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STAN ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI W POWIECIE
CHODZIESKIM
Cezary Kozera
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Streszczenie. W artykule omówiono stan przedsibiorczoci w powiecie chodzieskim,
zmiany zachodzce w ostatnich latach, jak równie czynniki wyróniajce powiat jako
miejsce przyjazne przedsibiorczoci. Wskazano na istotn rol czynników lokalnych
w rozwoju przedsibiorczoci. Okrelono równie szanse i zagroenia rozwoju przedsibiorczoci, ze szczególnym uwzgldnieniem podmiotów funkcjonujcych na obszarach
wiejskich.
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WSTP
Przedsibiorczo jest to umiejtno przekraczania ustalonych granic, tworzenia
nowych produktów i usug na nowe rynki zbytu. Przedsibiorczo jest przypisywana
jednostkom, czasem maym grupom spoecznym. Niekiedy mówi si o przedsibiorczoci mniejszoci religijnych lub obyczajowych i narodowych [Solarz 2007]. Stworzenie
warunków dla rozwoju przedsibiorczoci jest duym wyzwaniem dla kadego regionu
– niezalenie od tego, czy sytuacj rozpatruje si na poziomie makroregionów, województw czy te powiatów. Wane jest, aby umie uzmysowi sobie, i wiele czynników,
wpywajcych na aktywno gospodarcz ludnoci zamieszkujcej dany region, uniezalenionych jest od polityki prowadzonej przez jego wadze, jednak spora ich cz jest
jak najbardziej moliwa do kreowania na poziomie lokalnym. Czynniki warunkujce stan
i perspektywy rozwoju przedsibiorczoci mona podzieli na kilka grup – w zalenoci
od siy ich oddziaywania, jak i ich róda. Celem niniejszego opracowania bya identykacja i przedstawienie najwaniejszych czynników, wyróniajcych powiat chodzieski
jako miejsce przyjazne przedsibiorczoci, ze szczególnym uwzgldnieniem podmiotów
funkcjonujcych na obszarach wiejskich powiatu. W pracy okrelono równie najwaniejsze szanse i zagroenia w dalszym rozwoju przedsibiorczoci. Rozwizanie postaAdres do korespondencji – Corresponding author: Cezary Kozera, Uniwersytet Przyrodniczy
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wionych problemów nastpio przez wykorzystanie m.in. analizy porównawczej oraz
podstawowych metod statystyki opisowej – analizy struktury i dynamiki. Pod uwag
wzito zrónicowanie w rozwoju przedsibiorczoci w miastach i na terenach wiejskich
powiatu. Rozpatrywano równie zmiany zachodzce w strukturze branowej przedsibiorstw powiatu. Do analizy wykorzystano dostpne dane statystyczne GUS, starostwa
powiatowego oraz urzdów gmin. Przeanalizowano take strategi rozwoju powiatu oraz
jego gmin.
PRZEDSIBIORCZO W POWIECIE CHODZIESKIM
Powiat chodzieski pooony jest w pónocnej czci Wielkopolski – 30 km na poudnie od Piy i 75 km na pónoc od Poznania, przy trasie krajowej nr 11. Pooenie powiatu na skraju doliny Noteci, obszarze bogatym w lasy, jeziora i polodowcowe wyniesienia, jest powodem nazywania tego regionu Chodziesk Szwajcari. Pierwsze wzmianki
o miejscowociach lecych na terenie powiatu, tj. Chodziey, Margoninie, Szamocinie
i Budzyniu, sigaj XIII/XIV w., natomiast powstanie powiatu datuje si na 1818 rok. Na
skutek reformy administracyjnej Polski w 1999 roku Chodzie ponownie staa si stolic powiatu chodzieskiego, obejmujcego swym obszarem pi gmin o powierzchni 685
km2, zamieszkanego przez 47,1 tys. osób. W skad powiatu wchodz miasto Chodzie,
gmina wiejska Chodzie, gminy miejsko-wiejskie Margonin i Szamocin oraz gmina wiejska Budzy . Powiat chodzieski jest jednym z najmniejszych powiatów województwa
wielkopolskiego, lecz, co charakterystyczne, cechuje si bardzo wysokim poziomem
przedsibiorczoci zamieszkujcej go ludnoci. W powiecie zarejestrowanych byo (stan
na koniec 2008 r.) 3987 podmiotów gospodarczych, z czego 3829 naleao do sektora
prywatnego (tab. 1). Dominujc grup s podmioty mae – 3125 zarejestrowanych to
osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, 178 – spóki handlowe, 32 – spóki z kapitaem zagranicznym, 36 – spódzielnie. Zwaywszy na liczb ludnoci powiatu, liczba
podmiotów moe robi wraenie i korzystnie wiadczy o potencjale regionu chodzieskiego jako miejsca, w którym przedsibiorczo ma si cakiem niele i s warunki do
dalszego rozwoju.
Przewag maych przedsibiorstw mona okreli jako siln stron powiatu, gdy
to wanie one wykazuj si wysz elastycznoci i moliwoci adaptacji do zaistniaych warunków. Istotnym faktem jest, i wikszo podmiotów umiejscowiona jest
w Chodziey (ponad 50%), oraz w pozostaych miastach powiatu: Szamocinie (330)
i Margoninie (266), jednak na uwag zasuguje równie liczba podmiotów zlokalizowanych na terenach wiejskich: w gminie Chodzie – 390, gminie Budzy – 641, gminie Szamocin – 115 i gminie Margonin – 133. Na szczególn uwag zasuguje przede wszystkim
gmina Budzy , w której zarejestrowanych jest a 641 podmiotów (Budzy nie posiada
praw miejskich) – od lat gmina ta uznawana jest w regionie za lidera przedsibiorczoci,
a przedsibiorstwa funkcjonujce na jej terenie maj bardzo czsto nie tylko lokalny, ale
i krajowy, a nawet midzynarodowy charakter.
Z przedstawionych danych wynika, i liczba przedsibiorstw w powiecie oscyluje
na mniej wicej podobnym poziomie okoo 4 tysicy ju od kilku lat. Najwicej zarejestrowanych podmiotów powiat dowiadczy w 2002 roku, kiedy to ich liczba signa 4055. Analizujc zmiany w liczbie podmiotów, atwo mona zauway, e od
2000 roku najwiksza ich liczba przybya wanie w gminach wiejskich – Budzy (97)
Acta Sci. Pol.

