹zania i modele teoretyczne po�rednio wskazuj¹ sw¹ przydatno�æ w
opracowaniach przeznaczonych na u¿ytek praktyki, dostarczaj¹c ogólnych wskazówek
odno�nie najwa¿niejszych elementów procesu gospodarczego. O potrzebie powi¹zania
nauk teoretycznych i praktycznych wypowiada³ siê znany twórca teorii filozoficznych z
Uniwersytetu w Królewcu Immanuel Kant (1724-1804), wed³ug którego wiedza naukowa to
dobra teoria plus jej empiryczne potwierdzenie [Runowski 2007]. Z powy¿szego wynika, ¿e
badacz prowadz¹cy badania empiryczne, oprócz znajomo�ci metod sprawdzania okre�lo-
nych przez siebie hipotez i koncepcji wyja�niaj¹cych �wiat faktów, powinien umieæ sformu-
³owaæ za³o¿enia teoretyczne wyja�niaj¹ce zaobserwowane fakty [Kuciñski 2007].

MECHANISTYCZNE I HOLISTYCZNE (SYSTEMOWE) PODEJ�CE DO NAUKI

Wyró¿niamy dwie podstawowe koncepcje filozoficzne w podej�ciu do nauki. Pierwszy
nurt to koncepcja mechanistyczna (redukcjonistyczna), która zak³ada, ¿e �wiat zbudowany
jest z wielu cz¹stkowych elementów po³¹czonych ze sob¹ w uporz¹dkowany sposób (jak
maszyna) [Runowski 2007]. W zwi¹zku z tym nale¿y badaæ poszczególne wyodrêbnione
elementy oraz tworzyæ specjalistyczne w¹skie dyscypliny nauki. Z podej�ciem redukcjoni-
stycznym zwi¹zana jest popularno�æ stosowania metod analitycznych w badaniach nauko-
wych. Z kolei teoria holistyczna wychodzi z za³o¿enia, ¿e �wiat, w tym przyrodê, nale¿y
postrzegaæ i badaæ jako ca³o�ciowy system, w którym o efektywno�ci dzia³ania decyduje
wspó³dzia³anie wszystkich sk³adników. Dlatego teoria ta zak³ada interdyscyplinarne podej-
�cie w badaniach naukowych i dominacjê syntezy [Runowski 2007]. Dla rozwoju nauki
wa¿ne jest uzupe³niaj¹ce traktowanie obu wymienionych podej�æ filozoficznych. Stosowa-
nie filozofii mechanistycznej i badañ o charakterze analitycznym umo¿liwia lepsze poznanie
podstawowych elementów sk³adowych ¿ycia gospodarczo-spo³ecznego. Natomiast po-
dej�cie systemowe umo¿liwia badanie procesów ekonomicznych we wzajemnym powi¹za-
niu (oraz powi¹zaniu z otoczeniem). Podmioty gospodarcze, np. gospodarstwa rolne, trak-
towane s¹ jako organicznie powi¹zane ca³o�ci. Podej�cie holistyczne i interdyscyplinarne
bardziej sprzyja u¿yteczno�ci badañ dla praktyki ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego.
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STRATEGIE BADAÑ EMPIRYCZNYCH: INDUKCJA, DEDUKCJA I SYNTEZA

Podej�cie indukcyjne polega na dochodzeniu do uogólnieñ (teorii) na podstawie wcze-
�niejszego zebrania informacji o rzeczywisto�ci drog¹ obserwacji faktów (w ekonomii) i
eksperymentowania (w naukach przyrodniczych i technicznych). Wyró¿niamy trójetapow¹
procedurê badañ o charakterze indukcyjnym [Hajduk 2001]:
� ustalenie, obserwacja, rejestracja, gromadzenie i selekcja faktów,
� okre�lanie hipotez i ich sprawdzanie,
� formu³owanie uogólnieñ.

Metoda indukcyjna jest g³ówn¹ metod¹ nauk empirycznych. Polega na uogólnianiu
danych, a rozwój wiedzy ma charakter ewolucyjny i nastêpuje dziêki gromadzeniu coraz to
nowych twierdzeñ [Kuciñski 2007]. Podej�cie indukcyjne, wynikaj¹ce z za³o¿onych celów
badawczych (gromadzenie faktów i ich klasyfikacja) dominuje we wszystkich badaniach z
zakresu ekonomik bran¿owych, natomiast prace z teorii ekonomii maj¹ charakter dedukcyj-
ny [Stachak 1997].

Podej�cie dedukcyjne zak³ada wychodzenie od ogólnych paradygmatów i tez do okre-
�lenia dziêki rozumowaniu (analizie logicznej) bardziej szczegó³owych zasad czy metod
postêpowania. Dedukcja jest procesem my�lowym polegaj¹cym na przechodzeniu od ogó-
³u do szczegó³u, opartym na przyjêciu podstawowych zasad, których s³uszno�æ uznaje siê
bez zastrze¿eñ i dalszym wnioskowaniem opartym na zasadach logiki [Apanowicz 2003].

W historii my�li ekonomicznej naukowe badania zjawisk gospodarczych rozwin¹³ Adam
Smith [za: Stankiewicz 2007]. Jego g³ówne dzie³o Badania nad natur¹ i przyczynami bo-
gactwa narodów z 1776 r. pod wzglêdem metodycznym zawiera czê�æ dedukcyjn¹ i sk³adni-
ki opisowe (indukcyjne) [Stachak 1997]. Wspó³twórca klasycznego kierunku w ekonomii
David Ricardo w swoim dziele z roku 1817 Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania
zastosowa³ metodê modelow¹, czyli �ci�le dedukcyjn¹.

W ujêciu syntezy jako metody badawczej, wyró¿nia siê jej trzy rodzaje: elementarn¹
(odwrócenie analizy), przyczynow¹ (uogólnienie wiedzy fragmentarycznej), logiczn¹ (po³¹-
czenie wyników analizy w sposób logiczny i spójny) [Pytkowski 1985]. Podej�cie charakte-
rystyczne dla metody syntezy polega na po³¹czeniu powsta³ych w wyniku analizy czê�ci
sk³adowych dostêpnej wiedzy na dany temat lub wstêpne uogólnienie informacji zgroma-
dzonych w wyniku obróbki danych empirycznych [Kuciñski 2007]. Synteza dotyczy podej-
�cia ca³o�ciowego (holistycznego) w badaniu zjawisk ekonomicznych, polegaj¹cego na
ukazywaniu wzajemnych zale¿no�ci (systemów). W opracowaniach naukowych, zw³aszcza
o charakterze monograficznym, czêsto uwzglêdnia siê podej�cie indukcyjne, któremu towa-
rzyszy wystêpowanie rozumowania dedukcyjnego, jak równie¿ elementy syntezy (zw³asz-
cza na etapie wnioskowania).

OKRE�LENIE PROBLEMU BADAWCZEGO, CELU I HIPOTEZ BADAWCZYCH

Punktem wyj�cia w projektowaniu badañ jest sformu³owanie problemu i celu badañ.
Potwierdza to stwierdzenie, ¿e problem dobrze okre�lony to problem w po³owie rozwi¹za-
ny [Kotler 1994, s. 122]. Praktyczny problem ekonomiczny powstaje wtedy, gdy istniej¹cy
dotychczas zasób wiedzy nie pozwala podmiotom gospodarczym osi¹gaæ po¿¹danych
wyników ekonomicznych i innych celów, np. spo³ecznych [Stachak 1997]. Z kolei stwier-
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dzona luka w istniej¹cej wiedzy, uniemo¿liwiaj¹ca zrozumienie wa¿nych problemów gospo-
darczych, stanowi przes³ankê powstania teoretycznego problemu badawczego. Problem
naukowy to swoiste pytanie charakteryzuj¹ce siê nastêpuj¹cymi cechami [Stachak 1997]:
� jest stawiane dla uzyskania wiedzy, której jeszcze nie ujawniono,
� ma szeroki zakres niewiadomej i wysoki stopieñ ogólno�ci,
� wymaga badañ prowadzonych metodami uznanymi w danej nauce za w³a�ciwe,
� wymaga poszukiwania wiedzy wa¿nej dla spo³eczeñstwa,
� jest ukierunkowane na dzia³ania w³asne autora, który je postawi³, lub adresowane bez-

osobowo do innych badaczy.
Problem badawczy determinuj¹ wyniki analizy sytuacji. Problemy badawcze, cele i hipo-

tezy nawi¹zuj¹ do istniej¹cego problemu decyzyjnego. Kolejno�æ (hierarchiê) formu³owania
wymienionych elementów wymieniono w tabeli 1. Klasyfikacjê problemów badawczych i
decyzyjnych podano w tabeli 2. Wymienione pytania najczê�ciej stanowi¹ element formu³o-
wanych celów badañ. Problemy badawcze mo¿emy podzieliæ na poznawcze (badania podsta-
wowe) i decyzyjne (badania stosowane i rozwojowe). Ogólnym celem badañ naukowych jest
poznanie rzeczywisto�ci, jej ocena, wykrycie prawid³owo�ci stale wystêpuj¹cych w bada-
nych zjawiskach oraz sformu³owanie wniosków zarówno dotycz¹cych teorii, w tym doskona-
lenia metod badañ, jak i o charakterze zaleceñ dla praktyki [Klepacki 2009]. Na etapie projektu
badañ ekonomicznych, w tym równie¿ empirycznych, na ogó³ stawiane s¹ równie¿ hipotezy.
Hipoteza naukowa jest to przypuszczenie (prognozowanie) wyników badañ przed ich rozpo-
czêciem. Wed³ug Bogdana Klepackiego [2009] prawid³owo okre�lona hipoteza powinna:
� dotyczyæ istotnych zagadnieñ i byæ jednoznacznie sprecyzowana,
� nie wykazywaæ sprzeczno�ci z twierdzeniami ju¿ udowodnionymi,
� byæ mo¿liwa do logicznego potwierdzenia lub odrzucenia.
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METODY (RODZAJE) POSTÊPOWANIA ANALITYCZNEGO

METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ

Analiza zjawisk ekonomicznych jest definiowana jako metoda badania naukowego s³u¿¹-
ca do rozdzielania ca³o�ci zagadnieñ (zjawisk, przedmiotów), wyodrêbniania sk³adników ele-
mentarnych oraz wykrywania ich w³a�ciwo�ci, stosunków i zwi¹zków funkcjonalnych miêdzy
nimi [Stachak 1997]. Wykorzystuj¹c analizê przy rozwi¹zywaniu danego problemu naukowe-
go, nale¿y d¹¿yæ do roz³o¿enia go na tyle czê�ci (struktur, zjawisk, tez, faktów), na ile to
mo¿liwe, dopuszczalne i niezbêdne, by mo¿na by³o ustaliæ istotê, zwi¹zki przyczynowo-skut-
kowe czy w³a�ciwo�ci badanego problemu [Apanowicz 2003]. Czynno�ci analityczne w bada-
niach naukowych prowadz¹ do poszukiwania odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: jak jest,
dlaczego tak jest, jak jeszcze mo¿e byæ. Dwa pierwsze pytania charakteryzuj¹ badania o cha-
rakterze teoretycznym, trzecie jest celem prac naukowych przeznaczonych do zastosowania
praktycznego. W postêpowaniu analitycznym wyró¿niamy m.in. nastêpuj¹ce etapy postêpo-
wania metodycznego: zdefiniowanie obiektu badañ, okre�lenie kryterium oceny zachowania
siê badanego zjawiska lub procesu oraz miary, okre�lenie jednostek odniesienia dla celów
porównawczych, wydanie oceny o zaistnia³ych zmianach lub stanach analizowanych zja-
wisk, zaproponowanie dzia³añ racjonalizuj¹cych obiekty badane [Bednarski 2001].

METODA ANALIZY RYNKU

Podstawowym podej�ciem badawczym w analizie rynku jest badanie uwarunkowañ
poda¿owych oraz konfrontowanie ich z czynnikami kszta³towania popytu. Najwa¿niejszym
w praktyce elementem analizy rynku jest badanie tendencji cenowych, gdy¿ ceny pe³ni¹
podstawow¹ rolê na rynku [Rembeza 2010]. Po pierwsze, stanowi¹ one bodziec do podej-
mowania decyzji ekonomicznych o produkowaniu (wzrost cen powoduje wzrost poda¿y) i
konsumowaniu (spadek cen jest czynnikiem wzrostu popytu), po drugie, zapewniaj¹ wa-
runki równowagi rynkowej i po trzecie, kszta³tuj¹ op³acalno�æ produkcji. Wychodz¹c z
za³o¿enia, ¿e w warunkach gospodarki wolnorynkowej typow¹ sytuacj¹ rynkow¹ jest zjawi-
sko przewagi poda¿y nad popytem, g³ówn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na czynniki i mo¿liwo�ci
rozwoju rynku i zwiêkszenia popytu. Odno�nie kategorii popytu efektywnego Stanis³aw
Kaczmarczyk [2007] podkre�la trzy podstawowe jego aspekty: strukturê i dynamikê oraz
czynniki kszta³tuj¹ce popyt. Przy charakterystyce rynku nale¿y uwzglêdniæ nie tylko pod-
miotow¹, przedmiotow¹ i organizacyjn¹ jego strukturê, lecz tak¿e strukturê konkurencyjn¹.

METODY ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

Elementy porównañ stosujemy powszechnie w badaniach naukowych. Wyró¿niæ mo¿-
na cztery podstawowe typy porównañ: pionowych (w czasie), poziomych (w grupach go-
spodarstw i przedsiêbiorstw), porównañ z wzorcami oraz porównania bilansowe � sk³adni-
ków z ich sumami [Stachak 1997]. W porównaniach miêdzynarodowych stosujemy metody
analogii bezpo�redniej (bezpo�rednie przenoszenie prawid³owo�ci rozwoju z krajów wy¿ej
rozwiniêtych) oraz analogii po�redniej polegaj¹ce na analizie zwi¹zków, zale¿no�ci i wspó³-
zale¿no�ci prognozowanych zjawisk z czynnikami je determinuj¹cymi [Stañko 1994].
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METODY BADAÑ SONDA¯OWYCH

Dwie podstawowe metody badañ sonda¿owych to metoda wywiadu kwestionariuszo-
wego i metoda badañ ankietowych [Kaczmarczyk 2003]. Metoda wywiadu polega na zada-
waniu pytañ respondentowi przez ankietera i zapisywanie odpowiedzi w kwestionariuszu.
Wywiad pozwala na mobilizacjê ankietowanych do udzielenia odpowiedzi, udzielenia do-
datkowych wyja�nieñ i zaobserwowania pozawerbalnych reakcji ankietowanych. Badania
ankietowe ró¿ni¹ siê tym, ¿e kwestionariusz ankiety przesy³a siê poczt¹ (obecnie czêsto
elektroniczn¹) lub dostarcza w inny sposób. Respondent ma wiêcej czasu na zastanowie-
nie, odpowiada samodzielnie i odsy³a wype³niony kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz
stanowi tutaj podstawowe narzêdzie badawcze. Zawiera on pytania zamkniête przydatne
do badañ ilo�ciowych oraz pytania otwarte i pó³otwarte przydatne w analizie o charakterze
jako�ciowym. Do skalowania odpowiedzi wykorzystuje siê ró¿ne skale pomiarowe, np.
skalê Likerta pozwalaj¹c¹ okre�laæ poziom akceptacji [Kaczmarczyk 2007]. W ostatnich
latach w badaniach marketingowych szeroko stosowane s¹ wywiady telefoniczne wspo-
magane komputerowo oraz zamieszczanie ankiet na stronach internetowych [Kuciñski 2007].
Do pozyskiwania danych jako�ciowych s³u¿¹ zogniskowane wywiady grupowe. Polegaj¹
na swobodnej dyskusji w grupie 6-10 osób, zwanej panelem pod kierunkiem moderatora.
Podstaw¹ dyskusji jest kwestionariusz zawieraj¹cy g³ównie pytania otwarte. Efekt syner-
giczny grupowej dyskusji przejawia siê w kreatywnym artyku³owaniu i uzasadnianiu pro-
ponowanych rozwi¹zañ [Kuciñski 2007].

METODY OBSERWACYJNE I BADANIA DOKUMENTÓW

Obserwacja to ci¹g³y i celowy proces rejestracji zjawisk ekonomicznych i faktów po-
zwalaj¹cy na gromadzenie danych oraz pokazywanie ich wzajemnych relacji przyczynowo-
skutkowych [Kuciñski 2007]. Jako forma planowego postrzegania stanowi metodê o pod-
stawowym znaczeniu zw³aszcza w pocz¹tkowych etapach badañ [Stachak 1997].

Analiza dokumentów polega na uporz¹dkowaniu i interpretacji zawartych w nich tre�ci
pod k¹tem problemu oraz celu i hipotez badawczych. Badanie dokumentów odbywa siê
zarówno w p³aszczy�nie wewnêtrznej, tj. koncentruje siê na zawartych w nich tre�ciach
(³¹cznie z ich rozumieniem i wyja�nianiem), jak i zewnêtrznej dotycz¹cej czasu i warunków
ich powstania oraz ustaleniu ich wiarygodno�ci [Kuciñski 2007].

METODY HEURYSTYCZNE (INTUICYJNE)

Heurystyczne metody badañ zaliczane s¹ do metod intuicyjnych i wykorzystywane s¹
zw³aszcza w badaniach jako�ciowych oraz prognozowaniu zjawisk ekonomicznych [Stañko
1994]. Opieraj¹ siê na opinii ekspertów (specjalistów), która jest wypadkow¹ ich du¿ej
wiedzy, do�wiadczenia, a tak¿e czêsto wyobra�ni i intuicji [Jankiewicz-Siwek 1998]. Przy
wyborze ekspertów nale¿y kierowaæ siê wiedz¹ i osobowo�ci¹ oraz staraæ siê dobraæ odpo-
wiednio du¿¹ ich liczbê, tak by mog³a reprezentowaæ ró¿ne pogl¹dy. Do najczê�ciej wyko-
rzystywanych nale¿¹: metoda delficka, metoda �burzy mózgów�. Do metod heurystycz-
nych zaliczyæ nale¿y ponadto metodê scenariuszow¹, metodê analogii historycznych, a
tak¿e metodê studium przypadku.
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METODA DELFICKA

Polega na opracowywaniu szczegó³owych ankiet skierowanych do wybitnych specja-
listów z ró¿nych dziedzin wiedzy i na stopniowym uzgadnianiu opinii przez informowanie
ekspertów o wynikach ankiety [Jankiewicz-Siwek 1998]. Eksperci pracuj¹ niezale¿nie od
pozosta³ych, a ich odpowiedzi s¹ anonimowe. Je¿eli w pierwszej turze badañ nie osi¹gniêto
zgodno�ci pogl¹dów, ponownie formu³uje siê pytania do ekspertów wraz z wynikami po-
przedniej ankiety.

METODA �BURZY MÓZGÓW�

S³u¿y zg³aszaniu nowych niekonwencjonalnych pomys³ów przez powo³any zespó³ (naj-
czê�ciej 6-15 osób) sk³adaj¹cy siê zarówno z ekspertów z danej dziedziny, specjalistów z
dziedzin pokrewnych, jak i osób niezwi¹zanych z problemem. W metodzie tej wychodzi siê
z za³o¿enia, ¿e nale¿y zg³aszaæ wszystkie pomys³y, nawet te, które wydaj¹ siê nierealne,
gdy¿ ka¿dy pomys³ mo¿e byæ �ród³em nowych pomys³ów. Nie ma autorstwa idei. Prezento-
wane jasno i zwiê�le pomys³y mo¿na ³¹czyæ i doskonaliæ [Jankiewicz-Siwek 1998].

METODA ANALIZY SCENARIUSZOWEJ

Stosowana jest zw³aszcza w sytuacji du¿ej niestabilno�ci otoczenia i ma³ego prawdo-
podobieñstwa przewidzenia i czasu oddzia³ywania poszczególnych zmiennych. Polega na
sporz¹dzeniu scenariuszy zmian w wersji: optymistycznej, pesymistycznej, niespodziewa-
nej i najbardziej prawdopodobnej. Analiza scenariuszowa obejmuje nastêpuj¹ce etapy: a)
identyfikacja czynników wp³ywaj¹cych na dane zjawisko (np. na okre�lony rynek), b) stwo-
rzenie skali ocen potencjalnej si³y wp³ywu analizowanych czynników, c) ocena si³y wp³ywu
i prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zmian stanów poszczególnych czynników, d) uporz¹d-
kowanie potencjalnych zmian i wyznaczenie wersji scenariuszowych [Niestrój 1996].

METODA STUDIUM PRZYPADKU (CASE STUDY)

Studium przypadku jest stosowane jako metoda dydaktyczna w nauczaniu na kierun-
kach ekonomicznych, lecz tak¿e jest zaliczane do kategorii badawczych metod jako�ciowych,
wykorzystywanych do badania zjawisk trudnych do uchwycenia metodami ilo�ciowymi [Ku-
ciñski 2007]. Case study jest metod¹ badawcz¹, w której badacz d¹¿y do wszechstronnego
opisu pewnej zbiorowo�ci lub jednostki z uwzglêdnieniem bogatego zestawu zmiennych i
zale¿no�ci miêdzy nimi. Przyk³adowo nadaje siê do badania strategii rynkowych, struktur
zarz¹dzania czy systemów informacyjnych w przedsiêbiorstwach lub organizacjach.

METODY MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO (FORMALNE)

METODA FUNKCJI REGRESJI I FUNKCJI TRENDU

Najbardziej ogólnym modelem regresji jest zwi¹zek funkcyjny miêdzy zmienn¹ zale¿n¹
y i wektorem zmiennych niezale¿nych x wraz z wprowadzonym do równania sk³adnikiem
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losowym [Kisieliñska, Stañko 2009]. W analizie czynników wp³ywaj¹cych na poda¿ zasto-
sowanie znajduje funkcja produkcji, np. funkcja Cobb-Douglasa [Borkowski i in. 2003]. Z
kolei w analizie popytu stosowana jest funkcja popytu, która okre�la w formie równania
zale¿no�æ miêdzy ilo�ci¹ sprzedanych dóbr czy us³ug oraz jedn¹ lub wieloma zmiennymi j¹
okre�laj¹cymi [Samuelson, Marks 1998]. W ekonometrycznych badaniach popytu jako ty-
powe zmienne niezale¿ne (obja�niaj¹ce) stosowane s¹ nastêpuj¹ce: cena produktu którego
wielko�æ popytu obliczamy, cena produktu substytucyjnego (konkurencyjnego), poziom
dochodu odbiorcy (konsumenta). Jako kolejna zmienna obja�niaj¹ca w funkcjach popytu
wykorzystywana jest wielko�æ nak³adów na dzia³ania marketingowe (np. reklamê, promocjê
sprzeda¿y). Szczególn¹ postaci¹ funkcji regresji stanowi równanie tendencji rozwojowej,
gdzie zmienna czasowa (kolejne okresy czasu) jest jedyn¹ zmienn¹ niezale¿n¹ [Mruk 2003].

