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Synopsis. Podjęto próbę objaśnienia hipotezy, że koszty transakcyjne decydują o formach gospodarki 
surowcowej w zakładach przetwórczych. Problem ten narasta, gdy przetwórstwo ma do czynienia z roz-
drobnionym rolnictwem i z tego punktu widzenia traci konkurencyjność wobec innych przetwórców.

Wstęp
Specyfika rozdrobnionego rolnictwa stawia przetwórców funkcjonujących w jego 

otoczeniu przed dylematem ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z gospodarką 
surowcową. Koszty te nie mogą się ograniczyć tylko do kosztów transportu surowców z 
innych regionów kraju, ale należy uwzględnić całokształt kosztów transakcyjnych [William-
son 1985]. Do kosztów tych można zaliczyć, np. poszukiwanie informacji o podmiotach 
i cenach, koszty negocjacji przy zawieraniu kontraktów, monitoringu transakcji, koszty 
egzekwowania, wprowadzenia sankcji itp. [Iwanek, Wilkin 1998]. 

Koszty te rosną, zwłaszcza wtedy, gdy występuje niedostosowanie struktur instytucjo-
nalnych do charakteru zasobów. Przedstawiciele nowej instytucjonalnej ekonomii nazy-
wanej przez Williamsona ekonomią kosztów transakcyjnych podkreślają rolę transakcji 
jako podstawowej jednostki analizy w badaniu organizacji gospodarczych [Wilkin 1995]. 
Czyżewski [2004] w swych teoretycznych rozważaniach nad modyfikacją teorii kompa-
ratywnych kosztów zarządzenia i produkcji Williamsona dowodzi, że w sektorze rolnym 
relatywnie najbardziej efektywne są struktury hierarchiczne. Wynika to z faktu, że silne 
bodźce rynkowe w sektorze rolnym są mniej efektywne niż w innych sektorach. Związane 
to jest ze specyfiką zasobów zawartych w rolnictwie. W związku z tym można wysunąć 
tezę, że sprawny mechanizm instytucjonalny może prowadzić do uzyskiwania rent przez 
producentów rolnych i przetwórców, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi na rynku. 
Renty te wynikają z obniżenia kosztów jednostkowych przy zwiększaniu skali produkcji 
i są możliwe do uzyskania dzięki instytucji dostosowywania ilościowego i jakościowego 
struktury produkcji do popytu przy niskim ryzyku ekonomicznym. Przetwórca również 
realizuje renty w sferze zbytu, obniża bowiem koszty transakcyjne związane chociażby 
ze zbiorem informacji o produkcie dostawców i odbiorcach. Teoretycznie renty te mogą 
zanikać w długim okresie, ale specyfika i niemobilność zasobów w sektorze rolnym 
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gwarantuje ich występowanie. Zjawisko to szczególnie może ujawniać się w regionach o 
rozdrobnionym rolnictwie, gdzie koszty transakcyjne podmiotów łańcucha żywnościowego 
zadecydują o ich konkurencyjności na jednolitym rynku rolnym. Rozważania te stały się 
przesłanką przedstawienia specyfiki rolnictwa rozdrobnionego i wynikającej z niej bariery 
w gospodarce surowcowej przetwórców. Na tym tle starano się ocenić stan przygotowania 
zakładów przetwórczych do konkurowania na szerszym niż tylko lokalnym rynku. Ilustracją 
empiryczną badanych zjawisk było rolnictwo i przetwórstwo województwa podkarpackiego. 

Specyfika rozdrobnionego rolnictwa a możliwości budowy baz 
surowcowych

Problemy rozwoju rolnictwa podkarpackiego ogniskują się  wokół niekorzystnej struktury 
agrarnej, a w konsekwencji złej relacji czynników wytwórczych. Średnia powierzchnia użyt-
ków rolnych w gospodarstwach rolnych wynosiła w 2003 roku 3,8 ha (w kraju 8,4 ha) i wzrosła 
o 0,4 ha w stosunku do 1996 roku. Jest to wynik procesu polaryzacji, który oznaczał wzrost 
liczby działek rolniczych i gospodarstw do 2 ha oraz gospodarstw jak na warunki badanego 
obszaru bardzo dużych o powierzchni ponad 10 ha1. Maleje liczba gospodarstw rolnych w 
latach 1996- 2002, a tempo tego zjawiska (4%) jest podobne jak w kraju. Charakterystyczne 
dla tych obszarów jest wysokie tempo przyrostu działek rolniczych do l ha. Możliwości po-
większenia gospodarstw zdeterminowane są malejącymi zasobami ziemi ze Skarbu Państwa 
(niski udział sektora publicznego w rolnictwie) oraz tempem likwidacji gospodarstw. W 1996 
roku 2,2% gospodarstw powiększyło swoją powierzchnię, zaś 2002 już tylko 1,2%.