Stan rozwoju przedsibiorczoci w powiecie chodzieskim

199

Tabela 1. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w powiecie chodzieskim (sektor prywatny)
Table 1. Number of enterprises registered in Chodzie district (provate sector)
Jednostka terytorialna/
/Administrative entity
Powiat chodzieski
District of Chodzie
miasto Chodzie
Chodzie (urban commune)
gmina Chodzie
Chodzie (rural commune)
gmina Budzy
Budzy (rural commune)
miasto Margonin
Margonin (urban area)
Margonin (obszar wiejski)
Margonin (rural area)
miasto Szamocin
Szamocin (urban area)
Szamocin (obszar wiejski)
Szamocin (rural area)

Liczba podmiotów gospodarczych/Number of enterprises
2000
3 783

2001
4 016

2002
4 055

2003
3 994

2004
3 834

2005
3 870

2006
3 877

2007
3 900

2008
3 829

2 060

2 189

2 190

2 127

2 075

2 072

2 031

1 962

1 954

278

338

342

344

316

330

357

375

390

544

571

596

608

576

592

604

631

641

311

298

295

290

274

284

284

292

266

117

134

146

147

141

138

134

145

133

378

363

361

349

339

337

348

363

330

95

123

125

129

113

117

119

132

115

ródo: Opracowanie wasne.
Source: Author’s elaboration.

