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Abstract: Grupy producentów s¹ jedn¹ z form zespo³owej dzia³alnoci producentów rolnych
w krajach wysoko rozwiniêtych. Stanowi¹ one podstawowy element struktury zorganizowanego
rynku produktów rolnych, jednoczenie s¹ wa¿nym instrumentem restrukturyzacji obszarowej i produkcyjnej rolnictwa. Równie¿ w Polsce ta forma zorganizowania rolników jest coraz bardziej
popularna. Okazuje siê jednak, ¿e pomimo wielu pozytywnych aspektów dzia³alnoci grupowej,
jest to proces trudny i z³o¿ony, obejmuj¹cy ca³¹ sferê uwarunkowañ, wynikaj¹cych m.in. z restrukturyzacji rolnictwa i jego otoczenia, zmian warunków instytucjonalnych funkcjonowania rynku.
Rozwój grup producenckich napotyka wiele barier zarówno natury ekonomicznej, organizacyjnej,
jak i wiadomociowej. Interesuj¹ce wydaje siê zatem identyfikowanie czynników stymuluj¹cych
i ograniczaj¹cych ten rozwój. Celem podjêtych rozwa¿añ jest ocena stanu wiedzy i postaw rolników wobec grup producentów rolnych w wietle przeprowadzonych badañ ankietowych.

WPROWADZENIE
Introduction

Grupy producenckie pojawi³y siê w Polsce na pocz¹tku lat 90. XX w. jako
sposób obrony rolników przed skutkami ¿ywio³owych przemian zwi¹zanych
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej. Proces transformacji gospodarczej okaza³ siê szczególnie trudny dla rolnictwa. W gospodarce nakazowo-rozdzielczej
producent mia³ zapewniony zbyt produktów rolnych, co gwarantowa³a mu kontraktacja. Po urynkowieniu w miejsce dawnych pañstwowych i spó³dzielczych
struktur w obrocie towarami rolno-¿ywnociowymi pojawi³ siê porednik reali-
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zuj¹cy wysokie zyski kosztem os³abionych i rozproszonych producentów. Po raz
pierwszy pojawi³y siê problemy ze sprzeda¿¹, gospodarka niedoborów zmieni³a
siê w gospodarkê nadwy¿kow¹.
Dodatkowo du¿e rozdrobnienie na poziomie producentów rolnych pogarsza
ich sytuacjê przetargow¹ i wp³ywa na niski stopieñ powi¹zañ z rynkiem. Niski
poziom integracji, brak wstêpnego przetworzenia powoduje oddanie wartoci
dodanej innym ogniwom w procesie produkcji ¿ywnoci. Rynek rolny wiêc ma
asymetryczny charakter, w którym dzia³aj¹cy w warunkach doskona³ej konkurencji rolnicy stykaj¹ siê z oligopolistycznymi strukturami rynku zaopatrzeniowego i strukturami rynku zbytu o charakterze konkurencji monopolistycznej b¹d
oligopolu. W tak ukszta³towanym modelu rynku na najs³abszej pozycji z punktu
widzenia konkurencji s¹ rolnicy. W tej sytuacji szans¹ jest tworzenie zespo³owych form gospodarowania, w tym m.in. grup producenckich, wzmacniaj¹cych
ich pozycjê konkurencyjn¹ na rynku.
POJÊCIE, ISTOTA I ZNACZENIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH
The Concept, Essence, and Significance of Agricultural Producer Groups

Pojêcie grupa producentów lub grupa producencka pojawi³o siê w Polsce na pocz¹tku lat 90. XX wieku. Mimo to nie ma w polskiej literaturze jasno
sprecyzowanej definicji grupy producenckiej. Spó³dzielczoæ pozostawi³a z³e skojarzenia, dlatego próbowano inaczej nazwaæ zjawisko odradzaj¹cego siê oddolnego ruchu spó³dzielczego. Zaczê³y funkcjonowaæ ró¿ne pojêcia: grupa producencka, zespó³ producencki, grupa marketingowa itp., jako okrelenia niekojarz¹ce siê z tradycyjnie rozumian¹ spó³dzielczoci¹ rolnicz¹. Najczêciej pojêcia te u¿ywane s¹ zamiennie, mimo ¿e istniej¹ miêdzy nimi doæ istotne ró¿nice.1 Grupa producentów jest to nazwa funkcjonalna oznaczaj¹ca ka¿d¹ zorganizowan¹ dzia³alnoæ producentów rolnych. Nie oznacza ona zatem szczególnej
formy prawnej.
Wed³ug J. Ma³ysza2 grupa producencka (zespó³ producencki) tworzona
jest oddolnie, w trybie dobrowolnym w celu zespo³owego zbywania swej produkcji (³atwiejszy zbyt, korzystniejsze ceny, ni¿sze ceny rodków produkcji).
Rolnicy wspólnie dzia³aj¹cy maj¹ u³atwiony dostêp do informacji rynkowej
i naukowej, do zewnêtrznych róde³ finansowania, a tak¿e maj¹ wiêksze mo¿liwoci inwestowania.
A. J. P a r z o n k o, Doradztwo rolnicze czynnikiem stymuluj¹cym rozwój rolniczych grup
producenckich, [w:] Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiêbiorczoci zespo³owej rolników,
SGGW, Warszawa 2000, s.139.
2
J. M a ³ y s z, Procesy integracyjne w agrobiznesie, CDiEwR, Poznañ 1996, s.1314.
1
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W zbli¿ony sposób grupy te definiuje K. Kubiak3, okrelaj¹c je jako organizacje producenckie (zwi¹zki, zespo³y, grupy), które stanowi¹ wolne zrzeszenia
powo³ywane do ¿ycia dla prowadzenia wspólnej dzia³alnoci, najczêciej zbytu
swojej produkcji. Podkrela pe³n¹ dobrowolnoæ i oddolnoæ tworzenia grup
producenckich. Zwraca uwagê na eliminowanie wzajemnej konkurencji i zastêpowanie jej wspó³prac¹ dla osi¹gniêcia wspólnych celów. S¹ to zazwyczaj cele
dorane, czyli sprzeda¿ nadwy¿ek przez jeden kana³ dystrybucji.
Je¿eli zespó³ producencki tworzony jest tylko w celu zbywania surowca do
firmy przetwarzaj¹cej surowiec, mówimy wówczas, ¿e jest to rynek pierwotny.4
Natomiast grupa marketingowa wed³ug J. Ma³ysza, powstaje wówczas, gdy
zespó³ producencki wykracza swoj¹ dzia³alnoci¹ poza rynek pierwotny. Przejcie od grupy producenckiej do grupy marketingowej odbywa siê w sposób ewolucyjny. Podstawowa zmiana, która musi nast¹piæ, to zast¹pienie zarz¹dzania dystrybucj¹ przez zarz¹dzanie marketingowe. Grupa marketingowa powinna prowadziæ analizê rynku, analizê zachowañ konsumentów, stosowaæ ró¿ne formy promocji, by dostosowaæ poda¿ do popytu. W grupie marketingowej wiêkszy nacisk
k³adzie siê na marketing ni¿ na technologiê produkcji.5
Wed³ug K. Kubiaka grupa marketingowa definiowana jest podobnie. Jest ni¹
zespó³ producencki, który organizuje sprzeda¿ swoich produktów do ró¿nych
grup odbiorców, wykorzystuj¹c ró¿ne kana³y dystrybucji (hurtownie, gie³dy towarowe). Oprócz realizowania celów doranych, dostosowuje ona swoj¹ przysz³¹ produkcjê do zapotrzebowania rynku.
W literaturze mo¿na spotkaæ tak¿e okrelenie producencka grupa marketingowa. Na przyk³ad E. Pude³kiewicz zwraca uwagê na fakt, ¿e podstawowym
zadaniem grupy producenckiej jest prowadzenie wspólnej produkcji jednego lub
wielu towarów, a nastêpnie po odpowiednim przygotowaniu i standaryzacji du¿ych partii towarów zbycie po korzystnych cenach. Wspó³praca ta dotyczy czterech obszarów rolniczej dzia³alnoci: zaopatrzenia w rodki produkcji, produkcji, marketingu i wspólnego u¿ytkowania maszyn (po³¹czenie funkcji produkcyjnej i marketingowej).