Liczba ludności związanej z rolnictwem zmniejszyła się o 5%, ale w tym samym 
czasie tempo ubytku ziemi wynosiło 9,9%, a więc relacja tych czynników pogorszyła 
się. Już 1996 r. 57,8% gospodarstw indywidualnych posiadało wolne zasoby pracy, a w 
2002 prawie 75% . Ta niekorzystna relacja jest przesłanką do rozwoju pracochłonnych 
surowcowych kierunków produkcji rolnej. Wśród gospodarstw rolnych (pow. 1 ha)  
21,4% prowadzi produkcję głównie na rynek. W strukturze gospodarstw rolnych wg pierw-
szego źródła utrzymania rodziny działalność rolnicza występowała w 2002 r. w zaledwie 14% 
i uległa zmniejszeniu w porównaniu do 1996 roku 5%. Wyłącznie z działalności rolniczej 
vczerpie dochody 3,4% gospodarstw. Cechą charakterystyczną rozdrobnionych gospodarstw 
jest bezinwestycyjny charakter działalności rolniczej [Kata, Zając 2005]. Potwierdzają to 
wyniki spisu rolnego z 2002 roku, z których wynika, iż zaledwie 6% gospodarstw poniosło 
wydatki na zakup lub odtworzenie środków trwałych, a w latach 1996-200 l tylko 16% kre-
dytów pobieranych przez rolników przeznaczonych było na cele inwestycyjne [Kata 2003]. 
Niewielkie nakłady rolnicy tego regionu przeznaczają na bieżącą działalność średnio 0,7 
tys. zł. O trudności organizowania baz surowcowych w takim rolnictwie świadczy fakt, że 
w produkcji roślinnej brak jest koncentracji upraw. Około 60% areału pszenicy i 70% żyta 
uprawianych jest na plantacjach do 2 ha. Średnia powierzchnia plantacji rzepaku w 2003 r. 
wynosiła 3 ha, a w kraju 10 ha. Uprawa ziemniaków prowadzona jest ekstensywnie, średnia 
powierzchnia wynosi 0,3 ha, a 80% ogólnej powierzchni upraw prowadzone jest ID planta-
cjach do l ha. Rolnictwo rozdrobnione nie jest dostarczycielem odpowiedniej il . - buraków cu-
krowych i mimo rozwiniętej kontraktacji odnotowano regres w powierzchni upraw. W 1996 r.  
powierzchnia upraw wynosiła 10,4 tys. ha, a już w 2003 r. tylko 5,8 tys. ha. Również w 

1 Niewielki wzrost w omawianym okresie udziału (dużych gospodarstw (pow. 10 ha) w liczbie ogólnej, bo 0,5% 
przełożył się na prawie 5% wzrost udziału tych gospodarstw w strukturze powierzchni użytków rolnych.
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produkcji ogrodniczej w latach 1996-2003 odnotowano ograniczenie powierzchni upraw w od-
niesieniu do truskawek o 48%, warzyw o 5 9% oraz sadów o 14%. W kraju również odnotowano 
spadek odpowiednio o 29 i o 28%, ale w przypadku powierzchni sadów wystąpił wzrost o 9%. 

Rozdrobniony charakter produkcji zwierzęcej przejawia się niską obsadą trzody chlewnej 
(48 szt. na 100 ha, kraj 110 szt./100 ha). Obsada bydła wynosi 24,7 szt./100 ha i zmniejszyła 
się w porównaniu z 1996 r. o 48%, a ponad 82% gospodarstw utrzymuje od 1 do 2 szt. Kon-
sekwencją dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych jest wielokierunkowość produkcji. 
Cechą charakterystyczną w rozdysponowaniu jest duży udział w produkcji globalnej roślinnej 
sprzedaży targowiskowej i bezpośredniego spożycia (tab. 1).

