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1. Wstêp

Prezentowany artyku³ zawiera wyniki oraz wnioski z badañ empirycznych
przeprowadzonych w 2001 roku, w ramach których dokonano sonda¿u opinii
kadr kierowniczych spó³dzielni. Sonda¿ dotyczy³ aktualnych opinii kadr zarz¹dzaj¹cych spó³dzielniami na temat koniunktury gospodarczej na prze³omie stuleci w polskich spó³dzielniach.
Badania te zrealizowano1 w spó³dzielniach dzia³aj¹cych w miastach
(Spo³em PSS, czyli spó³dzielnie spo¿ywców) oraz w spó³dzielniach funkcjonuj¹cych na terenach wiejskich (spó³dzielnie mleczarskie i spó³dzielnie Samopomoc Ch³opska). Profil dzia³ania tych spó³dzielni, pomimo ¿e funkcjonuj¹ one w ró¿nych rodowiskach, zwi¹zany jest w ca³oci lub czêciowo
z produkcj¹ lub handlem artyku³ami spo¿ywczymi.
Ze wzglêdu na to, ¿e kadry zarz¹dzaj¹ce spó³dzielniami maj¹ wiele informacji dotycz¹cych zarówno kondycji ekonomicznej tych spó³dzielni, jak i zjawisk zachodz¹cych w szeroko pojêtym otoczeniu gospodarczym, ich opinie
w wielu istotnych kwestiach mog¹ mieæ charakter ekspercki i s³u¿yæ do monitorowania oraz okrelania zmian kierunków dzia³alnoci gospodarczej.
Wród bardzo wielu istotnych, aktualnych problemów, z którymi maj¹ bezporedni¹ stycznoæ spó³dzielnie stanowi¹ce specyficzn¹ formê organizacyjno-w³asnociow¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, jako przedmiot
zainteresowañ badawczych wybrano miêdzy innymi, mo¿liwe do pozyskania
w drodze sonda¿u opinii materia³y empiryczne dotycz¹ce:
 zdolnoci wytwórczych spó³dzielni oraz ich profilu wytwarzania,
 sytuacji rynkowej spó³dzielni oraz poziomu ich konkurencyjnoci.
Podstawow¹ metod¹ zbierania informacji i sondowania opinii by³a technika ankietowa. Formularz ankiety by³ anonimowy i zawiera³ dwanacie pytañ, a w jego metryczce umieszczono osiem pytañ, z czego piêæ dotyczy³o cech
respondenta, a trzy  cech spó³dzielni stanowi¹cej miejsce zatrudnienia.
Dobór poszczególnych spó³dzielni do badañ by³ losowy.
1 Szerzej na temat metodyki badañ zob.: [Grzegorzewski, 2000; Grzegorzewski, 2001]. Wymienione opracowania powsta³y w wyniku badañ statutowych w KZiF SGH.
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Do momentu zakoñczenia empirycznej czêci badañ na 900 ankiet rozdysponowanych wród kadr zarz¹dzaj¹cych spó³dzielniami otrzymano zwrot 195
formularzy (co stanowi³o 21,66% egzemplarzy przekazanych respondentom).
Wszyscy ankietowani zajmowali stanowiska prezesów spó³dzielni.
2. Charakterystyka respondentów oraz spó³dzielni

Z analizy danych zawartych w ankietach wynika, ¿e w badanych spó³dzielniach obsadê stanowisk prezesów stanowi³y osoby na ogó³ w wieku od 40 do
59 lat, charakteryzuj¹ce siê wieloletnim dowiadczeniem w pe³nieniu obowi¹zków kierowniczych w spó³dzielniach. Prawie dwie trzecie prezesów
spó³dzielni mleczarskich posiada³o wykszta³cenie wy¿sze magisterskie,
w spó³dzielniach spo¿ywców prawie co drugi respondent uzyska³ wykszta³cenie wy¿sze na poziomie magisterskim, a w spó³dzielniach Samopomoc
Ch³opska  jedynie co pi¹ty ankietowany. Wykszta³ceniem o profilu ekonomicznym legitymowa³o siê oko³o 70% badanych w spó³dzielniach spo¿ywców,
56% w spó³dzielniach SCh i oko³o 42% uczestników sonda¿u w spó³dzielniach mleczarskich (w których taki sam odsetek naczelnej kadry kierowniczej charakteryzowa³ siê wykszta³ceniem o profilu rolniczym).
Analizuj¹c lokalizacjê reprezentowanych w próbie badawczej rodzajów
spó³dzielni, mo¿na by³o zauwa¿yæ wyrane ró¿nice. Wszystkie spó³dzielnie
spo¿ywców prowadzi³y dzia³alnoæ na terenach miast, w miastach posiada³o
swoje siedziby tak¿e 86% badanych spó³dzielni mleczarskich i 64% spó³dzielni Samopomoc Ch³opska.
W wyniku przetworzenia materia³u empirycznego stwierdzono, ¿e w próbach spó³dzielni Samopomoc Ch³opska i Spo³em PSS przewa¿a³y ma³e
lub rednie spó³dzielnie zrzeszaj¹ce od 11 do 600 cz³onków, natomiast do
spó³dzielni mleczarskich nale¿a³o na ogó³ ponad 1000 cz³onków.