i Chodzie (112). Na pozostaych obszarach wiejskich równie mona zauway wzrost
liczby podmiotów gospodarczych, co spowodowao, e udzia podmiotów z obszarów
wiejskich w powiecie zwikszy si z 27,3% w 2000 roku do 33,4% w 2008 roku. Mimo
to liczba zarejestrowanych podmiotów na 1000 mieszka ców na obszarach wiejskich
powiatu jest wci zdecydowanie nisza ni w miastach. Na 1000 osób zamieszkujcych
miasta powiatu przypada 95 podmiotów, natomiast na terenach wiejskich 62 podmioty.
W 2008 roku w powiecie zarejestrowano 416 nowych podmiotów, co obok 2007 roku
(421 podmiotów) jest najlepszym wynikiem w historii. Niestety, 2008 rok zaowocowa
mniej chlubnym rekordem, gdy a 459 podmiotów zostao wyrejestrowanych z rejestru
REGON. Analizujc liczb podmiotów wyrejestrowanych, mona zauway, e okoo
10% przedsibiorstw zarejestrowanych w powiecie ko czy corocznie swoj dziaalno.
Analizujc kierunki dziaalnoci prowadzone przez podmioty z powiatu chodzieskiego, mona zauway, e obok coraz prniej rozwijajcej si przedsibiorczoci nakierowanej na turystyk, rekreacj i wypoczynek w powiecie cakiem niele maj si podmioty przemysowe. Poród gównych kierunków wymieni naley przede wszystkim
produkcj porcelany, z której Chodzie synie ju od pótora wieku. Produkcja porcelany
w powiecie chodzieskim to dzisiaj nie tylko dwie due fabryki – Porcelana Chodzie S.A.
i Stamar S.A. – ale równie wiele mniejszych, czsto rodzinnych przedsibiorstw dziaajcych w brany. Sektorem, który wci si dynamicznie rozwija jest szeroko rozumiany
sektor samochodowy – od jednego z wikszych w Polsce producentów akumulatorów
– rmy Jenox, przez wiele budzy skich rm produkujcych czci i akcesoria samochodowe, na licznych maych podmiotach, zajmujcych si handlem, mechanik i lakiernictwem sko czywszy. Wedug danych liczn grup podmiotów stanowi równie przedsibiorstwa dziaajce w brany budowlanej, jak równie przedsibiorstwa handlowe.
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DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI W POWIECIE
CHODZIESKIM
Profesor Bieniok w swojej pracy proponuje interesujcy podzia na gówne uwarunkowania i determinanty rozwoju przedsibiorczoci:
1. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne – m.in. system prawny, swoboda dziaalnoci, gwarancja prawa wasnoci, ochrona przed nieuczciw konkurencj, instytucje,
rozwizania prawne i programy wspierania maej przedsibiorczoci.
2. Uwarunkowania ekonomiczne – m.in. dynamika rozwoju gospodarczego kraju
i pa stw unijnych, dostp do kapitau i kredytów, system (skala) podatków i innych
obcie skalnych, poziom kosztów pracy i ubezpiecze , kursy walut.
3. Uwarunkowania spoeczne i kulturalne – m.in. rozwój sektora wiedzy i edukacji,
zwaszcza biznesowej, klimat spoeczny dla przedsibiorców i biznesu, ruchliwo
i aktywno spoeczna, skala zbiurokratyzowania procedur administracyjnych.
4. Uwarunkowania lokalne – m.in. cele i sposób realizacji polityki lokalnej, polityka
rozwojowa miast i gmin, klimat i duch inicjatyw lokalnych, tradycja samodzielnej
dziaalnoci gospodarczej, lokalne zasoby pracy, kwali kacje i morale pracowników,
aktywno mieszka ców, atrakcyjno lokalizacyjna.
5. Uwarunkowania osobowociowe – m.in. poziom i charakter wyksztacenia, wyznawane systemy wartoci, wytrwao i konsekwencja w dziaaniu, kreatywno i innowacyjno, umiejtno wspópracy, miejsce urodzenia, wiek i pe [Bieniok 2005].
Podzia interesujcy gównie dlatego, i jest do szczegóowy i mona powiedzie,
e zawiera wszystkie najwaniejsze aspekty rozwoju przedsibiorczoci. Pierwsza grupa
czynników obejmuje swym zakresem cao uwarunkowa , nazwijmy je instytucjonalnymi, w których zmuszeni s funkcjonowa przedsibiorcy. Nie od dzisiaj wiadomo, e
jedn z najwikszych bolczek maych i rednich przedsibiorstw w Polsce jest niewystarczajce wsparcie ze strony pa stwa i brak realnych, wymiernych dziaa majcych na
celu zmian tej sytuacji. Wedug Starczewskiej-Krzysztoszek [2008], czynnikami, które
w istotny sposób wpywaj na rozwój rm i ich sytuacj ekonomiczn, s: pozapacowe
koszty pracy, brak przejrzystoci i jednoznacznoci w podatkach porednich, brak przejrzystoci systemu podatku dochodowego od dziaalnoci gospodarczej, stawki podatku
dochodowego, nieelastyczne prawo pracy, konkurencja ze strony szarej strefy, brak moliwoci stosowania elastycznych form zatrudnienia, brak wykwali kowanych pracowników, a take skomplikowane procedury administracyjne oraz konkurencja ze strony