Dotyczy to zwłaszcza zbóż, ziemniak ów czy warzyw. Wysoki udział strat w rozchodach 
świadczy o stosowaniu naturalnych metod przechowalnictwa. Znacznie większy udział ma 
przetwórstwo w zagospodarowywaniu pro duktów zwierzęcych (tab. 2).

Duży udział fermowej produkcji drobiarskiej w produkcji globalnej zadecydował o stosun-
kowo małym znaczeniu samozaopatrzenia w rozdysponowaniu żywca drobiowego. Bardzo 
niski udział w rozdysponowaniu produkcji globalnej mleka ma przetwórstwo. Zaledwie 1/5 
mleka trafia do mleczami, a ponad połowa jest przedmiotem obrotu targowiskowego. Wzrost 
wymagań mleczami co do ilości i jakości zmusił drobnych producentów do szukania zbytu 
na rynku lokalnym. Ocenę rozdysponowania produkcji globalnej przeprowadzono w odnie-
sieniu do struktury rozdysponowania produkcji globalnej w gospodarstwach prowadzących 
rachunkowość rolną w całym kraju.

Przetwórstwo województwa podkarpackiego dysponuje potencjalnymi mocami przerobo-
wymi znacznie przewyższającymi produkcję globalną większości produktów rolnych jedynie 
przetwórstwo ziemniaków nie występuje w omawianym regionie, choć warunki uprawy w 
tym relacje czynników wytwórczych są korzystne (tab. 3). 

Tabela 1. Rozdysponowanie produkcji roślinnej w [%] w woj. podkarpackim (zbiory = 100%)
Kierunki rozdysponowania Zboża 

ogółem
Owoce 
ogółem

Warzywa Rzepak Ziemniaki Buraki

Siew i sadzenie
Samozaopatrzenie
Sprzedaż targowa i inne kierunki
Przetwórstwo
Spasanie
Straty

6,9
6,3

14,8
12,3
56,6

3,1

-
34,5

-
58,3

-
7,2

-
73,9

-
10,9

-
15,2

-
-

61,4
36,4

-
2,2

12,8
15,4
12,0

-
42,6
17,2

-
-
-

100,0
-
-

• wliczona sprzedaż targowiskowa.
Źródło: obliczenia własne, dane Podkarpackie go Urzędu Wojewódzkiego za rok 2003.

Tabela 2. Rozdysponowanie produkcji zwierzęcej w % w woj. podkarpackim (produkcja globalna 
w tonach = 100%)
Kategorie żywca Przetwórstwo (skup) Sprzedaż targowiskowa Samozaopatrzenie
Żywiec wieprzowy
Żywiec wołowy i cielęcy
Żywiec drobiowy
Żywiec barani
Żywiec króliczy
Mleko

67,9
77,4
78,1
25,0
30,7
19,7

28,8
17,8
13,6
25,0
38,4
50,6

3,3
4,8
8,3

50,0
30,9
29,7

Źródło: jak w tabeli 1.
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Oznacza to, że przemysł będzie zmuszony do zakupów surowców z poza bezpośredniego
terenu działania. Moce przerobowe przetwórstwa wykorzystywane są w stopniu odpo-

wiadającym przeciętnym wskaźnikom w całych branżach krajowych. Może to świadczyć o 
tym, że przetwórcy nie natrafiają jak na razie na barierę popytu. W przetwórstwie mięsnym 
rozdrobnione rolnictwo Podkarpacia pokrywa potrzeby w zakresie żywca wołowego, drobiu i 
mleka (tab. 3). Dziwić może niski stopień wykorzystania mocy przerobowej w przetwórstwie 
mięsa baraniego oraz bardzo niski (17%) wskaźnik pokrycia potrzeb surowcowych przez 
województwo podkarpackie. To na terenach górskich i podgórskich są doskonałe warunki do 
chowu owiec [Ostromęcki 2001]. Trudno oczekiwać, że drobne gospodarstwa zabezpieczą 
potrzeby surowcowe na żywiec wieprzowy oferując sporadycznie pojedyncze sztuki. Rozwią-
zanie tego problemu tkwi w rachunku kosztów transakcyjnych. Jak do tej pory przetwórnie 
sprowadzały surowce z terenów nadwyżkowych, ponosząc dodatkowe koszty transportu i 
obsługi transakcji. Rekompensatą tych kosztów był surowce dobrej jakości produkowane w 
dużej skali, a więc do nabycia po korzystnych cenach. Alternatywą tej formy zaopatrzenia 
była aktywizacja produkcji na terenach własnej bazy surowcowej. Niektóre zakłady podjęły 
działania w zakresie organizacji grup producenckich. Lepsze efekty w tym zakresie osiągały 
mleczarnie, które jeszcze jesienią 1999 roku sprowadzały ponad 30% mleka z poza woj. 
podkarpackiego, dziś 97% surowca pozyskują z własnej bazy (tab. 3).

