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Wstęp i cel badań 

Szkółkarstwo ozdobne w naszym kraju w latach 1989-2000 rozwijało się 

bardzo dynamicznie i jest działem o dużym znaczeniu gospodarczym [MAROSZ 

2004 ]. Dalszy rozwój tego sektora kwiaciarstwa w warunkach otwarcia granic po 
integracji z UE, uzależniony jest od stopnia jego konkurencyjności. Stąd też 

w niniejszej pracy podjęto próbę dokonania oceny konkurencyjności polskiego 
szkółkarstwa ozdobnego w odniesieniu do trzech krajów UE, będących jednymi 
z największych producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego, a mianowicie 
Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 

Materiał i metody 

Do oceny konkurencyjności polskiego szkółkarstwa ozdobnego wykorzysta
no analizę słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT - Strengths and 
Wcaknesscs, Opportunities and Threats), która wbrew powszechnym opiniom nie 
jest tylko narzędziem diagnostycznym. Na bazie tej analizy rozwinęły się metody 
pozwalające na określenie strategii działania firmy lub sektora, polegające na 
wzmacnianiu silnych stron, wykorzystując szanc i eliminując słabe strony, omijając 
zagrożenia [Om,ó1 1999]. W pierwszym etapie analizy SWOT wybrano kluczowe 
obszary istotne w rozwoju sektora szkółkarstwa, a mianowicie produkcję oraz 
rynek wraz z dystrybucją. W drugim etapie w kluczowych obszarach zidentyfiko
wano czynniki decydujące o poziomie konkurencyjności, mogące stanowić poten
cjalne silne lub słabe strony naszego szkółkarstwa. Są to: 

w sferze produkcji: wielkość i asortyment produkcji, struktura obszarowa 
szkółek, koncentracja produkcji, wdrażanie nowych produktów, wdrażanie 
postępu technicznego, specjalizacja szkółek, dostępność zaopatrzenia, kon
trola jakości, 
w sferze rynku: kanały dystrybucji, jakość materiału szkółkarskiego, jego 
ceny, wielkość popytu, dostosowanie produkcji do potrzeb konsumenta, 
poziom eksportu i importu, system promocji, współpraca producentów. 
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Słabe i silne strony szkółkarstwa w Polsce określone zostały na podstawie 
wywiadu zogniskowanego w minigrupach (3-5 osób) z osobami związanymi ze 
szkółkarstwem [MRUK 2003]. Szereg zidentyfikowanych czynników, decydujących 
o poziomic konkurencyjności, poddanych było pionowej i poziomej analizie po
równawczej [MAROSZ 2004]. Na ich podstawie zbudowano w niniejszej pracy dwa 
profile konkurencyjne szkółkarstwa ozdobnego w Polsce w odniesieniu do wybra
nych konkurentów. Za głównego konkurenta uznano Holandic;, która jest najważ

niejszym producentem materiału szkółkarskiego i ponad 60% swojej produkcji 
przeznacza na eksport [JABŁOŃSKA 2000]. Ponadto eksport ten charakteryzuje sic; 
stałą i wysok,1 dynamiką wzrostu. Holenderski sektor szkółkarski ukierunkowany 
jest na agresywną strategię rynkową, polegającą na stałym zwic;kszaniu swojego 
udziału w rynku europejskim, na zwiększaniu zyskowności, eliminacji słabszych 
udziałowców w rynku i budowaniu własnego profilu. Jak podaje 0Bł.ÓJ [1999] , taki 
konkurent jest wygodnym drogowskazem dla słabszych. Analizując siły i słabości 
można takiego konkurenta przyjąć jako układ odniesienia i stosunkowo łatwo 
odpowiedzi eć, w czym jesteśmy słabsi, a w czym od niego silniejsi. Fundamental
ny konkurent może być też niejako wizją sektora, jaki należałoby zbudować 

w Polsce w najbliższej przyszłości . W ocenie możliwości dalszego rozwoju 
polskiego szkółkarstwa, poza zidentyfikowaniem jego słabych i silnych stron, wy
nikających z uwarunkowań wewnętrznych, istotne jest także poznanie szans i za
grożeń, wynikających z uwarunkowań zewnętrznych. Określone one zostały na 
podstawie literatury fachowej , ogrodniczej i ekonomicznej, rozmów panelowych 
oraz wywiadów z producentami. 

