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ABSTRACT

The hardy nursery stock industry has become a very important part of agriculture.
Before and soon after Poland joined the European Union many different forms of
financial support for agriculture were introduced and are still available. The identification
of farms inclined to make investments by taking advantage of this support is of great
importance in formulating the general agricultural policy as well as financial credit
policies. This paper presents a classification of nursery farms according to how likely
they are to obtain various forms of credit to fund their investments.

Key words: ornamental nursery production, investment in nurseries, financial support for
horticulture

WSTĘP I CEL BADAŃ

Szkółkarstwo ozdobne jest szybko rozwijającym siędziałem ogrodni-
ctwa. Wartośćprodukcji towarowej w tym sektorze w 2005 roku wynosiła
blisko 1 mld zł(Jabłońska 2005). Czasy, w jakich żyjemy, wymagająjednak
od szkółkarzy coraz szybszych zmian wprowadzanych na większąskalę.
Zmiany, które przeobrażajądotychczasowe struktury gospodarstwa, nazy-
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wane strukturalnymi, dokonywane sąprzez inwestycje (Poczta i Czerwińska-
Kayzer 2002). W gospodarstwach szkółkarskich inwestuje sięw zakup
ziemi, budowęi rozbudowębudynków produkcyjnych (chłodnie, przecho-
walnie, hale, garaże), budowęi/lub rozbudowęosłon (szklarnie, bloki
tunelowe, tunele), a także w nawadnianie (deszczownie przenośne, belki
deszczujące, nawadnianie stałe), zakup maszyn w celu odnowy zużytego
majątku (inwestycje restytucyjne) lub jego powiększenia (inwestycje netto)
oraz zakup środków transportu. Realizacja tych inwestycji w szkółkach
może (lub mogła) byćfinansowana zasadniczo z dwóch źródeł: środków
własnych szkółkarza i środków obcych. W skład tych drugich wchodzą:
środki przedakcesyjne (program SAPARD, z którego można było uzyskać
dofinansowanie przed wejściem Polski do UE), środki strukturalne po
przystąpieniu Polski do UE oraz kredyty bankowe, w tym kredyty
preferencyjne dla rolników (Marosz 2003). Jak podająPoczta i Czerwińska-
Kayzer (2002), z punktu widzenia szeroko rozumianej polityki rolnej
i polityki kredytowej wobec rolnictwa ważnym zagadnieniem jest poznanie
gospodarstw, które podejmująinwestycje i wykorzystujądo tego kredyty
preferencyjne oraz środki przedakcesyjne iśrodki strukturalne z UE.

Celem tej pracy jest scharakteryzowanie szkółek roślin ozdobnych
oraz ich klasyfikacja według dwóch kryteriów: realizacji inwestycji
w szkółce w latach 2000-2006 orazźródełjej finansowania (środki własne,
kredyt preferencyjny, środki przedakcesyjne, środki strukturalne z UE).

MATERIAŁI METODY

Dane do badańzebrano w formie wywiadu standaryzowanego, który
przeprowadzono wśród 117 szkółkarzy z całego kraju. Pierwsza część
ankiety obejmowała dane personalne właściciela, takie jak wiek, wykształ-
cenie, liczba lat prowadzenia szkółki oraz dane o gospodarstwie – powierz-
chnia upraw, wielkośći wartośćprodukcji. Druga częśćdotyczyła rodzaju
inwestycji w szkółce w latach 2000-2006 i źródełjej finansowania. Wybór
gospodarstw byłcelowy, uzależniony głównie od zgody szkółkarza na
podanie danych dotyczących wartości inwestycji, wartości produkcji towa-
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rowej oraz źródełfinansowania inwestycji (środki własne, kredyty bankowe,
środki przedakcesyjne, środki z funduszy strukturalnych UE), stąd mała
próba gospodarstw szkółkarskich o powierzchni upraw poniżej 1 ha, które
w Polsce liczbowo przeważają. W celu uzyskania jak najbardziej wiary-
godnych danych na temat inwestycji wywiad przeprowadzano w rozmowach
bezpośrednich w szkółce lub przy okazji innych spotkań(konferencje
i wystawy), w okresie od sierpnia 2006 do czerwca 2008.