Weryfikacji wymaga teza, że przetwórcy na obszarach rolnictwa rozdrobnionego, ponosząc  
dodatkowe koszty transakcyjne wynikające z organizacji integracji pionowej i poziomej albo 

Tabela 3. Wykorzystanie surowców rolniczych z województwa podkarpackiego do przetwórstwa
Produkt (grupa produktów) Produkcja 

globalna 
[tys. ton]

Ogólne 
techniczne 

moce 
przerobowe 

[tys. ton]

Faktyczna 
wielkość 

prowadzonego 
przerobu 
surowca

Wykorzystanie 
do przetwórstwa 

produktów
rolnych z 

województwa

tys. ton %* tys. ton %*

Zboża ogółem 753,3 480,0 157,0 32,7 92,9 60,0

Rzepak** 12,8 30,0 - - - -

Ziemniaki 1167,3 - - - - -

Buraki cukrowe 281,1 750,0 709,0 34,5 281,1 40,0

Owoce ogółem, w tym: 
jabłka przemysłowe
pozostałe owoce

106,9 
58,0 
48,9 

240,0 
200,0 

40,0 

160,8 
141,1 

19,7 

67,5 
70,5 
49,3 

62,2 
54,0 

8,2 

39,0
38,0
42,0

Warzywa 118,8 30,0 26,0 86,6 13,1 50,0

Żywiec rzeźny ogółem, w tym: 
wieprzowy
wołowy
barani
drobiowy
pozostałych

136,1 
72,1 
25,2 

0,4 
31,5 

6,9 

282,4 
147,1 

84,3 
6,4 

36,6 
8,0 

160,2 
104,3 

20,1 
0,6 

28,8 
6,4 

56,7 
70,9 
27,3 

9,3 
78,6 
80,0 

97,4 
49,0
19,5 

0,1 
24,6 

4,2 

60,8
 47,0
97,0
17,0
85,0
65,6

Mleko 580,0 190,0 117,7 61,9 114,5 97,0

* procent wykorzystania mocy przerobowych.
** powstałe w ostatnich latach zakłady przerobu rzepaku nie zostały w pełni uruchomione z uwagi na to,
że wytwarzanie paliw w oparciu o biokomponenty jest na etapie wdrażania.
Źródło: jak w tabeli 1.
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z monitoringu i obsługi zakupu surowców z odległych terenów tracą konkurencyjność wobec 
innych przetwórców w tej samej branży. Zjawisko to nie jest tak widoczne na rynku albowiem 
przetwórcy z Podkarpacia działają głównie na rynku lokalnym czy regionalnym. Wyższe koszty 
sprzedaży przetwórni z odległych terenów wyrównują warunki konkurencyjności. Można prze-
widywać zanik rent przetwórców z tytułu zakupu surowców po korzystnych cenach w terenach 
nadwyżkowych z racji znacznego popytu ze strony innych przetwórców. Istotną barierą w rozwoju 
integracji pionowej jest zmienność cen na rynku surowców, zwłaszcza w przetwórstwie owoców 
i warzyw. W ten sposób obie strony umawiające się oczekują lepszych efektów ekonomicznych 
na wolnym rynku, zwłaszcza, że rewolucja informatyczna ułatwiaj ego penetrację. To głównie 
duże przetwórnie są organizatorami integracji pionowej, a tych na Podkarpaciu jest niewiele. O 
rozwoju integracji zadecyduje tempo i kierunki procesu dostosowawczego do funkcjonowania 
na jednolitym rynku rolnym, zarówno rozdrobnionego rolnictwa jak i przetwórstwa.