Wyniki i dyskusja 

W sferze produkcji zdecydowanie słabą stroną polskiego szkółkarstwa oz
dobnego w odniesieniu do Holandii i Niemiec jest kontrola j a kości produktu 
(tab. 1 ). Od 1993 roku, na mocy ustawy o normalizacji, przestały obowiązywać 
polskie normy branżowe, w tym także dotyczące materiału ozdobnego. Natomiast 
pięć czynników, w porównaniu do wszystkich konkurentów, zdefiniowanych zosta
ło jako potencjalnie słabe. Do nich należy między innymi wielkość produkcji, 
która w Polsce zajmuje 2-4-krotnie mniejszy areał niż w krajach wzorcowych, 
mniejszą. jest więc jej wielkość i wartość. Biorąc jednak pod uwag<.; tempo rozwo
ju szkółkarstwa w Polsce po roku 1989 oraz deklaracj e producentów, co do dal
szego zwic;kszania areału upraw można uznać, iż czynnik ten znajduje sic; na gra
nicy słabej strony i podobnej sytuacji. Poziom techniczny i technologiczny oraz 
szybkość wdrażania nowych produktów to także słabsze strony w porównaniu do 
konkurentów. Z jednej strony wynika to z uwarunkowań politycznych, w jakich 
szkółkarstwo rozwijało sic; do 1989 roku i związanych z tym opóźnień , z drugiej 
zaś słabości kapitałowej szkółek. Najczęściej szkółkarze podnoszą poziom tech
niczny swoich gospodarstw przy pomocy własnych środków, i stąd inwestycje te 
przebiegają wolniej. Dodatkowo tania siła rob~cza w Polsce nic wymusza na pro
ducentach zmian w technologii i mechanizacji . 

Za silną strom; w stosunku do wszystkich konkurentów uznano jeden czyn
nik, a jest nim lokalizacja względem rynków zbytu (tab. 1 ). Od zachodu Polska 
graniczy z Niemcami, które są naszym głównym partnerem handlowym. Mamy 
bardzo dogodne położenie wzgk;dem ryków wschodnich, do których wzrasta eks-
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port krzewów i drzew. Zdecydowanie silną stroną jest w Polsce dostępność taniej 
siły roboczej (tab. 1 ), ale by móc utrzymać tę przewagę ten czynnik powinien zos
tać właściwie wykorzystany. Chodzi o poszerzanie produkcji wymagającej dużego 
zaangażowania pracy ludzkiej (MAROSZ 2003]. O ile dostępność taniej siły roboczej 
jest silną stroną sfery produkcji, to z punktu widzenia sfery rynku należy ją oce
nić negatywnie. Jest to efekt wysokiego bezrobocia, a ono pociąga za sobą nieko
rzystne skutki, np. w postaci ograniczania popytu na dobra wyższego rzędu . 

Tabela 1; Table 1 

Profil konkurencyjny w sferze produkcji w porównaniu do konkurentów 
Compctit ion profile in the area of production as compared to the main competitors 

Poziom konkurencyjności; Level of compctitiveness 

Czynniki dccydujqce o poziomie zdecydowa-
słaba podobna silna 

zdecydowa-
konkurencyjności nie słaba 

strona sytuacja strona 
nic s ilna 

Elcmcnts determining strona 
weak similar strong 

strona 
the lcvel of competitivcncss very weak very strong 

H N w H N w H N w H N w H N w 
Wielkość produkcji 

X X X + + + Amount of production 

Lokił lizacja wzglc;dcm rynków zby-
x+ x+ x+ 

tu ; Distancc to main markcts 

Struktura gospodarstw 
x+ x+ x+ 

Structure of farms 

Dostc;pność środków produkcji 
x+ x+ x+ 

Mcans of production availabi lity 

Ceny środków produkcji 
X X . + + 

Prices of production mcans 

Kontrola jakości produktu (rynek 
krajowy); Control of product qua- X X X + + + 
lity (home market) 

Kontrola jakości produktu (na cks-
port) ; Control of product quality X X X + + + 
(cxport) 

Wdrażania nowych produktów 
X X X + + + 

1 ntroduction of new products 

Poziom technologiczny i techniczny 
X X X + + + 

Tcchnical and technological level 

Dostępność s iły roboczej i place x+ x+ x+ 
Availabi lity of work ing force 

Ogólna ocena produkcji ([); Ge- 2x 2x 2x lx lx lx lx lx lx 
nera! assessment of the production lx lx - 5x 5x 5x 8+ 8+ 7+ l+ ]+ l+ 1+ l+ l+ 
(L) 