Na podstawie pracy Poczty i Czerwińskiej-Kayzer (2002) gospodarstwa
szkółkarskie podzielono na grupy według skali prawdopodobieństwa reali-
zacji inwestycji, a ich charakterystykęliczbowązamieszczonąw tabeli 1.
opracowano za wspomnianymi autorami, wykorzystując analizęlogitową,
odpowiednio zmodyfikowanądo potrzeb szkółek. Na tej podstawie wyło-
niono następujące typy gospodarstw szkółkarskich:

– szkółki wiodące, gdzie prawdopodobieństwo realizacji inwestycji
jest większe od 0,9;

– szkółki rozwojowe, gdzie prawdopodobieństwo realizacji inwestycji
mieści sięod 0,75 do 0,89;

– szkółki tradycyjne, gdzie prawdopodobieństwo realizacji inwestycji
mieści sięod 0,5 do 0,74;

– szkółki nierozwojowe, gdzie prawdopodobieństwo realizacji inwestycji
jest niższe od 0,5.

Próba badawcza szkółek nie jest reprezentatywna, można jąnazwać
próbąo charakterze tendencyjnym, a więc takim, który umożliwiałrealiza-
cjęzamierzonego celu. W tabelach podano równieżśredni poziom zatrud-
nienia, ponieważludzie odgrywająw tej dziedzinie ogrodnictwa ważnąrolę,
a koszty siły roboczej stanowiągłównąpozycjękosztów produkcji.

W drugim etapie badańgospodarstwa inwestujące podzielono na kolejne
grupy, a kryterium podziału było prawdopodobieństwo skorzystania tych
szkółek z finansowania inwestycji z zewnętrznych źródeł(program
SAPARD, fundusze strukturalne UE, kredyty preferencyjne itp.). Wy-
odrębniono następujące typy szkółek:

– szkółki agresywne, gdzie prawdopodobieństwo zewnętrznego finanso-
wania inwestycji mieści sięod 1 do 0,75;
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– szkółki odważne, gdzie prawdopodobieństwo zewnętrznego finanso-
wania inwestycji mieści sięod 0,74 do 0,5;

– szkółki skłonne do finansowania, gdzie prawdopodobieństwo
zewnętrznego finansowania inwestycji mieści sięod 0,49 do 0,25;

– szkółki wymagające postępu, gdzie prawdopodobieństwo zewnętrznego
finansowania inwestycji mieści sięod 0,24 do 0.

WYNIKI

Typy gospodarstw szkółkarskich według prawdopodobieństwa realizacji
inwestycji

Charakterystyka liczbowa wymienionych typów gospodarstw szkółkar-
skich jest przedstawiona w tabeli 1, a znaczenie poszczególnych grup
szkółek w rozwoju tej gałęzi w tabeli 2.

Szkółki wiodące stanowią29,5% wśród wszystkich badanych, ale ich
udziałw powierzchni produkcji badanej populacji wynosi aż79,3%
i 79,8% w wartości produkcji towarowej. Średnia powierzchnia gospo-
darstwa wynosi 17,4 ha, a średnia roczna wartośćprodukcji towarowej –
9,23 mln zł. Szkółki prowadzone sąprzez ludzi dobrze wykształconych
i z dużym doświadczeniem, średnia wieku – 49 lat. Sąto osoby dobrze
przygotowane do prowadzenia szkółek, często także pod względem mena-
dżerskim, i przedsiębiorcze, które swojąprzyszłośćwiążąz produkcją
szkółkarską. Lokalnie, szczególnie na wsi, gospodarstwa te tworząwiele
miejsc pracy, dając zatrudnienie średnio 38 osobom (tab. 1). Pomimo dobrego
wyposażenia w maszyny i inne urządzenia realizująnowe i duże inwestycje,
takie jak budowa nowoczesnych obiektów szklarniowych, bloków tunelo-
wych, hal i przechowalni, zakup specjalistycznych maszyn szkółkarskich
i ziemi (średnia roczna wartośćinwestycji w latach 2000-2006 wyniosła
2,57 mln zł). Grupa tych gospodarstw kształtuje strukturęi asortyment
produkcji w tym sektorze ogrodnictwa. Przez intensywne działania marke-
tingowe kreuje teżmodęi zapotrzebowanie rynku na dane produkty.
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T a b e l a 1