Procesy dostosowawcze rozdrobnionego rolnictwa i przetwórstwa  
do funkcjonowania na jednolitym rynku rolnym

W produkcji roślinnej rolnictwa rozdrobnionego nie zanotowano w ostatnim 10-leciu 
istotnych procesów koncentracji upraw. Od 1996 roku spada powierzchnia upraw wszyst-
kich zbóż oprócz kukurydzy na ziarno (w 2003 r. udział wynosił 4,6%, w kraju zaledwie 
0,4%). Powierzchnia uprawy rzepaku wykazywała duże wahania w latach 1996-2003. 
Potencjalne możliwości uprawy rzepaku mają w najbliższym okresie zostać wykorzystane 
(3-krotny wzrost powierzchni) za sprawą rozwijającego się przemysłu przetwórczego, który 
ukierunkowany został na produkcję olejów jako komponentów do wytworzenia biopaliw.

Barierą w intensyfikowaniu produkcji ziemniaków jest brak na terenie województwa pod-
karpackiego przemysłu przetwórczego. Niewielki eksport i zapotrzebowanie przez przemysł 
chłodniczy (15 tys. ton) powoduje, że powierzchnia upraw maleje (o 30% w latach 1996-2003).

Największe zmiany dostosowawcze miały miejsce w uprawie buraków cukrowych. Funkcjo-
nujący od lat system pełnej kontraktacji produkcyjnej zaowocował koncentracją upraw. W latach 
1996-2003 zmniejszyła się liczba dostawców o 60%, a średnia powierzchnia plantacji wzrosła z 1,4 
do 3 ha. System okazał się jednak mało skuteczny w powiększaniu powierzchni tych upraw. Woj. 
podkarpackie pokrywa zaledwie w 40% potrzeby przetwórstwa (tab. 3). Jak już wspomniano w 
uprawach owocowo-warzywnych odnotowano w latach 1996-2003 wysoki spadek areałów upraw.

W perspektywie funkcjonowania Wspólnego Rynku największe możliwości rozwoju 
upraw owocowo-warzywnych upatruje się w pracochłonnych, ale mało kapitałochłonnych 
uprawach owoców jagodowych. Determinantami rozwoju tych upraw jest większa kon-
centracja i modernizacja produkcji, odbudowa eksportu na rynki wschodnie i południowe, 
odbudowa i rozwój powiązań integracyjnych, stabilizacja cen.

Bardziej zauważalne procesy dostosowawcze w rozdrobnionym rolnictwie występują w 
produkcji zwierzęcej. W latach 1998-2003 nastąpiła koncentracja produkcji trzody chlew-
nej. Przy dużej redukcji (ponad 50%) gospodarstw z trzodą chlewną zmniejszyła się o 7% 
liczba mgospodarstw posiadających 1-2 sztuki, a wzrosła 2-krotnie liczba gospodarstw 
utrzymujących powyżej 100 sztuk. Również dwukrotnie wzrosła średnia liczba trzody 
utrzymywanej w 1 gospodarstwie, tj. z 3,3 do 6,3 szt. (kraj 6,4 szt.) oraz loch z 0,3 do 0,6 
szt. (kraj 0,7 szt.). Wykorzystywany w produkcji towarowej materiał o wysokiej wartości 
genetycznej pozwolił uzyskiwać średnio w województwie mięsność tuczników porówny-
walną ze średnią dla kraju, tj. 49,8% (kraj 50,2%). W dalszym ciągu j ednak udział klasy 
mięsności E w skupie trzody w rozpatrywanym województwie jest o 6 pp. niższy jak w kraju. 
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Przeobrażenia te nie zmieniają faktu, że 
zdolności produkcyjne wszystkich 123 
przetwórni są wykorzystane średnio 
w 50%, a rolnictwo własne pokrywa 
potrzeby surowcowe w 60%.

Niekorzystne zjawiska występują w 
produkcji żywca wołowego. Spadkowi 
pogłowia bydła nie towarzyszą procesy 
koncentracji. W porównaniu do 1996 r. 
prawie o połowę zmniejszyła się liczba 
gospodarstw utrzymujących powyżej 
10 szt. bydła. Tradycyjnie występujący 
wysoki odsetek krów w stadzie (73%) 
pozwala aktywizować skup mleka oraz 
reaktywować produkcję żywca woło-
wego w oparciu o krzyżowanie krów 
z buhajami ras mięsnych (aktualnie 
35% takich unasienień). Przesłanką 
takich działań jest fakt, że 90% prze-
twórni posiada warunki techniczne do 