H - Holandia; Holland 
N - Niemcy; Germany 
W - Wicika Brytania; Great Britain 
x - stan obecny; prcsent situation 
+ - stan poiądany ; nceded situa tion 

- brak informacji; lack of information 
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Czynniki determinujące poziom konkurencyjności rynku produktów szkół
karskich, ich dystrybucji i marketingu przedstawiono w tabeli 2. Wynika z niej, iż 
w tej sferze rozpoznano więcej słabych stron w stosunku do głównego konkurenta 
Jedną z nich jest brak bieżących informacji na temat wielkości produkcji, asorty
mentu, struktury sprzedaży, co często może owocować takimi szkodliwymi dla 
rozwoju danego sektora zjawiskami, jak np. nadprodukcja. Jest to widoczne już 
dzisiaj, szczególnie w przypadku uprawy krzewów róż, gdzie decyzje o skali pro
dukcji podejmowane są w oparciu o subiektywne przesłanki pojedynczych produ
centów, takie jak: doświadczenia z poprzednich lat, obserwacja ogólnych tenden
cji na rynkach zachodnich, intuicja [WYBICKI 2001]. Decyzje podejmowane na 
podstawie takiego wnioskowania mogą być błędne. Nadprodukcja skutkuje spad
kiem cen i w dalszej konsekwencji spadkiem opłacalności produkcji. 

Tabela 2; Table 2 

Profil konkurencyjny w sferze rynku w porównaniu do konkurentów 
Competition profile in the market area as compared to the main compctitors 

Poziom konkurencyjności ; Lcvcl of compctitivcncss 

Czynniki decyduiące zdecydo-
słaba podobna silna 

zdecydo-
o poziomic konkurencyjności wanie s łaba 

strona sytuacja strona 
wanie silna 

Element s detcrmining strona 
weak similar strong 

strona 
the lcvcl of compctitiveness very weak vc ry strong 

H N w H N w H N w H N w H N w 

!nformacja na lemat produkcji i 
rynku; lnformation about produc- X X X + + + 
tion and market 

Promocja; Pro mo tion X + x+ x+ 

Eksport produktów szkółkarskich 
X + x+ X + Export of nurscry products 

Konkurencyjność cenowa produk-
tów; Price competitivencss of pro- X x+ x+ + 
ducts 

Asortyment i innowacje w asorty-
mcncie; Assortment and innova- X X X + + + 
tion 

J a kość produktów 
x+ x+ x+ 

Quality of product 

Integracja pozioma sektora szkól-
karstwa; Horizonta l intcgration of X X + + x •-

nurscry sector 

Integracja pionowa sekto rów 
ogrodniczych; Perpendicular X X X + + + 
intcgration of horticultural sectors 

Ogólna ocena rynku i dys trybucji l x 3x 3x 2x lx l x 
(L); General assessment of the 4x lx - 2x 3x 2x 7+ 7+ 6+ 

- -
I+ I+ 2+ 

market (L) 
-

H - Holandia; Holland 
N - Niemcy; Germany 
W - Wielka Brytania; Great Britain 
X - stan obecny; present situation 
+ - stan po1,ądany ; needed situation 
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Zdecydowanie słabą stroną w stosunku do głównego konkurenta jest także 
stosowanie promocji, w tym reklamy. Polscy producenci zbytnio nie przywiązywali 
wagi do tych działań marketingowych, gdyż praktycznie do 2000 roku nie mieli 
problemów ze zbytem materiału. Jednak w ostatnich latach widać już poprawę 
w tym zakresie. Zdecydowanie słabą stroną naszego szkółkarstwa, w porównaniu 
ze szkółkarstwem holenderskim, niemieckim i brytyjskim, jest brak integracji pio
nowej pomiędzy poszczególnymi sektorami bezpośrednio i pośrednio związanymi 
ze szkółkarstwem. Lepiej natomiast przedstawia się integracja pozioma szkółka
rzy, której stopień można ocenić dziś jako podobny w porównaniu do Niemiec 
i Anglii. Jednak w stosunku do Holandii jest to w dalszym ciągu słaba strona 
(tab. 2). 