3
K. K u b i a k, Formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych dzia³aj¹cych w rolnictwie i ogrodnictwie oraz organizacje producentów, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa, Warszawa 1997.
4
M. L e m a n o w i c z, Dzia³alnoæ grup producenckich w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:]
Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Uni¹ Europejsk¹, SGGW,
Warszawa 1999, s. 210.
5
J. ¯ m i j a, L. K u c z e k, Formy wspó³pracy gospodarstw rodzinnych, [w:] Kierunki i mo¿liwoci zmian w organizacji gospodarstw i przedsiêbiorstw rolniczych w procesie modernizacji
obszarów wiejskich w Polsce, pod red. A. P. Wiatraka, SGGW, Warszawa 2000, s. 182.
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Z kolej wed³ug W. Boguty6 powszechnie u¿ywane pojêcie grupy producentów to nic innego jak spó³dzielnie zrzeszaj¹ce producentów rolnych, tworzone
w celu wspólnej sprzeda¿y. Jego zdaniem termin grupa producentów rolnych
nie oznacza formy prawnej zorganizowania siê producentów, a jedynie wskazuje
na charakter i funkcje spe³niane na rynku przez tak¹ organizacjê. S¹ to zatem
spó³dzielnie bran¿owe, które maj¹ na celu koncentracjê i ujednolicenie poda¿y,
dostosowanie jej do potrzeb rynku, zw³aszcza pod k¹tem jakoci i iloci, a tym
samym pozytywne oddzia³ywanie na organizacjê rynku.
Na podstawie przedstawionych definicji mo¿na stwierdziæ, ¿e organizowanie siê rolników w grupy producenckie i marketingowe jest zachowaniem przedsiêbiorczym. Rolnicy, przyjmuj¹c aktywn¹ postawê, podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce
na celu dostosowanie ich gospodarstw do ci¹gle zmieniaj¹cych siê warunków na
rynku.
Cele, dla jakich rolnicy organizuj¹ siê i wspó³pracuj¹ w ramach grup producenckich, mo¿emy ogólnie podzieliæ na cele o charakterze gospodarczym i cele
o charakterze spo³ecznym.
Pierwszy rodzaj celów obejmuje prowadzenie wspólnie przez grupê ka¿dej
formy aktywnoci gospodarczej, takiej jak skup i sprzeda¿ produktów rolnych
oraz zaopatrzenie w rodki produkcji. Czasami wspó³pracuj¹cy rolnicy podejmuj¹ w ramach organizacji produkcjê oraz wiadcz¹ ró¿nego rodzaju us³ugi. Specyfik¹ dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez grupê producentów jest fakt,
¿e celem takiego dzia³ania jest zwiêkszenie zysków cz³onków grupy, a nie organizacji. Bardzo wa¿ne jest to, by powstaj¹ca grupa dostarcza³a swoim cz³onkom
wymiernych korzyci. Przejawem tych korzyci mo¿e byæ mo¿liwoæ sprzeda¿y,
uzyskiwania wy¿szej ceny lub lepszych warunków sprzeda¿y.
W ramach realizacji celów o charakterze spo³ecznym najczêciej wyró¿nia
siê dzia³ania:
 reprezentowanie swoich interesów w ró¿nych gremiach (cele lobbystyczne);
 prowadzenie i organizowanie dzia³alnoci wspieraj¹cej (organizacja szkoleñ, prowadzenie dzia³añ marketingowych);
 dzia³alnoæ spo³eczna na rzecz cz³onków i rodowiska lokalnego.
Wed³ug K. Witos³awa7 podstawowym celem tworzenia grup producentów
rolnych jest prowadzenie wspólnej dzia³alnoci gospodarczej, uzyskiwanie wy¿szych przychodów, pozyskiwanie rynków zbytu, dbanie o poprawê jakoci sprzedawanych, ograniczenie kosztów produkcji i zbytu wytwarzanych w grupie produktów, usprawnienie procesu produkcyjnego i pozyskiwanie informacji o kraW. B o g u t a [red.], Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych. Poradnik
informacyjno-szkoleniowy, Krajowa Rada Spó³dzielcza, Warszawa 2006, s. 10.
7
K. W i t o s ³ a w, Grupy producentów rolnych  szans¹ na usprawnienie dzia³alnoci gospodarstw produkcyjnych w Polsce, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2002, nr 1, s.113.
6
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jowych oraz zagranicznych rynkach zbytu. Ponadto celem grupy jest dostosowanie iloci i jakoci produkcji do oczekiwañ odbiorcy, koncentracja poda¿y oraz
zapewnienie ochrony rodowiska naturalnego.
Zdaniem W. Boguty8 g³ównym celem grupy producentów rolnych jest wprowadzenie na rynek produktów wytworzonych w gospodarstwach cz³onków. Powo³ywane s¹ po to, by pomóc producentom bêd¹cym cz³onkami grupy w dostosowaniu produkcji do potrzeb rynku przez wykszta³cenie efektywnych struktur
marketingowych, umo¿liwiaj¹cych zdobycie rynków zbytu produktów, zarówno
w kraju, jak i za granic¹. Jego zdaniem grupy stanowi¹ rozszerzenie dzia³alnoci
prowadzonej przez cz³onka w swoim gospodarstwie rolnym. Stwarzaj¹ rolnikom
mo¿liwoæ wprowadzenia swojej produkcji na rynek produktów uszlachetnionych dziêki podwy¿szeniu wartoci dodanej (np. wstêpne przetwarzanie).
Podsumowuj¹c, wród podstawowych korzyci zespo³owego gospodarowania producentów rolnych nale¿y wymieniæ:
 zapewnienie korzystniejszej pozycji wobec du¿ych podmiotów handlowych
i przetwórczych;
 mo¿liwoæ poszukiwania i otwierania nowych rynków;
- zapewnienie dostêpu do tañszych rodków produkcji i us³ug;
 mo¿liwoæ lepszego dostosowania produkcji do popytu i wymogów rynku;
 ograniczenie ryzyka i niepewnoci;
 zachowanie rodzinnego charakteru rolnictwa;
 ochrona miejsc pracy i zwiêkszenia dochodów.
ORGANIZACJA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE
Organization of Agricultural Producer Groups in Poland