uprzywilejowanych przedsibiorstw. System podatkowy oraz ubezpiecze spoecznych
nale do grupy czynników, na które samorzdy lokalne nie maj wpywu, a utrudnienia
s identyczne dla wszystkich przedsibiorstw w kraju. Podobnie jak inne uwarunkowania ekonomiczne, które maj charakter makroekonomiczny i regulowane s na poziomie
kraju bd te Unii Europejskiej.
Zdecydowanie bardziej interesujc grup czynników, która bezporednio przekada
si na kondycj i moliwoci rozwoju przedsibiorstw, jest grupa obejmujca szeroko
rozumiane uwarunkowania lokalne. Ju na wstpie zaznaczono, i powiat chodzieski
jest regionem, w którym przedsibiorczo wydaje si czasami naturalnym przymiotem mieszka ców. Warto wspomnie, e przyjta ju w 2001 roku Strategia rozwoju
spoeczno-gospodarczego powiatu chodzieskiego okrelia misj: Powiat chodzieski,
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silny gospodarczo i spoecznie zintegrowany obszar Wielkopolski, przyjazny i otwarty dla ludzi, z dobr infrastruktur sprzyjajc rozwojowi maej i redniej przedsibiorczoci. wiadczy to niezbicie, e stworzenie warunków do dobrego funkcjonowania
i rozwoju przedsibiorczoci jest jednym z gównych celów wadz powiatu i gmin wchodzcych w jego skad. Równie w strategiach rozwoju poszczególnych gmin powiatu
rozwój przedsibiorczoci jest jednym z priorytetów. W powiecie podjto kilka ciekawych inicjatyw, które zapowiadaj si interesujco i w dugim okresie mog przynie
podany efekt. Do najwaniejszych z nich zaliczy naley organizowane corocznie na
przeomie czerwca i lipca Chodzieskie Targi Promocje, w czasie których rmy z regionu
maj okazj zaprezentowa swoj ofert, targi, których wspóorganizatorem jest dziaajcy od 15 lat Chodzieski Klub Gospodarczy, zrzeszajcy liczne podmioty z regionu. Warte
uwagi jest równie stworzenie w gminie Chodzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy
uzbrajanie terenów produkcyjnych w wod, kanalizacj i gaz, co skutkowao powstaniem
w Podaninie Midzynarodowego Punktu Obsugi Podrónych – inicjatywy ciekawej i rozwojowej. Jako ciekawe dziaanie rysuje si równie stworzenie pomocy organizacyjno-prawnej oraz korzystnych warunków dla podmiotów rozpoczynajcych i poszerzajcych
dziaalno gospodarcz, m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomoci na 5 lat. Bardzo wanym dziaaniem, które ma si przyczynia do rozwoju przedsibiorczoci, ale
i zmniejszania bezrobocia w regionie jest dopasowanie oferty edukacyjnej szkó powiatu
do oczekiwa rynku pracy i pro lu prowadzonej przez przedsibiorstwa regionu dziaalnoci. W zaoeniu dziaanie to ma skutkowa lepszym przygotowaniem i dopasowaniem
absolwentów szkó do oczekiwa i wymaga pracodawców, ale i przygotowa potencjalnych przedsibiorców do funkcjonowania w warunkach konkurencji. Poprawa kapitau
ludzkiego jest niezwykle istotnym warunkiem rozwoju przedsibiorczoci, szczególnie
na obszarach wiejskich. Poziom wyksztacenia bardzo silnie rónicuje sytuacj bezrobotnych na rynku pracy, natomiast podejmowanie przez obszary wiejskie nowych funkcji
wraz z popraw jakoci edukacji powoduje rozwój przedsibiorczoci [Stawicka 2003].
Jednake wci zauway mona niewystarczajc liczb realnych dziaa , faktycznie
wspierajcych przedsibiorców. Pomoc taka istotna jest szczególnie na starcie nowych
przedsibiorstw, przy utrzymaniu i kreowaniu nowych miejsc pracy, jak równie w pozyskiwaniu inwestorów czy promocji. Okrelenie celów i umiejtne prowadzenie rozwojowej polityki wydaje si by kluczowym elementem rozwoju powiatu, a w szczególnoci
terenów wiejskich, gdzie poziom przedsibiorczoci jest wci niszy ni w miastach.
Niedostateczna pomoc jest widoczna szczególnie w zakresie pozyskiwania rodków
z funduszy unijnych, które dla wielu przedsibiorstw mog okaza si istotnym katalizatorem rozwoju.
Z punktu widzenia rozwoju przedsibiorczoci powiat chodzieski ma wci spory,
niewykorzystany potencja zarówno w branach w duej mierze tradycyjnych dla regionu, jak równie w nowych kierunkach, szczególnie w zakresie turystyki, agroturystyki
i aktywnych form wypoczynku. Lokalizacja powiatu, bogactwo i rónorodno przyrodnicza s duym kapitaem, moliwym do zagospodarowania. Wród zalet regionu naley
wymieni bogactwo lasów, mnogo zbiorników wodnych – jezior, stawów i rzeki Noteci, która na dzie dzisiejszy jest kompletnie niewykorzystana. Rozwój bazy noclegowej i agroturystyki jawi si jako jeden z gównych kierunków rozwoju nie tylko samej
Chodziey, ale przede wszystkim gmin j otaczajcych. W powiecie funkcjonuj gospoOeconomia 9 (3) 2010