Poziom eksportu produktów szkółkarskich, pomimo iż zwiększa się on 
w naszym kraju z roku na rok, zwłaszcza na rynki wschodnie, jest w porównaniu 
z Holandią wartościowo i ilościowo wielokrotnie mniejszy. W porównaniu do 
Niemiec sytuację w eksporcie określono jako podobną, choć jak wynika z analiz, 
Niemcy trzykrotnie więcej eksportują niż Polska, jednak 13 razy więcej importują, 
w tym znaczący jest import z Polski. Asortyment produkcji, innowacje w tym 
asortymencie oraz szybkość ich wdrażania, a także ogromne nakłady na ich 
rozpowszechnianie są charakterystyczną cechą holenderskiego sektora. Polscy 
szkółkarze także powinni do tego przywiązywać większą wagę. W ostatnich latach 
pojawiło się wiele nowych odmian wyhodowanych bądź znalezionych w krajowych 
szkółkach, ale faktom tym nie nadaje się większego rozgłosu [MAROSZ 2003]. 
Słabo promuje się te rośliny na krajowych i zagranicznych wystawach, zbyt wolno 
i na wąską skalę wdraża do produkcji. Czynnik ten, w którym ocena wypadła 
lepiej na korzyść konkurentów, dość łatwo i szybko można doprowadzić do stanu 
porównywalnego. 

Zdecydowanie si lną stroną polskiego szkółkarstwa, szczególnie w stosunku 
do Holandii i Niemiec, jest poziom cen zbytu. Materiał szkółkarski w Polsce jest 
wyraźnie tańszy niż w porównywanych krajach. Ten czynnik charakteryzuje się 

wysokim stopniem konkurencyjności w całym ogrodnictwie, co należy wykorzystać 
w pierwszych latach po integracji z UE. 

Tabela 3; Table 3 
Zestawienie słabych i silnych stron szkółkarstwa ozdobnego z zakresu produkcji i rynku 

Strcngths and wcakncsses of ornamental nursery sector in the area of production 
and market 

Stan obecny, gdzie konkurent jest: 
Stan pożądany by konkurujący by!: 
Needcd situation where competi-

Kraj Prcsent situation whcre competitor is: 
tor will be: 

Country 
silniejszy porównywalny słabszy porównywalny silniejszy 
stronger similar weaker similar stronger 

Holandia ; Holland l2x 3x (3+) 1l 3x (3+)2l 12+ -

Niemcy; Germany IOx 5x(5+) 1l 3x (3+ )2l 10+ -

Wielka Brytania 
7x 5x (5+) 1l 4x (I +)Jl 8+ 2+ Great Britain 

, 1 - stan porównywalny w tych przypadkach jest stanem pożąd_anym dla polskiego sektora szkół-
karstwa; in this cascs simliar situation is a needcd one 111 pollsh nursery scctor . . . 

21 - słabszy stan sektora szkółkarstwa konkurentów jest stanem pożądanym ; weaker s1tuat1on 111 

nursery scctor of main compctitors is a needed situation in this case 
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Z podsumowania słabych i silnych stron naszego sektora wynika, że na 
osiemnaście zidentyfikowanych i możliwych do oceny przypadków, w dwunastu 
jesteśmy słabsi od głównego konkurenta, w trzech porównywalni i w trzech sektor 
szkółkarski w Polsce uzyskał przewagę (tab. 3). By polskie szkółkarstwo było po
równywalne ze szkółkarstwem w Holandii, przynajmniej w dwunastu przypadkach 
należy dążyć do poprawy obecnego stanu (tab. 3). Najważniejsze z nich to zwięk
szanie produkcji i eksportu roślin, poprawa kontroli jakości i stosowanie sic; do 
jednolitych norm, wprowadzanie na większą skalę postępu technicznego i techno
logicznego przy jednoczesnej poprawie organizacji pracy, lepsza kooperacja pro
ducentów między sobą i poprawa integracji pomiędzy różnymi sektorami gospo
darki ogrodniczej. 

Nieznacznie korzystniej przedstawia się poziom konkurencyjności naszego 
sektora w porównaniu z Niemcami i Wielką Brytanią. W trzech przypadkach pol
scy szkółkarze mają przewagę nad szkółkarzami niemieckimi i w czterech nad 
brytyjskimi (tab. 3). 