Charakterystyka szkółek według prawdopodobieństwa realizacji inwestycji w gospodarstwie
Characterization of ornamenal plant nurseries classified according to how likely they are to invest in their own

development

Średnia wartość
produkcji
towarowej

Mean value of
production

[mln zł/ M PLN]

Prawdopodo-
bieństwo

Probability of
investing in

own
development

Udział
szkółek

Percentage
of nurseries

[%]

Średnia
powierzchnia

szkółki
Mean area

of farm

[ha] pojemniki
in

containers

grunt
in field

Wartość
inwestycji
Value of

investment

[mln zł/
M PLN]

Całkowite
zatrudnieniea

(liczba osób)
Staffing

levela

(number of
people)

Średni
wiek

właściciela
szkółki
(lata)
Mean
age of
owner
(years)

Wykształcenie,
wskaźnikb

Owner’s
education,

indexb

Perspektywa
prowadzenia

szkółki,
wskaźnikc

Future
involvement

in nursery
activities,

indexc

1-0,9 29,5 17,4 3,47 5,76 2,57 38,2 49 4,71 1,0

0,89-0,75 21,6 4,63 1,16 0,24 0,664 15,2 46 4,47 1,0

0,74-0,5 18,2 1,51 0,27 0,479 0,208 8,3 45 4,12 0,87

0,49-0 30,7 0,76 0,152 0,03 0,028 4,8 47 4,0 0,55

a – całkowite zatrudnienie oznacza równieżudziałwłaścicieli szkółek i ewentualnie członków rodziny;
– includes the owner and, if applicable, his family

b – wykształcenie: niepełne podstawowe – 1, podstawowe – 2, zawodowe – 3, średnie – 4, wyższe – 5;
– education: incomplete primary – 1, primary – 2, vocational secondary – 3, secondary – 4, higher/university – 5

c – praca w szkółce jako działalnośćpodstawowa – 1, praca w szkółce jako działalnośćdodatkowa – 0;
– nursery work as primary business activity – 1, nursery work in addition to other business activities – 0

Źródło: badania własne na podstawie ankiet – Source: Author’s own research based on questionnaires
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T a b e l a 2

Udziałposzczególnych typów szkółek w powierzchni upraw szkółkarskich,
wielkości i wartości produkcji oraz w wartości inwestycji [%]

Percentage share of different types of nurseries in terms of production area, size
and value of production, and the value of investments [%]

Produkcja towarowa
Total outputTypy szkółek

Types of nurseries

Powierzchnia
upraw

Production
area

wielkość
size

wartość
value

Inwestycje
Investment

value

Wiodące
Leading 79,3 72,5 79,8 74,1

Rozwojowe
Developing 15,0 19,6 12,1 19,2

Tradycyjne
Traditional 4,12 4,0 6,47 6,0

Nierozwojowe
Undeveloping 3,49 3,8 1,57 6,8

Źródło: badania własne na podstawie ankiet
Source: Author’s own research based on questionnaires

Szkółki rozwojowe stanowią21,6% wśród badanych. Od poprzedniej
grupy szkółek różniąsięareałem produkcji (średnia powierzchnia szkółki
wynosi 4,63 ha), wielkościąi wartościąprodukcji towarowej (średnio –
1,4 mln zł). Gospodarstwa prowadzone są przez nieco młodszych
szkółkarzy (średnia wieku 46 lat), równie dobrze wykształconych i wiążą-
cych swojąprzyszłośćz produkcjąszkółkarską. Zatrudniająone ponad
dwukrotnie mniej ludzi i sąsłabej wyposażone w sprzęt i maszyny z uwagi
na mniejszy areałprodukcji i niższe dochody, ale i tu podejmowane są
inwestycje, zwłaszcza w szkółkach wysoce wyspecjalizowanych (średnio
0,664 mln złrocznie w okresie 2000-2006). Wiele gospodarstw w tej
grupie można określićjako szkółki przejściowe, gdyżpo zwiększeniu
powierzchni produkcji i wprowadzeniu zmian w gospodarowaniu mogą
przejśćdo grupy wiodącej.