METODA MODELOWANIA EKONOMETRYCZNEGO

Modele ekonometryczne definiuje siê jako kwantyfikowalne relacje, zapisane w posta-
ci pojedynczych równañ matematycznych (lub nierówno�ci) lub ich uk³adów, ³¹cz¹ce w
sposób zgodny z teori¹ ekonomii dane empiryczne dotycz¹ce zjawisk gospodarczych [Adam-
kiewicz-Drwi³³o 2008]. Modele ekonometryczne mo¿na podzieliæ na jednorównaniowe i wie-
lorównaniowe. Przyk³adem analitycznego modelu o równaniach wspó³zale¿nych jest uk³ad
trzech równañ opisuj¹cy powi¹zania miêdzy popytem, poda¿¹ i cen¹ [Kaczmarczyk 2007]. Z
kolei w analizach transmisji cen jednym z najpopularniejszych modeli ekonometrycznych
jest model wektorowej autoregresji VAR [Rembeza 2010]. Opisuje on zachowanie siê i po-
wi¹zania pomiêdzy n-zmiennymi, traktowanymi symetrycznie jako funkcja swoich w³asnych
opó�nieñ oraz opó�nieñ pozosta³ych zmiennych w modelu.

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY DANYCH ORAZ ANALIZA CZYNNIKOWA

Wielowymiarowa analiza danych zajmuje siê badaniem rzeczywisto�ci gospodarczej z
wykorzystaniem zbiorów obiektów opisanych wieloma cechami (zmiennymi) [Kisieliñska, Stañ-
ko 2009]. Wyj�ciowym elementem tej metody jest wybór zmiennych (cech diagnostycznych),
które wywieraj¹ najwiêkszy wp³yw na badane zjawisko oraz dostarczaj¹ najistotniejszych
informacji. Analiza czynnikowa umo¿liwia przekszta³cenie du¿ej liczby zmiennych (wska�ni-
ków), np. charakteryzuj¹cych rynek, w mniejsz¹ liczbê zmiennych tzw. koncepcyjnych [Mruk
2003]. Metody taksonomiczne s³u¿¹ klasyfikowaniu jednostek przestrzennych i wyodrêbnia-
niu obszarów podobnych do siebie pod wzglêdem badanych cech. Umo¿liwiaj¹ grupowanie
obszarów w regiony o podobnych warunkach (spo³ecznych, demograficznych, ekonomicz-
nych, przyrodniczych, infrastrukturalnych). Przyk³adem jest klasyfikacja regionów o ró¿nym
poziomie rozwoju rolnictwa w woj. wielkopolskim [Wysocki 2010].

PODSUMOWANIE

Polska gospodarka dla wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej wobec innych kra-
jów Unii Europejskiej i �wiata wymaga wsparcia nauki, w tym nauk ekonomicznych. Ocze-
kiwanie na tego rodzaju pomoc p³ynie zw³aszcza z dominuj¹cego w krajowej gospodarce
sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Zaliczyæ tutaj nale¿y producentów rolnych i
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firmy agrobiznesu. Du¿e, zw³aszcza zagraniczne, koncerny korzystaj¹ na ogó³ z technologii
i zagranicznych �rodków produkcji. Wiêksze szanse na bezpo�redni¹ przydatno�æ dla prak-
tyki gospodarczej i spo³ecznej wynikaj¹ z prowadzenia badañ o charakterze empirycznym.

Z przeprowadzonych w artykule rozwa¿añ metodologicznych wynika, ¿e strategie roz-
woju ekonomicznych badañ empirycznych powinny cechowaæ siê zrównowa¿eniem. Cho-
dzi o zwiêkszenie rangi, a zw³aszcza poziomu finansowania badañ stosowanych i rozwojo-
wych. Dotychczas preferowane by³y pod tym wzglêdem badania podstawowe (poznawcze
i teoretyczne). Odno�nie przydatno�ci wyników badañ do wykorzystania w gospodarce,
bardziej nadaje siê podej�cie holistyczne. Ujmuje ono zjawiska ekonomiczne we wzajem-
nym powi¹zaniu (jako system) oraz w powi¹zaniu z naukami technicznymi, biologicznymi,
spo³ecznymi, humanistycznymi (podej�cie interdyscyplinarne). Pozytywny wp³yw na roz-
wój wiedzy odgrywa równie¿ podej�cie mechanistyczne (redukcjonistyczne), gdy¿ pozwa-
la g³êbiej poznaæ wp³yw poszczególnych czynników na procesy gospodarcze. Najbardziej
typow¹ strategi¹ badañ empirycznych jest podej�cie indukcyjne (od szczegó³u do ogó³u).
W procesach logicznego my�lenia nale¿y jednocze�nie wykorzystywaæ elementy dedukcji
i syntezy. Elementem wyj�ciowym w projektowaniu badañ jest prawid³owe okre�lenie pro-
blemu badawczego, celu i hipotez. Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ w naukach ekonomicz-
nych jest analiza. W�ród pozosta³ych metod nale¿y wymieniæ zw³aszcza metody badañ
sonda¿owych, metody obserwacyjne i badania dokumentów, metody heurystyczne oraz
metody modelowania matematycznego.
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PROBLEMS OF THE METHODOLOGY OF EMPIRICAL ECONOMIC RESEARCH

Summary

The article contains the presentation of the methodological problems of empirical research econo-
mics described in the literature. It points out the importance of different approaches to economic
analysis. The main factors determining an efficient researches process are: proper choice of researches
metods and correct definition of research problems, research goals and hypothesis.
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S y n o p s i s. Jednym z podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z badaniami regionów jest
okre�lenie czynników ich rozwoju oraz wykorzystane ich w dalszych analizach. Mierni-
ki syntetyczne daj¹ pierwsz¹ przybli¿on¹ ocenê rozwoju regionu, natomiast mierniki
szczegó³owe pozwalaj¹ na pog³êbion¹ ocenê badanego problemu. O stanie aktywno�ci
gospodarczej i poziomie przedsiêbiorczo�ci �wiadczy liczba przedsiêbiorstw gospodarki
narodowej zarejestrowanych w REGON. Wspó³czynniki lokalizacji pozwalaj¹ okre�liæ
poziom specjalizacji regionalnej, a tak¿e dominuj¹c¹ funkcjê województw oraz regionu.

WSTÊP

Badanie i pomiar rozwoju regionów nie doczeka³y siê jednoznacznego rozwi¹zania.
Dotychczasowe opracowania proponuj¹ ró¿ne zestawy mierników czy modeli, które zale¿¹
przede wszystkim od celu badañ oraz dostêpno�ci danych.

Najczê�ciej stawianym celem badania jest wyselekcjonowanie zespo³u wska�ników
umo¿liwiaj¹cych ocenê zró¿nicowania regionów z punktu widzenia osi¹gniêtego poziomu
rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Niezbêdne jest do tego okre�lenie zbioru czynników
ich rozwoju, które powinny w sposób wymierny i odpowiadaj¹cy rzeczywisto�ci opisywaæ
procesy ekonomiczne i ich rozwój, a tak¿e rozwój spo³eczny. Na wybór mierników rozwoju
regionów wp³yw maj¹ zastosowane metody, których wybór sprawia najwiêcej trudno�ci.

Jednym z podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z badaniami regionów jest okre�lenie
zbioru czynników rozwoju regionalnego, które w dalszej analizie mog¹ byæ wykorzystane w
analizach regionalnych jako zmienne � cechy ilustruj¹ce wybrany segment rozwoju regio-
nu � czy jako zmienne obja�niaj¹ce ekonometrycznych modeli regionalnych. Cechy te
musz¹ spe³niaæ kryteria merytoryczne, formalne i statystyczne.

Najogólniejszy podzia³ mierników rozwoju regionów przedstawi³a Miros³awa Opa³³o
[1972], która wyró¿ni³a mierniki:
� podstawowe � ilustruj¹ce warto�ci bezwzglêdne przebiegaj¹cych zjawisk, procesów

ekonomicznych i spo³ecznych;
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� relatywne � wyra¿aj¹ce stosunek wyró¿nionych warto�ci wzglêdem innych wybra-
nych warto�ci ekonomicznych; charakteryzuj¹ one jako�ciowy aspekt procesu rozwo-
ju gospodarczo-spo³ecznego, s¹ to m.in. mierniki statystyczne natê¿enia, struktury,
dynamiki.
Marek Obrêbalski [2006] podzieli³ mierniki rozwoju regionów na piêæ grup:

� mierzalne w jednostkach fizycznych, tj. zaludnienie, liczba pracuj¹cych, bezrobotnych,
podmiotów gospodarczych itp.;

� przedstawione w ujêciu finansowym, tj. wynagrodzenia, warto�æ �rodków trwa³ych,
warto�æ inwestycji itp.;

� niewyceniane, ale daj¹ce siê zmierzyæ, tj. odleg³o�æ, poziom zanieczyszczenia itp.;
� niemierzalne, lecz identyfikowalne na tyle, ¿e mo¿na w sposób jednoznaczny i obiektyw-

ny wyró¿niæ sytuacje lepsze i gorsze, tj. z punktu widzenia zdrowotno�ci mieszkañców;
� niemierzalne i identyfikowalne na podstawie odczuæ subiektywnych, tj. walory este-

tyczne i krajobrazowe.
Kazimierz Secomski [1970] opisa³ cztery grupy mierników:

� mierniki syntetyczne, które powinny byæ podstaw¹ do pierwszej oceny poziomu roz-
woju regionów; mierniki te daj¹ pierwsz¹ przybli¿on¹ ocenê roli regionu w tworzeniu i
podziale dochodu narodowego;

� konkretne mierniki szczegó³owe, w ujêciu dzia³owo-ga³êziowym i problemowym, nie-
zbêdne do pog³êbionej oceny badanego problemu;

� mierniki s³u¿¹ce do oceny zmian strukturalnych, dynamiki postêpu w gospodarce oraz
przyspieszenia rozwoju spo³ecznego i kulturalnego; taki zestaw mierników charaktery-
zuje strukturê: spo³eczno-zawodow¹ i zatrudnieniow¹ ludno�ci, produkcji materialnej,
us³ug niematerialnych, maj¹tku trwa³ego, spo¿ycia indywidualnego i zbiorowego;

� mierniki wspó³zale¿no�ci, relacji lub powi¹zañ ekonomicznych.
W tym ujêciu mierniki syntetyczne daj¹ pierwsz¹ przybli¿on¹ ocenê roli regionu w two-

rzeniu i podziale dochodu narodowego. Wska�niki produkcji materialnej pozwalaj¹ oceniæ
wyniki gospodarowania w regionie za pomoc¹ mierników relatywnych - wska�ników efektyw-
no�ci (produkcji wed³ug podstawowych dzia³ów i ga³êzi): spo³ecznej wydajno�ci pracy (pro-
dukcja czysta brutto/zatrudnienie), produktywno�ci �rodków trwa³ych (produkcja czysta brut-
to/warto�æ �rodków trwa³ych brutto), technicznego uzbrojenia pracy (warto�æ �rodków trwa-
³ych brutto/zatrudnienie), maj¹tkoch³onno�ci produkcji czystej brutto (warto�æ �rodków trwa-
³ych brutto/produkcja czysta brutto), warto�ci produkcji czystej do kosztów materialnych.
Druga grupa mierników relatywnych jest zwi¹zana z dochodami i poziomem warunków bytu
ludno�ci: dochody ludno�ci w przeliczeniu na mieszkañca, oszczêdno�ci w przeliczeniu na
mieszkañca, udzia³ wydatków na ¿ywno�æ w dochodach ludno�ci, warunki bytu.

Z jednej strony, wybrane mierniki maj¹ wp³yw na zastosowane metody badañ, z drugiej
strony, to zastosowana metoda - z punktu widzenia postawionego celu decyduje o wyborze
mierników do oceny rozwoju regionu.

METODYKA BADAÑ

Celem opracowania jest okre�lenie dynamiki rozwoju regionalnego w aspektach specjaliza-
cji i konkurencyjno�ci dzia³ów gospodarki na przyk³adzie województwa zachodniopomorskie-
go. Do realizacji celu wykorzystano podstawowe miary statystyczne oraz wybrane mierniki i
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wska�niki. Analizy procesów natê¿enia zjawisk dokonano za pomoc¹ mierników obliczonych w
stosunku do liczby ludno�ci oraz w stosunku do powierzchni w porównaniu do �redniej krajo-
wej, wskazuj¹ce wymierne odchylenie regionalne powy¿ej i poni¿ej �redniej krajowej. Porówna-
nie takich mierników z ró¿nych okresów pozwala na ocenê zmian oraz ustalenie tendencji (zmniej-
szenie b¹d� zwiêkszenie rozpiêto�ci) zachodz¹cych w okre�lonym czasie.

Funkcjê dominuj¹c¹ regionu okre�lono z wykorzystaniem wska�nika specjalizacji Flo-
rence�a:
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gdzie:
WZi � wspó³czynnik specjalizacji pracuj¹cych w i-tej funkcji regionu,
ZiR � liczba pracuj¹cych w i-tym dziale gospodarki w regionie,
ZiK � liczba pracuj¹cych w i-tym dziale gospodarki w kraju,
ZR � ogólna liczba pracuj¹cych w regionie,
ZK � ogólna liczba pracuj¹cych w kraju.

Wska�nik ten prezentuje poziom aktywno�ci zawodowej ludno�ci w poszczególnych
funkcjach regionów w odniesieniu do przeciêtnej w kraju. Pozwala to wyodrêbniæ nie tylko
funkcje wyspecjalizowane regionu, ale równie¿ poziom tej specjalizacji. Dla dzia³alno�ci o
charakterze egzogenicznym warto�ci wspó³czynników s¹ wy¿sze od jedno�ci. Dodatko-
wych informacji o zró¿nicowaniu poziomu rozwoju miêdzy badanymi obiektami udzielaj¹
miary statystyczne, takie jak rozstêp cechy, miary �rednie, miary zmienno�ci, wspó³czynnik
zmienno�ci, miary pozycyjne itp.

Tendencjê rozwoju badanego regionu oceniono za pomoc¹ wska�nika poziomu konku-
rencyjno�ci regionów Perkala [Szymla 2005]. Metoda ta pozwala na porównywanie po-
szczególnych mierników i otrzymywanie jednego syntetycznego wska�nika poziomu roz-
woju regionu. Proces ten obejmuje dwa etapy:
1) normalizacja poszczególnych mierników przyjêtych do badañ, w wyniku której wszyst-

kie mierniki wyra¿one w jednostkach standaryzowanych staj¹ siê porównywalne i mo¿na
je sumowaæ,

2) obliczenie syntetycznych wska�ników (Wi) poziomu rozwoju regionalnego:
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gdzie:
tij � standaryzowana warto�æ obserwacji w i-tym przypadku i j-tej zmiennej,
m � liczba cech uwzglêdnionych w analizie.

Standaryzowano wed³ug nastêpuj¹cych wzorów w zale¿no�ci od tego, czy standary-
zowana zmienna by³a stymulant¹, czy destymulant¹:
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gdzie:
xij � warto�æ pierwotna i-tego przypadku j-tej zmiennej,

M
[ , Sj � warto�ci �redniej arytmetycznej i odchylenia standardowego j-tej zmiennej.
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Wska�niki te mog¹ przyjmowaæ warto�ci od -3 do 3. Regiony rozwiniête przyjmuj¹
warto�ci  wska�nika powy¿ej 0, regiony �rednio rozwiniête bliskie 0, a regiony s³abo rozwi-
niête poni¿ej 0.

Poprawa konkurencyjno�ci regionalnej jest �ci�le zwi¹zana z rozwojem gospodarki opar-
tej na wiedzy. Rosn¹ca rola wiedzy i informacji jako czynników produkcji sprawia, i¿ kapita³
ludzki ma coraz wiêksze znaczenie w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Do pomiaru
jako�ci kapita³u ludzkiego pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi cz¹stkowymi wska�nikami:
� wska�nik aktywno�ci zawodowej,
� liczba studentów na 10 tys. mieszkañców,
� liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1

tys. mieszkañców,
� udzia³ pracuj¹cych w sekcjach: po�rednictwo finansowe oraz obs³uga nieruchomo�ci,

wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej.

WYNIKI BADAÑ

Obiektem badañ by³o województwo zachodniopomorskie w latach 1999-2009. W roku
1999 nast¹pi³ nowy podzia³ administracyjny kraju, za� 2005 rok by³ pierwszym pe³nym
rokiem funkcjonowania po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Te fakty s¹ podstaw¹
odniesienia w porównaniach.

Dynamikê zatrudnienia przedstawiono dla wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia³al-
no�ci (PKD). W trzech sekcjach w latach 1999-2008 wyst¹pi³ trend liniowy zatrudnienia (tab. 1.).

W sekcjach PKD: obs³uga nie-
ruchomo�ci i firm, administracja pu-
bliczna i edukacja, wspó³czynnik re-
gresji oznacza �rednioroczn¹ dyna-
mikê wzrostu liczby pracuj¹cych.
Najwiêksz¹ warto�æ osi¹gn¹³ on w
obs³udze nieruchomo�ci - 1030 osób,
w administracji publicznej wielko�æ
ta by³a ni¿sza i wynosi³a 814 osób, a
w edukacji � 753 osoby.  Dla 11 dzia-
³ów PKD wyznaczono wska�niki
sektorowej struktury. Nastêpnie po-
równano je z przeciêtn¹ struktur¹ w

kraju. Wska�niki sektorowej struktury pracuj¹cych w badanym województwie, w latach 1999,
2004 i 2008 odchylaj¹ siê znacznie w górê lub w dó³ w porównaniu do analogicznej przeciêtnej
struktury w kraju. Odchylenia w górê mog¹ sugerowaæ specjalizacjê w danym dziale gospo-
darki. W badanym okresie w województwie zachodniopomorskim w sektorach: budownic-
two, hotele i restauracje, po�rednictwo finansowe, administracja publiczna, ochrona zdro-
wia by³o zatrudnionych wiêcej osób ni¿ wynosi �rednia krajowa.

Wska�niki sektorowej struktury z wykorzystaniem podstawowych miar statystycz-
nych, tj. �redniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego przedstawiono w tabeli 2.
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Podstawowym kryterium podzia³u ludno�ci wed³ug aktywno�ci ekonomicznej na pracu-
j¹cych, bezrobotnych i biernych zawodowo jest praca, a dok³adniej fakt wykonywania, b¹d�
poszukiwania pracy w badanym okresie osób w wieku od 15 lat. Metodologia badania oparta
jest na definicjach zalecanych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy i Eurostat. W zwi¹z-
ku z tym wyniki Badania Aktywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci s¹ porównywalne w skali miê-
dzynarodowej. Stosowane w badaniu definicje zosta³y przyjête na XIII Miêdzynarodowej
Konferencji Statystyków Pracy w 1982 roku i ró¿ni¹ siê od powszechnie stosowanych na
przyk³ad w krajowych urzêdach pracy. W Polsce Badanie Aktywno�ci Ekonomicznej Ludno-
�ci prowadzone jest w cyklu kwartalnym od maja 1992 r. przez G³ówny Urz¹d Statystyczny.

Przeciêtna liczba aktywnych zawodowo, biernych zawodowo i wska�nik zatrudnienia
wykazuj¹ niewielkie zró¿nicowanie (wspó³czynniki zmienno�ci do 8%). Im wy¿szy deficyt
si³y roboczej, tym gorsze uwarunkowania dzia³alno�ci przedsiêbiorstw, przejawiaj¹ce siê
niepe³nym wykorzystaniem mocy wytwórczych oraz rosn¹cymi kosztami wynagrodzeñ.
Dla pe³niejszego obrazu zatrudnienia nale¿a³oby przeprowadziæ pog³êbione badania nad
wolnymi miejscami pracy oraz poda¿¹ pracowników.
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Z kolei o dostêpno�ci dobrze wykwalifikowanych pracowników �wiadczy wysoki wska�-
nik liczby studentów do liczby mieszkañców. W badanym okresie wystêpowa³a tendencja
spadkowa, �redniorocznie o 14 osób na 10 tys. mieszkañców. Oszacowany trend wykazuje
bardzo wysokie dopasowanie do danych empirycznych (r2=0,92). W roku 2002 na 10 tys.
mieszkañców przypada³o 541 studentów, w roku 2008 liczba ta wynosi³a 462. Absolwenci
studiów wy¿szych stwarzaj¹ dobre warunki rozwoju us³ug wy¿szego rzêdu, miêdzy innymi
w zakresie finansów, doradztwa, obs³ugi nieruchomo�ci.

O stanie aktywno�ci gospodarczej i poziomie przedsiêbiorczo�ci �wiadczy liczba
przedsiêbiorstw gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON. W roku 2009 liczba
podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w porównaniu do
roku 2002 wzros³a o 10%. Najwiêcej podmiotów w 2009 roku by³o zarejestrowanych w
handlu (ok. 26%). W budownictwie tych podmiotów wystêpowa³o oko³o 12%, za� udzia³
pozosta³ych sekcji jest kilkuprocentowy (tab. 4.).
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Udzia³ pracuj¹cych w sekcjach: po�rednictwo finansowe oraz obs³uga nieruchomo�ci,
wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej w liczbie pracuj¹cych
ogó³em weryfikuje jako�æ otoczenia gospodarczego oraz pozwala porównaæ potencja³ kry-
j¹cy siê w poda¿y wykwalifikowanych kadr, stanowi¹cych istotny element gospodarki
opartej na wiedzy (tab. 5.).

W roku 2008 w porównaniu do roku 2005 nieznacznie wzrós³ udzia³ pracuj¹cych w
przemy�le i budownictwie (o 1%) oraz us³ugach rynkowych (o 3%). W rolnictwie, ³owiec-
twie i le�nictwie oraz rybactwie udzia³ pracuj¹cych zmniejszy³ siê o 5%, a w us³ugach
nierynkowych � o 6%. Znacznie wzros³a liczba pracuj¹cych w sektorze prywatnym (o 16%).
Sektor prywatny stanowi³ ponad 96% podmiotów zarejestrowanych w REGON.