Interpretacja wyników sonda¿u2 potwierdzi³a znan¹ z wielu wczeniejszych analiz prawid³owoæ, ¿e przedsiêbiorstwa spó³dzielcze s¹ z regu³y niewielkimi zak³adami pracy, które na podstawie kryterium zatrudnienia mo¿na
zakwalifikowaæ do sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. W latach 1997
2001 stan zatrudnienia nieprzekraczaj¹cy 10 osób okaza³ siê charakterystyczny dla od 2 do 13% spó³dzielni SCh, w od 35 do 40% z nich liczebnoæ
personelu kszta³towa³a siê na poziomie od 11 do 50 pracowników, a w od 52 do
57% takich spó³dzielni zatrudnienie wynosi³o od 51 do 250 osób. Z otrzymanych informacji wynika równie¿, ¿e w tym okresie w od 5 do 8% spó³dzielni
spo¿ywców pracowa³o nie wiêcej ni¿ 10 zatrudnionych, od 5 do 25% Spo³em PSS stanowi³o miejsce pracy dla od 11 do 50 osób, a w od 38 do 48% takich spó³dzielni stan zatrudnienia kszta³towa³ siê na poziomie od 51 do 250
2 W trakcie przeprowadzonych w 2001 roku badañ empirycznych zwrócono siê do prezesów
spó³dzielni z prob¹ o ujawnienie opinii na temat kszta³towania siê analizowanych zjawisk w latach 19972001 lub 20002001 oraz o próbê dokonania prognozy na rok 2002. Szczegó³owe informacje na ten temat s¹ zawarte w objanieniu do ka¿dego pytania.
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pracowników. Za³og¹ o liczebnoci od 51 do 250 osób charakteryzowa³o siê
w tym okresie 28% spó³dzielni mleczarskich, a od 251 do 500 zatrudnionych
liczy³o 22% z nich, stanowi¹c w aspekcie zatrudnienia du¿e przedsiêbiorstwa.
W próbie badawczej dominowa³y spó³dzielnie osi¹gaj¹ce roczny przychód
w wysokoci od 5 do 50 mln z³, wypracowuj¹ce roczny dochód ogólny nieprzekraczaj¹cy progu 1 mln z³ oraz dodatni wskanik rentownoci nie wy¿szy ni¿ 5%.
Warto te¿ podkreliæ, ¿e respondenci z regu³y twierdzili, ¿e w 2002 roku
nie nast¹pi¹ zmiany poziomu charakteryzowanych wielkoci.
3. Sytuacja rynkowa spó³dzielni i ich konkurencyjnoæ

Celem pierwszego pytania dotycz¹cego tej problematyki by³o okrelenie
zmian liczby producentów lub dostawców oferuj¹cych podobny do spó³dzielni, w których zatrudnieni byli respondenci, asortyment towarów lub us³ug.
Pytanie dotyczy³o lat 19972002.
W od 29 do 61% spó³dzielni Samopomoc Ch³opska dostrze¿ono zwiêkszenie liczby podmiotów konkurencyjnych, jednak od 1998 roku przy ocenie tego
zjawiska zaznaczy³a siê wyrana tendencja spadkowa. Nie zaobserwowano
jakichkolwiek zmian w tym zakresie w od 8 do 32% tych spó³dzielni (widoczny
z roku na rok wzrost), a spadek liczby podmiotów konkurencyjnych zauwa¿ono w od 8 do 32% spó³dzielni tego rodzaju z tendencj¹ do coraz bardziej zdecydowanego spadku od 1998 roku.
W od 55 do 78% Spo³em PSS (z tendencj¹ spadku od 1998 roku) zaobserwowano wzrost liczby podmiotów oferuj¹cych zbli¿ony asortyment produktów. Nie zauwa¿ono jakichkolwiek zmian co do tej kwestii w od 18 do 43%
spó³dzielni spo¿ywców, a spadek liczby konkurentów dostrze¿ono w od 3 do
10% tych spó³dzielni (z zaznaczaj¹c¹ siê tendencj¹ wzrostow¹).
W przypadku spó³dzielni mleczarskich wzrost liczby producentów lub dostawców zbli¿onego asortymentu wyrobów lub us³ug zauwa¿ony zosta³ w od 50
do 61% tych spó³dzielni, a brak zmian w tym zakresie  w od 8 do 58%
spó³dzielni (zdecydowana tendencja spadkowa przewidywana by³a dopiero
na lata 20012002). Natomiast zmniejszenie liczby konkurentów dostrze¿ono
w od 0 do 42% spó³dzielni mleczarskich (z zaznaczaj¹c¹ siê bardzo wyranie
od 1999 roku tendencj¹ wzrostow¹).
Otrzymane z badanych spó³dzielni informacje mog¹ zatem wskazywaæ na
zaostrzanie siê walki konkurencyjnej i postêpuj¹c¹ stopniowo eliminacjê jej
uczestników, niebêd¹cych w stanie sprostaæ rosn¹cym wymaganiom klientów.
D¹¿¹c do ucilenia informacji przekazanych na temat liczby konkurentów, respondentom zadano nastêpne pytanie, którego celem by³o okrelenie
form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych, które wed³ug ich
oceny by³y, s¹ i bêd¹ g³ównymi konkurentami dla ich spó³dzielni w latach
20002002.
Od 89 do 95% prezesów spó³dzielni Samopomoc Ch³opska (z tendencj¹
spadkow¹) dostrzega³o zagro¿enie konkurencyjne ze strony firm prywatnych
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bêd¹cych w³asnoci¹ pojedynczych osób, a znacznie mniejsza ich liczba (od
22 do 27% z tendencj¹ wzrostu) uzna³a, ¿e ród³em zagro¿enia konkurencyjnego s¹ dla ich spó³dzielni przedsiêbiorstwa zagraniczne w Polsce; jeszcze
ni¿szy ich odsetek (1011%) dostrzega³ w tej roli spó³ki. Nie przypisywano
w tym przypadku znaczenia przedsiêbiorstwom pañstwowym (35% wskazañ
z tendencj¹ do spadku) i przedsiêbiorstwom zagranicznym importuj¹cym do
Polski oraz innym spó³dzielniom. Podmioty te wskaza³o po 23% badanych,
a oko³o 2% wskaza³o na fundacje lub próbowa³o odpowiedzieæ inaczej na to
pytanie.
W spó³dzielniach konsumenckich (spo¿ywców) stwierdzono, ¿e firmy prywatne nale¿¹ce do pojedynczych osób stanowi³y zagro¿enie konkurencyjne
dla od 45 do 75% takich spó³dzielni, jednak da³a siê w tym przypadku zaobserwowaæ zdecydowana tendencja do spadku poczucia zagro¿enia ze strony tej
kategorii podmiotów. Natomiast odwrotn¹ tendencjê zaobserwowano w przypadku oceny zagro¿enia ze strony przedsiêbiorstw zagranicznych w Polsce.