Zasady organizowania siê producentów rolnych w grupy producenckie oraz
zwi¹zki grup producentów reguluj¹ przepisy ustawy z 15 wrzenia 2000 r. o grupach producentów i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw9, znowelizowanej ustawy z 18 czerwca 2004 r.10, a nastêpnie ustawy z 15 grudnia 2006.11
Ostatnia nowelizacja sprzyja poprawie konkurencyjnoci grup producentów rolnych. Zakres zmian obejmuje m.in.:

W. B o g u t a [red.], op. cit., s. 27.
Ustawa z 15 wrzenia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz zmianie
innych ustaw (DzU z 2000 r., nr 88, poz. 983).
10
Ustawa z 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich
zwi¹zkach oraz zmianie innych ustaw (DzU z 2004 r., nr 162, poz. 1694).
11
Ustawa z 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz zmianie innych ustaw (DzU z 2006 r., nr 251, poz. 1847).
8
9
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 mo¿liwoæ tworzenia grup producentów rolnych przez cz³onków dotychczasowych spó³dzielni, bêd¹cych rolnikami  producentami okrelonego produktu12;
 zwolnienie grup producentów rolnych z podatku od nieruchomoci wykorzystywanych wy³¹cznie do prowadzenia dzia³alnoci zwi¹zanej z realizacj¹ celów grupy;
 zniesienie podatku dochodowego od dochodów uzyskanych ze sprzeda¿y
produktów, dla których grupa zosta³a utworzona i pochodz¹cych z gospodarstw
jej cz³onków.
Istotne znaczenie w prawodawstwie dotycz¹cym omawianej problematyki
ma tak¿e ustawa z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego13, a tak¿e wykonawcze rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.14 Wymienione akty prawne
okrelaj¹ zasady organizowania siê producentów rolnych w grupy i ich zwi¹zki
oraz warunki, jakie powinny spe³niaæ grupy, by móc skorzystaæ z przewidzianych w ustawach form wsparcia.
Zgodnie z ustaw¹ o grupach organizacjê producenck¹ mog¹ tworzyæ, na
zasadach dobrowolnoci, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce
osobowoci prawnej oraz osoby prawne prowadz¹ce gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie dzia³ów specjalnych produkcji rolnej.
Ustawa o grupach producentów nie precyzuje formy organizacyjno-prawnej, w jakiej grupa ma powstaæ, zastrzega jednak, ¿e ma ona prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako samodzielny podmiot prawny. Nie oznacza to pe³nej dowolnoci w doborze formy organizacji. Ograniczenia wynikaj¹ przede wszystkim z przepisów aktów prawnych reguluj¹cych powstawanie i funkcjonowanie
poszczególnych podmiotów prawa.
Polskie prawo przewiduje szereg form prawnych zrzeszania siê producentów rolnych, s¹ to m.in. spó³dzielnie, spó³ki kapita³owe (spó³ka z o.o., spó³ka
akcyjna), zrzeszenia bran¿owe, stowarzyszenia. Ka¿da z tych form dzia³a na
podstawie innych uregulowañ ustawowych. Warto tu podkreliæ, ¿e nie istnieje
forma prawna gwarantuj¹ca sukces na rynku. Wyboru formy prawnej nale¿y