Poza analiz¹ wska�ników struktury pracuj¹cych w poszczególnych sektorach ekono-
micznych, wykorzystano metodê ilorazu lokalizacji. Wspó³czynniki lokalizacji pozwalaj¹
okre�liæ poziom specjalizacji regionalnej oraz funkcjê dominuj¹c¹ województw oraz regio-
nu. W badaniach struktury funkcjonalnej regionów czêsto dokonuje siê identyfikacji funk-
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cji wyspecjalizowanych badanego regionu oraz wyznaczenia poziomu jego specjalizacji
[Strahl 2006]. Przez funkcje wyspecjalizowane rozumie siê te dziedziny dzia³alno�ci gospo-
darczej, których znaczenie w danej jednostce przestrzennej jest wiêksze od osi¹gniêtego w
okre�lonym zbiorze tych jednostek. Przyczyn specjalizacji regionalnej nale¿y upatrywaæ w
uk³adzie warunków demograficznych, warunków �rodowiska naturalnego oraz w ukszta³to-
wanym zagospodarowaniu infrastrukturalnym. Specjalizacjê regionu z wykorzystaniem
wska�nika specjalizacji Florence�a przedstawia tabela 6.
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Wska�nik specjalizacji Florence�a prezentuje poziom aktywno�ci zawodowej ludno�ci
w poszczególnych dzia³ach województw w odniesieniu do przeciêtnej w kraju. Pozwala
wyodrêbniæ nie tylko funkcje wyspecjalizowane województwa, ale równie¿ poziom tej
specjalizacji. Dla dzia³alno�ci o charakterze egzogenicznym warto�ci wspó³czynników s¹
wy¿sze od jedno�ci.
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Na warunki ¿ycia mieszkañców oraz prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej du¿y wp³yw
maj¹ wydatki inwestycyjne jednostek samorz¹du terytorialnego kszta³tuj¹ce jako�æ lokal-
nej i regionalnej infrastruktury technicznej i spo³ecznej (tab. 7.).

Najwy¿szy wzrost udzia³u w nak³adach inwestycyjnych w roku 2008 w porównaniu do
roku 2005 wyst¹pi³ w budownictwie (wzrost o oko³o 137%). W pozosta³ych sekcjach udzia³
nak³adów zmniejszy³ siê (najwiêcej w rolnictwie o oko³o 40%).

Ostatnim oszacowanym wska�nikiem okre�laj¹cym poziomu konkurencyjno�ci re-
gionu jest wska�nik Perkala. Dla województwa zachodniopomorskiego przyj¹³ on warto�æ
blisk¹ zeru (0,05) co oznacza �redni poziom rozwoju regionu.

)ec¹¿eibynec(miksromopoindohcaz.jowwenjycytsewniyda³kaN.7alebaT

eineinlógezczsyW ukorwæ�otraW

5002 8002 5002/8002
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awtcin�eliawtceiwo³,awtcinlor 8,4 9,2 24,06
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awtcinwodub 3,7 3,71 99,632

warpaniuldnah 9,7 4,7 76,39

ic�onzc¹³ijewonyzagamikradopsog,utropsnart 6,6 3,5 03,08

mrifiic�omohcureinigu³sbo 2,02 6,51 32,77
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PODSUMOWANIE

W badaniach dynamiki oraz przestrzennych analizach porównawczych, ze wzglêdu na
precyzjê wyników oraz szerokie mo¿liwo�ci przetwarzania informacji, nale¿y wykorzysty-
waæ metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne. Uwzglêdnienie czynnika czasu
prowadzi do znacznego rozszerzenia mo¿liwo�ci wnioskowania. Czynnik czasu pozwala
dostrzec nie tylko stan obecnych zró¿nicowañ strukturalnych, ale równie¿ pewne tenden-
cje zmian zachodz¹ce w okre�lonym uk³adzie terytorialnym. Wyniki badañ zale¿¹ m.in. od
wykorzystywanego narzêdzia pomiaru stopnia zró¿nicowañ strukturalnych.

Badane województwo zachodniopomorskie wed³ug wspó³czynnika Perkala jest na �red-
nim poziomie rozwoju. Wska�nik Florence�a wskazuje na specjalizacjê regionu w hotelar-
stwie i gastronomii, poniewa¿ charakteryzuje siê najwy¿szym wska�nikiem specjalizacji (2,08).
W badanym okresie najwy¿szy udzia³ pracuj¹cych by³ w us³ugach rynkowych, a najdyna-
miczniejszy wzrost zatrudnionych wystêpowa³ w obs³udze nieruchomo�ci.

Nastêpowa³a poprawa jako�ci ¿ycia mieszkañców województwa zachodniopomorskie-
go, bowiem nak³ady inwestycyjne na 1 mieszkañca w roku 2008 w porównaniu do 2005
wzros³y prawie dwukrotnie.
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Summary

One of the main issue with regions research is to state theirs development factors and using then In
further analysis. Synthetic measures gives first ball park figure rating of regions development while
particular measures let us rate the problem deeper. Gaining common benchmark for each unit of territo-
rial setup, based on accepted system of economical gauges, let us treat all models equal. On the state of
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registered in REGON. Rates let the location determine the level of the regional specialization and the
dominating function of provinces and the region. O stanie aktywno�ci gospodarczej i poziomie przedsiê-
biorczo�ci �wiadczy liczba przedsiêbiorstw gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON.
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rolniczego, zmienno�æ dochodów, ekwiwalent pewno�ci
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income variability, certainty equivalent

S y n o p s i s. W pracy podjêto próbê okre�lenia wp³ywu stopnia awersji do ryzyka na
wyniki gospodarstwa rolnego mierzone w kategoriach u¿yteczno�ci warto�ci oczekiwanej.
Badania przeprowadzono z zastosowaniem podej�cia opartego na �redniej i wariancji. Z
analiz wynika, i¿ stopieñ awersji do ryzyka znacz¹co modyfikuje u¿yteczno�æ warto�ci
oczekiwanej dochodu rolniczego. Przeprowadzone symulacje wykaza³y, i¿ zarówno zmia-
ny w strukturze, jak i korzystanie z ubezpieczeñ produkcyjnych mog¹ wp³ywaæ stabilizu-
j¹co na wysoko�æ dochodów, chocia¿ warto�æ oczekiwana mo¿e ulec zmniejszeniu.

WSTÊP

Jedno z kluczowych zagadnieñ podejmowanych w analizach dotycz¹cych ryzyka i jego
wp³ywu na dzia³alno�æ gospodarcz¹ stanowi kwestia awersji do ryzyka. Pojêcie oznaczaj¹ce
niechêæ do podejmowania ryzykownych dzia³añ wyznacza jednocze�nie jeden z g³ównych
obszarów rozwa¿añ prowadzonych na gruncie teorii oczekiwanej u¿yteczno�ci. Wed³ug
Paula Samuelsona [2004], dan¹ osobê charakteryzuje niechêæ do ryzyka, kiedy przykro�æ
spowodowana utrat¹ pewnej kwoty dochodu jest wiêksza ni¿ przyjemno�æ p³yn¹ca z tej
samej kwoty. W odniesieniu do koncepcji u¿yteczno�ci awersja do ryzyka przek³ada siê na
malej¹c¹ krañcow¹ u¿yteczno�æ dochodu, co oznacza, ¿e przyrost u¿yteczno�ci osi¹gniêty
dziêki uzyskaniu dodatkowej jednostki dochodu jest mniejszy ni¿ utrata u¿yteczno�ci
wywo³ana strat¹ analogicznej kwoty.

W przypadku sektora gospodarstw rolnych przyjmuje siê, ¿e wiêkszo�æ rolników cha-
rakteryzuje siê zazwyczaj znacznym poziomem niechêci wobec ryzyka, co powinno przek³a-
daæ siê na ich sk³onno�æ do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do redukcji poziomu
ryzyka [Huirne 2002]. Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na poziom awersji do ryzyka w�ród
rolników jest równie¿ w³a�ciwa jego percepcja. W efekcie, awersja i percepcja ryzyka stano-
wi¹ punkt wyj�cia do oceny wyboru metod zarz¹dzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym
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[Ogurtsov 2008]. Jednocze�nie obydwie wymienione kategorie zwi¹zane s¹ z indywidual-
nymi cechami i postawami rolnika, co wyznacza zakres trudno�ci w analizie i ocenie omawia-
nego zjawiska.

W odniesieniu do indywidualnych postaw decydentów, teoria oczekiwanej u¿ytecz-
no�ci wyja�nia sposób postêpowania ludzi w warunkach ryzyka. Zgodnie z jej za³o¿eniami
decydenci, stoj¹c przed pewnymi alternatywnymi wyborami, podejmuj¹ decyzje w taki spo-
sób, aby zmaksymalizowaæ oczekiwan¹ u¿yteczno�æ, co stanowi alternatywne kryterium
decyzyjne wobec maksymalizacji warto�ci oczekiwanej. Pocz¹tek takiemu postrzeganiu
decyzji o niepewnych skutkach da³y prowadzone w XVII wieku rozwa¿ania Daniela Berno-
uliego, które w latach czterdziestych ubieg³ego wieku zosta³y rozwiniête w postaci funkcji
oczekiwanej u¿yteczno�ci przez Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna [1944].

FUNKCJA U¯YTECZNO�CI OCZEKIWANEJ

Podstawowym elementem warunkuj¹cym kszta³t funkcji u¿yteczno�ci jest stosunek
decydenta do ryzyka. W zale¿no�ci od stopnia sk³onno�ci do podejmowania ryzyka funk-
cja u¿yteczno�ci mo¿e byæ wypuk³a, wklês³a lub prostoliniowa. Funkcja o charakterze wy-
puk³ym reprezentuje osoby charakteryzuj¹ce siê postaw¹ awersji do ryzyka, podczas gdy
funkcja o kszta³cie wklês³ym odzwierciedla postawy osób poszukuj¹cych ryzyka. Prostoli-
niowa postaæ funkcji u¿yteczno�ci odpowiada obojêtnemu stanowisku stosunku do ryzy-
ka. Schematycznie zale¿no�ci pomiêdzy kszta³tem funkcji a stosunkiem do ryzyka przedsta-
wiaj¹ rysunki 1a i 1b. Zak³adaj¹c mo¿liwo�æ wyst¹pienia dwóch stanów otoczenia X1 i X2,
warunkuj¹cych np. wysoko�æ osi¹gniêtego dochodu z okre�lonymi prawdopodobieñstwami
p oraz (1-p), mo¿na obliczyæ warto�æ oczekiwan¹ tego dochodu (gry), która bêdzie wynosi³a
EV=p*X1+(1-p)*X2. Maj¹c na uwadze zró¿nicowane u¿yteczno�ci ka¿dego z tych dwóch
zdarzeñ (X1 i X2), opisan¹ sytuacjê mo¿na przedstawiæ w kategoriach funkcji oczekiwanej
u¿yteczno�ci von Neumanna-Morgensterna za pomoc¹ wzoru: EU= p*U(X1)+(1-p)*U(X2),
gdzie U(X1) i U(X2) oznacza odpowiednio u¿yteczno�æ dochodów osi¹gniêtych w sytuacji
X1 i X2. W przypadku wypuk³ej funkcji u¿yteczno�ci odzwierciedlaj¹cej awersjê do ryzyka,
u¿yteczno�æ warto�ci oczekiwanej dochodu (U(EV)) (wolnej od ryzyka) jest wy¿sza od
oczekiwanej u¿yteczno�ci z podjêcia ryzyka (przyst¹pienia do gry) EU. W praktyce oznacza
to, i¿ decydent (np. rolnik) wola³by otrzymaæ pewn¹ (gwarantowan¹) kwotê, mniejsz¹ ni¿
obarczona ryzykiem warto�æ oczekiwana (u¿yteczno�æ tej kwoty by³aby wiêksza ni¿ u¿y-
teczno�æ niepewnej warto�ci oczekiwanej). Odnosz¹c to do zale¿no�ci przedstawionych na
rysunku 1a mo¿na stwierdziæ, i¿ istnieje pewna warto�æ dochodu mniejsza od warto�ci
oczekiwanej, dla której decydent by³by sk³onny zrezygnowaæ z niepewnych wyników re-
prezentowanych przez warto�æ oczekiwan¹ EV. W teorii oczekiwanej u¿yteczno�ci warto�æ
ta okre�lana jest mianem ekwiwalentu pewno�ci (CE), a ró¿nica miêdzy warto�ci¹ oczeki-
wan¹ dochodu a ekwiwalentem pewno�ci stanowi premiê za ryzyko i tym samym odzwier-
ciedla kwotê, jak¹ decydent by³by sk³onny zap³aciæ za unikniêcie ryzyka (niepewnego wy-
niku). W przypadku obojêtnego stosunku do ryzyka u¿yteczno�æ wyboru obarczonej ryzy-
kiem warto�ci oczekiwanej (podjêcie ryzyka) by³aby taka sama jak u¿yteczno�æ wyboru
ni¿szej warto�ci pozbawionej ryzyka. W sytuacji osoby chêtnie podejmuj¹cej ryzyko u¿y-
teczno�æ wyboru warto�ci oczekiwanej obarczonej ryzykiem by³aby wy¿sza ni¿ u¿ytecz-
no�æ wyboru warto�ci ni¿szej ni¿ oczekiwana, ale pozbawionej ryzyka.
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Drugim parametrem obok ekwiwalentu pewno�ci wykorzystywanym w analizach doty-
cz¹cych ryzyka jest wspó³czynnik awersji do ryzyka Arrowa-Pratta1, który w oryginalnym
ujêciu odnosi siê do u¿yteczno�ci bogactwa. W sytuacji, w której zwi¹zek miêdzy u¿ytecz-
no�ci¹ a bogactwem mo¿na okre�liæ w postaci funkcji, wspó³czynnik awersji do ryzyka
mierzy przyrost lub spadek u¿yteczno�ci w miarê wzrostu lub spadku bogactwa [Damoda-
ran 2008]. Rozgraniczenie pomiêdzy reakcj¹ na zmiany o charakterze absolutnym w bogac-
twie (np. zysk lub strata 1000 z³) i relatywnym (zmiana bogactwa o 1%) prowadz¹ do rozró¿-
nienia absolutnej i relatywnej awersji do ryzyka. Malej¹ca absolutna awersja do ryzyka
wskazuje, i¿ warto�æ maj¹tku, któr¹ decydent jest sk³onny naraziæ na ryzyko, wzrasta wraz
ze wzrostem bogactwa. Malej¹ca relatywna awersja do ryzyka odnosi siê za� do czê�ci
(procentowej) maj¹tku, jak¹ decydent jest sk³onny naraziæ na ryzyko wraz ze wzrostem
bogactwa. W przypadku sta³ej awersji do ryzyka wielko�æ bogactwa (czê�æ bogactwa w
przypadku awersji relatywnej), któr¹ decydent jest sk³onny naraziæ na ryzyko, pozostaje
sta³a, niezale¿nie od zmian stanu bogactwa. W dalszej czê�ci pracy pojêcie bogactwa zast¹-
pione zosta³o kategori¹ dochodu rolniczego.

Wspó³czynnik absolutnej awersji do ryzyka obliczany jest jako relacja drugiej i pierw-
szej pochodnej funkcji u¿yteczno�ci wed³ug formu³y [Berg 2002]:

Ra =
�
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gdzie: u�(x) i u�(x) oznaczaj¹ odpowiednio pierwsz¹ i drug¹ pochodn¹ funkcji u¿yteczno�ci.
Sposób liczenia tego wspó³czynnika wymaga wcze�niejszego zdefiniowania postaci

funkcji u¿yteczno�ci, co jednak w praktyce jest bardzo trudne lub wrêcz niemo¿liwe [Damo-
daran 2008]. Niezbêdne jest wiêc przyjêcie pewnych za³o¿eñ jej kszta³tu. Wed³ug Ernsta
Berga [2002] zasadnym jest wykorzystanie w tym celu np. funkcji potêgowej o postaci:
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a) awersja do ryzyka       b) sk³onno�æ do ryzyka

Rysunek 1. Kszta³t funkcji u¿yteczno�ci w zale¿no�ci od stosunku do ryzyka
�ród³o: opracowanie na podstawie [Hardaker i in. 1997, Damodaran 2008].

1 Mo¿e on odzwierciedlaæ absolutn¹ (bezwzglêdn¹) awersjê do ryzyka, czyli np. pokazywaæ jak zmienia
siê kwota, któr¹ jeste�my sk³onni zaryzykowaæ w wyniku zmiany stanu posiadania np. o 10 tys.;
mo¿e te¿ przedstawiaæ relatywn¹ awersjê do ryzyka, wskazuj¹c¹ na to, jak¹ czê�æ maj¹tku jeste�my
sk³onni zaryzykowaæ w wyniku zmiany stanu posiadania np. o 1%.
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gdzie: u(x) oznacza u¿yteczno�æ warto�ci x, �T � wspó³czynnik relatywnej awersji do ryzyka.

Wspó³czynnik absolutnej awersji do ryzyka Ra liczony jako 
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przypadku funkcji u¿yteczno�ci przedstawionej powy¿ej mo¿e byæ zapisany jako: Ra =
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st¹d wspó³czynnik relatywnej awersji do ryzyka mo¿na zapisaæ wzorem [Berg 2002]:
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Znaj¹c warto�æ wspó³czynnika relatywnej awersji do ryzyka (zak³adaj¹c jego sta³o�æ),
mo¿na obliczyæ warto�æ ekwiwalentu pewno�ci (CE) dziêki zastosowaniu nastêpuj¹cej for-
mu³y [Berg 2002, Anderson, Dillon 1992]:
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gdzie: E(x) oznacza warto�æ oczekiwan¹ dochodu, �T � wspó³czynnik relatywnej awer-
sji do ryzyka, a V(x) � wariancjê dochodu.

Brak praktycznych mo¿liwo�ci wyznaczenia funkcji u¿yteczno�ci dla konkretnego
decydenta powoduje, i¿ warto�æ opisanego powy¿ej wspó³czynnika awersji do ryzyka
mo¿e zostaæ okre�lona jedynie w sposób po�redni poprzez przyjêcie pewnych za³o¿eñ
wynikaj¹cych z obserwacji postawy konkretnego decydenta wobec ryzykownych decy-
zji i dzia³añ. Jock Anderson i John Dillon [1992] proponuj¹, aby wska�nik awersji wyno-
sz¹cy 1 odnosiæ do osób do�æ neutralnych w stosunku do ryzyka, wska�nik w przedziale
2-3 przypisywaæ osobom o przeciêtnej awersji, natomiast wska�nik od warto�ci oko³o 4 �
jednostkom z bardzo siln¹ awersj¹ do ryzyka. Wspó³czynnik poni¿ej 1 odzwierciedla³by
natomiast postawy osób poszukuj¹cych ryzyka.

D¹¿¹c do mo¿liwie najlepszych wyników ekonomicznych, rolnik dzia³aj¹cy w warun-
kach ryzyka i charakteryzuj¹cy siê okre�lonym poziomem awersji do ryzyka powinien d¹¿yæ
do maksymalizacji warto�ci ekwiwalentu pewno�ci, co mo¿na zapisaæ jako:
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Stanowi to alternatywne kryterium optymalizacji do stosowanego czêsto w modelach
optymalizacyjnych kryterium maksymalizacji dochodu rolniczego.

G³ównym celem opracowania jest próba okre�lenia wp³ywu awersji do ryzyka (wyra¿o-
nej wspó³czynnikiem awersji do ryzyka) na wyniki gospodarstwa mierzone wielko�ci¹ ekwi-
walentu pewno�ci i warto�ci¹ oczekiwan¹ dochodu rolniczego.

METODYKA

Obiekt badawczy stanowi³o gospodarstwo rolne specjalizuj¹ce siê w produkcji ro�lin-
nej o powierzchni 138 ha. W gospodarstwie przeprowadzono wywiad kierowany, a uzyska-
ne informacje s³u¿y³y jako podstawa konstrukcji modelu. W pracy wykorzystano podej�cie
oparte na �redniej i wariancji. W podej�ciu tym �rednia uto¿samiana jest z warto�ci¹ oczeki-
wan¹ danego zjawiska (np. warto�ci¹ oczekiwan¹ przychodów), natomiast wariancja trakto-
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wana jest jako miara ryzyka. Podstawowym zadaniem badawczym by³a optymalizacja warto-
�ci ekwiwalentu pewno�ci (CE) przy za³o¿eniu ró¿nych poziomów awersji do ryzyka (wyra¿o-
nej wspó³czynnikiem relatywnej awersji do ryzyka Arrowa-Pratta od 1 do 5) opisana formu³¹:
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gdzie: E(i) � warto�æ oczekiwana dochodu rolniczego, V(i) � wariancja dochodu, �T �
wspó³czynnik awersji do ryzyka.

Warto�æ oczekiwan¹ dochodu policzono natomiast zgodnie ze wzorem:
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�oznacza sumê warto�ci oczekiwanych nadwy¿ek bezpo�rednich z

i-tych dzia³alno�ci przemno¿on¹ przez obszar uprawy ka¿dej z nich, xi wyra¿ony w ha, (xi ma
charakter zmiennej decyzyjnej i podlega optymalizacji w zadaniu programowania nielinio-
wego), FK � oznacza koszty sta³e.

Warto�æ nadwy¿ek bezpo�rednich policzono wed³ug wzoru:

L
*0(� �� �(�6��'3±9&±,3�; (3)

gdzie: E(S) oznacza warto�æ przychodów z i-tej ro�liny (obliczane jako iloczyn ceny i
plonu powiêkszony o warto�æ ewentualnego odszkodowania w przypadku straty plonu
zgodnie z opisanymi w dalszej czê�ci opracowania zasadami wyp³acania odszkodowañ),
DP � dop³aty bezpo�rednie, VC � koszty zmienne, IP � sk³adka ubezpieczeniowa.

W opracowaniu za³o¿ono deterministyczny charakter kosztów zmiennych i sta³ych,
st¹d wariancja dochodu rolniczego odzwierciedla³a jedynie zmienno�æ plonów i cen po-
szczególnych produktów (ro�lin) i by³a obliczana zgodnie z formu³¹:
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gdzie: V(Ri) oznacza wariancjê przychodów z i-tej dzia³alno�ci (ro�liny), a covij oznacza
kowariancjê przychodów miêdzy poszczególnymi parami dzia³alno�ci (ro�lin), co odzwier-
ciedla korelacje zarówno miêdzy plonami, jak i cenami.