W 2000 roku 48% respondentów wskaza³o na ten rodzaj podmiotów, w roku
2001 ju¿ 68% osób oczekiwa³o zagro¿enia z ich strony, a 73% badanych by³o
sk³onnych uznaæ, ¿e w roku 2002 te w³anie podmioty bêd¹ stanowi³y g³ówne
zagro¿enie dla ich spó³dzielni. Temu zjawisku towarzyszy³ tylko umiarkowany wskanik ocen zagro¿enia ze strony spó³ek (2833%), tylko 8% badanych
jako g³ównych rywali rynkowych wskazywa³o inne spó³dzielnie, a jedynie
510% z nich uzna³o, ¿e by³y to przedsiêbiorstwa zagraniczne importuj¹ce do
Polski (z tendencj¹ do wzrostu). Nikt nie wskaza³ w tym przypadku na istnienie jakiegokolwiek zagro¿enia konkurencyjnego ze strony przedsiêbiorstw
pañstwowych lub fundacji.
Natomiast dla 7586% spó³dzielni mleczarskich w badanym okresie g³ównymi konkurentami wed³ug oceny ich prezesów by³y w³anie inne spó³dzielnie, od 44 do 58% respondentów z tych spó³dzielni podkrela³o, ¿e istotn¹ ich
zdaniem konkurencjê stanowi³y przedsiêbiorstwa zagraniczne w Polsce, a od
47 do 58% ankietowanych podkrela³o znaczenie zagro¿enia konkurencyjnego ze strony przedsiêbiorstw zagranicznych importuj¹cych do Polski. Firmy
prywatne bêd¹ce w³asnoci¹ pojedynczych osób jako godni uwagi rywale rynkowi postrzegane by³y przez od 33 do 44% respondentów ze spó³dzielni mleczarskich (z tendencj¹ do lekkiego wzrostu), a spó³ki mog³y tak¹ w³anie rolê
odgrywaæ zdaniem od 19 do 31% z nich (tak¿e odczuwalny by³ wzrost zagro¿enia ze strony tych podmiotów). Tylko 3% naczelnej kadry kierowniczej
spó³dzielni tego rodzaju upatrywa³o zagro¿eñ konkurencyjnych ze strony
przedsiêbiorstw pañstwowych, ale ¿aden z prezesów nie wskaza³ na fundacje.
Z przedstawionych zestawieñ g³ównych konkurentów wynika, ¿e opinie
prezesów poszczególnych rodzajów spó³dzielni oddawa³y charakterystykê
zagro¿eñ konkurencyjnych, typowych dla rodowisk i bran¿ reprezentowanych przez spó³dzielnie wchodz¹ce w sk³ad próby badawczej.
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Nastêpnie analizie poddano relacje popytu do zrealizowanej oraz przewidywanej w latach 20002002 sprzeda¿y wyrobów i us³ug wytwarzanych przez
spó³dzielnie zatrudniaj¹ce respondentów.
Wród spó³dzielni Samopomoc Ch³opska popyt ni¿szy od poda¿y zanotowano w 2000 roku w 61% tych podmiotów, a w latach 2001 i 2002 oczekiwano
zaistnienia takiej sytuacji odpowiednio w 67 i w 66% spó³dzielni tego rodzaju.
W roku 2000 stwierdzono równowagê popytu i poda¿y w 27% spó³dzielni
SCh, na lata 2001 i 2002 przewidywano tak¹ sytuacjê odpowiednio w 21
i w 22% tych spó³dzielni. ¯aden z respondentów nie stwierdzi³ ani nie oczekiwa³ w latach 2000 i 2001 przewagi popytu nad poda¿¹, a tylko co setny z nich
stwierdzi³, ¿e nast¹pi to w 2002 roku. Z oko³o 12% tych spó³dzielni nie otrzymano jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
W 78% Spo³em PSS w roku 2000 stwierdzono, ¿e popyt zg³oszony przez
nabywców by³ ni¿szy od oferowanej przez te spó³dzielnie poda¿y, takie spostrze¿enia dotycz¹ce roku 2001 zg³oszono a¿ w 88% tych spó³dzielni, natomiast w odniesieniu do kszta³towania siê tych relacji w roku 2002 w 83%
Spo³em PSS uwa¿ano, ¿e popyt bêdzie ni¿szy od poda¿y. W roku 2000 popyt
i poda¿ by³y w równowadze zdaniem prezesów 2% tych spó³dzielni, ale takiej
równowagi nikt nie oczekiwa³ w 2001 roku, w 2002 roku za oczekiwa³o jej tylko 3% ankietowanych. Natomiast popyt przewy¿sza³ poda¿ oferowan¹ tylko
przez 5% spó³dzielni spo¿ywców w roku 2000 i takie relacje pomiêdzy tymi
kategoriami ekonomicznymi by³y oczekiwane przez prezesów 5% tych spó³dzielni w latach 20012002. Innych wyjanieñ w tej sprawie w poszczególnych
latach próbowa³o udzielaæ od 3 do 5% respondentów.
Oko³o 61% respondentów ze spó³dzielni mleczarskich stwierdzi³o, ¿e popyt na ich wyroby nie osi¹gn¹³ wielkoci poda¿y oferowanej w 2000 roku i taki
stan rzeczy na lata 2001 i 2002 przewidywany by³ przez odpowiednio 67 i 64%
kadr zarz¹dzaj¹cych tymi podmiotami. Natomiast stan równowagi pomiêdzy
popytem a poda¿¹ zaobserwowano w 2000 roku w co trzeciej takiej spó³dzielni, a z 31% tych spó³dzielni otrzymano informacje, ¿e taki stan jest oczekiwany w 2001 i 2002 roku. Tylko w przypadku 3% spó³dzielni mleczarskich stwierdzono w 2000 roku przewagê popytu nad poda¿¹ i w takiej samej liczbie tych
podmiotów oczekiwano, ¿e taka sytuacja wyst¹pi w 2001 roku, a w 6% z nich
prognozowano przewagê popytu nad poda¿¹ w 2002 roku.