Szkółki tradycyjne stanowią18,2% wśród wszystkich badanych, ale
zajmująniewielkąpowierzchnię(4,12%). Średnia powierzchnia szkółki
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jest dośćmała i wynosi 1,51 ha, a średnia wartośćrocznej produkcji
towarowej – 749 tys. zł(tab. 1), co stanowi 6,47% wartości produkcji oraz
4% wielkości produkcji w badanych gospodarstwach. Wiele szkółek w tej
grupie może sięrozwijać, poszerzaćprodukcjęi wprowadzaćinwestycje na
większąskalę. Nakłady na inwestycje (udział6%) świadcząo tym, że wiele
gospodarstw jest zdolnych do inwestowania. Jednak realizacja inwestycji
z uwagi na mniejsząskalęprodukcji jest spowolniona lub rozciągnięta
w czasie. Średni wiek właściciela – 45 lat – wskazuje, że gospodarstwa
prowadząszkółkarze dośćmłodzi, a więc wydaje się, że skłonnośćdo
inwestowania powinna byćwiększa. W tej grupie sąteższkółkarze-
ogrodnicy, dla których prowadzenie szkółki nie jest jedynym źródłem
dochodu. Wskaźnik perspektywy prowadzenia gospodarstwa wynosi 0,87.

Szkółki nierozwojowe stanowiądużągrupę(30,7%), ale ich udział
w powierzchni produkcji jest niewielki, wynosi tylko 3,49%, średnia
powierzchnia szkółki – 0,76 ha. Sąto gospodarstwa produkujące na małą
skalę, głównie na lokalne i najbliżej położone rynki zbytu. Roczna wartość
produkcji towarowej wynosi średnio 152 tys. zł(tab. 1). Udziałtych
gospodarstw w produkcji towarowej jest jeszcze mniejszy i wynosi 1,57%.
Nakłady na inwestycje nie sąjednak małe, a ich wartośćpodana w procen-
tach jest nawet wyższa niżw grupie szkółek tradycyjnych. Jest tak,
ponieważw tej grupie znajduje siękilka szkółek, które powstały niedawno
i przez szybki rozwój oraz inwestycje chcądogonićlepiej wyposażone
gospodarstwa. W najbliższym czasie znajdąsięone na pewno w grupie
szkółek tradycyjnych lub rozwojowych. Szkółki prowadzone sąprzez ludzi
słabiej wykształconych – wskaźnik jest najniższy i wynosi 4,0. Niski jest
równieżwskaźnik perspektywy prowadzenia szkółki – 0,55 (tab. 1), co
oznacza, że prawie co druga osoba prowadząca szkółkęjest zaangażowana
w inne zajęcia, szukając dodatkowychźródełdochodu. Wiele szkółek w tej
grupie stosuje taktykęwykorzystywania dobrej koniunktury bez realizacji
większych inwestycji, dzięki czemu łatwiej im wycofaćsięz produkcji
i zmienićprofil gospodarstwa.
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Typy gospodarstw szkółkarskich według skłonności do finansowania
inwestycji środkami pochodzącymi z zewnątrz

Charakterystyka liczbowa wymienionych typów gospodarstw szkółkar-
skich jest przedstawiona w tabeli 3, a znaczenie poszczególnych grup
szkółek w rozwoju tej gałęzi w tabeli 4.