Zastosowana w opracowaniu procedura obliczeniowa sk³ada³a siê z dwóch etapów. W pierw-
szym, z wykorzystaniem pakietu Simetar zbudowano model symulacyjny wykorzystuj¹cy metodê
Monte Carlo. Dziêki temu obliczono warto�ci nadwy¿ek bezpo�rednich i odpowiadaj¹cych im
wariancji stanowi¹cych miarê zmienno�ci. Jako dane wej�ciowe do modelu symulacyjnego wpro-
wadzono informacje o przeciêtnych plonach ro�lin i cenach, uzyskane w trakcie wywiadu z rolni-
kiem. Parametry wprowadzone do modelu obci¹¿one zosta³y wska�nikami zmienno�ci oszacowa-
nymi dla analogicznej (odpowiadaj¹cej wielko�ci¹ i typem produkcyjnym) grupy gospodarstw
znajduj¹cych siê w polu obserwacji FADN. Dla uproszczenia, zarówno w przypadku plonów, jak i
cen za³o¿ono rozk³ad normalny. Symulacja sk³ada³a siê z 1000 iteracji, w których szacowano para-
metry rozk³adu nadwy¿ek bezpo�rednich (warto�æ oczekiwana i wariancja) zgodnie z równaniem
(3). W drugim etapie badañ zastosowano model optymalizacyjny z zastosowaniem programowa-
nia nieliniowego, w którym jako funkcjê celu przyjêto maksymalizacjê ekwiwalentu pewno�ci, a
zmienne decyzyjne stanowi³y powierzchnie zasiewów poszczególnych ro�lin.



STOPIEÑ AWERSJI DO RYZYKA A WYNIKI GOSPODARSTWA ROLNEGO 99

W pracy rozpatrywano dwa warianty struktury zasiewów oraz dwa warianty schematu
ubezpieczenia upraw. W przypadku struktury zasiewów, wariant bazowy odzwierciedla³
rzeczywist¹ strukturê upraw w gospodarstwie, a wariant optymalny zak³ada³ �poluzowa-
nie� warunków ograniczaj¹cych w modelu optymalizacyjnym przy zachowaniu zasad do-
brej praktyki rolniczej i utrzymaniu dotychczasowego charakteru produkcyjnego gospo-
darstwa (nie wprowadzono upraw o odmiennych technologiach produkcji od stosowa-
nych w gospodarstwie). W przypadku schematów ubezpieczeñ, pierwszy z nich zak³ada³
ubezpieczenie ca³ej produkcji rolniczej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami, a drugi ca³ko-
wit¹ rezygnacjê z tego instrumentu.

Maj¹c na uwadze, i¿ oszacowana za podstawie danych FADN zmienno�æ plonów wyni-
ka³a ze wszystkich mo¿liwych czynników ryzyka, za³o¿ono, ¿e zastosowana do obliczeñ sk³ad-
ka ubezpieczeniowa musi odzwierciedlaæ koszt ubezpieczenia wszystkich ryzyk, w tym te¿
suszy. W praktyce ubezpieczenie od ryzyka suszy w ramach systemu ubezpieczeñ dotowa-
nych jest prawie niemo¿liwe, co wynika z ustalanych przez zak³ady ubezpieczeniowe stawek
znacznie wy¿szych ni¿ maksymalne warto�ci dopuszczone w ustawie (6%). Wed³ug infor-
macji przedstawionych przez Konrada Rojewskiego [2010] w zale¿no�ci od rejonu kraju i klasy
gleby stawki ubezpieczenia od ryzyka wyst¹pienia suszy wahaj¹ siê od kilku do nawet 20%
sumy ubezpieczenia. W badaniu za³o¿ono, i¿ stawka ubezpieczeniowa obejmuj¹ca wszystkie
podstawowe ryzyka produkcyjne ³¹cznie z susz¹ wynosi 10% sumy ubezpieczenia (a zatem
wiêcej ni¿ warto�æ graniczna dla ubezpieczeñ dotowanych), a umowa ubezpieczenia zawiera-
na jest na zasadach w pe³ni komercyjnych (bez dotacji z bud¿etu pañstwa). Sumê ubezpiecze-
nia obliczono na podstawie informacji o przeciêtnych plonach i cenach podanych przez rolni-
ka w trakcie wywiadu. W kalkulacji odszkodowania za³o¿ono franszyzê integraln¹ i reduk-
cyjn¹2 na zasadach przedstawionych w Ustawie o ubezpieczeniach dotowanych (podobne
zasady zawarte s¹ w ogólnych warunkach ubezpieczenia jednego z ubezpieczycieli oferuj¹ce-
go komercyjne ubezpieczenia produkcji rolniczej). Pewnym problemem okaza³o siê zró¿nico-
wanie franszyzy integralnej miêdzy ryzykiem suszy a pozosta³ymi sytuacjami, tzn. w pierw-
szym z wymienionych przypadków odszkodowanie jest wyp³acane przy stracie plonu prze-
kraczaj¹cej 25%, a w drugim � przy stracie co najmniej 10%. Obserwowana w danych histo-
rycznych zmienno�æ plonów jest natomiast wypadkow¹ niekorzystnych zjawisk o ró¿nym
pochodzeniu, przy czym jak wskazuj¹ wypowiedzi rolników [Sulewski 2011], obserwacje IMiGW
[Stankiewicz 2007] czy doniesienia z innych krajów [Rojewski 2010] � g³ównym czynnikiem
ryzyka w naszej strefie klimatycznej pozostaje susza.

Za³o¿ono wiêc, i¿ wiêkszo�æ obserwowanej zmienno�ci równie¿ wynika ze zjawiska
suszy. Wobec powy¿szego franszyzê integraln¹ policzono wed³ug formu³y
0,25*0,75+0,1*0,25=0,2125, przyjmuj¹c, ¿e 75% zmienno�ci jest wynikiem suszy, a 25% po-
zosta³ych czynników ryzyka (co w przybli¿eniu odzwierciedla zasadê Pareto). Za³o¿ony
poziom franszyzy integralnej oznacza, i¿ odszkodowanie bêdzie wyp³acane tylko w sytu-
acji, gdy strata plonu przekroczy 21,25% wielko�ci oczekiwanej. Dodatkowo za³o¿ono po-
mniejszenie warto�ci odszkodowania o 10% w ka¿dym przypadku (maksymalna franszyza
redukcyjna w ustawie, zapis taki wystêpuje tak¿e w ogólnych warunkach ubezpieczenia
firmy oferuj¹cej komercyjne ubezpieczenia produkcji rolnej).

2 Franszyza integralna to postanowienie umowy ubezpieczenia, zgodnie z którym ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody, je�li ich warto�æ nie przekracza okre�lonego minimum. Franszyza redukcyjna
to zapis, zgodnie z którym ubezpieczyciel obni¿a odszkodowanie o okre�lon¹ w umowie czê�æ sumy
ubezpieczenia.
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WYNIKI

Zakres zmian w warto�ci ekwiwalentu pewno�ci pomiêdzy wariantami ró¿ni¹cymi siê
za³o¿onym wspó³czynnikiem awersji do ryzyka przedstawiono na rysunkach 2a i 2b, odpo-
wiednio dla scenariusza zak³adaj¹cego ubezpieczenie produkcji rolniczej i jego brak. W
obydwu przypadkach wzrost wspó³czynnika awersji do ryzyka wp³ywa³ na wyra�ne zmniej-
szenie ekwiwalentu pewno�ci, co nale¿y interpretowaæ jako sk³onno�æ do akceptacji coraz
to ni¿szej, ale jednocze�nie pewnej warto�ci (dochodu, wyp³aty, wygranej itd.), dla której
rolnik by³by sk³onny zrezygnowaæ z niepewnych rezultatów swojej dzia³alno�ci. Warto�æ
oczekiwana dochodu pozostawa³a niezmienna przy wszystkich poziomach wspó³czynnika
awersji, co wynika³o z przyjêcia sztywnych warunków ograniczaj¹cych w modelu optyma-
lizacyjnym, odzwierciedlaj¹cych strukturê produkcji zaobserwowan¹ w gospodarstwie.

Z porównania rysunków 2a i 2b wynika, ¿e warto�æ oczekiwana dochodu w wariancie
zak³adaj¹cym ubezpieczenie okaza³a siê o kilka tysiêcy z³ ni¿sza ni¿ w przypadku braku
ubezpieczenia. Nieco inaczej przedstawia³y siê zale¿no�ci miêdzy warto�ci¹ wspó³czynnika
awersji do ryzyka a wysoko�ci¹ ekwiwalentu pewno�ci, co szczegó³owo przedstawiono na
rysunku 3. W przypadku niskiej warto�ci wspó³czynnika awersji do ryzyka wy¿sz¹ warto�æ
ekwiwalentu pewno�ci zapewnia³o rozwi¹zanie polegaj¹ce na nieubezpieczaniu ro�lin, co
jest zgodne z logik¹ � je�li rolnik charakteryzuje siê nisk¹ awersj¹ do ryzyka (lub przejawia
sk³onno�æ do ryzyka) u¿yteczno�æ rozwi¹zania polegaj¹cego na wykupieniu ubezpieczenia
bêdzie dla niego wzglêdnie niska, co przek³ada siê na ni¿sz¹ warto�æ omawianego parame-
tru. W przypadku wspó³czynnika awersji na poziomie 2 ekwiwalenty pewno�ci w obydwu
przypadkach okaza³y siê jednakowe. Przy kolejnych poziomach wspó³czynnika awersji do
ryzyka zaobserwowano wyra�nie wy¿sze poziomy ekwiwalentu pewno�ci w wariancie z
ubezpieczeniem plonów, co sugeruje, i¿ w miarê wzrostu niechêci do ryzyka u¿yteczno�æ
ubezpieczeñ produkcji rolniczej ro�nie. Warto zauwa¿yæ, i¿ niezale¿nie od ró¿nic pomiêdzy
wariantami z ubezpieczeniem i bez niego w wyniku wzrostu poziomu awersji, bezwzglêdna
warto�æ ekwiwalentu pewno�ci zmniejsza siê, przy czym znacznie dynamiczniej dzieje siê to
w drugiej z wymienionych sytuacji.

a) z ubezpieczeniem produkcji b) bez ubezpieczenia

Rysuenk 2. Warto�æ oczekiwana dochodu rolniczego i ekwiwalent pewno�ci w wariancie
�ród³o: badania w³asne.

�

��

��

��

��

���

���

���

���

���

� � � � �
:VSyáF]\QQLN�DZHUVML�GR�U\]\ND

W
\
V
L

F
H
�
]
á

:DWUR ü�RF]HNLZDQD��(9�

(NZLZDOHQW�SHZQR FL��&(�

�

��

��

��

��

���

���

���

���

���

� � � � �

:VSyáF]\QQLN�DZHUVML�GR�U\]\ND

W
\
V
L

F
H
�
]
á

:DWUR ü�RF]HNLZDQD��(9�

(NZLZDOHQW�SHZQR FL��&(�



STOPIEÑ AWERSJI DO RYZYKA A WYNIKI GOSPODARSTWA ROLNEGO 101

Obserwowane ró¿nice pomiêdzy warto�ci¹ oczekiwan¹ a ekwiwalentami pewno�ci ozna-
czaj¹ parametr okre�lany premi¹ za ryzyko. Wielko�æ ta jest maksymaln¹ kwot¹, któr¹ by³a-
by sk³onna zap³aciæ osoba charakteryzuj¹ca siê okre�lonym stosunkiem do ryzyka. Intu-
icyjnym odniesieniem dla tej kategorii w przypadku ubezpieczeñ rolniczych jest wysoko�æ
sk³adki ubezpieczeniowej. Porównanie oszacowanej sk³adki ubezpieczeniowej z wyliczon¹
premi¹ za ryzyko wskazuje, i¿ zrównanie tych parametrów nastêpuje przy wspó³czynniku
awersji znajduj¹cym siê w przedziale miêdzy 2 a 3 (wykres 4.) (z dodatkowej symulacji wynika,
i¿ jest to warto�æ oko³o 2,4). W literaturze przedmiotu wspó³czynnik na poziomie 2,5 [Berg
2002, Anderson, Dillon 1992] przyjmuje siê jako do�æ przeciêtny poziom awersji do ryzyka. Na
podstawie zbudowanego modelu mo¿na by oczekiwaæ, i¿ rolnik o �rednim poziomie awersji do
ryzyka w rozpatrywanej sytuacji powinien wykupiæ ubezpieczenie, jednak w gospodarstwie
stanowi¹cym pierwowzór rozwi¹zañ modelowych tego nie zrobiono. Oznaczaæ to mo¿e, i¿
rzeczywisty poziom ryzyka jest mniejszy ni¿ wynika to z rozwi¹zañ uzyskanych w modelu
symulacyjnym. Najbardziej racjonalnym wyt³umaczeniem by³oby stwierdzenie, i¿ rzeczywisty

poziom awersji do ryzyka w ana-
lizowanym przypadku by³ zde-
cydowanie ni¿szy ni¿ warto�æ
przyjmowana jako przeciêtna, co
jednak przeczy³oby powszech-
nemu przekonaniu o silnej awer-
sji do ryzyka w�ród rolników.
Jak siê wydaje, problem awersji
powinien byæ jednak rozpatry-
wany w powi¹zaniu z percepcj¹
ryzyka. W przypadku niedo-
strzegania ryzyka (rozumianego
w kategoriach zagro¿eñ) dzia³a-
nia podejmowane przez rolnika
mog¹ byæ zupe³nie ró¿ne od de-
cyzji podejmowanych ze �wia-
domo�ci¹ ryzyka. Podstawo-
wym problem w tym kontek�cie
pozostaje jednak to, ¿e brakuje
skutecznych metod pomiaru i
kwantyfikacji percepcji ryzyka.

W kontek�cie premii za ry-
zyko warto zauwa¿yæ, i¿ elemen-
tem silnie modyfikuj¹cym jej
warto�æ przy zastosowanej
metodyce liczenia s¹ koszty
sta³e, które z za³o¿enia maj¹ cha-
rakter deterministyczny. Ich
spadek przy zachowaniu
wszystkich pozosta³ych zmien-
nych na niezmienionym pozio-
mie powoduje wzrost warto�ci

Rysunek 3. Ekwiwalent pewno�ci w wariancie z ubezpie-
czeniem i bez niego w zale¿no�ci od wspó³czynnika awersji

do ryzyka
�ród³o: badania w³asne.

Rysunek 4. Premia za ryzyko i wysoko�æ sk³adki
�ród³o: badania w³asne.
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oczekiwanej i ekwiwalentu pewno�ci oraz zmniejszenie premii za ryzyko. Zatem potencjalna
kwota, któr¹ by³by sk³onny zap³aciæ rolnik za redukcjê (pozbycie siê) ryzyka, uleg³aby
zmniejszeniu. Zak³adaj¹c �wiadome i racjonalne decyzje rolnika oraz sta³y poziom awersji,
oznacza³oby to z kolei zmniejszenie realnego poziomu ryzyka. Odwrotny efekt mo¿na obser-
wowaæ w sytuacji wzrostu kosztów sta³ych � zarówno warto�æ oczekiwana dochodu, jak i
ekwiwalent pewno�ci uleg³by zmniejszeniu, czego konsekwencj¹ by³by wzrost premii za
ryzyko. Przy za³o¿eniu, i¿ stosowany model matematyczny w³a�ciwie odzwierciedla rzeczy-
wiste postawy rolników (w zakresie wyceny ryzyka), musia³oby to wynikaæ z obiektywnego
wzrostu ryzyka. Wp³yw zmian poziomu kosztów sta³ych o 20% w górê i w dó³ na wysoko�æ
premii za ryzyko przy ró¿nych poziomach awersji do ryzyka przedstawiono na rysunku 4.
Warto podkre�liæ, ¿e im wiêkszy wspó³czynnik awersji do ryzyka tym wiêkszy wp³yw zmia-
ny kosztów sta³ych na wysoko�æ premii za ryzyko. Na rysunku 5. przedstawiono tak¿e
warto�æ potencjalnej sk³adki ubezpieczeniowej oszacowan¹ w skali gospodarstwa. Wzrost
kosztów sta³ych powoduje, i¿ zrównanie siê premii za ryzyko ze sk³adk¹ ubezpieczeniow¹
nastêpuje przy wyra�nie ni¿szym poziomie awersji, podczas gdy redukcja kosztów sta³ych
powoduje przesuniêcie punktu równowagi do wy¿szego poziomu awersji.

W zwi¹zku z do�æ uproszczon¹ struktur¹ zasiewów odnotowan¹ w rzeczywistym go-
spodarstwie mo¿liwo�ci przesuniêæ w tym zakresie by³y stosunkowo niewielkie (rys. 6.),
niemniej nawet wzglêdnie ma³e zmiany okaza³y siê mieæ pozytywny wp³yw na zwiêkszenie
ekwiwalentu pewno�ci (tab. 1.). W wyniku optymalizacji przy ka¿dym poziomie wspó³czyn-
nika awersji do ryzyka zaobserwowaæ mo¿na wyra�ny wzrost ekwiwalentu pewno�ci, siêga-
j¹cy w zale¿no�ci od poziomu wspó³czynnika awersji od 11 do 38% w wariancie z ubezpie-
czeniem i od 9 do 64% w wariancie bez ubezpieczenia. Wzglêdna poprawa ekwiwalentu
pewno�ci w wyniku zmian w strukturze zasiewów okaza³a siê tym wiêksza, im wy¿szy by³
wspó³czynnik awersji do ryzyka. Wynika³o to z jednej strony ze wzrostu (w wyniku optyma-
lizacji) warto�ci oczekiwanej dochodu, a z drugiej � ze zmniejszenia poziomu wariancji.
Syntetycznie efekt ten odzwierciedla wska�nik zmienno�ci, policzony jako relacja warto�ci
oczekiwanej dochodu rolniczego do odchylenia standardowego (tab. 1.). Ze wzglêdu na
prawie identyczn¹ strukturê zasiewów (rozpatrywan¹ oddzielnie w wariantach bazowym i
optymalnym) wska�nik zmienno�ci dochodu pozostawa³ praktycznie na identycznym po-
ziomie, niezale¿nie od warto-
�ci wspó³czynnika awersji do
ryzyka. W przypadku warian-
tu bazowego brak zmian w
strukturze wynika³ z za³o¿e-
nia sztywnych ograniczeñ
maj¹cych odzwierciedlaæ
oryginalne zasiewy. W wa-
riancie z optymalizacj¹ zakres
dopuszczalnych zmian okaza³
siê równie¿ na tyle niewielki,
i¿ nie ró¿nicowa³ wyra�nie
wska�nika zmienno�ci przy
poszczególnych poziomach
awersji do ryzyka. Znacz¹ce
ró¿nice w wysoko�ci wska�-
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Rysunek 5. Zmiana premii za ryzyko w wyniku symulowa-
nych zmian w poziomie kosztów sta³ych

�ród³o: badania w³asne.
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Rysunek 6. Struktura produkcji w poszczególnych wariantach rozwi¹zañ przy wspó³czynniku
awersji do ryzyka równym 3

�ród³o: badania w³asne.
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nika wyst¹pi³y jednak pomiêdzy poszczególnymi wariantami rozwi¹zañ w zakresie korzysta-
nia z ubezpieczeñ produkcyjnych. Dane przedstawione w tabeli 1. jednoznacznie wskazuj¹,
i¿ korzystanie z tego instrumentu wyra�nie wp³ywa na stabilizacjê dochodów, co przejawia
siê zmniejszeniem wska�nika zmienno�ci miêdzy wariantem z ubezpieczeniem i bez niego.
Znacz¹co na zmniejszenie zmienno�ci dochodu wp³ywa tak¿e optymalizacja struktury pro-
dukcji. W obu wariantach wska�nik zmienno�ci w wyniku optymalizacji zmniejszy³by siê o
oko³o 10 p.p., co oznacza efekt wiêkszy ni¿ samo zastosowanie ubezpieczeñ (ró¿nica wska�-
nika zmienno�ci miêdzy wariantem z ubezpieczaniem i bez niego wynosi³a 7 p.p. przy bazo-
wej strukturze produkcji i od 3 do 5 p.p. przy optymalnej strukturze).