12
W ten sposób spó³dzielnie uzyskuj¹ prawo do wsparcia finansowego przys³uguj¹cego grupom producentów rolnych. W ustawie okrelone s¹ szczegó³owe warunki tworzenia grup w ramach spó³dzielni.
13
Ustawa z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw rynku chmielu, rynku
tytoniu oraz rynku suszu paszowego (DzU z 2003 r., nr 223, poz. 2221).
14
Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 lutego 2004 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mog¹ byæ tworzone grupy
producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkoci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby
cz³onków grupy producentów rolnych (DzU z 2004 r., nr 43, poz. 401).
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dokonywaæ na koñcu tworzenia grupy, gdy zosta³y ju¿ okrelone cele dzia³ania
i wizja realizacji tych celów.
FORMY WSPIERANIA GRUP PRODUCENTÓW W POLSCE
Forms of support for producer groups in Poland

Wsparcie grup producentów rolnych w Polsce mo¿e dotyczyæ zarówno ich
tworzenia, jak i funkcjonowania przez okres 5 lat od utworzenia. Pomoc ta jest
dostêpna z krajowych rodków publicznych i rodków unijnych udzielanych w latach 20042006 w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. W nowym okresie finansowania 20072013 s¹ to rodki z Europejskiego
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.15
O rodzaju udzielanej pomocy dla grupy producenckiej decyduje przede wszystkim rodzaj produktów, dla których zosta³a ona utworzona oraz termin zarejestrowania. W zwi¹zku z tym mo¿emy wyró¿niæ (lata 20042006):
1. Pomoc finansow¹ w ramach krajowych rodków publicznych  jest to
pomoc dla grup producentów rolnych zarejestrowanych do 30 kwietnia 2004.
Celem pomocy jest dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych,
poprawa efektywnoci gospodarowania, koncentracja poda¿y, organizowanie sprzeda¿y, a tak¿e ochrona rodowiska naturalnego.16 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wojewodów do koñca kwietnia 2004 r. do rejestru wpisano 76 grup.
W latach 20042006 wartoæ udzielonej pomocy wynios³a prawie 9,8 mln z³.
2. Wsparcie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (finansowane z Sekcji Gwarancji EFOiGR)  pomoc dostêpna by³a w latach 20042006
w ramach Dzia³ania 7  wsparcie grup producentów rolnych. Wsparcie dotyczy³o wszystkich grup wpisanych do rejestru grup producentów rolnych po 1 maja
2004 roku utworzonych w sektorach szczegó³owo okrelonych w za³¹czniku do
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 19 padziernika 2004.17 Realizacja tego dzia³ania ma pomóc grupom producentów osi¹gn¹æ unijne standardy produkcji oraz
wypracowaæ system wspólnej sprzeda¿y produktów.18 W ramach PROW z³o¿ono
W roku 2005 EFOiGR zosta³ podzielony na dwa odrêbne fundusze: Europejski Fundusz
Rolniczy Gwarancji, finansuj¹cy politykê rynkow¹ (I Filar WPR) i Europejski Fundusz Rolniczy
Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansuj¹cy politykê strukturaln¹ (II Filar).
16
Wysokoæ pomocy finansowej dla grup producentów jest ró¿na w poszczególnych latach
dzia³alnoci, szczegó³owe regulacje zawiera Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 30 stycznia 1996 r.
w sprawie szczegó³owych kierunków dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz sposobów ich realizacji (DzU nr 16, poz. 82 ze zm).
17
S¹ to wszystkie produkty poza objêtymi regulacj¹ w ramach wspólnej organizacji owoców
i warzyw.
18
Warunki wsparcia okrela Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 19 padziernika 2004 w spra15
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87 wniosków na kwotê ponad 8 mln z³ (przewidziana kwota wynosi³a a¿ 25,4
mln z³).
3. Pomoc dla grup i organizacji producentów rolnych w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw  wsparcie dotyczy wszystkich grup
wpisanych po 1 maja 2004 roku do rejestru19: grup producentów  grupy wstêpnie uznane; organizacji producentów  grupy uznane. Pomoc finansowa dla
wstêpnie uznanych grup producentów ma na celu wsparcie dochodzenia grupy
producentów do statusu uznanej organizacji producentów. Natomiast pomoc finansowa dla organizacji producentów owoców i warzyw (grupy uznane) polega
na dofinansowaniu funduszu operacyjnego w celu obni¿enia kosztów produkcji
owoców i warzyw, poprawy jakoci, dostosowania produkcji do potrzeb rynku
itp. Innym rodzajem pomocy s¹ rekompensaty finansowe z tytu³u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda¿y. Wartoæ pomocy udzielonej grupom producenckim w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw w latach
20042006 wynios³a prawie 85 mln z³ (pomoc przyznano 179 grupom producentów).
4. Inne formy pomocy  kredyty preferencyjne na realizacjê przedsiêwziêæ
inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo¿ywczym i us³ugach dla
rolnictwa przez grupy producentów rolnych, powsta³e na mocy ustawy z 15 wrzenia 2000 r. (Symbol GP), a tak¿e SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich (20022004), Dzia³anie 1.3.
Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych, Priorytet I  wspieranie
zmian i dostosowañ w sektorze rolno-¿ywnociowym. Dzia³anie to finansowane
jest z Sekcji Orientacji EFOiGR.20
W nowym okresie programowania 20072013 grupy producentów rolnych
mog¹ na dotychczasowych zasadach uzyskiwaæ pomoc finansow¹ na za³o¿enie
i wsparcie ich dzia³alnoci administracyjnej w okresie do 5 lat od zarejestrowania
oraz korzystaæ z kredytów preferencyjnych z linii GP.

wie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objêtych planem rozwoju obszarów wiejskich (DzU nr 6, poz. 324).
19
Regulacje dotycz¹ grup produktów: owoce, warzywa; owoce i warzywa; owoce przeznaczone do przetwórstwa; warzywa przeznaczone do przetwórstwa; owoce i warzywa przeznaczone
do przetwórstwa; grzyby jadalne; orzechy w³oskie i laskowe.
20
Dane Systemu Informacji Zarz¹dczej ARiMR, Departament Analiz Dzia³alnoci i Rozwoju
ARiMR (stan na 2.02.2007 r.).
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CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ
Characteristics of Survey Sample