Szkółki agresywne stanowiątylko 15,4% wśród badanych. Sąprowa-
dzone przez ludzi młodych – średnia wieku wynosi 43 lata, oraz dobrze
wykształconych i przygotowanych do prowadzenia nowoczesnych gospo-
darstw szkółkarskich (tab. 3). Często jest to drugie lub nawet trzecie
pokolenie szkółkarzy, którzy swojąprzyszłośćwiążąz kontynuowaniem
produkcji szkółkarskiego materiału ozdobnego. Gospodarstwa sądośćduże
(choćnie zawsze), średnia powierzchnia szkółki wynosi 9,2 ha, a ich udział
w powierzchni produkcji wynosi 34,3%. Mająone także największy udział
w wielkości i wartości produkcji oraz w nakładach na inwestycje. Każde
gospodarstwo korzystało lub miało zamiar korzystaćz zewnętrznych form
wsparcia finansowego inwestycji. Dotyczyły one zwykle dużych przedsię-
wzięć, których nie można było zrealizowaćśrodkami własnymi mimo dużej
dochodowości produkcji. Do takich inwestycji realizowanych w latach
2000-2006 należały: budowa nowoczesnych szklarni o powierzchni od 3 do
5 tys. m2, budowa tuneli i bloków tunelowych do 5 tys. m2, hal przechowal-
niczych i produkcyjnych, chłodni, zakup specjalistycznych maszyn szkół-
karskich i ciągników oraz inne inwestycje specyficzne dla produkcji szkół-
karskiej, jak budowa lub rozbudowa kontenerowni, wyposażenie w belki
deszczujące, cienniki i inne.
Szkółki odważne stanowią 25,8% wśród badanych, a ich udział
w powierzchni upraw wynosi 24,2%. Od poprzedniej grupy różniąsię
wielkościąi wartościąprodukcji oraz skaląrealizowanych inwestycji.
Gospodarstwa sąprowadzone także przez młodych szkółkarzy, dobrze
wykształconych, wiążących swojąprzyszłośćz rozwojem szkółek. Nakłady
inwestycyjne sąmniejsze, ale odpowiednie do skali produkcji i areału
upraw w tych szkółkach, a sami szkółkarze często korzystali z zewnętrznych
źródełfinansowania inwestycji.
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T a b e l a 3

Charakterystyka szkółek według skłonności do finansowania inwestycji w gospodarstwie środkami pochodzącymi z
zewnątrz

Characterization of ornamenal plant nurseries classified according to how likely they are to use external sources to finance
investments for their own development
Średnia wartość

produkcji
towarowej

Mean value
of production

[mln zł/ M PLN]

Prawdopodo-
bieństwo

Probability
of seeking

external
finance

Udział
szkółek

Percentage
of nurseries

[%]

Średnia
powierzchnia

szkółki
Mean area of

farm

[ha]
pojemniki

in
containers

grunt
in field

Wartość
inwestycji
Value of

investment

[mln zł/
M PLN]

Całkowite
zatrudnieniea

(liczba osób)
Staffing

levela

(number of
people)

Średni
wiek

właściciela
szkółki
(lata)
Mean
age of
owner
(years)

Wykształcenie,
wskaźnikb

Owner’s
education,

indexb

Perspektywa
prowadzenia

szkółki,
wskaźnikc

Future
involvement

in nursery
activitiesc,

index
1-0,75 15,4 9,2 1,67 2,62 1,252 23,4 43 4,76 1,0

0,74-0,50 25,8 7,43 1,32 1,443 0,924 18,2 45 4,52 1,0

0,49-0,25 29,6 8,51 1,582 2,265 1,157 19,4 48 4,22 0,92

0,24-0 29,2 1,6 0,332 0,184 0,137 6,8 51 3,92 0,65

a – całkowite zatrudnienie oznacza równieżudziałwłaścicieli szkółek i ewentualnie członków rodziny;
– includes the owner and, if applicable, his family

b – wykształcenie: niepełne podstawowe – 1, podstawowe – 2, zawodowe – 3, średnie – 4, wyższe – 5;
– education: incomplete primary – 1, primary – 2, vocational secondary – 3, secondary – 4, higher/university – 5;

c – praca w szkółce jako działalnośćpodstawowa – 1, praca w szkółce jako działalnośćdodatkowa – 0;
– nursery work as primary business activity – 1, nursery work in addition to other business activities – 0

Źródło: badania własne na podstawie ankiet – Source: Author’s own research based on questionnaires
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T a b e l a 4

Udziałposzczególnych typów szkółek w powierzchni upraw szkółkarskich,
wielkości i wartości produkcji oraz w wartości inwestycji [%]

Percentage share of different types of nurseries in terms of production area, size
and value of production, and the value of investments [%]