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wykaza³y, i¿ poziom awersji do ryzyka jest czynnikiem silnie
modyfikuj¹cym wyniki gospodarstwa rolnego w kontek�cie ich u¿yteczno�ci (mierzonej
ekwiwalentem pewno�ci). Pomimo i¿ poziom awersji do ryzyka nie wp³ywa na warto�æ
oczekiwan¹ dochodu rolniczego, to powoduje, ¿e u¿yteczno�æ tej warto�ci z punktu widze-
nia osób o ró¿nym poziomie awersji do ryzyka mo¿e byæ ca³kiem odmienna. Wi¹¿e siê to z
obiektywnym charakterem warto�ci oczekiwanej, podczas gdy u¿yteczno�æ odzwierciedla
jej subiektywn¹ ocenê. Prowadzi to do wniosku, i¿ ryzyko w produkcji rolniczej i jego wp³yw
na decyzje rolników nie powinno byæ rozpatrywane w kategoriach jedynie obiektywnych
(rozk³adów prawdopodobieñstwa), lecz równie¿ subiektywnej oceny samego rolnika. Nale-
¿y podkre�liæ, i¿ poziom awersji do ryzyka mo¿e byæ silnie modyfikowany jego percepcj¹.
Istotnym problemem w tym kontek�cie pozostaje brak metody ilo�ciowej oceny wp³ywu
percepcji na poziom awersji do ryzyka. Niezale¿nie jednak od problemów metodologicz-
nych wydaje siê konieczne prowadzenie dzia³añ zwiêkszaj¹cych w�ród rolników zarówno
poziom �wiadomo�ci zagro¿eñ, jak i podnosz¹cych wiedzê na temat metod mog¹cych ogra-
niczaæ negatywny wp³yw ryzyka na funkcjonowanie gospodarstw. Do takich metod zali-
czyæ mo¿na zarówno ubezpieczenia produkcji rolniczej, jak i dywersyfikacjê produkcji. Z
przeprowadzonych badañ wynika, i¿ obydwie metody mog¹ pozytywnie oddzia³ywaæ na
stabilizacjê dochodów, chocia¿ zakres ich wp³ywu na wyniki gospodarstwa mo¿e byæ ró¿ny
w zale¿no�ci od poziomu awersji do ryzyka. Badania wykaza³y, i¿ nawet stosunkowo nie-
wielkie zmiany w strukturze produkcji mog¹ znacz¹co poprawiæ wyniki gospodarstwa mie-
rzone w kontek�cie ryzyka (ekwiwalent pewno�ci, wska�nik zmienno�ci). Warto zaznaczyæ,
i¿ stosowanie ubezpieczeñ produkcyjnych pomimo ograniczania zmienno�ci dochodów
skutkuje ni¿sz¹ warto�ci¹ oczekiwan¹, co oznacza, i¿ ich ocena bêdzie siê ró¿ni³a w zale¿no-
�ci od poziomu awersji � osoba o du¿ej niechêci do ryzyka bêdzie bardziej sk³onna ponie�æ
dodatkowe koszty i zwiêkszyæ stabilno�æ ni¿ osoba chêtniej podejmuj¹ca ryzyko. Nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ przy zastosowanej metodyce istotnym parametrem wp³ywaj¹cym na ocenê u¿y-
teczno�ci poszczególnych rozwi¹zañ w kontek�cie ryzyka produkcyjnego s¹ koszty sta³e
funkcjonowania gospodarstwa. Z przeprowadzonych symulacji wynika, i¿ ich poziom znacz¹-
co wp³ywa na wysoko�æ premii za ryzyko, co stanowi wa¿ny element wyceny ryzyka. Wp³y-
waj¹c na wysoko�æ premii za ryzyko, koszty sta³e warunkuj¹ jednocze�nie wysoko�æ maksy-
malnej (akceptowalnej) sk³adki ubezpieczeniowej w skali gospodarswa, któr¹ by³by sk³onny
zap³aciæ �wiadomy ryzyka rolnik o okre�lonym poziomie awersji do ryzyka.
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Summary

In the paper the impact of risk aversion coefficient on expected farm results measured by certainty
equivalent was investigated. The analyses were based on expected value-variance approach. In the first
phase of the study a stochastic simulation was conducted in order to compute means and variances of
revenues assuming scenario with and without insurance scheme. In the second phase, results obtained in
the first step were incorporated into whole-farm non-linear programming model which optimized struc-
ture of crop production. The results indicate that individual farmer�s attitude towards risk is one of the
crucial parameters of risk evaluation in a farm.
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S y n o p s i s. D³ugo�æ cyklu konwersji gotówki jest istotnym wska�nikiem oceny
efektywno�ci gospodarowania aktywami i pasywami bie¿¹cymi, jak równie¿ ogólnej
efektywno�ci jednostki. Im krótszy jest ten cykl, tym wiêcej obrotów kapita³em obro-
towym mo¿e dokonaæ przedsiêbiorstwo. Zak³adaj¹c, ¿e ka¿dy taki obrót pozwala na
zrealizowanie przedsiêbiorstwu okre�lonej kwoty zysku, zwiêkszenie czêstotliwo�ci ob-
rotów umo¿liwia wypracowanie wiêkszego zysku globalnego. D³ugo�æ cyklu konwersji
gotówki wp³ywa równie¿ w istotny sposób na p³ynno�æ finansow¹ przedsiêbiorstw. Wzrost
d³ugo�ci cyklu konwersji gotówki stymuluje wzrost wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finan-
sowej, jednak¿e tylko do pewnego momentu. Nadp³ynno�ci finansowej badanych przed-
siêbiorstw bran¿y miêsnej towarzyszy malej¹ca tendencja w zakresie d³ugo�ci cyklu
konwersji gotówki.

WSTÊP

Prawid³owe zarz¹dzanie kapita³em obrotowym netto stanowi priorytet przy kszta³towa-
niu po¿¹danego przez przedsiêbiorstwo poziomu p³ynno�ci finansowej. Zagadnienie to, w
obliczu zidentyfikowanej silnej zale¿no�ci liniowej i wysokiej wra¿liwo�ci miêdzy wska�ni-
kiem bie¿¹cej p³ynno�ci a wska�nikiem wielko�ci kapita³u obrotowego, winno stanowiæ
obszar szczególnej koncentracji przedsiêbiorstw bran¿y miêsnej [Go³êbiowski 2004]. Pro-
blemy z p³ynno�ci¹ finansow¹ stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê bankructw ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw w krótkim czasie [Wêdzki, Sierpiñska 1997]. Fakt ten nabiera szczególnego
znaczenia w odniesieniu do przedsiêbiorstw bran¿y miêsnej, w których p³ynno�æ finanso-
wa identyfikowana jest jako obszar mo¿liwego zagro¿enia. Przedsiêbiorstwa maj¹ wiele
powodów, a¿eby przyk³adaæ wagê do zarz¹dzania p³ynno�ci¹ finansow¹ i utrzymywaæ w³a-
�ciwy zapas gotówki [Kusak 2006]. W�ród licznych argumentów wyró¿niæ mo¿na:
� motyw transakcyjny � konieczno�æ regulowania bie¿¹cych wydatków;
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� motyw ostro¿no�ciowy � obawa zwi¹zana z niepewno�ci¹ dotycz¹c¹ kszta³towania siê
przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych;

� motyw spekulacyjny � zwi¹zany z niepewno�ci¹ dotycz¹c¹ przysz³ej stopy procento-
wej [Keynes 2003].
Jednostki odznaczaj¹ce siê poziomem p³ynno�ci finansowej rekomendowanym w lite-

raturze przedmiotu (1,2-2,0) charakteryzuj¹ siê cechami takimi, jak:
� elastyczno�æ w wyborze najbardziej optymalnej formy dzia³ania;
� mo¿liwo�æ d³u¿szego kredytowania nabywców towarów (us³ug), co podnosi pozycjê

konkurencyjn¹ i umo¿liwia zdynamizowanie sprzeda¿y;
� zdolno�æ do regularnego wywi¹zywania siê ze zobowi¹zañ, co poprawia wizerunek

firmy; przedsiêbiorstwa takie maj¹ mo¿liwo�æ dokonywania zakupów za gotówkê, co
daje im szanse na uzyskanie opustów i rabatów;

� mo¿liwo�æ ograniczenia ryzyka rynkowego oraz wzrost szans rozwojowych;
� mo¿liwo�æ przedterminowej sp³aty wy¿ej oprocentowanych kredytów; dzia³anie to

pozwala na aktywne sterowanie dzia³alno�ci¹ finansow¹ przedsiêbiorstwa, co prowa-
dzi do obni¿enia kosztów finansowych [Zaniecka 2001];

� brak ryzyka utraty wiarygodno�ci umo¿liwia firmie koncentracjê na obranej strategii,
realizacjê wcze�niej za³o¿onych celów, bez konieczno�ci asekurowania siê przed mate-
rializacj¹ ryzyka zwi¹zanego z wiarygodno�ci¹ firmy jako partnera handlowego czy te¿
producenta dóbr [Sierpiñska, Jachna 2004].
Analiza kapita³u obrotowego netto (KON), cyklu kapita³u obrotowego netto, a tak¿e

cyklu konwersji gotówki stanowi dope³nienie oceny p³ynno�ci finansowej jednostki [Waw-
ryszuk-Misztal 2007].

Kapita³ obrotowy netto jest bezwzglêdnym miernikiem p³ynno�ci finansowej [Pazio
1994]. Stanowi on bufor, który mo¿e byæ wykorzystany w przypadku nieprzewidzianych
potrzeb. W³a�ciwy poziom1 KON znacz¹co ogranicza ryzyko utraty p³ynno�ci finansowej.

Istot¹ kapita³u obrotowego jest jego nieustanny ruch, który jest efektem ci¹g³ego
przep³ywu strumieni pieniê¿nych i rzeczowych, co z kolei prowadzi do zmian warto�ci po-
szczególnych pozycji aktywów i pasywów [Czekaj, Dresler 1996]. Odbywa siê to w sposób
przedstawiony na rysunku 1.

Cykl konwersji gotówki to okres który up³ywa od momentu wyp³ywu �rodków pieniê¿-
nych na zakup czynników produkcji do momentu wp³ywu �rodków ze sprzeda¿y produk-
tów gotowych powsta³ych z zakupionych surowców i materia³ów. Sterowanie d³ugo�ci¹
cyklu konwersji gotówki umo¿liwia oddzia³ywanie na p³ynno�æ finansow¹ jednostki. Za-
gadnienie to jest szczególnie istotne dla przedsiêbiorstw bran¿y miêsnej, w której trudno�ci
w zakresie p³ynno�ci finansowej zosta³y zidentyfikowane jako obszar mo¿liwego zagro¿e-
nia [Drewnowska 2010].

1 W praktyce nie istnieje jeden optymalny poziom kapita³u obrotowego netto. W³a�ciwy poziom
kapita³u obrotowego netto rozumiany jest jako wielko�æ KON umo¿liwiaj¹ca osi¹gniêcie wska�nika
bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej na poziomie 1,2-2,0.
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D³ugo�æ cyklu konwersji gotówki (CKG) jest istotn¹ miar¹ oceny efektywno�ci gospo-
darowania aktywami i pasywami bie¿¹cymi oraz ogólnej efektywno�ci jednostki. Im krótszy
jest ten cykl, tym wiêcej obrotów kapita³em obrotowym mo¿e dokonaæ przedsiêbiorstwo.
Przy za³o¿eniu, ¿e ka¿dy taki obrót pozwala na zrealizowanie przedsiêbiorstwu okre�lonej
kwoty zysku, zwiêkszenie czêstotliwo�ci obrotów umo¿liwia wypracowanie wiêkszego zy-
sku globalnego. D³ugo�æ CKG wp³ywa równie¿ w istotny sposób na p³ynno�æ finansow¹
przedsiêbiorstw. Celem badañ jest identyfikacja zale¿no�ci wystêpuj¹cej miêdzy d³ugo�ci¹
CKG a wska�nikiem bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej. W ramach realizacji celu sformu³owano
nastêpuj¹ce hipotezy2:
� wyd³u¿enie CKG wp³ywa na wzrost wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej w warun-

kach braku p³ynno�ci finansowej oraz przy wzorcowym poziomie wska�nika bie¿¹cej
p³ynno�ci finansowej,

� wzrost wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej w warunkach nadp³ynno�ci finanso-
wej powoduje skrócenie d³ugo�ci CKG.
Badanie przeprowadzono na próbie przedsiêbiorstw z bran¿y miêsnej wybranej metod¹

nielosowego doboru celowego, co oznacza, ¿e nie jest ono reprezentatywne dla ogó³u
przedsiêbiorstw tej bran¿y. Obiekty wybrano na podstawie dorocznego rankingu tworzo-
nego w ramach konkursu Gazele Biznesu, a kryterium doboru by³y informacje tam zamiesz-
czone dotycz¹ce znacznych nak³adów inwestycyjnych3 ponoszonych przez niektóre z ba-

Rysunek 1. Cykl kapita³u obrotowego
�ród³o: [Wawryszuk-Misztal 2007, s. 44].

2 Jako poziom wzorcowy wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej przyjêto 1,2-2,0.
3 Stopa inwestycji przedsiêbiorstw powy¿ej �redniej bran¿owej stopy inwestycji (> 172,39) [Okrzesik

2008].
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danych przedsiêbiorstw oraz informacje dotycz¹ce trudno�ci finansowych wystêpuj¹cych
w niektórych jednostkach (w szczególno�ci trudno�ci z regulowaniem bie¿¹cych zobowi¹-
zañ). Badanie jest transparentne dla próby badawczej i stanowi próbê identyfikacji zale¿no-
�ci miêdzy d³ugo�ci¹ CKG a wska�nikiem bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej. W celu przepro-
wadzenia analiz pos³u¿ono siê sprawozdaniami finansowymi wybranych przedsiêbiorstw
bran¿y miêsnej, które zamieszczone by³y w �Monitorze Polskim B� za lata 2001-2008. Przed-
siêbiorstwa wybrane do badania to: Zak³ady Miêsne Gzella, Zak³ady Miêsne MAT, Zak³a-
dy Miêsne Brat-Pol, Zak³ady Miêsne Skiba, Zak³ady Miêsne Herman, Zak³ady Miêsne
Pamso, Zak³ady Miêsne £meat-£uków, Zak³ady Miêsne Soko³ów, Profi, Food Service, Za-
k³ady Miêsne Jadów oraz Beef San.

W celu obliczenia wielko�ci wska�ników niezbêdnych do dalszego badania pos³u¿ono
siê nastêpuj¹cymi formu³ami:

(1)

(2)

Na podstawie równania (1). [Sierpiñska, Jachna 2004, s. 146]. i równania (2). [Kamath 1989,
s. 24-26] obliczono wybrane wska�niki finansowe dla badanej grupy przedsiêbiorstw za lata
2001-2008, co pozwoli³o na budowê 96-elementowej próby badawczej przedstawionej w tabeli 1.

W próbie badawczej wyznaczono dwie linie trendu, których miar¹ dopasowania do
próby by³ wspó³czynnik R2. W celu jego maksymalizacji pos³u¿ono siê mo¿liwo�ci¹ elimina-
cji z próby do 20% odstaj¹cych przypadków [Gawlik 2008]. Ukierunkowana dwutorowo
eliminacja odstaj¹cych przypadków umo¿liwi³a wydzielenie dwóch prób badawczych �
próbê dopasowan¹ do liniowej funkcji trendu i próbê dopasowan¹ do kwadratowej funkcji
trendu. W celu maksymalizacji wspó³czynnika R2 liniowej funkcji trendu wyeliminowano
najwiêksz¹ dopuszczaln¹ liczbê odstaj¹cych przypadków � 19 elementów, co stanowi 19,79%
próby [Gawlik 2008]. Usuniête z próby odstaj¹ce przypadki s¹ oznaczone pogrubieniem w
tabeli 1. W celu maksymalizacji wspó³czynnika R2 kwadratowej funkcji trendu wyelimino-
wano maksymaln¹ dopuszczaln¹ liczbê odstaj¹cych przypadków � 19. Usuniête elementy
zosta³y oznaczone szarym kolorem w tabeli 1. Eliminacja odstaj¹cych przypadków liniowej
funkcji trendu by³a zgodna w 63,12% z eliminacj¹ odstaj¹cych elementów kwadratowej
funkcji trendu, co oznacza, ¿e w obydwu procesach usuniêto 12 tych samych przypadków.
�wiadczy to o niewielkich rozbie¿no�ciach nowo powsta³ych prób badawczych. Usuniête
z próby liniowej funkcji trendu przypadki �niezgodne� z prób¹ kwadratowej funkcji trendu
dotyczy³y g³ównie elementów wskazuj¹cych na skracanie d³ugo�ci CKG przy wzro�cie
poziomu wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej (przypadki wska�nika bie¿¹cej p³ynno-
�ci finansowej powy¿ej 2,36). Wyeliminowane �niezgodne� przypadki kwadratowej funkcji
trendu z liniow¹ funkcj¹ trendu odnosi³y siê g³ównie do przedzia³u wska�nika bie¿¹cej
p³ynno�ci finansowej od 1,7 do 2,36. W przedziale tym usuniête zosta³y przypadki wskazu-
j¹ce na wyd³u¿anie CKG wraz ze wzrostem wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej.

aktywa bie¿¹ce
zobowi¹zania bie¿¹ce

wska�nik bie¿¹cej
p³ynno�ci finansowej =

przeciêtny stan
nale¿no�ci

CKG =
+ _

x365 dni

przeciêtny stan
zapasów

przeciêtny stan
zobowi¹zañ

przychody ze sprzeda¿y
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W wyniku graficznej prezentacji przedstawionych w tabeli 1. obliczeñ zbudowano
wykres punktowy (rys. 2.). Wiêkszo�æ elementów próby znajdowa³a siê w przedziale wska�-
nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej od 0,7 do 1,7 � 70% elementów próby badawczej. Jedy-
nie 20% elementów próby badawczej cechowa³o siê poziomem wska�nika bie¿¹cej p³ynno-
�ci finansowej powy¿ej 2,0.

hcynarbyw)hcaindw(ikwótogijsrewnoklkycijewosnanific�onny³pjec¹¿eibikin�aksW.1alebaT
wtsroibêisdezrpainadabod

æ�onny³P
ac¹¿eib GKC æ�onny³P

ac¹¿eib GKC æ�onny³P
ac¹¿eib GKC æ�onny³P

ac¹¿eib
GKC

05,1 59,21 77,0 75,7- 55,1 82,61 31,1 68,3

42,1 49,8 17,0 39,8- 34,1 05,41 70,1 32,2

65,1 04,31 47,0 32,01- 72,1 60,01 08,0 71,01-

97,0 72,51- 89,0 47,5- 21,1 61,3 19,0 08,4-

67,0 14,82- 20,1 72,2- 37,1 31,11 69,0 90,21-

17,0 81,61- 89,0 11,4- 06,1 25,71 00,1 06,5-

25,1 42,11- 69,0 41,5- 16,1 83,51 60,1 80,0-

94,1 61,2 50,1 35,2- 27,1 97,41 79,0 69,0-

08,0 26,03- 94,1 57,5- 77,0 57,32- 40,1 22,2-

34,0 44,82- 72,2 64,0- 88,0 43,81- 38,0 13,5-

60,1 45,9- 01,1 68,1 89,0 26,01- 07,0 74,11-

38,0 80,4- 49,0 45,6- 40,1 90,4- 17,0 31,41-

50,1 05,4- 02,1 24,5- 63,1 34,5 96,0 63,51-

32,1 70,6 22,1 20,0- 72,1 47,8 67,0 49,41-

38,0 46,0- 61,1 23,1- 42,1 43,8 47,0 90,41-

02,1 12,4- 97,0 20,7- 88,0 84,0- 87,0 81,31-

63,1 76,62 00,3 51,81 41,2 06,14 96,0 84,51-

93,1 51,42 61,4 21,22 20,1 28,32 72,0 06,53-

09,1 58,72 45,3 16,72 54,1 57,11 83,0 96,82-

80,2 33,13 72,2 37,83 04,2 91,62 21,1 03,1-

22,2 64,83 58,2 36,12 37,1 69,02 14,0 96,23-

63,2 19,73 61,3 54,71 34,1 37,11 04,4 91,63-

57,2 46,84 44,2 53,41 71,1 41,4 72,4 28,33-

21,2 42,53 56,2 56,01 91,1 78,0 19,3 37,8-

.ensa³wainezcilbo:o³dór�

£
m

ea
t £

uk
ów

Ja
dó

w

M
A

T
G

ze
lla

B
ra

tP
ol

Sk
ib

a

So
ko

³ó
w

P
ro

fi

Fo
od

 S
er

vi
ce

H
er

m
an

P
as

m
o

B
ee

f S
an



P£YNNO�Æ FINANSOWA A CYKL KONWERSJI GOTÓWKI... 111

Graficzna interpretacja pozwoli³a na ustalenie wystêpowania dwóch prawid³owo�ci w
zakresie zale¿no�ci miêdzy d³ugo�ci¹ CKG a wska�nikiem bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej. Pierw-
sza z nich � zale¿no�æ liniowa � obserwowana by³a w przedziale wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci
finansowej od 0,27 do 2,36. Druga zale¿no�æ � wielomianowa, drugiego stopnia � widoczna
by³a w szczególno�ci w przedzia³ach wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej od 0,27-1,70
oraz 2,85-4,40. W celu zidentyfikowania badanej prawid³owo�ci na wykres naniesiono dwie
linie trendu. Funkcja liniowa, okre�lona formu³¹: y=9,112x�11,37, cechowa³a siê niskim pozio-
mem dopasowania wyra¿onym wspó³czynnikiem R2 równym 0,186. Funkcja kwadratowa,
wyra¿ona formu³¹: y=-13,5x2+67,35x-57,08, cechowa³a siê zadowalaj¹cym poziomem wspó³-
czynnika R2 równym 0,727. W celu szczegó³owej identyfikacji badanej zale¿no�ci zdecydowa-
no o dwutorowej eliminacji odstaj¹cych elementów próby w stosunku do dwóch funkcji
trendu. Graficzna interpretacja liniowej funkcji trendu przedstawiona zosta³a na rysunku 3.

Rysunek 2. Wska�niki bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej i cykl konwersji gotówki (w dniach)
przedsiêbiorstw wybranych do badania � funkcja kwadratowa i liniowa

�ród³o: obliczenia w³asne.

Rysunek 3. Wska�niki bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej i cykl konwersji gotówki (w dniach)
przedsiêbiorstw wybranych do badania � funkcja liniowa

�ród³o: obliczenia w³asne.
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Zaprezentowana zale¿no�æ liniowa cechowa³a siê wysokim wspó³czynnikiem R2 rów-
nym 0,931, co oznacza w³a�ciwe dopasowanie do próby badawczej pozbawionej odstaj¹-
cych przypadków. Funkcja trendu wyra¿ona zosta³a formu³¹: y=33,93x-38,55, co oznacza, ¿e
wraz ze wzrostem poziomu wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej, wzrasta³a d³ugo�æ
CKG. Odnosz¹c siê do wzorcowych wielko�ci wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej,
zauwa¿ono, ¿e oszacowana funkcja wskazywa³a na optymalny przedzia³ d³ugo�ci CKG od
2,2 dni do 29,3 dni.

Zaobserwowana prawid³owo�æ wskaza³a, ¿e jednostki zwiêkszaj¹ce poziom aktywów
obrotowych poprzez wzrost warto�ci zapasów czy te¿ nale¿no�ci, b¹d� jednostki zmniejsza-
j¹ce warto�æ zobowi¹zañ bie¿¹cych poprzez ograniczanie zobowi¹zañ krótkoterminowych
zwiêksza³y poziom wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej. Wzrost warto�ci aktywów
obrotowych przy niezmienionym poziomie warto�ci zobowi¹zañ bie¿¹cych determinowa³
wzrost wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej. Analogiczna sytuacja wystêpowa³a w
przypadku CKG. Wyd³u¿anie cyklu nale¿no�ci w dniach oraz cyklu zapasów w dniach, przy
niezmienionej d³ugo�ci cyklu zobowi¹zañ krótkoterminowych w dniach determinowa³a
wyd³u¿enie CKG. Analogiczna sytuacja wystêpowa³a w przypadku sta³ego poziomu akty-
wów obrotowych (cyklu zapasów w dniach oraz cyklu nale¿no�ci w dniach) oraz jednocze-
snego zmniejszania poziomu zobowi¹zañ bie¿¹cych (cyklu zobowi¹zañ krótkoterminowych
w dniach). Powy¿sze prawid³owo�ci sugeruj¹, i¿ zmiany CKG oraz wska�nika bie¿¹cej p³yn-
no�ci finansowej cechowa³y siê jednakowym kierunkiem zmian. Wyd³u¿anie CKG stymulo-
wa³o wzrost warto�ci kapita³u oborotowego netto w przedsiêbiorstwie, który z kolei wp³y-
wa³ na zwiêkszenie poziomu wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej.