Czynnikiem, zaliczonym do słabych stron, są nieuporządkowane sprawy 
prawne i finansowe związane z rozmnażaniem w Polsce odmian chronionych, 
głównie róż [WYBICKI 2000]. Trudno poddać go wymiernej ocenie. Jako zagroże
nie dla polskiej produkcji szkółkarskiej uznano m. in . niskie koszty zakupu ziemi 
oraz stosunkowo łatwą jej dostępność, co stwarza możliwości organizacji produk
cji w Polsce przez cudzoziemców. Jest to bezpośrednie i poważne zagrożenie dla 
polskich producentów, ale nie jest zagrożeniem dla rozwoju szkółkarstwa jako 
sektora gospodarki narodowej. 

Analiza słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń 
dla polskiej produkcji szkółkarskiej 

Silne strony: 

• korzystna lokalizacja względem rynków 
zbytu głównie niemieckiego i szwedzkiego 
(dokąd sporo już eksportujemy) oraz 
ryków wschodnich; 

• dostępność taniej siły roboczej; 
• duża konkurencyjność produktów szkół
karskich pod względem cenowym; 

• niskie koszty zakupu ziemi oraz łatwa 
jej dost<;pność; 
• stały wzrost jakości produktu; 
• istniejący, korzystny system podatkowy, 
dzięki czemu produkt może być tańszy; 
• dobra i licząca się obecnie pozycja 
wśród eksporterów roślin szkółkarskich 
w Europie; 
• doświadczenie zawodowe szkółkarzy. 

Słabe strony: 

• słaba integrac_ja pozioma ; 
* istniejące organizacje mają zbyt małą 
liczb<, członków, przez co hrak jest odpo
wiedniej siły w negocjacjach na różnych 
szczeblach oraz prowadzenia odpowiedniej 
polityki cenoweJ; 
* brak pionowej integracji sektora (hrak 
współpracy i wymiany informacji m1<;dzy 
sektorami kooperującymi) ; 

• słabość kapitałowa i technologiczna 
szkółek; 

* brak informacji na temat kosztów 
i opłacalności produkcji, jej wielkości, 
prognozowania zmian, brak informacji na 
temat rynku, zachowań konsumenta; 

• zbyt drogie środki produkcji w stosunku 
do cen roślin; 
• brak standaryzacji i kontroli jakośc i pro
duktów; 
• powolne wdrażanie własnych produktów 
i odmian. 
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Szanse: 

* szybko rosnąca pozycja wśród europej
skich producentów materiału szkółkars
kiego, stajemy sit,: konkurencyjni pod 
wzglc;dem wielkości produkcji; 

* możliwość rozwoju upraw wymagających 
wic;kszego zaangażowania pracy ludzkiej, 
dzic;ki czemu możemy stać sic; jeszcze bar
dziej konkurencyjni w produkcji takich 
roślin (np. szczepionych lub form specjal
nych); 
* rozwój produkcji materiału wyjściowego, 
którego import jest bardzo wysoki i ciągle 
wzrasta: 
* możliwość zdobywania rynków wschod
nich dzit,:ki tańszym produktom i niższym 
kosztom transportu; 
* szanse na rozwój infrastruktury oraz 
obszarów wiejskich po integracji Polski 
z UE można spodziewać się wzrostu 
zapotrzebowania na zieleń publiczną; 
* możliwość ubiegania sic; o dofinansowa
nie z funduszu SAPARD, a później z fun
duszy strukturalnych, na budowę nowych 
i modernizacje; istniejących gospodarstw; 
* szansa wzrostu cen roślin, gdy gospo
darka zacznie znów rozwijać się dyna
miczniej; 
* poszukiwanie nowych zastosowań dla 
roślin szkółkarskich; 

* wysoki potencjalny popyt krajowy. 

Zagrożenia: 

* niskie koszty zakupu ziemi oraz łatwa jej 
dostc;pność. Cudzoziemcy mogą wic;c pro
dukować w Polsce, korzystaJąc ponadto 
z zasobów taniej siły roboczej i niższych 
kosztów materiałowych; 

* wysoka produkcja w krajach Europy za
chodniej, zaspokojenie własnych rynków 
prowadzi do poszukiwania nowych; 

* zmiana systemu opodatkowania produk
cji szkółkarskiej, gdy Skarb Państwa dos
trzeże możliwość zwic;kszenia swoich do
chodów; 

* konieczność dostosowywania sic; do fito
sanitarnych norm unijnych i spodziewane, 
w związku z tym trudności w rozpoznawa
niu i zastosowaniu odpowiednich przepi
sów, wzrost biurokracji; 

* łatwiejszy import produktów, przez co 
możliwy bc;dzie spadek cen roślin i wzroś
nie jeszcze bardziej konkurencja na rynku; 
* nieuporządkowane sprawy prawne i fi
nansowe związane z rozmnażaniem od
mian róż chronionych; 
* wzrost kosztów produkcji (konieczność 
regulowania opłat licencyjnych, wzrost 
płac); 

* przedłużający sic; kryzys finansów pu
blicznych Polski. 