Produkcja towarowa
Total outputTypy szkółek

Types of nursery

Powierzchnia
upraw

Production
area

wielkość
size

wartość
value

Inwestycje
Investment

value

Agresywne / Agresive 34,3 34,0 40,2 36,1
Odważne / Courageous 24,2 26,9 22,2 26,6
Zdolne do korzystania
z zewnętrznychźródeł
finansowania
Able to use financial credits

32,4 32,3 34,8 33,3

Wymagające postępu
Needed development 7,3 6,8 2,8 4,0

Źródło: badania własne na podstawie ankiet
Source: Author’s own research based on questionnaires

Szkółki zdolne do korzystania z zewnętrznych źródełfinansowania
stanowiąnajliczniejszągrupę. Ich udziałw badanej populacji wynosi
29,6%, a średnia powierzchnia szkółki – 8,51 ha. Gospodarstwa są
prowadzone przez starszych szkółkarzy (średnia wieku 48 lat), słabiej
wykształconych (wskaźnik 4,22) i nie wszyscy wiążąswojąprzyszłość
z prowadzeniem szkółek. Wielu szkółkarzy w tej grupie zdążyło ukształ-
towaćjużswoje gospodarstwa, a inwestujągłównie po to, by utrzymać
produkcjęna wysokim poziomie. Inwestycje sądośćduże – 33,3% całko-
witych nakładów (tab. 4), finansowane głównie ze środków własnych.
Gospodarstwa mogąfinansowaćje kapitałem własnym, ponieważuzyskują
bardzo wysokie dochody. Wartośćprodukcji towarowejśrednio na szkółkę
wynosi 4,232 mln zł.

Szkółki wymagające postępu sąrównie licznągrupąco poprzednia –
29,2% wśród badanych. Prowadząje starsze osoby (średnia wieku 51 lat),
nie zawsze wiążące swojąprzyszłośćz produkcjąszkółkarską. Najniższy
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jest równieżpoziom wykształcenia. Właściciele gospodarstw nie sązainte-
resowani zwiększaniem nakładów na inwestycje oraz pozyskiwaniem na te
cele środków z zewnątrz. Mimo iżjest to liczna grupa, ma niewielki udział
w powierzchni upraw szkółkarskich (7,3%) oraz w wartości produkcji
towarowej (2,8%). Gospodarstwa te nie mająwpływu na rozwój szkółkarstwa
jako gałęzi, podążająraczej drogąwytyczonąprzez wcześniej omawiane
grupy. Wielu szkółkarzy słabiej zna zagadnienia związane z produkcją
szkółkarskąi marketingiem. Korzystająz dobrej koniunktury, uzyskując
dośćwysokie dochody, a inwestująprzeważnie tyle, by utrzymaćsięna
rynku. Wartośćinwestycji stanowi tylko 4% nakładów inwestycyjnych
ogółem, to jestśrednio 137 tys. złna gospodarstwo w omawianych latach.

PODSUMOWANIE

Inwestycje sąprowadzone głównie w szkółkach dużych i bardzo
dużych, o powierzchni upraw powyżej 2 ha. Gospodarstwa te zaliczono
do grupy wiodących i rozwojowych. Prawdopodobieństwo realizacji
inwestycji w tych szkółkach jest wysokie i wynosi od 0,75 do 1. Szkółki te
charakteryzuje wysoka wartośćprodukcji towarowej, dobra organizacja
i duże zatrudnienie. W realizowaniu inwestycji jednak nie zawsze wyko-
rzystująśrodki z zewnątrz i tylko częśćz nich może byćzaliczona do
grupy szkółek agresywnych. Większośćgospodarstw znajduje sięw grupie
szkółek zdolnych do korzystania z kredytów. Szkółkarze prowadzący
mniejsze gospodarstwa, zwykle do 2 ha powierzchni upraw, mimo iżczęsto
osiągajądośćwysoki poziom produkcji, rzadziej korzystająz dostępnych
form kredytowania inwestycji – z uwagi na wiek lub słabsze wykształcenie.
W przyszłości może to skutkowaćhamowaniem rozwoju tych szkółek,
zwłaszcza w perspektywie rosnących kosztów pracy.
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