przerobu żywca wołowego i wykorzystane są one zaledwie w 30%. W produkcji mleka 
procesy dostosowawcze oznaczają poprawę mleczności. W 1996 r. wynosiła ona 29471 od 
l krowy i systematycznie rośnie w kolejnych latach, by w 2002 r. osiągnąć 37421/1 krowy. 
W żadnym roku jednak średnia wydajność w woj. podkarpackim nie była większa jak w 
kraju. Poprawia się również jakość skupowanego mleka. O ile w 1998 r. klasa Ekstra sta-
nowiła 6%, a mleko poza klasą 67%, to w 2003 r. odpowiednio 57 i l %. W analogicznym 
okresie w kraju udział klasy Ekstra w skupie mleka wynosił 70, l %, a mleka poza klasą 
10%. Podobnie jak w rolnictwie procesy dostosowawcze przebiegają w przetwórstwie 
rolno-spożywczym. Kategoryzacja zakładów w dwu wiodących branżach potwierdza, że 
proces ten natrafia na bariery. Dotyczy to szczególnie branży mleczarskiej, gdyż tylko w 
ostatnich 4 latach zlikwidowano 4 mleczarnie, a zaawansowanie procesu dostosowawcze-
go na tle krajowych mleczami wypada dla podkarpackich zakładów bardzo niekorzystnie 
(tab. 4). W przetwórstwie mięsa odnotowano postęp w kwestii stosowania we wszystkich 
zakładach poubojowej oceny EUROP. Jednak ponad 1/3 zakładów nie posiada planów 
dostosowawczych i z trudem będzie mogła utrzymać się na rynku lokalnym.

Podsumowanie
Koszty transakcyjne są wyznacznikiem konkurencyjności przetwórstwa rolno-spożyw-

czego działającego na obszarach rolnictwa rozdrobnionego. Z jednej strony koszty orga-
nizacji integracji pionowej (poziomej), z drugiej koszty transferu surowców i jego obsługi 
z terenów nadwyżkowych mogą w długim okresie czasu wpływać na zmiany struktury 
w samym przetwórstwie w kierunku branż przetwórstwa wtórnego. Brak mechanizmów 
przyspieszających proces dostosowawczy rozdrobnionego rolnictwa do wymogów rynku 
może potwierdzać tę tezę. Proces ten wyhamowywany jest jednak przez lokalny charak-
ter działania przetwórni oraz wyższe koszty sprzedaży przetworów z innych oddalonych 
regionów kraju.

Tabela 4. Udział procentowy zakładów mięsnych 
i mleczarskich wg kategorii dostosowania do 
wymogów UE
Kategorie Zakłady

mięsne woj.
podkarpackie

Zakłady mleczarskie
woj.

podkarpackie
Polska

A 9,1 - 11,9
B1 47,5 27,2 42,1
B2 9,8 36,4 27,1
C 33,6 36,4 18,9

A – zakłady spełniające przepisy UE;
B1 – zakłady, które muszą dostosować warunki 
weterynaryjne
do 1.05.05 r.;
B2 – zakłady nie spełniające warunków UE, które 
otrzymały
wydłużenie terminu;
C – zakłady nie spełniające wymogów UE i nie 
posiadające
planów dostosowawczych.
Źródło: jak w tabeli 1.



157Rozdrobnione rolnictwo jako partner przetwórstwa rolno-spożywczego

Literatura
Wiliamson O.E. 1985: The Economic Institutions of Capitalism. Free Press, New York, s. 387. 
Iwanek M., Wilkin J. 1998: Inwestycje i instytucjonalizm w ekonomii. Uniwersytet Warszawski, s. 56.
Czyżewski B. 2004: Kategoria kosztów transakcyjnych w ekonomii rolnej. Roczniki Naukowe 

SERiA, tom IV, z. 3, s. 59-65. .
Wilkin J. 1995: Jaki kapitalizm, jaka Polska, PWN, Warszawa, s. 47.
Kata R., Zając D. 2005: Kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie rozdrobnionym regionu pod-

karpackiego w latach 1996-2002 (w druku).
Kata R. 2003: Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego. 

Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. FOSCHE, Rzeszów.
Ostrornęcki A. 200 1: Czynniki warunkujące rozwój integracji pionowej w rolnictwie górskim 

regionu Karpackiego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, seria Rozprawy, nr 277.

Summary
The stud/y presents characteristic jeaturies oj broken up to smali jarms and in this background 

was assessed as a partner oj agricu/tura/ industry. There was made the verication oj hypothesis that 
the higher transaction costs jood processing industry can influence on limitation oj its advantage 
on the jood market.
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