Badaniami objêto 600 producentów rolnych z 13 gmin21 powiatu che³mskiego , przeprowadzono je w okresie od stycznia do kwietnia 2006 roku.23 Dobór
próby by³ przypadkowy. Podstawowym kryterium rekrutacji by³o prowadzenie
gospodarstwa rolnego.24 Nie stawiano ¿adnych dodatkowych kryteriów, uznano
bowiem, ¿e ka¿dy producent rolny mo¿e byæ potencjalnym cz³onkiem grupy,
tym bardziej ¿e celem badania by³o pozyskanie opinii dotycz¹cych ewentualnego
uczestnictwa w grupach, gdyby one powsta³y. W chwili prowadzenia badañ ankietowych grupy takie w powiecie che³mskim nie istnia³y.
Tak dobrana próba gospodarstw wprawdzie nie ma waloru reprezentatywnoci w stosunku do ca³ej populacji gospodarstw rolnych, ale mo¿na j¹ uznaæ za
próbê o charakterze tendencyjnym, zgodnym z realizacj¹ postawionego celu,
którym by³a ocena postaw i wiedzy rolników na temat funkcjonowania grup
producenckich oraz sformu³owanie wniosków, które w przysz³oci pozwoli³yby
na efektywniejsze wspieranie ich rozwoju i pokonywanie barier.
Respondenci to w wiêkszoæ rolnicy posiadaj¹cy doæ niskie wykszta³cenie:
zawodowe  42,1%, rednie zawodowe  22,4%, podstawowe  19,6%. Wy¿sze
wykszta³cenie posiada zaledwie 4,7% producentów. Bior¹c pod uwagê wiek, badani rolnicy w wiêkszoci mieli od 25 do 55 lat (prawie 87% ca³ej zbiorowoci).
Wród analizowanej zbiorowoci 37% posiada nastêpcê, natomiast 27,5%
nie posiada (trudno powiedzieæ  odpowiedzia³o a¿ 35,5%, uzale¿niaj¹c pozostanie nastêpcy od sytuacji dochodowej gospodarstwa w przysz³oci).
Wiêkszoæ respondentów posiada gospodarstwo o powierzchni od 5 do 30
ha (82,4%), s¹ to zatem gospodarstwa maj¹ce w wiêkszoci charakter rynkowy,
powinny byæ wiêc zainteresowane wspó³prac¹ w grupie na rzecz poprawy swojej
pozycji konkurencyjnej.
22

21
S¹ to gminy: Bia³opole, Che³m, Dorohusk, Dubienka, Kamieñ, Leniowice, Rejowiec
Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Uchanie, Wierzbica, ¯mud.
22
Powiat che³mski ma charakter typowo rolniczy, monofunkcyjny, z przewag¹ drobnej, tradycyjnej gospodarki ch³opskiej. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi ok. 17 tys.,
tj. 5,6% ogó³u gospodarstw Lubelszczyzny. Dominuj¹ gospodarstwa z grupy obszarowej 15 ha,
które stanowi¹ a¿ 53,7% ogó³u gospodarstw indywidualnych powiatu. rednia powierzchnia u¿ytków rolnych to 5,7 ha. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych  województwo lubelskie. Wyniki Spisu Powszechnego 2002, Urz¹d Statystyczny w Lublinie, Lublin 2003.
23
Inicjatorem badañ ankietowych by³a Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego, Wydzia³ Zamiejscowy w Che³mie. Badania przeprowadzili odpowiednio przeszkoleni ankieterzy. Autorka artyku³u by³a koordynatorem badañ.
24
Wed³ug ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego jest to posiadanie
gospodarstwa rolnego powy¿ej 1 ha u¿ytków rolnych (DzU nr 64, poz. 592).
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Tab. 1. Powierzchnia u¿ytków rolnych analizowanych gospodarstw
Agricultural area of the farms investigated
Grupy obszarowe (ha)
15
510
1015
1530
3050
50100
100 i wiêcej

% ogó³u gospodarstw
8,0
35,2
25,2
22,1
5,4
3,6
0,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników ankiety.

POSTAWY ROLNIKÓW WOBEC GRUP PRODUCENCKICH W WIETLE BADAÑ
ANKIETOWYCH ROLNIKÓW POWIATU CHE£MSKIEGO
Farmers Attitudes towards Producer Groups in Light of Questionnaire Surveys of Farmers
in the Che³m District

Celem badañ ankietowych by³o rozpoznanie postaw rolników wobec grup
producentów rolnych. W ankiecie zawarto pytania dotycz¹ce przede wszystkim
wiedzy na temat grup producentów (ród³a informacji, znajomoæ korzyci
z uczestnictwa w grupie), mo¿liwoci i warunków ich tworzenia w miejscu zamieszkania oraz oczekiwanego wsparcia. Zapytano tak¿e o potencjalne uczestnictwo w grupach, gdyby powsta³y na terenie powiatu, oraz o najwa¿niejsze
bariery ich rozwoju.
Podjêto próbê identyfikacji cech demograficznych i sytuacji rodzinnej respondentów, decyduj¹cych o postawach pozytywnych i negatywnych wzglêdem
grup producenckich. Brak nastêpcy, niskie wykszta³cenie czy podesz³y wiek to
czynniki, które nie motywuj¹ do podejmowania jakiejkolwiek aktywnoci.
Jak wynika z przeprowadzonych badañ, wiêkszoæ producentów s³ysza³o ju¿
o grupach producentów (78,7%). Mo¿na zaobserwowaæ pewien pozytywny zwi¹zek miêdzy wykszta³ceniem a wiedz¹ na temat grup producentów. Niski poziom
wiedzy prezentuj¹ g³ównie producenci z wykszta³ceniem niepe³nym podstawowym (42,3% ogó³u respondentów z tej grupy). Bior¹c pod uwagê wiek, nie
obserwujemy znacz¹cych ró¿nic w poziomie wiedzy o grupach producenckich
(do 65 lat  67,6% respondentów tej grupy wiekowej, powy¿ej 65  55,6%), dla
porównania do 25 i 35 lat  ok. 80,5%.
ród³em wiedzy o grupach s¹: telewizja (63% wskazañ), prasa (37,6%)
i ODR (22,3%). Innymi ród³ami informacji by³y: urz¹d gminy  17,9%; znajomi  12,4%; Izba Rolnicza  9%; rolnicy z grup producenckich  7%.
Istotnych informacji dostarczy³a odpowied na pytanie dotycz¹ce opinii na
temat potencjalnych korzyci, które mo¿e daæ uczestnictwo w grupie producenckiej (tab. 2).
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Tab. 2. Korzyci z cz³onkostwa w grupie producentów w opinii respondentów
Benefits from membership in a producer group in the opinions of respondents
Wyszczególnienie
Uzyskanie wy¿szego dochodu
Eliminacja poredników
U³atwienie pracy
Wsparcie finansowe UE
Koncentracja produkcji
Poprawa jakoci produktów
Wymiana dowiadczeñ
Dostêp do kredytów
Lepsza pozycja ekonomiczna
Wspólna promocja