Warto podkreliæ, ¿e odpowiedzi ankietowanych potwierdzaj¹ dostrzegane w wielu dzia³ach gospodarki charakterystyczne trudnoci zwi¹zane z malej¹cym popytem wewnêtrznym, bêd¹ce skutkiem recesji w Polsce u schy³ku
lat dziewiêædziesi¹tych i na pocz¹tku XXI stulecia.
4. Zdolnoci wytwórcze spó³dzielni oraz ich profil wytwarzania

W trakcie prowadzonych badañ empirycznych podjêto tak¿e próbê okrelenia przemian zachodz¹cych w zakresie zdolnoci wytwórczych spó³dzielni
oraz ich profilu wytwarzania.
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W pierwszym pytaniu dotycz¹cym tej problematyki zwrócono siê do respondentów z prob¹ o wytypowanie sporód wymienionych w zestawie odpowiedzi tych dzia³añ maj¹cych zwi¹zek ze zdolnociami wytwórczymi lub profilem dzia³ania ich spó³dzielni, które by³y, s¹ lub bêd¹ realizowane w latach
20002002. Z porównania wypowiedzi respondentów wynika, ¿e w poszczególnych rodzajach spó³dzielni zauwa¿alne by³y pewne ró¿nice w odniesieniu do
proporcji ilociowych wystêpowania wytypowanych w ankiecie zdarzeñ maj¹cych zwi¹zek ze zdolnociami wytwórczymi oraz profilem wytwarzania.
W spó³dzielniach Samopomoc Ch³opska utrzymywanie zdolnoci produkcyjnych na dotychczasowym poziomie w 2000 roku potwierdzi³o 61% prezesów tych spó³dzielni, a na lata 2001 i 2002 planowa³o je odpowiednio 44
i 45% z nich. Natomiast rozbudowê aparatu wytwórczego umo¿liwiaj¹c¹ rozwiniêcie zdolnoci produkcyjnych przeprowadzono w 2% takich spó³dzielni
w roku 2000, takie zamiary dotycz¹ce roku 2001 zg³osi³o 5% respondentów,
a roku 2002  ju¿ 9% z nich, natomiast rozwiniêcie produkcji bez istotnych zmian zdolnoci produkcyjnych zrealizowano w 2000 roku w co dziesi¹tej spó³dzielni SCh, w roku 2001 planowano podjêcie takich dzia³añ
w 22% takich spó³dzielni, a w roku 2002  tylko w 12% z nich. Rozwiniêcie
zdolnoci produkcyjnych oraz zwiêkszenie produkcji w roku 2000 zg³osili
ankietowani tylko z 3% spó³dzielni SCh, a zamierzano dokonaæ takich posuniêæ w latach 2001 i 2002 odpowiednio w 5 i 7% spó³dzielni tego rodzaju.
Realizacja innych inwestycji niewp³ywaj¹cych na zdolnoci wytwórcze by³a
prowadzona w 2000 roku w 17% spó³dzielni SCh, a na lata 2001 i 2002 zamierzano j¹ przeprowadziæ odpowiednio w 13 i 15% takich spó³dzielni. Do przeprowadzenia wyprzeda¿y niektórych sk³adników maj¹tku produkcyjnego
w roku 2000 przyzna³o siê oko³o 19% prezesów spó³dzielni SCh, na rok 2001
planowano tak¹ wyprzeda¿ w 21% spó³dzielni Samopomoc Ch³opska, a na
rok 2002 w 17% z nich. Zmniejszenie produkcji mia³o miejsce w 2000 roku
w 7% tych spó³dzielni, a na lata 2001 i 2002 planowano podjêcie dzia³añ ukierunkowanych na ten skutek w 15% spó³dzielni SCh.
Wród poddanych badaniom Spo³em PSS stwierdzono, ¿e w co drugiej
spó³dzielni w 2000 roku utrzymywano dotychczasowe zdolnoci produkcyjne,
w 2001 roku zamierzano utrzymaæ taki stan w 55% tych spó³dzielni, a w roku
2002  w 43% z nich. Tylko w co dziesi¹tej spó³dzielni tego rodzaju zrealizowano w latach 2000 i 2001 zamiar rozwiniêcia zdolnoci produkcyjnych oparty na rozbudowie aparatu wytwórczego, a na 2002 rok przewidywano podjêcie
takich dzia³añ w 15% tych podmiotów. Natomiast rozwijanie produkcji bez
istotnych zmian zdolnoci produkcyjnych mia³o miejsce w 2000 roku w co
pi¹tej spó³dzielni spo¿ywców, na lata 2001 i 2002 planowano je w 30% takich
spó³dzielni. W ¿adnej ze Spo³em PSS nie podejmowano w 2000 roku rozwijania zdolnoci produkcyjnych i zwiêkszenia produkcji, a dzia³ania maj¹ce
na celu uzyskanie takiego stanu planowano na 2001 rok w 8% takich spó³dzielni, na 2002 rok  w 13% z nich. W co dwudziestej Spo³em PSS w roku 2000
zrealizowano inne inwestycje niewp³ywaj¹ce na zdolnoci wytwórcze, w roku
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2001 zamierzano przeprowadziæ takie dzia³ania w 8% takich spó³dzielni,
a w roku 2002  w 15% z nich. Natomiast wyprzeda¿ niektórych sk³adników
maj¹tku produkcyjnego w latach 20002002 by³a prowadzona lub planowana
w co ósmej spó³dzielni spo¿ywców, a zmniejszenie produkcji w tym okresie 
w co dwudziestej z takich spó³dzielni.