Nierozwi¹zana pozosta³a kwestia inwestycji krótkoterminowych, które wchodz¹ w sk³ad
aktywów oborotowych, a nie s¹ uwzglêdniane w CKG. Mo¿liwa jest zatem sytuacja, w której
przedsiêbiorstwo cechuj¹ce siê wysokim poziomem wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej
nie wyd³u¿a cyklu zapasów w dniach, który z uwagi na specyfikê bran¿y jest znacz¹co ogra-
niczony, ani te¿ nie liberalizuje polityki w zakresie kredytowania kontrahentów poprzez dalsze
wyd³u¿anie cyklu nale¿no�ci w dniach � jednostka d¹¿y do mo¿liwie krótkiego cyklu inkasa
nale¿no�ci, jednak¿e takiego, który zapewni jej konkurencyjno�æ na rynku. Przedsiêbiorstwo
d¹¿y równolegle do wyd³u¿ania cyklu zobowi¹zañ krótkoterminowych w dniach � odroczenie
p³atno�ci zobowi¹zañ umo¿liwia pozostawienie gotówki w jednostce b¹d� te¿ zaanga¿owanie
jej w bie¿¹c¹ dzia³alno�æ. W konsekwencji, pomimo wysokiego poziomu wska�nika bie¿¹cej
p³ynno�ci finansowej, cykl konwersji gotówki ulega skróceniu.

Przedsiêbiorstwo nie powinno równie¿ przekroczyæ uzgodnionych terminów p³atno�ci
zobowi¹zañ, co sprawia, ¿e cykl zobowi¹zañ krótkoterminowych w dniach jest równie¿ ogra-
niczony. W takiej sytucji przedsiêbiorstwa (równie¿ w analizowanej próbie badawczej) zwiêk-
sza³y warto�æ aktywów obrotowych poprzez przyrost inwestycji krótkoterminowych (np. w
postaci gotówki czy te¿ akcji lub udzia³ów). Dzia³anie to, przy niezmienionej warto�ci zobowi¹-
zañ krótkoterminowych, prowadzi³o do zwiêkszenia poziomu wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci
finansowej, przy jednoczesnym braku wzrostu d³ugo�ci CKG. Niekiedy, wysoka zdolno�æ
przedsiêbiorstwa do regulowania bie¿¹cych zobowi¹zañ mierzona jako poziom wska�nika
bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej, pozwala³a na negocjowanie d³u¿szych terminów p³atno�ci
zobowi¹zañ przedsiêbiorstwa, co dodatkowo skraca³o d³ugo�æ CKG [Boer 1999]. Sytuacja ta
widoczna jest na rysunku 2. w dwóch przypadkach otoczonych kó³kiem. Punkty te odchyla³y
siê in minus od liniowej funkcji trendu i wskazywa³y na poziom wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci
finansowej, od którego CKG wzrasta³ wolniej ni¿ sugerowa³a to liniowa funkcja trendu. Na
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wyja�nienie tendencji dotycz¹cej skacania d³ugo�ci CKG przy jednoczesnym wzro�cie warto-
�ci wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej, pozwala identyfikacja zale¿no�ci wielomianowej
miêdzy zmiennymi, któr¹ graficznie przedstawiono na rysunku 4.

W efekcie eliminacji odstaj¹cych przypadków zidentyfikowano wielomianow¹ zale¿-
no�æ miêdzy d³ugo�ci¹ CKG a warto�ci¹ wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej. Kwadra-
towa funkcja trendu cechowa³a siê wspó³czynnikiem dopasowania R2 równym 0,916, co
wskazuje na prawdziwo�æ stwierdzonej zale¿no�ci oraz skuteczno�æ eliminacji odstaj¹cych
przypadków. Maksimum funkcji kwadratowej, wyra¿onej formu³¹: y=-14,48x2+68,54x-56,66,
znajdowa³o siê w punkcie (2,36;23,67) i oznaczone zosta³o na rysunku 4. szar¹ kropk¹.
Interpretacja powy¿szych prawid³owo�ci wskazuje, ¿e jednostki cechuj¹ce siê wska�nikiem
bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej powy¿ej 2,36 wraz z dalszym wzrostem statycznego wska�ni-
ka p³ynno�ci finansowej skraca³y d³ugo�æ CKG. Przyczyn¹ zidentyfikowanej zale¿no�ci
by³a zmiana alokacji poszczególnych sk³adników aktywów obrotowych oraz maksymalne
wyd³u¿anie cyklu zobowi¹zañ krótkoterminowych w dniach (przy zachowaniu uzgodnio-
nych z dostawcami terminów p³atno�ci). W badanej próbie, z której odrzucono odstaj¹ce
przypadki, charakterystyczne by³y równie¿ punkty otoczone elips¹ na rysunku 4. Sugero-
wa³y one dalsze wyd³u¿anie CKG przy jednoczesnym wzro�cie wielko�ci wska�nika bie¿¹-
cej p³ynno�ci finansowej. By³y one niewyeliminowanymi przypadkami wskazuj¹cymi na
zale¿no�æ liniow¹ miêdzy CKG a wska�nikiem bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej.

WNIOSKI

W³a�ciwe zarz¹dzanie d³ugo�ci¹ cyklu konwersji gotówki winno pozwoliæ na optymal-
ny wybór pomiêdzy mo¿liwym skracaniem CKG4 a jego wymaganym, optymalnym pozio-
mem, który zapewnia przedsiêbiorstwom p³ynno�æ finansow¹ (warto�æ zapasów i nale¿no-
�ci na poziomie wy¿szym ni¿ warto�æ zobowi¹zañ krótkoterminowych). Przeprowadzone
badanie wskaza³o na wystêpowanie zale¿no�ci miêdzy d³ugo�ci¹ cyklu konwersji gotówki
a wska�nikiem bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej.

Rysunek 4. Wska�niki bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej i cykl konwersji gotówki (w dniach)
przedsiêbiorstw wybranych do badania � funkcja kwadratowa

�ród³o: obliczenia w³asne.

4 Zak³adaj¹c, ¿e ka¿dy cykl pozwala przedsiêbiorstwu na zrealizowanie okre�lonej kwoty zysku, zwiêk-
szenie czêstotliwo�ci obrotów umo¿liwia wypracowanie wiêkszego zysku globalnego.

\� �������[���������[��������

5ð� ������

���

���

���

���

���

���

�

��

��

��

��

��

��� ��� ��� ��� ��� ���

&\NO�NRQZHUVML�JRWyZNL

:VND QLN�ELH FHM�

Sá\QQR FL�ILQDQVRZHM

2



114 T. PAWLONKA

1. Wzrost wielko�ci wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej do poziomu 2,36 powodo-
wa³ wzrost d³ugo�ci CKG. Zale¿no�æ ta mia³a charakter liniowy i opisana zosta³a for-
mu³¹: y=33,93x-38,55. Zale¿no�æ ta wskazywa³a na d¹¿enie przedsiêbiorstw do popra-
wy p³ynno�ci finansowej przez zwiêkszanie warto�ci aktywów oborotywch g³ównie
poprzez wzrost warto�ci zapasów i nale¿no�ci krótkoterminowych oraz przez zmniej-
szanie warto�ci zobowi¹zañ krótkoterminowych. Zidentyfikowana zale¿no�æ stanowi
cenn¹ wskazówkê w szczególno�ci dla przedsiêbiorstw cechuj¹cych siê trudn¹ sytu-
acj¹ w zakresie p³ynno�ci finansowej. Liniowa, dodatnia zale¿no�æ miêdzy d³ugo�ci¹
CKG a wska�nikiem bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej przedstawia mo¿liw¹ drogê do po-
prawy p³ynno�ci finansowej przedsiêbiorstwa � wyd³u¿enie CKG np. przez bardziej
liberaln¹ politykê w zakresie kredytowania kontrahentów czy te¿ skrócenie terminu
p³atno�ci zobowi¹zañ przedsiêbiorstwa.

2. Wzrost wielko�ci wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej powy¿ej poziomu 2,36 powo-
dowa³ skrócenie d³ugo�ci CKG. Zale¿no�æ ta mia³a charakter funkcji kwadratowej i opisa-
na zosta³a nastêpuj¹c¹ formu³¹: y=-14,48x2+68,54x-56,66. Zale¿no�æ ta wskazywa³a na
zmianê alokacji warto�ci w zakresie aktywów obrotowych. Z uwagi na ograniczenie d³u-
go�ci cyklu zapasów w dniach oraz racjonalizacji d³ugo�ci cyklu nale¿no�ci krótkotermi-
nowych w dniach, przedsiêbiorstwa lokowa³y �rodki w inwestycje krótkoterminowe.
Dodatkowo, wskutek wysokiego poziomu wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej, d¹-
¿y³y do renegocjowania umów w zakresie terminu sp³aty zobowi¹zañ krótkotermino-
wych. Zidentyfikowana zale¿no�æ mo¿e byæ pomocna w szczególno�ci dla przedsiê-
biorstw cechuj¹cych siê nadp³ynno�ci¹ finansow¹. Wielomianowa zale¿no�æ miêdzy
d³ugo�ci¹ CKG a wska�nikiem bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej okre�la mo¿liw¹ drogê do
optymalizacji poziomu wska�nika bie¿¹cej p³ynno�ci finansowej5 � skrócenie cyklu kon-
wersji gotówki np. przez mniej liberaln¹ politykê w zakresie kredytowania kontrahentów
czy te¿ renegocjowanie (i w konsekwencji � wyd³u¿enie) terminów p³atno�ci zobowi¹zañ.
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LIQUIDITY AND CASH CONVERSION CYCLE IN SELECTED ENTERPRISES
IN THE MEAT INDUSTRY

Summary

Length of cash conversion cycle is an important indicator for assessing the effectiveness of current
management of assets and liabilities, as well as overall business performance. The shorter the cycle, the
more turnover of working capital may make a company. Assuming that each such marketing allows a
company to carry out a certain amount of profit, increasing the frequency of rotation can develop a
greater global profit. Length of cash conversion cycle also affects significantly the liquidity of compa-
nies. The increase in cash conversion cycle length stimulates the growth of the current liquidity ratio, but
only to a point. Financial liquidity of companies surveyed in the meat industry is accompanied by a
decreasing trend in the cash conversion cycle length.
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banks

S y n o p s i s. Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie jest przedmiotem analiz i ocen,
które uzasadniaj¹ jego stosowanie lub przeciwnie ukazuj¹ nisk¹ efektywno�æ tej polityki
w realizacji jej celów makro- i mikroekonomicznych. W opracowaniu zaprezentowano
niektóre argumenty teoretyczne oraz wyniki badañ empirycznych, które odnosz¹ siê do
oceny interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie z punktu widzenia jego wp³ywu na
usuwanie barier w dostêpie rolników do kredytu bankowego.

WSTÊP

Interwencjonizm kredytowy mo¿na zdefiniowaæ jako wszelkie uregulowania prawne i
administracyjne, które okre�lonemu sektorowi gospodarki lub grupie ludno�ci stwarzaj¹
korzystniejsze warunki uzyskiwania i obs³ugi kredytów ni¿ te powszechnie obowi¹zuj¹ce
na rynku kredytowym [Kulawik 1999b, s. 49]. Interwencjonizm jest uzasadniany potrzeba-
mi: ³agodzenia skutków racjonowania kredytów i innych niedoskona³o�ci rynków finanso-
wych, likwidacji niedoinwestowania rolnictwa, przeciwdzia³ania negatywnym efektom po-
zycji monopolistycznej (lub nadmiernej koncentracji) banków czy te¿ subsydiowania pew-
nych grup ludno�ci rolniczej. Niekiedy podkre�la siê tak¿e, ¿e polityka �ulgowych� kredy-
tów jest podyktowana d¹¿eniem do poprawy efektywno�ci rynków niefinansowych (np.
rynek nieruchomo�ci rolnych), sprawiedliwo�ci¹ spo³eczn¹ i miêdzyregionaln¹ równo�ci¹
szans [Adams 1995, Przygodzka 2006, s. 287]. Funkcje przypisywane subsydiowaniu kre-
dytów rolnych charakteryzuje ewolucja, która odpowiada etapom rozwoju rolnictwa. Na
etapie modernizacji rolnictwa i zwiêkszania produkcji rolnej, kredytom przypisywano g³ów-
nie funkcjê stymuluj¹c¹ i dochodow¹. Traktowano je jako instrument osi¹gania wzrostu
produkcji oraz dochodów gospodarstw rolnych, m.in. poprzez stymulowanie inwestycji i
przekszta³ceñ w gospodarstwach. W du¿ej mierze interwencjonizm kredytowy realizowany
w Polsce w latach 90. XX w. i pierwszej dekadzie XXI w. mia³ tego typu priorytety. Natomiast
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na �wiecie od pocz¹tku lat 90. rozczarowanie towarzysz¹ce efektom polityki interwencjoni-
zmu kredytowego w rolnictwie (w jej w¹skim sektorowym ujêciu), powodowa³o stopniowe
ewoluowanie wsparcia w kierunku rozwoju wsi, a nie tylko rolnictwa. Starano siê wspieraæ
m.in.: rozwój przedsiêbiorczo�ci na wsi, edukacji oraz ró¿ne formy aktywno�ci ludno�ci
wiejskiej przeciwdzia³aj¹ce wykluczeniu ekonomicznemu. Okaza³o siê jednak, ¿e tak¿e taka
polityka nie przynosi oczekiwanych efektów [Przygodzka 2006, s. 289].

Ponadto pojawi³ siê te¿ kolejny problem � tym razem zwi¹zany z ograniczonym zainte-
resowaniem instytucji finansowych do kredytowania wsi i rolnictwa. Jak zauwa¿a Aldona
Zawojska [2008, s. 106], obecnie dzia³ania pañstwa zmierzaj¹ce do likwidacji niedoborów
finansowych na wsi, w tym zw³aszcza w rolnictwie, nie powinny skupiaæ siê wy³¹cznie na
interwencjach propoda¿owych. Wa¿ne s¹ równie¿ interwencje propopytowe, które popra-
wi¹ dostêp rolników (i innych mieszkañców wsi) do finansowania, m.in. przez ograniczanie
ryzyka ich kredytowania i negatywnych skutków ryzyka finansowego, na jakie nara¿eni s¹
kredytobiorcy. Wydaje siê, i¿ obecnie ten typ interwencjonizmu pañstwa w sferê kredytu
rolnego (czy szerzej finansów wiejskich) jest coraz bardziej popularny.

Interwencjonizm kredytowy stanowi wci¹¿ istotny problem badawczy w obszarze nauk
ekonomiczno-rolniczych i jest wa¿nym zagadnieniem dla praktyki gospodarczej (w szcze-
gólno�ci polityki rozwoju wsi i rolnictwa).

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych argumentów (koncepcji) teoretycz-
nych oraz empirycznych, s³u¿¹cych ocenie interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie, a
szczególnie jego wp³ywu na poszerzanie dostêpu rolników do kredytu bankowego. Analizê
przeprowadzono na podstawie przegl¹du literatury przedmiotu oraz wyników badañ empi-
rycznych autora, prowadzonych w po³udniowo-wschodniej Polsce na zbiorowo�ci gospo-
darstw rolnych oraz banków dzia³aj¹cych w sferze finansowania wsi i rolnictwa. Badania
gospodarstw rolnych prowadzono w latach 2007-2008 w województwach: podkarpackim,
�wiêtokrzyskim i ma³opolskim. Sonda¿em diagnostycznym przy u¿yciu kwestionariusza
wywiadu objêto 736 indywidualnych gospodarstw rolnych, uzyskuj¹cych dop³aty bezpo-
�rednie, zajmuj¹cych powierzchniê powy¿ej 1 ha UR. Badania ankietowe banków zrealizo-
wano w 2009 roku. Obejmowa³y one 62 jednostki (banki spó³dzielcze i oddzia³y operacyjne
banków komercyjnych), które prowadzi³y dzia³alno�æ operacyjn¹ na obszarach wiejskich i
miejsko-wiejskich (zakres przestrzenny by³ analogiczny jak w badaniach gospodarstw rol-
nych)1. W opracowaniu odniesiono siê do tej czê�ci wyników badañ, które dotyczy³y
kredytowania preferencyjnego gospodarstw rolnych.

Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie mo¿e byæ realizowany przy wykorzystaniu bar-
dzo zró¿nicowanych �rodków techniczno-organizacyjnych, finansowych i prawnych. Do
najbardziej znanych form interwencji mo¿na zaliczyæ: subsydiowanie kredytów, porêczenia i
gwarancje kredytowe, pañstwow¹ w³asno�æ banków kredytuj¹cych rolnictwo, minimalne
pu³apy udzia³u kredytów dla rolnictwa w portfelu kredytowym banków, wspieranie procesu
tworzenia specjalistycznych instytucji kredytu rolnego czy te¿ przyznawanie bankom kredy-
tuj¹cym rolnictwo ulg podatkowych [Kulawik 2001, s. 4, Dani³owska 2001, s. 179].

 1 Badania by³y realizowane w ramach projektu badawczego nr N113 24 18 36 pt. Endogeniczne i
instytucjonalne uwarunkowania powi¹zañ gospodarstw rolnych z bankami finansowanego przez
MNiSW ze �rodków na naukê.
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Spo�ród ww. instrumentów w Polsce stosowane s¹ subsydia kredytowe oraz porêcze-
nia i gwarancje kredytowe2, jednak¿e te ostatnie w bardzo ograniczonym zakresie3. Zatem
analiza interwencjonizmu kredytowego w kontek�cie ³agodzenia problemów kredytowych
rolników w naszym kraju zostanie w niniejszym opracowaniu ograniczona do oceny polity-
ki subsydiowania kredytów rolnych.

DYSKUSJA I WYNIKI BADAÑ

Szerokiego przegl¹du instrumentów interwencjonizmu kredytowego pod k¹tem ich
wp³ywu na rynek kredytu rolnego dokona³ James C. Van Horne [1994]4, Wed³ug tego bada-
cza subsydiowanie oprocentowania kredytów wydaje siê najlepszym instrumentem inter-
wencjonizmu. Wynika to przede wszystkim z braku bezpo�redniej ingerencji w rynki kredy-
towe, gdy¿ ta � przy za³o¿eniu, ¿e rynki te i instrumenty finansowe odznaczaj¹ siê wysokim
stopniem substytucyjno�ci � mo¿e mieæ negatywne nastêpstwa alokacyjne i motywacyjne.
Chodzi o to, aby podejmowanie decyzji kredytowych nie by³o zak³ócone i by³o dokonywa-
ne na podstawie ocen rentowno�ci i ryzyka potencjalnych kredytobiorców.

Wprowadzenie kredytów preferencyjnych sprzyja zwiêkszonemu zainteresowaniu rolni-
ków kredytami, a zatem ³agodzi ograniczenia wynikaj¹ce z czêsto rozproszonego, niestabilnego
i relatywnie niskiego popytu na kredyt w rolnictwie. Kredyty preferencyjne daj¹ zatem bankom
mo¿liwo�æ zwiêkszenia akcji kredytowej w rolnictwie, a tak¿e pozwalaj¹ na ³agodzenie ograni-
czeñ zwi¹zanych z asymetri¹ informacji, ryzykiem oportunizmu kredytobiorców i negatywn¹
selekcj¹. Wynika to chocia¿by z wiêkszych, w porównaniu do kredytów komercyjnych, wymo-
gów informacyjnych wobec kredytobiorców5. Z kolei dla rolników ni¿sza stopa procentowa
kredytów subsydiowanych, a tak¿e ewentualne inne warunki ich preferencyjno�ci (d³u¿szy
okres karencji, sta³a stopa procentowa itd.), stanowi¹ zachêtê do siêgniêcia po ten instrument
finansowania gospodarstwa. Wi¹¿e siê to zatem z pokonaniem czêsto obserwowanej u rolników
zachowawczej mentalno�ci kredytowej oraz innych wewnêtrznych ograniczeñ utrudniaj¹cych
im dostêp do kredytu (np. informacyjnych, dochodowych). Z drugiej strony jednak, kredyty
preferencyjne mog¹ skutkowaæ wyst¹pieniem tzw. efektu wypierania (ang. crowding-out effect)
[Petrick 2004, s. 10], co w kontek�cie powi¹zañ gospodarstw rolnych z bankami mo¿e prowadziæ
do pewnego zniekszta³cenia ich relacji (obie strony kontraktu kredytowego zainteresowane s¹
jego realizacj¹ tylko ze wzglêdu na wyst¹pienie warunków preferencyjnych).

Wa¿n¹ kwesti¹ jest problem równowa¿enia rynku kredytów rolnych przez stopê pro-
centow¹. W przypadku kredytów z ograniczonym górnym poziomem oprocentowania6  po-

2 W kilkunastoletnim okresie prowadzenia takiej polityki w warunkach gospodarki rynkowej stosowa-
ne by³y tak¿e instrumenty wspieraj¹ce banki zaanga¿owane w kredytowanie rolnictwa, tj. banki
spó³dzielcze i BG¯ (ulgi podatkowe, wsparcie kapita³owe).

 3 Od 1994 r. do koñca 2009 r. ARiMR udzieli³a ogó³em 171 porêczeñ i gwarancji na ³¹czn¹ kwotê 45,5
mln z³, tj. zaledwie 0,5% kwoty któr¹ ARiMR wyda³a w tym czasie na subsydia do kredytów inwesty-
cyjnych (8 562,6 mln z³). [Sprawozdanie�2010, s. 86-87 i 198].

4 W literaturze krajowej analizy te prezentuje Jacek Kulawik [2001].
5 Przyk³adowo w Polsce rolnicy ubiegaj¹cy siê o kredyty z linii MR (dla m³odych rolników) byli

zobligowani do prowadzenia rachunkowo�ci rolnej, za� przez wiele lat funkcjonowania systemu
kredytowania preferencyjnego wnioski kredytowe musia³ opiniowaæ ODR.