% ogó³u wskazañ
37,3
35,5
30,3
17,5
14,3
6,4
5,1
4,4
4,1
2,1

ród³o: Opracowanie w³asne wyników ankiety.

Ponad 60% rolników zgadza siê ze stwierdzeniem, ¿e grupa producentów
mo¿e zapewniæ korzyci. Pozostali nie maj¹ zdania lub nie dostrzegaj¹ korzyci,
co wiadczy o niskim poziomie wiedzy. Rolnicy z najwy¿szym wykszta³ceniem
najczêciej wskazywali, ¿e grupy producentów zapewniaj¹ korzyci jej cz³onkom (tak i raczej tak  85,7% i 82,5% wskazañ).
Jak wynika z badañ, rolnicy s¹ zdania, ¿e grupy producentów to dobry
sposób, a¿eby zwiêkszyæ op³acalnoæ produkcji (78,8% wskazañ). Inne charakterystyczne opinie dotycz¹ce grup producenckich:
 grupy to wspólny sposób dzia³ania, który mo¿e przyczyniæ siê do sukcesu
rolników (74,3%);
 s¹ nieznane i nie wiadomo czego mo¿na siê po nich spodziewaæ (36,5%);
 s¹ pomys³em UE, który mo¿e siê sprawdziæ w Polsce (61,1%);
 s¹ zagro¿eniem dla indywidualnych gospodarstw rolnych (37,4%).
Na pytanie o szanse i warunki rozwoju w miejscu zamieszkania zaledwie
37% respondentów odpowiedzia³o twierdz¹co. Pozostali albo nie maj¹ zdania
(25%), albo udzielali odpowiedzi negatywnej (38,4%).
Rolnicy pytani o warunki tworzenia grup producenckich w ich miejscu zamieszkania najczêciej wskazywali chêæ zainteresowania i zorganizowania siê
samych rolników, wiêksz¹ wiadomoæ, co potwierdza tezê mówi¹c¹, ¿e jedn¹
z istotnych barier rozwoju grup jest bariera natury wiadomociowej i organizacyjnej (tab. 3).
Celem uzyskania informacji na temat potrzeb i rodzajów oczekiwanej pomocy w zakresie tworzenia grup producenckich zadano pytanie: czy pomoc jest
potrzebna i jakie wsparcie potrzebne jest przy tworzeniu grup. Zapytano tak¿e,
kto powinien udzieliæ pomocy.
W odpowiedzi a¿ 73,5% respondentów twierdzi, ¿e pomoc zewnêtrzna jest
potrzebna i niezbêdna przy tworzeniu grup. Co ciekawe, w opinii respondentów
najbardziej wskazana by³aby pomoc pracowników urzêdu gminy lub powiatu
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Tab. 3. Warunki tworzenia grup producenckich w opinii rolników
Conditions for setting up producer groups in the opinions expressed by farmers
Wyszczególnienie
Chêæ zaanga¿owania, zainteresowania
Chêæ zorganizowania siê m³odych rolników
Informacje
Op³acalnoæ
Wielkoæ gospodarstwa i skali produkcji
Sytuacja na rynku rolnym
Zaufanie
Ujednolicenie kierunku produkcji
wiadomoæ
Wsparcie z UE
Nieskomplikowane przepisy prawne

% ogó³u wskazañ
27,4
14,4
8,9
7,9
5,7
2,9
2,3
2,3
2,0
1,0
1,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników ankiety.

(53,5%), specjalistów z agencji rz¹dowych  ARiMR (24,2%) oraz ODR i Izb
Rolniczych (17,4%) i inne (4,9%).
Rolnicy najbardziej oczekuj¹ wsparcia: finansowego  66,2% wskazañ, doradczego  48%, organizacyjnego  25,9%, prawnego  22,3%, technologicznego  9%.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e jednym z bardziej po¿¹danych by³o wsparcie finansowe, zasadne by³o pytanie: czy rolnicy posiadaj¹ wiedzê na temat mo¿liwoci
uzyskania wsparcia finansowego, zarówno z krajowych rodków publicznych,
jak i funduszy unijnych. Okazuje siê, ¿e tak¹ wiedzê posiada ok. 34,5% rolników poddanych badaniu.
Przy tworzeniu grup producenckich bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest wybór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej grupy. Dlatego rolnicy zostali zapytani
o najdogodniejsz¹, ich zdaniem, formê zrzeszania siê producentów rolnych. Odpowiedzi wskazuj¹ przede wszystkim na zrzeszenie plantatorów (42,5%), jednak
du¿a grupa nie jest w stanie wskazaæ ¿adnej formy (38,3%), co wiadczy o niewiedzy w tym zakresie. Inne formy to: stowarzyszenie  6,8%, spó³ka z o.o. 
6,5%, zrzeszenie nieformalne  5,3%.
Z punktu widzenia celu przeprowadzonych badañ, kluczowe znaczenie mia³o pytanie dotycz¹ce zamierzeñ rolników wzglêdem grup producentów. Odpowiedzi wskazuj¹, ¿e rolnicy s¹ gotowi wejæ do grupy producenckiej, gdyby
powsta³a w okolicy, jednak czêsto warunkuj¹ to korzyciami, które by³yby ju¿
widoczne. Oznacza to, ¿e potrzebuj¹ czasu na podjêcie takiej decyzji. Stosunkowo niewielu rolników deklaruje chêæ uczestnictwa w tworzeniu grupy (zob. tab. 4).
W wietle uzyskanych odpowiedzi interesuj¹ce wydaje siê znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy rozmiary i kierunek produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwach respondentów sprzyjaj¹ podejmowaniu decyzji o cz³onkostwie w grupie producenckiej. Badania wskazuj¹, ¿e w wiêkszoci gospodarstw rolnych dominuje produkcja wielokierunkowa (35,6% wskazañ) i produkcja zbo¿a (39,1%),
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Tab. 4. Zamierzenia rolników wzglêdem grup producentów
Farmers intentions relating to producer groups
Wyszczególnienie
Udzia³ w grupie, gdyby powstawa³a w okolicy
Udzia³ w grupie po jakim czasie, gdyby przynios³a korzyci
Utworzenie grupy
Nie interesuje mnie udzia³ w grupie
Nie mam zdania