Analizuj¹c dzia³ania podejmowane w latach 20002002 w spó³dzielniach
mleczarskich, stwierdzono, ¿e w 78% z nich w 2000 roku utrzymano dotychczasowe zdolnoci produkcyjne, utrzymanie ich w 2001 roku na takim poziomie
planowano w 44% tych spó³dzielni, a w roku 2002  w 31% z nich. W 2000 roku
tylko 11% spó³dzielni tego rodzaju rozwija³o zdolnoci produkcyjne, rozbudowuj¹c aparat wytwórczy, w 2001 roku podjêcie takich dzia³añ planowano
w 28% spó³dzielni mleczarskich, a w 2002 roku  tylko w 11% z nich. Natomiast rozwiniêcie produkcji bez istotnych zmian zdolnoci produkcyjnych
w 2000 roku przeprowadzono w 8% spó³dzielni mleczarskich, a na lata 2001
i 2002 przewidywano je odpowiednio w 22 i 39% takich spó³dzielni. W 2000
roku w ¿adnej ze spó³dzielni tego rodzaju nie rozwijano zdolnoci produkcyjnych, zwiêkszaj¹c jednoczenie produkcjê, w 2001 roku podj¹æ takie dzia³ania zamierzano jedynie w 6% spó³dzielni mleczarskich, a w roku 2002 w co
czwartej z nich. Inne inwestycje niemaj¹ce zwi¹zku ze zdolnociami produkcyjnymi by³y w 2000 roku realizowane w 14% spó³dzielni mleczarskich, na rok
2001 takie inwestycje planowano w 36% takich spó³dzielni, a na rok 2002 
w 31% z nich. Wyprzeda¿ niektórych sk³adników maj¹tku produkcyjnego
w roku 2000 prowadzona by³a w co czwartej spó³dzielni mleczarskiej z próby
badawczej, a na lata 2001 i 2002 planowano j¹ odpowiednio w 36 i 14% tych
spó³dzielni. Niepokoj¹co przedstawiaj¹ siê dane dotycz¹ce zmniejszenia
produkcji. W 2000 roku dzia³anie takie podjêto w 6% spó³dzielni mleczarskich, w 2001 roku planowano je w 11% z nich, a w roku 2002  ju¿ w 17% takich spó³dzielni.
Z wypowiedzi wywodz¹cych siê z poszczególnych rodzajów spó³dzielni
objêtych ankietyzacj¹ mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e znacz¹ca czêæ spó³dzielni napotka³a w praktyce bariery uniemo¿liwiaj¹ce wykorzystanie posiadanych dotychczas mocy produkcyjnych, najprawdopodobniej spowodowane
spadkiem tempa rozwoju gospodarczego i pojawieniem siê zjawisk kryzysowych w gospodarce.
W nastêpnej kolejnoci przedmiotem zainteresowañ badawczych sta³y siê
przyczyny wywieraj¹ce wp³yw na zmiany poziomu wytwarzania w latach
20002002.
Do g³ównych przyczyn spadku poziomu wytwarzania w tym okresie w spó³dzielniach Samopomoc Ch³opska wed³ug respondentów nale¿a³o zaliczyæ:
spadek popytu (4048% wskazañ), przewidywany wzrost poziomu wytwarzania przez innych krajowych (niespó³dzielczych) producentów (1215% wskazañ), przewidywany wzrost importu (510% wskazañ), a tak¿e przewidywany
wzrost kosztów surowców i pó³fabrykatów krajowych oraz importowanych,
przewidywany wzrost kosztów zatrudnienia i spadek cen wyrobów importo-
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wanych. Do nielicznych czynników zachêcaj¹cych do wzrostu poziomu wytwarzania w przysz³oci prezesi tych spó³dzielni zaliczyli: obni¿enie kosztów
zatrudnienia i wy¿sz¹ poda¿ wykwalifikowanej si³y roboczej.
W Spo³em PSS do g³ównych przyczyn spadku poziomu wytwarzania prezesi tych spó³dzielni zaliczyli: spadek popytu (1320% wskazañ), przewidywany wzrost kosztów surowców i pó³fabrykatów krajowych, przewidywany
wzrost poziomu wytwarzania przez innych (niespó³dzielczych) krajowych
producentów (310% wskazañ), przewidywany wzrost importu oraz przewidywany wzrost kosztów surowców i pó³fabrykatów z importu. Wród znacznie
rzadziej wymienianych przyczyn sk³aniaj¹cych w przysz³oci do wzrostu poziomu wytwarzania w spó³dzielniach spo¿ywców uwagê zwróci³y jedynie:
wy¿sze ceny wyrobów importowanych, prowadzona rozbudowa w³asnego aparatu wytwórczego, przewidywane zmniejszenie importu oraz przewidywane
zmniejszenie poziomu wytwarzania przez innych (niespó³dzielczych) krajowych producentów, a tak¿e przewidywane obni¿enie kosztów zatrudnienia
i wy¿sza poda¿ wykwalifikowanej si³y roboczej.
Tak jak i w pozosta³ych rodzajach badanych spó³dzielni, respondenci
w spó³dzielniach mleczarskich znacznie czêciej wskazywali na przyczyny
aktualnego oraz przewidywanego w tym okresie spadku poziomu wytwarzania ni¿ na przyczyny ewentualnego wzrostu. Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ (28
47% wskazañ z tendencj¹ wzrostow¹) okaza³ siê spadek popytu, przewidywany wzrost importu (1939% z tendencj¹ wzrostow¹) i spadek cen wyrobów innych spó³dzielni w kraju (1433% z wyran¹ tendencj¹ wzrostow¹) oraz mo¿liwy wzrost poziomu wytwarzania w tych spó³dzielniach i spadek cen wyrobów
innych krajowych (niespó³dzielczych) producentów. Natomiast do przyczyn
ewentualnego wzrostu poziomu wytwarzania ankietowani zaliczyli: wzrost
popytu (1150% wskazañ z wyranie zaznaczaj¹c¹ siê tendencj¹ zwy¿kow¹),
prowadzon¹ rozbudowê aparatu wytwórczego w³asnej spó³dzielni, przewidywane zmniejszenie poziomu importu (1142% wskazañ), wy¿sze ceny: wyrobów importowanych, wyrobów innych krajowych (niespó³dzielczych) producentów oraz wyrobów innych spó³dzielni w kraju, a tak¿e: zmiany uregulowañ
prawnych, obni¿enie kosztów zatrudnienia oraz wy¿sz¹ poda¿ wykwalifikowanej si³y roboczej, obni¿enie poziomu wytwarzania przez inne spó³dzielnie
w kraju oraz przewidywane obni¿enie kosztów surowców i pó³fabrykatów
krajowych (oraz znacznie rzadziej tak¿e z importu).