6 Taki wariant stosowany jest w Polsce. Na podstawie regulacji prawnych [Rozporzadzenie Rady Mini-
strów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ ARiMR, Dz.U. 2009.22.121 ze
zm.] okre�lono, i¿ oprocentowanie kredytów preferencyjnych nie mo¿e przekraczaæ 1,5 stopy redyskon-
towej NBP. Kredytobiorca pokrywa zwykle 0,25 lub 0,5 stopy redyskontowej NBP (w zale¿no�ci od
linii kredytowej), a pozosta³a czê�æ nale¿nych bankowi odsetek jest p³acona przez ARiMR.
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pyt na kredyty mo¿e byæ wy¿szy, ni¿ oferowana przez banki poda¿, co mo¿e prowadziæ do
zjawiska racjonowania kredytów. Mo¿e siê to odbywaæ przez zaostrzenie warunków dostê-
pu do kredytu oraz przez stosowanie dodatkowych op³at jako formy rekompensowania ban-
kom ni¿szych dochodów odsetkowych. W wyniku racjonowania kredytów dostêp do tego
typu finansowania jest utrudniony (lub wrêcz odciêty) dla podmiotów z bardziej ryzykowny-
mi � w opinii banków � wnioskami, co mo¿e ³¹czyæ siê z ich ni¿szymi dochodami lub te¿
mniejsz¹ �przejrzysto�ci¹� informacyjn¹ (niezale¿nie od perspektyw tych gospodarstw i reali-
zowanych przez nie przedsiêwziêæ). Zatem sytuacja taka k³óci siê z celami interwencjonizmu.

Subsydia do stóp procentowych kredytów maj¹ obni¿aæ koszt kapita³u w rolnictwie,
zwiêkszaæ popyt na rynku kredytowym, obni¿aæ ryzyko dla banków i ³¹cznie, poprzez efekty
mno¿nikowe, wygenerowaæ wiêkszy wolumen inwestycji w rolnictwie. Nale¿y jednak pamiê-
taæ, i¿ wsparcie bud¿etowe czyni op³acalnymi równie¿ te inwestycje, które w normalnych
warunkach rynkowych musia³yby byæ odroczone lub ca³kowicie zaniechane. Niezbyt jasne
przekazy informacyjne mog¹ tak¿e wynikaæ z adresowania pomocy kredytowej np. do m³o-
dych rolników lub obszarów s³abiej rozwiniêtych. Pojawiaj¹ siê w ten sposób ewidentne
deformacje alokacyjne kapita³u i zasobów, dalsza koncentracja w rolnictwie staje siê utrud-
niona oraz warunki konkurencji rynkowej ulegaj¹ zaburzeniu [Kulawik 1999a, s. 21-22].

W tabeli 1. dokonano syntetycznego zestawienia okre�lonych koncepcji teoretycz-
nych i opinii ró¿nych badaczy w zakresie wp³ywu interwencjonizmu kredytowego na do-
stêp rolników do kredytu. Koncepcje te odniesiono do wyników badañ ankietowych
gospodarstw rolnych oraz banków, prowadzonych przez autora w regionie po³udniowo-
wschodniej Polski. Spo�ród ogó³u badanych gospodarstw rolnych, 155 jednostek (21,1%)
korzysta³o przez 4 lata poprzedzaj¹ce badania (tj. lata 2004-2007) z preferencyjnych kredy-
tów inwestycyjnych. Strukturê tych gospodarstw wed³ug powierzchni UR (w ha) oraz
wielko�ci ekonomicznej (w ESU) zaprezentowano na rysunku 1., natomiast bariery, które
napotykali rolnicy w dostêpie do tych kredytów ujêto w tabeli 2.

W przeprowadzonych przez autora badaniach czê�æ podnoszonych w literaturze pro-
blemów zwi¹zanych z realizacj¹ interwencjonizmu kredytowego (m.in.: zjawisko zmienno�ci
kredytów, �jazdy na gapê�7  oraz efekty restrykcji stóp procentowych), maj¹cych wp³yw na
dostêpno�æ kredytów dla rolników oraz ich relacje z bankami, nie znalaz³a pe³nego potwier-
dzenia. Nie daje to oczywi�cie podstaw do kwestionowania tych koncepcji i tez, wskazuje
jednak, i¿ model, skala oraz zakres polityki kredytowej w rolnictwie oraz dzia³ania uczestni-
cz¹cych w jej realizacji podmiotów, istotnie wp³ywaj¹ na jej skutki. Wa¿ne s¹ tak¿e realia
miejsca i czasu, tj. funkcjonowanie narzêdzi interwencjonizmu kredytowego w konkretnych
uwarunkowaniach rolnictwa i wiejskich rynków finansowych.

W badaniach prowadzonych przez autora problem zmienno�ci kredytu nie by³ podno-
szony przez przedstawicieli banków. Rolnicy wykorzystywali kredyty na te cele, na które
by³y one udzielone, i generalnie terminowo oraz bez wiêkszych problemów wywi¹zywali siê
z zobowi¹zañ8. Z drugiej strony, podkre�lali oni du¿¹ uci¹¿liwo�æ procedur bankowych i

7 Zjawisko "jazdy na gapê" (ang. free riding) wi¹¿e siê z otrzymywaniem korzy�ci bez ponoszenia
dodatkowych kosztów [Kulawik 1999a, s. 16]. W przypadku kredytów subsydiowanych oznacza to
korzystanie z dóbr publicznych (subsydia) przez osoby (podmioty), do których taka pomoc nie jest
adresowana (np. przez bogatych rolników, którzy mogliby finansowaæ inwestycje bez wsparcia pu-
blicznego). Zjawisko to ³¹czy siê tak¿e z problemem "pogoni za rent¹" (ang. rent seeking).

 8 Problemy, którymi by³y g³ównie opó�nienia w sp³acie rat kredytu, prolongaty jego sp³aty itp.,
dotyczy³y tylko 1,5% zad³u¿onych gospodarstw.
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wymogów poszczególnych linii oraz wysokie koszty transakcyjne zwi¹zane z pozyskaniem
preferencyjnych kredytów inwestycyjnych (zgromadzenie niezbêdnej dokumentacji, sporz¹-
dzenie planu inwestycyjnego, koszty dojazdów do banku itd.). Z tych powodów rolnicy nie
byli sk³onni pobieraæ kredytów preferencyjnych (pomimo ich atrakcyjnego oprocentowania).

Nieco trudniej jest wykluczyæ wystêpowanie zjawiska �jazdy na gapê� oraz zwi¹zanej z
tym redystrybucji funduszy na rzecz bogatych rolników. Niemniej z wymienionych wy¿ej
powodów mo¿na wnioskowaæ, i¿ po inwestycyjne kredyty preferencyjne siêgali rolnicy,
którzy rzeczywi�cie potrzebowali finansowania zewnêtrznego. Spo�ród rolników, którzy
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pobrali takie kredyty, 26,1% by³oby gotowych finansowaæ inwestycjê z innych �róde³ (w
razie braku mo¿liwo�ci ich uzyskania), ale tylko 10,8% ankietowanych deklarowa³o goto-
wo�æ pobrania na ten cel kredytu komercyjnego. Sam fakt deklaracji o finansowaniu inwesty-
cji z w³asnych �rodków (czy nawet kredytu komercyjnego), tak¿e nie przes¹dza o nies³uszno-
�ci wspierania tego typu jednostek z funduszy publicznych: bowiem wiêkszo�æ responden-
tów wskazywa³a, ¿e ³¹czy³oby siê to z wyd³u¿eniem czasu realizacji inwestycji, ograniczeniem
jej skali lub konieczno�ci¹ poszukiwania innych zewnêtrznych �róde³ finansowania, takich
jak: po¿yczki od osób prywatnych (g³ównie rodziny), �rodki z UE, a nawet praca za granic¹.

Interwencjonizm kredytowy chocia¿ ma przeciwdzia³aæ ograniczeniom kredytowym,
mo¿e sam tworzyæ nowe ograniczenia [Kulawik 2000, s. 32]. Wynika to przede wszystkim z
kryteriów selektywno�ci ³¹cz¹cych siê z konkretnymi liniami kredytowymi. Wyniki badañ
potwierdzi³y, i¿ czê�æ rolników, którzy deklarowali potencjalne zainteresowanie kredytami
preferencyjnymi lub nawet siê o nie ubiegali, zrezygnowa³a z tych starañ. Jednak¿e w�ród
przyczyn takiej sytuacji nie wskazywano na niemo¿no�æ �wpisania siê� w wymogi konkret-
nej linii kredytowej. Oferowany przez banki zestaw linii subsydiowanych przez ARiMR oraz
ich zakres merytoryczny by³ bowiem dosyæ szeroki i elastyczny9. Rolnicy, którzy rezygno-
wali z kredytów wskazywali raczej na przyczyny le¿¹ce w konkretnych wymogach banków
(zabezpieczenie, zdolno�æ kredytowa itd.) lub na uci¹¿liwo�æ procedur bankowych. Po-
�rednio zatem (poprzez stawianie dodatkowych wymogów administracyjnych) kredyty pre-
ferencyjne mog³y przyczyniæ siê do ograniczenia dostêpu do kredytowania dla niektórych
rolników, s³abo radz¹cych sobie z tego typu problemami. Nie wykazano natomiast wp³ywu
samej selektywno�ci polityki kredytowej na kreowanie dodatkowych ograniczeñ.

Martin Petrick [2004, s. 170-171] dowodzi na przyk³adzie rolnictwa w Polsce, i¿ wyczer-
panie funduszy na subsydia kredytowe staje siê samo w sobie czynnikiem determinuj¹cym
racjonowanie kredytów. Mo¿e to wynikaæ ze swego rodzaju przyzwyczajenia banków do
dzielenia siê czê�ci¹ ryzyka z pañstwem. Takie zagro¿enie wystêpuje szczególnie w tych
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Rysunek 1. Struktura gospodarstw rolnych korzystaj¹cych z preferencyjnych kredytów inwesty-

cyjnych w latach 2004-2007 (po³udniowo-wschodnia Polska)
�ród³o: badania w³asne.

  9 Przyk³adowo rolnik chc¹cy finansowaæ zakup maszyn lub budowê budynków inwentarskich móg³
skorzystaæ z linii dla m³odych rolników (MR), je¿eli nie przekracza³ 40. roku ¿ycia, lub z linii
podstawowych kredytów inwestycyjnych (IP).
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krajach, gdzie interwencjonizm kredytowy jest nadmiernie rozbudowany i prowadzi do du-
¿ego uzale¿nienia instytucji finansowych od rz¹dowych subsydiów10. W efekcie deformuje
to rynek finansowy i mo¿e prowadziæ nawet do upadku instytucji finansowych nadmiernie
uzale¿nionych od funduszy publicznych w sytuacji ograniczenia lub likwidacji wsparcia
bud¿etowego do kredytów.

Odrêbn¹ kwesti¹ jest ocena wp³ywu subsydiów kredytowych na popyt i poda¿ kredy-
tów rolnych. J.C. Van Horn [1994, s. 319] dowodzi, i¿ w warunkach elastyczno�ci poda¿y
obni¿one oprocentowanie p³acone przez kredytobiorców skutkuje wzrostem popytu na
kredyty. Z drugiej strony, obserwujemy jednak opisany wcze�niej efekt wypierania kredy-
tów komercyjnych przez kredyty subsydiowane (tab. 3.). To mo¿e powodowaæ, i¿ w sytu-
acji redukcji finansowania bud¿etowego, znacznie spadnie zainteresowanie kredytami ban-
kowymi ze strony rolników, przyzwyczajonych do niskiej ceny kredytu. Zatem impuls po-
pytowy uruchomiony przez interwencjonizm kredytowy mo¿e byæ krótkotrwa³y.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e z kredytami preferencyjnymi wi¹¿e siê dosyæ du¿o biurokracji dla
banków, co tym samym poci¹ga za sob¹ wzrost kosztów transakcyjnych, maj¹cych czêsto
charakter kosztów sta³ych. Powoduje to, ¿e drobne kredyty staj¹ siê stosunkowo dro¿sze,
co zdaniem M. Patricka [2004, s. 16] prowadzi do negatywnych skutków w zakresie posze-
rzania dostêpu do kredytów dla drobnych producentów. Ze wzglêdu na ograniczenia stopy
procentowej, banki niezbyt chêtnie udzielaj¹ bowiem niskich kwotowo kredytów. Wynika
to z faktu, i¿ czê�æ kosztów transakcyjnych nie zawsze mo¿e zostaæ przeniesiona na kredy-
tobiorcê, co obni¿a jednostkowy zysk banku z tytu³u takiej transakcji. W tym kontek�cie
nale¿y oceniaæ, i¿ interwencjonizm kredytowy nie musi skutkowaæ wzrostem poda¿y kredy-
tów rolnych. W du¿ym stopniu zale¿ne jest to od elastyczno�ci poda¿y na wysoko�æ
stopy procentowej (co ma znaczenie przy stosowaniu ograniczenia jej górnego poziomu).
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10 Obecnie taka sytuacja raczej nie dotyczy naszego kraju ze wzglêdu na realnie du¿e ograniczenie
wydatków bud¿etowych na subsydiowanie kredytów rolnych (tab. 3.) oraz stopniowe zmniejszanie
udzia³u nale¿no�ci z tego tytu³u w strukturze aktywów banków [Kata 2010, s. 99].
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W Polsce, w pierwszych latach funkcjonowania interwencjonizmu kredytowego, mo¿na
by³o zauwa¿yæ zwiêkszone zainteresowanie banków udzielaniem kredytów preferencyj-
nych11, jednak¿e z czasem, w wyniku relatywnego (w stosunku do innych rodzajów kredy-
tów) zmniejszania siê mar¿y procentowej uzyskiwanej z tego tytu³u przez banki, liczba ban-
ków zainteresowanych tego typu dzia³alno�ci¹ wyra�nie zmala³a (rys. 2.).
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11 W II po³owie lat 90. umowy z ARiMR dotycz¹ce udzia³u w kredytowaniu preferencyjnym rolnictwa
podpisywa³o ponad 20 banków komercyjnych.
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Rysunek 2. Liczba banków1 udzielaj¹cych kredytów preferencyjnych oraz stopa dofinansowania2

ze strony ARiMR do kredytów inwestycyjnych (linia IP) w latach 2003-2009
1 Liczba ta nie uwzglêdnia BS, gdy¿ banki te uczestnicz¹ w udzielaniu kredytów preferencyjnych
za po�rednictwem banków zrzeszaj¹cych, z którymi bezpo�rednio podpisuje umowy ARiMR.
2 Ró¿nica pomiêdzy górnym limitem oprocentowania, okre�lanym jako pochodna stopy redy-

skontowej NBP (1,3 lub 1,5), a oprocentowaniem p³aconym przez rolników.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ARiMR oraz danych NBP.

PODSUMOWANIE

Interwencjonizm kredytowy powinien byæ rozpatrywany nie tylko przez pryzmat jego
funkcji alokacyjnej i proefektywno�ciowej w rolnictwie, ale przede wszystkim w kontek�cie
zawodno�ci rynku kredytowego (finansowego). Ogólnie ujmuj¹c chodzi o otwarcie mo¿li-
wo�ci uczestnictwa na rynku kredytowym jednostek dyskryminowanych w rozmaity spo-
sób, przyk³adowo postrzeganych przez po�redników finansowych jako nadmiernie ryzy-
kownych (niskie dochody, ma³a �przejrzysto�æ� informacyjna). W tym kontek�cie polityka
ta zmierzaæ winna do ³agodzenia szeregu niedoskona³o�ci rynku finansowego, takich jak:
asymetria informacji, ryzyko oportunizmu, wysokie koszty transakcyjne itd., to za� s³u¿yæ
bêdzie osi¹ganiu zak³adanych celów alokacyjnych i efektywno�ciowych w rolnictwie (po-
prawa sytuacji dochodowej gospodarstw, restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa itd.).
Natomiast wadliwie zaprojektowana i wdra¿ana interwencja, mo¿e generowaæ wysokie wy-
datki bud¿etowe oraz pog³êbiaæ nierówno�ci w sferze podzia³u. Ponadto mo¿e tak¿e powo-
dowaæ okre�lone zak³ócenia na rynku kredytów rolnych oraz w relacjach kredytowych
rolników z bankami (problem zmienno�ci kredytu, efekt wypierania, nadmierne uzale¿nienie
banków i rolników od subsydiów).
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Badania empiryczne pozwoli³y na czê�ciowe potwierdzenie wystêpowania niektórych
z wymienionych problemów w warunkach polityki kredytowej realizowanej w naszym kraju.
W przypadku innych, takich jak racjonowanie kredytów, nie dostarczy³y dowodów, i¿ takie
praktyki banków s¹ powodowane przez istnienie kredytów preferencyjnych.

W �wietle krytyki makroekonomicznych efektów interwencjonizmu kredytowego [Swin-
nen, Gow 1999] nale¿y uznaæ, i¿ optymalnym rozwi¹zaniem by³oby prowadzenie polityki
subsydiowanych kredytów do momentu usuniêcia lub z³agodzenia niesprawno�ci rynku
finansowego w rolnictwie i osi¹gniêcia okre�lonego poziomu rozwoju rynków pokrewnych
(rynku nieruchomo�ci rolnych, ubezpieczeñ itd.). Bardzo wa¿ne znaczenie ma w tym aspek-
cie reformowanie prawa w kierunku tworzenia efektywnych mechanizmów ochrony intere-
sów kredytodawców, w szczególno�ci uproszczenie procedur ustanawiania zabezpieczeñ i
egzekucji praw z nimi zwi¹zanych. Po¿¹dane jest tak¿e wdra¿anie rozwi¹zañ, które pozwoli³-
by na uelastycznienie procedur kredytowych oraz obni¿enie kosztów transakcyjnych i
kosztów zabezpieczeñ kredytowych, co jest szczególnie istotne dla drobnych producen-
tów rolnych [Kulawik 2001, s. 13].

Kluczowe znaczenie ma tak¿e tworzenie silnych i trwa³ych powi¹zañ pomiêdzy gospo-
darstwami rolnymi a bankami. Jest to tak¿e warunek powodzenia prowadzonej polityki
interwencjonizmu kredytowego. D³ugotrwa³e, oparte na wzajemnym zaufaniu, relacje po-
miêdzy rolnikami i bankami pozwalaj¹ na zmniejszenie asymetrii informacyjnej i ryzyka opor-
tunistycznych zachowañ kredytobiorców, a przez to ³agodzenie wymagañ banków co do
zabezpieczeñ. W efekcie sprzyja to tak¿e poprawie efektywno�ci polityki subsydiowanych
kredytów, m.in. na skutek ich lepszej alokacji w sektorze rolnym oraz zmniejszenia kosztów
transakcyjnych zwi¹zanych z ich udzielaniem.
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Summary

Government intervention in agricultural credit market for many years is the subject of reviews and
assessments, which to justify this policy or conversely show its low efficiency in achieving its macro-and
microeconomic objectives. The paper presents some theoretical and empirical arguments, that relate to
the assessment of the credit intervention in agriculture, from the perspective of its impact on removing
barriers to access to bank loans for farmers.
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S y n o p s i s. Funkcjonowanie po�rednictwa ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej
regulowane jest zapisami dyrektywy 92/WE/ 2002 r., która przewiduje istnienie dwóch
rodzajów po�redników w zakresie ubezpieczeñ: zale¿nych i niezale¿nych. Kraje cz³on-
kowskie w ramach implementacji dyrektywy mog¹ stosowaæ w³asny podzia³ i nazewnic-
two po�redników. Pozycja po�redników ubezpieczeniowych jest wyrazem stopnia roz-
woju poszczególnych rynków lokalnych i jednym z elementów ró¿nicuj¹cych te rynki.
Celem artyku³u jest okre�lenie pozycji poszczególnych kana³ów dystrybucji w �wiadcze-
niu us³ug ubezpieczeniowych.

WSTÊP

Udzia³ ubezpieczeñ w dzia³alno�ci gospodarczej poszczególnych krajów Unii Europej-
skiej (UE) [Przybytniowski 2007] jest zró¿nicowany i symptomatyczny dla okre�lenia stopnia
rozwoju rynku, poziomu �wiadomo�ci ubezpieczeniowej, a tak¿e zapotrzebowania na ochron¹
ubezpieczeniow¹. Rynki narodowe sk³adaj¹ce siê na jednolity rynek ubezpieczeñ, odgrywaj¹
zró¿nicowan¹ rolê w jednolitej przestrzeni ubezpieczeniowej UE [S³owiñski i in. 2005]. Dystry-
bucj¹ produktów ubezpieczeniowych w krajach UE zajmuj¹ siê ró¿ne podmioty, które wype³-
niaj¹ kana³y dystrybucji. Historycznie najstarsz¹ form¹ i zajmuj¹c¹ nadal poczesne miejsce w
systemach dystrybucji produktów wszystkich pañstw UE jest po�rednictwo ubezpieczenio-
we. Ustawodawstwo UE w sprawie dzia³alno�ci po�redników ubezpieczeniowych wywodzi
siê z Traktatu Rzymskiego. Traktat Rzymski przewiduje prawo swobodnego wyboru miejsca
dzia³alno�ci, tzn. zak³ada, ¿e ka¿dy obywatel kraju cz³onkowskiego Wspólnoty mo¿e wykony-
waæ swoj¹ dzia³alno�æ na terenie innego kraju cz³onkowskiego na zasadach okre�lonych
przez to pañstwo dla jego w³asnych obywateli. Traktat przewiduje tak¿e prawo wolnego
�wiadczenia us³ug1 . �wiadcz¹cy us³ugi mo¿e wykonywaæ swoj¹ dzia³alno�æ na terenie kraju

1 Ogólna swoboda �wiadczenia us³ug zosta³a zagwarantowana w traktacie rzymskim, a nastêpnie po-
twierdzona w Traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹ (art. 43 i art. 49 TWE). Liberaliza-
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cz³onkowskiego na tych samych zasadach, co obywatele tego pañstwa. Krajowe przepisy
prawne mog¹ byæ instrumentem wprowadzaj¹cym prawne ograniczenia [Kluèka 2009] pod
warunkiem, ¿e s¹ one jednakowe dla wszystkich i s¹ obiektywnie potrzebne.

Dyrektywa 2002/92/WE wprowadzi³a system rejestracji dla wszystkich po�redników
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, oparty na obszernym zestawie wi¹¿¹cych wymo-
gów w zakresie kwalifikacji zawodowych skierowanych na wzmocnienie ochrony konsu-
mentów w sprawach ubezpieczeñ. Kraje cz³onkowskie zosta³y zobligowane do przyjêcia
okre�lonych standardów w dziedzinie kwalifikacji zawodowych oraz minimalnych wymo-
gów w zakresie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej zawodowej i w
zakresie posiadanych gwarancji finansowych. Po�redników zobowi¹zano do informowania
klientów o relacjach z ubezpieczycielami oraz do uzasadniania przekazywanych rekomenda-
cji i porad. Zakres obowi¹zywania dyrektywy nie jest taki sam we wszystkich krajach cz³on-
kowskich [Majtánová, Bláhová 2008]2 . Dyrektywa zaniecha³a pos³ugiwania siê nazwami
broker lub agent ubezpieczeniowy (u¿ywanie tych terminów �wiadczy o podmiotowym
zakresie �wiadczenia us³ug ubezpieczeniowych). Przyjê³a kryterium czynno�ci wykonywa-
nych przez podmioty zajmuj¹ce siê po�rednictwem (zakres przedmiotowy �wiadczenia us³ug
ubezpieczeniowych).