% ogó³u wskazañ
27,1
24,9
8,0
14,6
25,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników ankiety.

które jednak w wiêkszoci przeznaczane jest na spasanie. Brak specjalizacji jest
zatem powa¿nym ograniczeniem przy tworzeniu zespo³owej dzia³alnoci. Pozosta³e kierunki produkcji to: byd³o  8,3%, trzoda chlewna  6,4%, buraki cukrowe  5,1%, warzywa  3%, owoce  0,8%, inna  1,7%.
Kolejnym, wa¿nym czynnikiem warunkuj¹cym przyst¹pienie do grupy, jest
towarowoæ produkcji, okazuje siê, ¿e ponad 64% rolników sprzedaje powy¿ej
50% ca³kowitej produkcji. Oznacza to, ¿e gospodarstwa te s¹ powi¹zane z rynkiem i celowe by³oby cz³onkostwo w grupie, daj¹cej mo¿liwoæ ³atwiejszego zbytu, korzystniejszej ceny i ewentualnie wiêkszego ukierunkowania produkcji wed³ug potrzeb rynku. Gospodarstwa produkuj¹ce g³ównie na potrzeby w³asne, gdzie
towarowoæ kszta³tuje siê na poziomie do 25% produkcji, stanowi¹ zaledwie 12,8%
(towarowoæ pozosta³ych gospodarstw to od 25% - 50% produkcji  22,6%).
Producenci rolni jednak s¹ doæ krytyczni w stosunku do op³acalnoci produkcji poszczególnych kierunków produkcji. Ich zdaniem ¿adna produkcja nie
jest wystarczaj¹co op³acalna, jest to powa¿ny problem, rolnicy bowiem nie widz¹ dla siebie perspektyw i swoich dzieci, st¹d niska sk³onnoæ do jakiejkolwiek
aktywnoci. A¿ 36,1% rolników jest zdania, ¿e ¿adna produkcja nie jest op³acalna. W wietle powy¿szego, mo¿liwoæ specjalizacji wskazuje jedynie 38,5%, nie
widzi takiej mo¿liwoci 16,4%, nie ma zdania a¿ 45,1%, co wskazuje, ¿e rolnicy
przyjmuj¹ postawê oczekiwania co do tego, jak bêdzie kszta³towa³a siê sytuacja
na rynku rolnym w przysz³oci. Obserwujemy jednoczenie, ¿e im wy¿sze wykszta³cenie, tym wiêksza sk³onnoæ do podjêcia dzia³añ na rzecz specjalizacji
produkcji (46,4% wskazañ pozytywnych).
Mimo krytycznych ocen co do op³acalnoci, wielu rolników planuje inwestycje (49,1% wskazañ), jednak s¹ to rolnicy raczej m³odzi do 25 i 35 roku ¿ycia
(odpowiednio 55,6% i 60,1%), z wy¿szym wykszta³ceniem (57,1%) i g³ównie
z krótszym sta¿em pracy do 5 i 10 lat (odpowiednio 56,3% i 52,8%). Planowane
inwestycje to przede wszystkim: kupno i modernizacja maszyn  20,7% rolników;
budowa, rozbudowa oraz remonty w gospodarstwie  21,2%; kupno ziemi  5,1%.
Równoczenie a¿ 42,2% badanych rolników nie planuje ¿adnych inwestycji.
Z uwagi na fakt, ¿e grupy producenckie rozwi¹zuj¹ m.in. problem zbytu
produktów rolnych, zapytano rolników, w jaki sposób dokonuj¹ sprzeda¿y swo-
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Tab. 5. Formy zbytu produktów rolnych
Forms of sale of agricultural produce
Wyszczególnienie
Porednikowi
Sta³emu odbiorcy
Bezporednio do zak³adu przetwórczego
Na targowisku lokalnym
Inny sposób
Na gie³dzie w Elizówce

% ogó³u wskazañ
55,3
28,2
27,3
23,9
13,9
3,6

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników ankiety.

ich towarów. Odpowied na to pytanie pozwala stwierdziæ, czy rolnicy wykorzystuj¹ tradycyjne kana³y dystrybucji (targowisko, porednik) czy maj¹ sta³ych
odbiorców, co rozwi¹zuje w pewnym stopniu problem zbytu towarów i pozwala
przewidywaæ warunki wspó³pracy. Jak wynika z badañ, dominuj¹cym kana³em
zbytu jest porednik, który realizuje wysokie zyski kosztem os³abionych i rozproszonych producentów oraz sprzeda¿ na targowisku lokalnym (zob. tab. 5).
Kontrakty ze sta³ym odbiorc¹ posiada 28,2% respondentów.
Tab. 6. Bariery powstawania grup producentów
Barriers to setting up producer groups
Wyszczególnienie
Stosunki miêdzyludzkie, brak porozumienia i zgodnoci
Rozdrobnienie gospodarstw rolnych
Brak rodków finansowych  zad³u¿enie
Brak zainteresowania, chêci
Brak wiedzy
Brak informacji
Brak przekonania o korzyciach
Brak zaufania
Zró¿nicowanie produkcji rolnej
Bariera administracyjna (biurokracja)
Lêk przed nowymi inwestycjami
Nieznajomoæ przepisów prawnych, ksiêgowoci
Brak zbytu

% ogó³u wskazañ
11,5
10,8
8,0
7,9
7,2
7,2
4,9
4,9
3,8
3,1
2,9
2,5
2,1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników ankiety.