W uzyskanym obrazie sytuacji godny uwagi wydaje siê wysoki (szczególnie
w spó³dzielniach wiejskich) udzia³ malej¹cego popytu wród wszystkich
czynników decyduj¹cych o zmianach poziomu wytwarzania w okresie badawczym.
Ostatnim pytaniem ukierunkowanym na pog³êbienie wiedzy dotycz¹cej
sfery produkcji wyrobów lub us³ug w poddanych badaniom spó³dzielniach
by³o pytanie dotycz¹ce zmian w profilu wytwarzania wprowadzonych i planowanych w latach 20002002.
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W 50% spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w 2000 roku nie wprowadzano
jakichkolwiek zmian w profilu wytwarzania, a na lata 2001 i 2002 nie planowano takich dzia³añ odpowiednio w 42 i 37% takich spó³dzielni. We wzrastaj¹cym odsetku spó³dzielni SCh podejmowano lub planowano podjêcie
produkcji nowych wyrobów lub us³ug. W 2000 roku by³o 30% takich spó³dzielni, a w latach 2001 i 2002 mia³o ich byæ zgodnie z przewidywaniem ich prezesów odpowiednio 48 i 51%. Natomiast zaniechanie produkcji przestarza³ych
wyrobów lub us³ug podjêto w 2000 roku w 8% spó³dzielni, w ¿adnej z nich nie
planowano dzia³añ ukierunkowanych na ten skutek w 2001 roku, a zmiany takie planowane na rok 2002 dotyczy³y jedynie 2% spó³dzielni tego rodzaju.
W przypadku 7% spó³dzielni Samopomoc Ch³opska zaniechanie produkcji
niektórych wyrobów lub us³ug w latach 20002002 by³o dzia³aniem wymuszonym przez brak mo¿liwoci ich sprzeda¿y. Z oko³o 35% takich spó³dzielni nie
nap³ynê³y informacje na temat zmian profilu wytwarzania.
Brak jakichkolwiek zmian w profilu wytwarzania w 2000 roku charakterystyczny by³ dla 28% Spo³em PSS, a w latach 2001 i 2002 mia³ okazaæ siê
zdaniem respondentów typowy dla odpowiednio 28 i 23% spó³dzielni spo¿ywców. Produkcjê nowych wyrobów lub us³ug podjêto w 2000 roku w 55% spó³dzielni tego rodzaju, w 2001 roku planowano takie dzia³ania w 60%, a w roku
2002  w 63%. W 2000 roku w co dziesi¹tej Spo³em PSS zaniechano produkcji przestarza³ych wyrobów lub us³ug, a w co dwudziestej przewidywano podjêcie takich dzia³añ w 2001 roku i w co ósmej w roku 2002. W roku 2000 nie
wyst¹pi³a w ¿adnej z badanych Spo³em PSS koniecznoæ zaniechania wytwarzania jakichkolwiek wyrobów lub us³ug z uwagi na brak mo¿liwoci ich
zbytu. Nie przewidywano tak¿e wyst¹pienia takiej koniecznoci w 2001 roku,
a na rok 2002 planowano takie dzia³ania tylko w 5% spó³dzielni spo¿ywców.
Od 3 do 8% respondentów nie udzieli³o szczegó³owych wyjanieñ na ten
temat.
W 2000 roku w 39% spó³dzielni mleczarskich nie wprowadzono jakichkolwiek zmian w profilu wytwarzania, a takie zamierzenia na lata 2001 i 2002
mia³o ju¿ jedynie odpowiednio 8 i 3% prezesów takich spó³dzielni. Natomiast
podjêcie produkcji nowych wyrobów lub us³ug mia³o miejsce w 2000 roku
w 56% spó³dzielni tego rodzaju, dzia³ania takie planowano w 58% spó³dzielni
w 2001 roku i w 69% spó³dzielni w 2002 roku. W 2000 roku nie zaniechano
produkcji przestarza³ych wyrobów i us³ug w ¿adnej z poddanych badaniom
spó³dzielni mleczarskich, ale zamierzano podj¹æ takie dzia³ania w latach
2001 i 2002 odpowiednio w 31 i 22% takich spó³dzielni. Nie mia³y miejsca
w 2000 roku i nie by³y planowane na 2001 rok dzia³ania, których celem by³oby
przerwanie wytwarzania produktów z powodu braku mo¿liwoci ich sprzeda¿y, a takie zamiary dotycz¹ce roku 2002 ujawnili prezesi 3% spó³dzielni mleczarskich. Innych wyjanieñ dotycz¹cych zmian profilu wytwarzania próbowa³o udzielaæ od 3 do 6% badanych spó³dzielni mleczarskich.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e niektóre z przemian zachodz¹cych w poszczególnych rodzajach spó³dzielni by³y najprawdopodobniej pochodn¹ dzia³añ do-
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stosowawczych, których celem by³o odzyskanie utraconej pozycji rynkowej.
D¹¿enia te próbowano realizowaæ poprzez obni¿enie kosztów funkcjonowania i lepsze dostosowanie mo¿liwoci wytwórczych oraz struktury asortymentowej do przewidywanych zmian w preferencjach nabywców.
5. Podsumowanie i wnioski

Analizuj¹c wyniki sonda¿u dotycz¹cego koniunktury w spó³dzielniach,
mo¿na zauwa¿yæ odzwierciedlenie niektórych zjawisk zachodz¹cych w otoczeniu gospodarczym spó³dzielni wchodz¹cych w sk³ad próby badawczej.