W poszczególnych krajach UE rozwinê³y siê ró¿ne systemy dystrybucji us³ug ubezpie-
czeniowych o zró¿nicowanym poziomie udzia³u w rynku. Pomiêdzy krajami cz³onkowskimi
UE w zakresie korzystania z kana³ów dystrybucji us³ug ubezpieczeniowych istniej¹ pewne
podobieñstwa, mo¿na te¿ dopatrzeæ siê wielu ró¿nic. Wystêpuje zgodna tendencja zwiêk-
szania udzia³u w rynkach lokalnych nowych form sprzeda¿y obejmuj¹cej direct, bancassu-
rance itp. [Swacha-Lech 2008].

Celem artyku³u jest okre�lenie pozycji poszczególnych kana³ów dystrybucji w �wiad-
czeniu us³ug ubezpieczeniowych. Analiza �wiadczenia us³ug ubezpieczeniowych w krajach
UE zosta³a przeprowadzona na podstawie danych Comité Européen des Assurances (CEA).
Ze wzglêdu na ró¿nice w sprawozdawczo�ci ubezpieczeniowej w poszczególnych krajach,
analizie poddano jedynie dane z krajów, których sprawozdawczo�æ ubezpieczeniowa zawie-
ra³a najwiêcej zweryfikowanych informacji.

cja wykonywania us³ug przez podmioty i osoby fizyczne na terenie UE obejmuje zarówno dziedzinê
us³ug finansowych, jak i us³ug infrastrukturalnych, stworzenie paneuropejskiego rynku pracy, a tak¿e
poprawê klimatu dla rozwoju przedsiêbiorstw innowacyjnych. Artyku³y 49-55 TWE zakazuj¹ stoso-
wania ograniczeñ w swobodnym przep³ywie us³ug, jednak¿e nie definiuj¹ konkretnie, co nale¿y
rozumieæ przez �wiadczenie us³ug. Art. 50 podaje bardzo ogólne okre�lenie, stanowi¹c ¿e: us³ugami s¹
�wiadczenia wykonywane z regu³y odp³atnie, o ile nie s¹ one regulowane postanowieniami dotycz¹-
cymi swobodnego przep³ywu towarów, kapita³u i osób.

2 Committee of European Inusrance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS) w kwietniu
2006 roku opublikowa³ protokó³ dotycz¹cy wspó³pracy w³a�ciwych w³adz pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej w zakresie stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie po�rednictwa ubezpieczeniowego, który okre�la ramy wspó³pracy
w³a�ciwych w³adz w zakresie wdra¿ania dyrektywy. Protokó³ okre�la warunki porozumienia zawiera-
nego przez w³a�ciwe w³adze w celu podjêcia wspó³pracy i wymiany informacji, aby zapewniæ skutecz-
ny nadzór nad po�rednikami i umo¿liwiæ im dokonywanie pojedynczej rejestracji w UE [CEIOPS �
DOC � 02/06].
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KANA£ BEZPO�REDNI � PRACOWNICY UBEZPIECZYCIELA

W krajach UE podmioty wykonuj¹ce czynno�ci po�rednictwa ubezpieczeniowego s¹
ró¿nie nazywane. Najczê�ciej jednak na rynkach lokalnych (narodowych) spotykamy agen-
tów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. Ponadto us³ugi po�rednictwa mog¹
byæ wykonywane przez pracowników ubezpieczyciela. Podmioty te oferuj¹ konsumentom
mo¿liwo�æ wyboru zarówno oferty ubezpieczeniowej odpowiadaj¹cej potrzebom konsu-
menta, ubezpieczyciela, jak równie¿ po�rednika za pomoc¹, którego zostanie zawarta umo-
wa ubezpieczenia.

W tabeli 1. zaprezentowano udzia³ pracowników ubezpieczyciela w generowaniu sk³adki
przypisanej brutto ogó³em w latach 1996-2010. By³ on do�æ zró¿nicowany. Najwiêksz¹ sta-
bilno�ci¹ udzia³u pracowników w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto odznacza³ siê
rynek brytyjski. Za po�rednictwem kana³u bezpo�redniego w roku 1996 pozyskiwano na
nim 23% sk³adki przypisanej brutto, a w 2006 r. 23,3%. W roku 2010 udzia³ kana³u bezpo�red-
niego � w³asnych pracowników ubezpieczyciela wzrós³ do 24,1%. Na rynku w³oskim udzia³
pracowników zak³adów ubezpieczeñ w sk³adce przypisanej brutto by³ znacznie mniejszy �
w roku 1996 wynosi³ 13,8%, w 2006 r. 11,6%, a w 2010 roku zmniejszy³ siê do 11,3%. Niewielki
spadek udzia³u w rynku w³asnych pracowników ubezpieczyciela w generowaniu sk³adki
przypisanej brutto obserwuje siê tak¿e na rynku francuskim (24% udzia³u w roku 1996 i
oko³o 20% udzia³u w roku 2006 oraz 19% w roku 2010) i portugalskim (8,2% udzia³u w roku
1996 i 6,7% udzia³u w roku 2006, a w roku 2010 poni¿ej 6%). Na wskazanych rynkach udzia³
pracowników w³asnych ubezpieczyciela w pozyskiwaniu sk³adek wykazuje tendencjê male-
j¹c¹, chocia¿ nie nastêpuje to w sposób gwa³towny. Znacz¹cy spadek udzia³u kana³u bez-
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po�redniego obserwowano na rynku austriackim, polskim, s³owackim i s³oweñskim. W
roku 1996 za po�rednictwem w³asnych pracowników ubezpieczyciele w tych krajach pozy-
skiwali od 46% (Austria) do 69,2% (S³owacja) sk³adki przypisanej brutto. Na koniec 2006 r.
udzia³ ten zmniejszy³ siê do 26,2% w Austrii, 26,5% w Polsce, 49,8% na S³owacji oraz 3,4% w
S³owenii. Na koniec roku 2010 udzia³ pracowników ubezpieczyciela w sk³adce przypisanej
brutto w Austrii i w Polsce kszta³towa³ siê na poziomie oko³o 18%, na S³owacji � oko³o 39%,
natomiast w S³owenii nast¹pi³ wzrost udzia³u pracowników ubezpieczyciela w pozyskiwa-
niu sk³adki przypisanej brutto ogó³em do poziomu oko³o 26%. W analizowanych krajach
europejskich jedynie w Holandii udzia³ kana³u bezpo�redniego w sk³adce przypisanej brut-
to systematycznie wzrasta³. W roku 1996 kszta³towa³ siê na poziomie 21%, a w roku 2006 na
poziomie 31%, natomiast w roku 2010 osi¹gn¹³ oko³o 36%.

Sk³adka przypisana brutto ogó³em pozyskiwana przez podmioty �wiadcz¹ce po�red-
nictwo ubezpieczeniowe pochodzi³a z dwóch dzia³ów ubezpieczeñ: dzia³u I � ubezpieczeñ
na ¿ycie oraz dzia³u II � ubezpieczeñ maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych. W analizowa-
nych krajach europejskich �redni udzia³ pracowników towarzystw ubezpieczeñ w pozyski-
waniu ubezpieczeñ w dziale I w stosunku do �rednich warto�ci UE od roku 1996 kszta³towa³
siê w analizowanym okresie na poziomie oko³o 200%. W dziale II �redni udzia³ pracowników
towarzystw ubezpieczeñ w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w stosunku do �red-
nich warto�ci UE w latach 1996-2001 wykazywa³ tendencje malej¹ce. W roku 1996 udzia³ ten
wynosi³ niemal 182%. Nisk¹ warto�æ 116,25% udzia³u osi¹gn¹³ w roku 2001. Natomiast na
koniec roku 2006 osi¹gn¹³ poziom 151,27%. Niestety od tego momentu ponownie notowano
spadek udzia³u w rynku pracowników ubezpieczyciela w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej
brutto w dziale II. W roku 2010 nast¹pi³ ponowny spadek udzia³u do poziomu oko³o 115%.

Zmniejszanie �redniego udzia³u pracowników ubezpieczyciela w pozyskiwaniu sk³adki
przypisanej brutto wi¹za³o siê ze wzrostem znaczenia pozosta³ej sieci dystrybucji (direct,
bancassurance). Do roku 2000 �redni udzia³ pozosta³ej sieci dystrybucji w analizowanych
krajach by³ statystycznie nieistotny. Natomiast od 2000 r. wykazywa³ on sta³e tendencje
rosn¹ce. W roku 2000 plasowa³ siê na poziomie 1,43%, w roku 2006 przekroczy³ 15%, a w
roku 2010 �redni udzia³ tego kana³u w stosunku do �rednich UE wzrós³ do ponad 21,5%.

Do roku 2001 w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w dziale I nie by³ notowany
udzia³ pozosta³ej sieci dystrybucji. Sieæ ta od roku 2002 systematycznie zwiêksza³a w analizo-
wanych krajach swój �redni udzia³ w stosunku do �redniej UE. W roku 2002 udzia³ ten w dziale
I wynosi³ 0,25%, w roku 2006 wzrós³ do poziomu 13,31%, a w roku 2010 wzrós³ do 16%.

Podobnie w dziale II �redni udzia³ pozosta³ej sieci dystrybucji nie by³ notowany do
roku 2000. Natomiast od roku 2000 systematycznie wzrasta³, osi¹gaj¹c do koñca roku 2010
poziom ponad 47,24%. Niew¹tpliwie na wzrost �redniego udzia³u tej formy wp³yn¹³ postêp
technologiczny i rozwój technologii informacyjnej.

AGENCI UBEZPIECZENIOWI

Znaczenie agentów ubezpieczeniowych jako kana³u �wiadczenia us³ug ubezpieczenio-
wych by³o zró¿nicowane w wybranych krajach europejskich. W roku 1996 (tab. 2.) najwiêkszy
udzia³ w sk³adce przypisanej brutto zebranej za po�rednictwem agentów ubezpieczeniowych
odnotowano we W³oszech (57,2%). Stan taki nie utrzyma³ siê d³ugo. Na koniec roku 2006
udzia³ ten wynosi³ 38,2%, a do roku 2010 spad³ do poziomu oko³o 28%. Wysoki udzia³ agen-
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tów ubezpieczeniowych w zbiorze sk³adki przypisanej brutto w 1996 r. odnotowano w Portu-
galii (33,4%) i Hiszpanii (30,5%). Udzia³ tego kana³u w obu krajach by³ w miarê stabilny. Na
koniec roku 2006 za po�rednictwem agentów ubezpieczeniowych wygenerowano 29,9% sk³adki
przypisanej brutto w Portugalii i 28,4% w Hiszpanii. Natomiast w roku 2010 udzia³ agentów w
Portugalii zmniejszy³ siê do poziomu 28%, a w Hiszpanii do poziomu 25%. Du¿¹ stabilno�ci¹
w zakresie udzia³u agentów w sk³adce przypisanej brutto odznacza³ siê rynek francuski i
angielski. Na pocz¹tku analizowanego okresu w roku 1996 we Francji udzia³ agentów ubezpie-
czeniowych w sk³adce przypisanej brutto wynosi³ 22%, a w Wielkiej Brytanii 13%. Na koniec
roku 2006 udzia³ ten wynosi³ 23,3% we Francji oraz 13,4% w Wielkiej Brytanii. W roku 2010
udzia³ agentach ubezpieczeniowych na rynku francuskim nie zmieni³ siê i nada³ kszta³towa³ siê
na poziomie oko³o 23,3%. Natomiast w Wielkiej Brytanii wzrós³ do oko³o 15%. Brak precyzyj-
nych danych pozwala na analizê rynku holenderskiego dopiero od roku 2000. Od tego mo-
mentu udzia³ agentów ubezpieczeniowych w sk³adce przypisanej brutto kszta³towa³ siê na
poziomie powy¿ej 50%. Na koniec roku 2006 wyniós³ 57,4%. Do roku 2010 nast¹pi³ wzrost
udzia³u agentów w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto do poziomu 86%. Sta³y i dyna-
miczny wzrost udzia³u kana³u agencyjnego w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto cecho-
wa³ rynek austriacki. Agenci ubezpieczeniowi zwiêkszyli swój udzia³ w sk³adce przypisanej
brutto ogó³em z 0,4% w roku 1996 do 7,2% w roku 2006 oraz do oko³o 10% w roku 2010.
Natomiast agenci ubezpieczeniowi bardzo wyra�nie tracili udzia³ w pozyskiwaniu sk³adki na
rynku belgijskim. W roku 1996 za ich po�rednictwem pozyskano 8,7% sk³adki przypisanej
brutto, w roku 2006 ju¿ tylko 3,9%, a w roku 2010 nast¹pi³ dalszy spadek udzia³u do poziomu
oko³o 2% w roku 2010. W Polsce i S³owenii udzia³ agentów ubezpieczeniowych w sk³adce
przypisanej brutto ogó³em stale wzrasta³ z poziomu 37,7% w Polsce i 23,4% w S³owenii w roku
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1996 do poziomu 58,7% w Polsce i 51,5% w S³owenii w roku 2006. W roku 2010 udzia³ ten
wyniós³ niemal 68% na S³owenii, a w Polsce oko³o 63%. Wzrost udzia³u agentów zanotowano
tak¿e na S³owacji (11,% w roku 1996, 20,1% w roku 2006 oraz w roku 2010 25,5%).

Udzia³ agentów w pozyskiwaniu sk³adki ubezpieczeniowej w dziale I w stosunku do
�rednich warto�ci UE by³ wysoki. W roku 1996 r. udzia³ ten wynosi³ niespe³na 175% i by³ to
najni¿szy procent udzia³u w analizowanym okresie. Jednak¿e kana³ ten bardzo dynamicznie
zwiêksza³ swój udzia³, który w 2006 r. wyniós³ ponad 230%, a w roku 2010 kszta³towa³ siê na
poziomie niemal 240%.

W dziale II udzia³ kana³u agencyjnego w stosunku do �rednich warto�ci UE cechowa³a
stabilno�æ. W roku 1996 udzia³ agentów wynosi³ 116,3% i systematycznie wzrasta³, a¿ do
2001 r., kiedy osi¹gn¹³ poziom 145,7% i by³ to najwy¿szy procent udzia³u w analizowanym
okresie. Od tego momentu udzia³ kana³u agencyjnego w stosunku do �rednich warto�ci, UE
zmniejsza³ siê i w roku 2006 osi¹gn¹³ poziom 115,89%. Od roku 2008 nast¹pi³ wzrost udzia³u,
który w 2010 r. osi¹gn¹³ poziom 117,28%.

BROKERZY UBEZPIECZENIOWI

Podobnie, jak w przypadku innych kana³ów, udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w
pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w analizowanych krajach tak¿e odznacza³ siê zró¿-
nicowaniem. Najwy¿szy udzia³ w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto brokerzy ubez-
pieczeniowi w roku 1996 (tab. 3.) osi¹gnêli w Belgii � 59,2%. Jednak¿e ich udzia³ w pozyski-
waniu sk³adki stale siê zmniejsza³. W roku 2006 wyniós³ 35,5%, a w roku 2010 spad³ do
poziomu 26%. Analogicznie, jak w przypadku pracowników ubezpieczyciela i agentów ubez-
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pieczeniowych rynkiem najbardziej stabilnym dla brokerów by³a Wielka Brytania. Udzia³
brokerów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w roku 1996 kszta³-
towa³ siê na poziomie 50%, a w roku 2006 wzrós³ do 54,7%, a w roku 2010 spad³ do poziomu
oko³o 54%.Na rynku francuskim nie wyst¹pi³y znacz¹ce zmiany udzia³u brokerów w pozy-
skiwaniu sk³adki przypisanej brutto. Ich udzia³ jednak systematycznie wzrasta³. W roku
1996 wynosi³ 12%, w roku 2006 wzrós³ do poziomu 14,4%, a w roku 2010 do poziomu oko³o
15,6%. Tak¿e w Portugalii pozycja brokerów ugruntowa³a siê. W roku 1996 pozyskiwano za
ich po�rednictwem 7,7% sk³adki przypisanej brutto, a w roku 2006 oko³o 7,5% i do roku 2010
nie odnotowano zmian w tym zakresie. Do krajów o rosn¹cej pozycji brokerów ubezpiecze-
niowych zaliczyæ mo¿na tak¿e Polskê. W roku 1996 udzia³ brokerów w pozyskiwaniu sk³adki
przypisanej brutto wynosi³ 6,7%. Na koniec roku 2006 uzyska³ warto�æ 10,6%. Natomiast w
roku 2010 wzrós³ do poziomu oko³o 12,8%. Udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w pozyski-
waniu sk³adki przypisanej brutto w Austrii w roku 1996 wynosi³ 12%. W ci¹gu dziesiêciole-
cia podwoi³ siê. Natomiast w roku 2010 osi¹gn¹³ warto�æ 27,5%. W Hiszpanii natomiast na
pocz¹tku analizowanego okresu w roku 1996 udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w gene-
rowaniu sk³adki przypisanej brutto wynosi³ zaledwie 5,5%, a w roku 2006 wynosi³ ju¿ 21,7%.
Natomiast w roku 2010 osi¹gn¹³ warto�æ oko³o 27%. Tendencjê malej¹c¹ obserwowano w
tym zakresie na rynku w³oskim. W roku 1996 udzia³ brokerów w pozyskiwaniu sk³adki
przypisanej brutto wyniós³ 7,2%. Jednak¿e w kolejnych latach zmniejsza³ siê i w roku 2006
osi¹gn¹³ poziom 2,9%. Tendencja spadkowa utrzyma³a siê i w roku 2010 osi¹gnê³a warto�æ
1,9% udzia³u. Brokerzy ubezpieczeniowi natomiast bardzo intensywnie zwiêkszali swój udzia³
w generowaniu sk³adki przypisanej brutto ogó³em w S³owenii. Ich udzia³ w roku 1996 wyno-
si³ zaledwie 4,8%, a po up³ywie dziesiêciolecia by³ niemal dziesiêciokrotnie wy¿szy i wynosi³
w roku 2006 ponad 45%. Natomiast zgodnie z przewidywaniami specjalistów w roku 2010
osi¹gn¹³ ponad 56%. Udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypi-
sanej brutto w Holandii by³ bardzo niestabilny i odznacza³ siê du¿¹ amplitud¹ zmian. Od
roku 2003 nastêpowa³ wzrost udzia³u brokerów w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto.
W roku 2006 osi¹gn¹³ poziom 10,1%, a do roku 2010 udzia³ brokerów w generowaniu sk³adki
przypisanej brutto zmniejszy³ siê do poziomu oko³o 4%. Du¿a dynamika zmian udzia³u
brokerów w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto wystêpowa³a tak¿e na S³owacji. W
roku 1996 udzia³ brokerów wynosi³ niemal 20%. Bardzo szybko ulega³ podwojeniu, a nawet
potrojeniu, aby w roku 2006 osi¹gn¹æ poziom niespe³na 30%, a w roku 2010 wzrós³ do 35%.

�redni udzia³ kana³u brokerskiego w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w anali-
zowanych krajach w stosunku do �rednich UE kszta³towa³ siê na znacz¹co ni¿szym pozio-
mie. W 1996 r. udzia³ ten w dziale I wynosi³ niespe³na 10%, a w roku 2006 prawie 22%. W
latach 2007-2009 nast¹pi³ spadek udzia³u, a w roku 2010 ponowny niewielki wzrost do
poziomu poni¿ej 14%. Natomiast �redni udzia³ kana³u brokerskiego w analizowanych kra-
jach w stosunku do �rednich UE w dziale II wykazywa³ sta³e tendencje rosn¹ce. W 1996 r.
udzia³ ten wynosi³ niespe³na 13%, a w roku 2006 prawie 68%, natomiast w roku 2010 wzrós³
do poziomu 83,8%
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WNIOSKI

1. Poszczególne kraje UE maj¹ rozwiniête ró¿ne systemy dystrybucji us³ug ubezpiecze-
niowych o zró¿nicowanym poziomie udzia³u w rynku.

2. Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e najbardziej stabilnym rynkiem dystrybucji us³ug
ubezpieczeniowych jest Wielka Brytania. Natomiast najwiêksze zmiany w zakresie udzia-
³u poszczególnych kana³ów �wiadczenia us³ug ubezpieczeniowych wystêpuj¹ na ryn-
ku holenderskim.

3. W analizowanych krajach UE nastêpuje zmniejszanie udzia³u pracowników ubezpie-
czyciela w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto, które wi¹¿e siê ze wzrostem zna-
czenia pozosta³ej sieci dystrybucji (direct, bancassurance).

4. Kana³ brokerski jest najmniej podatny na zmiany koniunkturalne na rynku i odznacza
siê najwiêksz¹ stabilizacj¹ udzia³u w sk³adce przypisanej brutto na rynku europejskim.

5. W stosunku do �rednich warto�ci udzia³u poszczególnych kana³ów �wiadczenia us³ug
ubezpieczeniowych w wybranych krajach europejskich i w stosunku do �rednich war-
to�ci udzia³u tych kana³ów w UE, udzia³ w rynku poszczególnych kana³ów dystrybucji
w Polsce wskazuje na siln¹ pozycjê agentów ubezpieczeniowych. Stanowi¹ oni kana³
dominuj¹cy.
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INSURANCE SERVICES IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES

Summary

Insurance intermediation activity in European Union is regulated by 92/WE/2002 directive. The
directive divides insurance intermediaries in scope of insurance range into dependent and independent.
Members countries in frames of directive implementation may have own division and intermediaries
names. Insurance intermediation in individual countries is diverse. Insurance intermediation conditions
analysis gives answers for questions concerning its further development. Thus, the aim of this paper is to
analyses the position of individual distribution channels in insurance services.

Among EU member countries in scope of usage of distribution channels there are certain similarities but
also many differences may be noticed. On European markets there is coincident tendency to increase the share
in local markets of the rest of distribution net consisting of direct, bancassurance [Swacha-Lech 2008].
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