202

C. Kozera

darstwa agroturystyczne, jednak ich liczba w relacji do potencjau jest wci niewystarczajca. Region jest niezwykle interesujcy dla potencjalnych turystów praktycznie przez
cay rok i to wanie wydaje si szans na rozwój. W okresie letnim – wycieczki piesze
i rowerowe po wielu oznakowanych i interesujcych szlakach, liczne lasy, wiele kpielisk
i czyste rodowisko, w okresie zimowym – obiekty sportowe, pywalnia, ale i najduszy
w tym regionie Polski stok narciarski, który w minionym sezonie by hitem nie tylko dla
mieszka ców Wielkopolski. Pooenie regionu przy dwóch gównych trasach komunikacyjnych – drogowej i kolejowej – podnosi zdecydowanie dostpno terenu i zwiksza
jego atrakcyjno. Podobnie jak w skali makro, tak i w regionie chodzieskim rozwój
sektora usug turystycznych jest du szans na rozwój – moliwo uzyskania wsparcia
i wzrost dochodów ludnoci, skutkujcy zwikszeniem popytu na wypoczynek, s ku
temu istotnymi przesankami.
Warunkiem wykorzystania szansy jest jednak aktywne wsparcie ze strony samorzdów – poprawa niewystarczajcej infrastruktury drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnej
i inne formy wsparcia, majce na celu lepsze wykorzystanie dostpnego potencjau. Istotna wydaje si równie pomoc niskotowarowym i czsto sabym gospodarstwom rolnym
w nabywaniu nowych kwali kacji, pozwalajcych na dywersy kacj dziaalnoci, oraz
pomoc w pozyskiwaniu rodków unijnych, nie tylko dla gospodarstw rolnych, ale i innych podmiotów, czy aktywizacji wci sporego odsetka osób bezrobotnych.

WNIOSKI
1. Przedsibiorczo ludnoci powiatu chodzieskiego mona okreli jako wysok, na
47 tysicy mieszka ców zarejestrowanych jest prawie 4 tysice podmiotów gospodarczych.
2. Istniejce bariery rozwoju przedsibiorczoci spowodoway nieznaczny spadek liczby podmiotów gospodarczych w powiecie, jednak 2008 rok by jednym z lepszych
pod wzgldem liczby nowo zarejestrowanych podmiotów.
3. Najwikszy przyrost przedsibiorczoci w badanych latach nastpi na obszarach
wiejskich, co wiadczy o ich wysokim potencjale, ale i zmianach w funkcjach penionych przez obszary wiejskie.
4. Istotn szans rozwoju dla powiatu chodzieskiego jest rozwój szeroko rozumianej
turystyki i lepsze wykorzystanie potencjau rodowiskowego, przy aktywnym udziale
wadz samorzdowych.
5. W powiecie dominuj podmioty mae i to wanie w ich kierunku powinna by skierowana pomoc rzdowa i samorzdowa, która do tej pory jest niewystarczajca.
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ENTREPRENEURSHIP’S DEVELOPMENT IN THE DISTRICT
OF CHODZIE
Abstract. The article discusses the condition of entrepreneurship in Chodzie district. It
presents changes that took place in recent years, as well as factors that make the district a
place which is enterprises-friendly. Showing the important role of local factors in the entrepreneurship development, the article also identi es the opportunities and threats of business
development with the consideration of transactors functioning in rural areas.
Key words: entrepreneurship, rural areas, district Chodzie
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