Dotyczy to zw³aszcza spadku popytu zg³aszanego przez konsumentów oraz
najprawdopodobniej spowodowanych tym zmian w liczbie oraz strukturze
podmiotów stanowi¹cych zagro¿enie konkurencyjne.
W spó³dzielniach SCh zaobserwowano spadek liczby oczekiwañ, ¿e wzronie liczba konkurentów oferuj¹cych zbli¿ony asortyment towarów lub us³ug.
Nie zmieni³y siê w istotny sposób oczekiwania dotycz¹ce tej kwestii
w spó³dzielniach mleczarskich, a w malej¹cej liczbie spó³dzielni spo¿ywców
oczekiwano zwiêkszenia liczby konkurentów rynkowych. Natomiast w coraz
wiêkszej liczbie wszystkich badanych spó³dzielni spodziewano siê spadku
liczby podmiotów o podobnym profilu dzia³ania. Warto podkreliæ, ¿e braku
zmian w tym zakresie spodziewano siê we wzrastaj¹cej liczbie Spo³em PSS
oraz w coraz mniejszej liczbie spó³dzielni mleczarskich.
W przypadku spó³dzielni Samopomoc Ch³opska stwierdzono, ¿e oczekiwany jest jedynie minimalny spadek zagro¿enia konkurencyjnego ze strony
firm prywatnych bêd¹cych w³asnoci¹ pojedynczych osób, ale nast¹pi zauwa¿alny wzrost zagro¿enia ze strony przedsiêbiorstw zagranicznych w Polsce
i niewielki wzrost zagro¿enia ze strony spó³ek. W przypadku spó³dzielni mleczarskich zauwa¿alne by³y pewne sygna³y o mo¿liwociach niewielkiego
wzrostu konkurencji ze strony przedsiêbiorstw zagranicznych w Polsce
i importuj¹cych do Polski, firm prywatnych stanowi¹cych w³asnoæ pojedynczych osób i innych spó³dzielni oraz zdecydowanie wiêkszy  ze strony spó³ek. W spó³dzielniach spo¿ywców oczekiwano natomiast spadku zagro¿enia
konkurencyjnego ze strony firm prywatnych nale¿¹cych do pojedynczych
osób, wzrostu zagro¿enia ze strony przedsiêbiorstw zagranicznych w Polsce
oraz znacznie mniejszego  ze strony spó³ek i przedsiêbiorstw zagranicznych
importuj¹cych do Polski.
W przypadku oceny relacji pomiêdzy popytem a poda¿¹ w spó³dzielniach
SCh wyst¹pi³ niewielki spadek oczekiwañ co do zaistnienia w przysz³oci
równowagi popytu i poda¿y oraz wyst¹pienia nadwy¿ki poda¿y nad popytem.
Podobne oczekiwania zauwa¿ano tak¿e w przypadku Spo³em PSS. Natomiast w spó³dzielniach mleczarskich dostrzegano minimalny wzrost liczby
opinii o braku w przysz³oci równowagi rynkowej, w której popyt bêdzie wy¿szy od poda¿y. Cech¹ charakterystyczn¹ niektórych ocen by³o jednak bardziej
optymistyczne prognozowanie wspomnianych relacji na rok 2002 ni¿ na rok
2001.
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Pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju spowodowa³o w niektórych
spó³dzielniach próby dostosowania zarówno mocy produkcyjnych, jak i oferty asortymentowej do aktualnych potrzeb rynku.
W badanym okresie w coraz ni¿szej liczbie spó³dzielni Samopomoc
Ch³opska planowano utrzymywanie dotychczasowych zdolnoci produkcyjnych, a coraz wiêcej tych spó³dzielni planowa³o rozwijaæ produkcjê, rozbudowuj¹c aparat wytwórczy lub rozwijaj¹c tylko zdolnoci produkcyjne. Jednak
wzrós³ tak¿e odsetek spó³dzielni SCh, w których planowano zmniejszenie
produkcji. Wród Spo³em PSS tylko niewiele ni¿sza liczba spó³dzielni planowa³a utrzymywanie dotychczasowych zdolnoci produkcyjnych, nieznacznie za wzros³a liczba spó³dzielni, w których zmierzano rozwin¹æ zdolnoci
produkcyjne lub te¿ rozwin¹æ produkcjê bez istotnych zmian zdolnoci produkcyjnych, jak równie¿ i tych, w których istnia³y zamiary rozwiniêcia zdolnoci produkcyjnych oraz zwiêkszenia produkcji. W coraz wy¿szym odsetku
spó³dzielni spo¿ywców zamierzano zrealizowaæ inne inwestycje niewp³ywaj¹ce na zdolnoci wytwórcze. Nie by³o natomiast wiêkszej liczby sygna³ów
o planowanej wyprzeda¿y maj¹tku produkcyjnego lub zmniejszeniu produkcji. Zmniejszy³a siê tak¿e i to w sposób zdecydowany liczba spó³dzielni mleczarskich, w których planowano utrzymanie istniej¹cych zdolnoci wytwórczych i wzros³a liczba tych podmiotów, w których zamierzano rozwin¹æ produkcjê bez istotnych zmian zdolnoci produkcyjnych lub rozwin¹æ zdolnoci
produkcyjne oraz zwiêkszyæ produkcjê. Wzrós³ tak¿e odsetek spó³dzielni
mleczarskich, w których istnia³ zamiar zrealizowania innych inwestycji niewp³ywaj¹cych na zdolnoci produkcyjne, pewnemu za zwiêkszeniu, a nastêpnie wyranemu zmniejszeniu uleg³a liczba spó³dzielni planuj¹cych wyprzeda¿ niektórych sk³adników maj¹tku produkcyjnego. Wzros³a tak¿e liczba
tych spó³dzielni, w których zamierzano zmniejszyæ rozmiary dzia³alnoci wytwórczej.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e w latach 20002002 w malej¹cym
odsetku spó³dzielni nie wprowadzono lub nie planowano wprowadzenia jakichkolwiek zmian w profilu wytwarzania, wyranemu za zwiêkszeniu w tym
czasie uleg³ odsetek spó³dzielni, w których podjêto produkcjê nowych wyrobów lub us³ug. Niewprowadzanie jakichkolwiek zmian w profilu wytwarzania okaza³o siê charakterystyczne przede wszystkim dla malej¹cego odsetka
spó³dzielni Samopomoc Ch³opska, a podejmowanie produkcji nowych wyrobów lub us³ug  dla coraz wy¿szej liczby tych spó³dzielni. W przypadku
Spo³em PSS stwierdzono utrzymuj¹cy siê wzglêdnie sta³y odsetek spó³dzielni (z niewielk¹ tendencj¹ do spadku), w których nie wprowadzono jakichkolwiek zmian w profilu wytwarzania, a niewielkiemu wzrostowi uleg³a liczba
spó³dzielni, w których podjêto wytwarzanie nowych produktów. Natomiast
w gwa³townie malej¹cej z roku na rok liczbie spó³dzielni mleczarskich nie
planowano zmian w profilu programu produkcyjnego, a podjêcie wytwarzania nowych wyrobów zg³aszano z coraz wy¿szego odsetka tych spó³dzielni,
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wzros³a tak¿e liczba tych podmiotów, w których zaniechano produkcji przestarza³ych wyrobów lub us³ug.