Ostatnie pytanie ankiety dotyczy³o barier powstawania grup producenckich.
Dane zawarte w tabeli 6 dowodz¹, ¿e wiele barier utrudniaj¹cych podejmowanie
dzia³alnoci grupowej ma pod³o¿e cile ekonomiczne, jednak zdecydowanie czêciej rolnicy wskazywali bariery natury wiadomociowej i organizacyjnej.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Conclusions

Jak wynika z przeprowadzonych badañ, rolnicy dostrzegaj¹ szereg korzyci
p³yn¹cych z cz³onkostwa w grupie producenckiej, wskazuj¹ m.in. mo¿liwoæ
uzyskania wy¿szego dochodu, eliminacjê poredników, koncentracjê produkcji
i u³atwienie pracy. Coraz wiêcej rolników widzi swoj¹ s³aboæ wobec wymagañ
rynku i zdaje sobie sprawê z tego, ¿e samodzielnie nie stan¹ siê licz¹cymi i równorzêdnymi partnerami dla organizacji wystêpuj¹cych w jego otoczeniu. Rolnicy
powinni zrozumieæ, ¿e inny rolnik mo¿e byæ partnerem, a nie konkurentem.
Dlatego powinni decydowaæ siê na podjêcie dzia³añ w grupie. Wzrost si³y ekonomicznej zintegrowanych producentów polega nie tylko na zwiêkszeniu skali dzia³alnoci, lecz tak¿e na wyeliminowaniu wzajemnej konkurencji i zast¹pieniu jej
wspó³prac¹.
Jednak oprócz tych pozytywnych postaw w stosunku do grup, mo¿na zaobserwowaæ tak¿e niepokoj¹ce problemy i trudnoci, które hamuj¹ ich tworzenie
i rozwój. Jest to przede wszystkim niska wiadomoæ rolników oraz brak pozytywnych dowiadczeñ w zakresie wspólnego dzia³ania (negatywne dowiadczenia ze
spó³dzielczoci¹, brak zaufania, stosunki miêdzyludzkie, lêk przed nowymi inwestycjami). Rolnicy prezentuj¹ z regu³y zachowawcze postawy, wprawdzie deklaruj¹ chêæ uczestnictwa w grupie, ale dopiero wtedy, gdy bêd¹ widoczne korzyci
wynikaj¹ce z cz³onkostwa, rzadko natomiast wykazuj¹ aktywn¹ postawê przy
tworzeniu grupy. Postawy pozytywne wzglêdem grup producenckich (zgodnie
z przewidywaniami) cechuj¹ przede wszystkim ludzi m³odych, wykszta³conych,
z doæ krótkim sta¿em pracy, którzy jednoczenie wykazuj¹ najwiêksz¹ aktywnoæ
inwestycyjn¹ i maj¹ doæ sprecyzowane plany rozwojowe swoich gospodarstw.
Kolejnym problemem jest niechêæ w rodowisku do sprawowania funkcji
liderskich lub nieumiejêtnoæ wykonywania takich funkcji oraz brak fachowej
wiedzy dotycz¹cej prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania grupy.
W wietle powy¿szego, wskazane by³oby podjêcie szerszej akcji informacyjnej dotycz¹cej warunków tworzenia i rozwoju grup producentów rolnych,
zw³aszcza pomocy finansowej dostêpnej zarówno z krajowych rodków publicznych, jak i rodków unijnych. Du¿¹ rolê maj¹ tu do odegrania instytucje funkcjonuj¹ce w otoczeniu rolnictwa, np. ODR, izby rolnicze, agencje rolne czy w³adze
samorz¹dowe. Poprawie konkurencyjnoci grup producentów rolnych sprzyja
tak¿e ostatnia nowelizacja ustawy o grupach producenckich (2006 r.), która wprowadzi³a liczne udogodnienia, m.in. w zakresie opodatkowania grup i uczestnictwa w nich cz³onków dotychczasowych spó³dzielni. Nale¿y jednak zdawaæ sobie
sprawê z tego, ¿e proces tworzenia grup producenckich jest procesem z³o¿onym
i d³ugotrwa³ym, obejmuj¹cym wiele uwarunkowañ zarówno natury organizacyjno-ekonomicznej, jak i psychologicznej.
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SUMMARY
Producer groups are one of the forms of collective activity of agricultural producers in most
EU countries. They constitute the basic constituent of the structure of the organized agricultural
produce market, at the same time being an important element in the restructuring of production and
farm size in agriculture. Also in Poland, the process of setting up producer groups started already
at the beginning of the 1990s. This turns out to be a complex and long-term process, which requires
transformation of the farmers consciousness, especially in the areas where cooperative forms of
farming were not accepted. At the same time more and more farmers see their weakness in the face
of market demands and realize that as single entities on their own they will not be equal partners to
be reckoned with by the organizations in their environments. This is why they decide to operate as
a group more and more often. The increased economic force of integrated producers lies not only
in enlarging the scale of activities but also in eliminating mutual competition and replacing it with
cooperation. Many barriers that make it difficult to start this kind of activities have strictly economic
causes but they are also barriers motivated by ones consciousness and organizational factors. That
is why all kinds of forms of support for this type of initiatives are necessary (extension service
centers, local government authorities, money from European Union funds).