Pomimo słabych stron i istnienia szeregu zagrozen, można na przyszłość 
polskiego szkółkarstwa spojrzeć z optymizmem. Pozwalają na to nie tylko silne 
strony, ale także istniejące i przewidywane uwarunkowania zewmttrzne dające 
szanse dalszego rozwoju. Do takich szans można zaliczyć szybko rosnącą w ostat
nim czasie pozycję liczącego sit;, w Europie producenta materiału szkółkarskiego, 
możliwość szerokiego wejścia na rynki wschodnie dzit;,ki tańszym produktom 
i niższym kosztom transportu, a także znajdowanie nowych zastosowań dla roślin. 
Szansą jest także czt;,ściowa zmiana profilu produkcji, a mianowicie zwit;,kszenie 
produkcji materiału wyjściowego zamiast importowanie go oraz rozszerzanie 
upraw pracochłonnych, jak np. rośliny szczepione czy formowane. Mówiąc 
o szansach nic można zapomnieć o wysokim potencjalnym popycie polskiego 
konsumenta indywidualnego. Wraz ze wzrostem gospodarczym i wzrostem pozio
mu zamożności społeczeństwa przekształci się on w popyt efektywny. 
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Streszczenie 

Szkółkarstwo ozdobne w Polsce w latach 1989-2000 rozwijało się hardzo 
dynamicznie i jest działem o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Dalszy 
rozwój tego sektora w warunkach coraz szerszego otwierania granic po integracji 
z UE uzależniony jest od stopnia jego konkurencyjności. Stąd też w niniejszej 
pracy podjęto próbę dokonania oceny tej konkurencyjności w odniesieniu do 
trzech krajów UE, przy zastosowaniu analizy SWOT. Z podsumowania słahych 
i silnych stron naszego sektora wynika: na osiemnaście zidentyfikowanych i możli
wych do oceny przypadków, w dwunastu jesteśmy słabsi od głównego konkurenta, 
w trzech porównywalni i w trzech sektor szkółkarski w Polsce uzyskał przewagi.;. 
Jednak by polskie szkółkarstwo było porównywalne ze szkółkarstwem w Holandii, 
przynajmniej w dwunastu przypadkach należy dążyć do poprawy obecnego stanu. 
Najważniejsze z nich to zwiększanie produkcji i eksportu roślin, poprawa kontroli 
jakości i stosowanie się do jednolitych norm, wprowadzanie na większe! skałę pos
tępu technicznego i technologicznego przy jednoczesnej poprawie organizacji pra
cy, lepsza kooperacja producentów między sobą i poprawa integracji pomiędzy 
różnymi sektorami gospodarki ogrodniczej. 

EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE POLISH ORNAMENlAL 
NURSE RY BY SWOT ANALYSIS 

Adam Marosz 
Departmcnt of Fłoriculturc , 

Rescarch Institute of Pomołogy and Fłoriculturc, Skierniewice 

Key words: competitiveness of nursery production, nursery production, orna
mental plants 

Summary 

In the ycars 1989-2000 ornamental nursery in Poland was dcvcłoping vcry 
last, and prescntly this scctor has great cconomical importancc in agriculturc. 
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Marki.:! is coming mon; and more global and thereforc further development of 
this sector depcnds on its competitiveness level. In this rcsearch evaluation of 
competitivcness of Polish ornamental nurscry sector as compared to three EU 
countries using SWOT analysis was undertaken. After summarizing strong and 
weak sidcs of our nurscry sector it was rcvealed that in twelve parameters (for 
cightcen cvaluated in this research) Polish ornamental nursery is less compctitivc 
than e.g. the same sector in Holland. In threc cases they wcre similar, and in 
thrcc othcrs our nurscry proved to be mare compctitivc. Howevcr, if we want to 
havc our sector similar to Holland, we must improve prcsent situation at least in 
twelve cases. The most important are: enlarging production and cxport of nur
sery materiał, improvement of quality control, wide employing of new techniques 
and tcchnologics, improving work organizations in the nursery, better co-opcra
tion of producers and improving perpcndicular integration with other scctors of 
horticultural industry. 
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