Podsumowuj¹c, godne uwagi wydaje siê przede wszystkim to, ¿e we wszystkich poddanych badaniom rodzajach spó³dzielni dostrzegalny by³ wzrastaj¹cy wp³yw malej¹cego popytu na spadek poziomu wytwarzania. Tak¿e zachodz¹ce i planowane przemiany w profilu wytwarzania badanych spó³dzielni
mog¹ wskazywaæ na istniej¹cy silny wp³yw popytu wewnêtrznego na sytuacjê
rynkow¹ tych podmiotów.
Bior¹c pod uwagê ogóln¹ sytuacjê gospodarcz¹ kraju w okresie poddanym
analizie oraz profil dzia³ania badanych spó³dzielni, mo¿na równie¿ uzyskaæ
potwierdzenie wniosków zawartych w niektórych opracowywanych w tym
czasie analizach ekonomicznych. Szybki spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto, zmniejszenie dochodów zatrudnionych w gospodarce narodowej oraz wzrost poziomu bezrobocia wywar³y zdecydowany wp³yw na zachowania obydwu grup podmiotów uczestnicz¹cych w grze rynkowej. Zmniejszenie wydatków konsumentów spowodowa³o zaostrzenie walki konkurencyjnej
oraz stopniowe eliminowanie z rynku przedsiêbiorstw niebêd¹cych w stanie
dostosowaæ siê do pogarszaj¹cej siê koniunktury.
Zgodnie z wyra¿onymi przez ankietowan¹ kadrê kierownicz¹ opiniami
w tym okresie zauwa¿alna okaza³a siê tak¿e zmiana struktury podmiotów gospodarczych stanowi¹cych g³ówne zagro¿enie konkurencyjne dla spó³dzielni.
Zmniejszeniu uleg³a liczba ma³ych przedsiêbiorstw nale¿¹cych do pojedynczych osób, prowadz¹cych g³ównie dzia³alnoæ handlow¹. W ocenie respondentów wzros³o natomiast znaczenie zagro¿enia konkurencyjnego ze strony
przedsiêbiorstw zagranicznych w Polsce, importerów na rynek krajowy oraz
przedsiêbiorstw posiadaj¹cych formê spó³ki, dysponuj¹cych czêsto wiêkszym kapita³em, sprawnie zarz¹dzanych, zdolnych do sprostania zaostrzaj¹cej siê konkurencji w warunkach malej¹cego popytu oraz spadku cen na
niektóre towary i us³ugi.
Z otrzymanych informacji mo¿na tak¿e wyci¹gn¹æ wniosek o zbli¿onym
charakterze wyników opracowañ niektórych instytucji prognozuj¹cych sytuacjê gospodarcz¹ kraju oraz opinii na ten temat wyra¿anych przez przedstawicieli naczelnej kadry kierowniczej przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych
spó³dzielcz¹ formê organizacyjno-prawn¹. Pozyskane od tej czêci kadry zarz¹dczej dane mog¹ równie¿ wiadczyæ o podejmowanych w tych przedsiêbiorstwach próbach dostosowywania mo¿liwoci wytwórczych oraz struktury
produkcji do przewidywanych zmian sytuacji rynkowej oraz zmieniaj¹cych
siê potrzeb odbiorców, w celu stworzenia realnych podstaw do podjêcia skutecznej rywalizacji z funkcjonuj¹cymi na rynku konkurencyjnymi podmiotami gospodarczymi. Wskazuj¹ na to ujawnione w niektórych spó³dzielniach
zamiary rozwijania zdolnoci wytwórczych, zwiêkszenia produkcji lub unowoczenienia oferty produkcyjnej, których realizacja powinna umo¿liwiæ
sprostanie wzrastaj¹cym wymaganiom nabywców.
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Z uwagi na przewidywane zmniejszenie liczby podmiotów konkurencyjnych o zbli¿onym profilu dzia³ania, w przysz³oci powinna nast¹piæ poprawa
sytuacji rynkowej tych spó³dzielni, które przetrwaj¹ trudnoci charakterystyczne dla okresu recesji gospodarczej.
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A b s t r a c t

Market Situation and Competitiveness of Co-operatives in the Last Years of the
20

th

Century and in the First Years the 21

st

Millenium

This article includes the prezentation of the results of empirical research,
which was conducted among managers of consumers co-operatives (Spo³em PSS), co-operative creameries and Samopomoc Ch³opska co-operatives
and concerned economic situation of those entities. From many important,
current problems the co-operatives which are specific organizational-proprietary form of conducting economic activity, have to deal with, the research concentrated only on empirical material which could be obtained through a survey which included opinions about:
the market situation of co-operatives and the level of their competitiveness,
productive capacity of co-operatives and their production profile.
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