Zyskownoæ spó³dzielni w Polsce
oraz mo¿liwoæ ich rozwoju
na prze³omie XX i XXI stulecia
Piotr Grzegorzewski, dr
Katedra Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie

1. Wstêp

W artykule przedstawiono wyniki badañ empirycznych zrealizowanych
w 2001 roku w Zak³adzie Spó³dzielczoci Katedry Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szko³y G³ównej Handlowej
w Warszawie.
Badania te przeprowadzone by³y w spó³dzielniach zwi¹zanych z produkcj¹ lub handlem artyku³ami ¿ywnociowymi dzia³aj¹cych w miastach oraz
w spó³dzielniach funkcjonuj¹cych na terenach wiejskich. Dobór spó³dzielni
dokonany zosta³ przy zastosowaniu metody celowo-losowej. Jako przedstawiciela spó³dzielni prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w miastach wytypowano Spo³em PSS, a jako reprezentantów spó³dzielczoci wiejskiej wybrano spó³dzielnie mleczarskie i spó³dzielnie Samopomoc Ch³opska.
Wród wielu wa¿nych, aktualnych problemów, dotycz¹cych przedsiêbiorstw w Polsce, w tym tak¿e i spó³dzielni bêd¹cych specyficzn¹ form¹ organizacyjno-prawn¹ zorganizowania dzia³alnoci gospodarczej, jako przedmiot
analizy wybrano miêdzy innymi1, mo¿liwe do pozyskania w drodze sonda¿u
materia³y empiryczne zawieraj¹ce opinie respondentów na temat:
 zyskownoci spó³dzielni,
 mo¿liwoci pozyskania przez spó³dzielnie rodków na cele rozwojowe,
 regionalizacji sprzeda¿y dóbr i us³ug,
 oceny wp³ywu wejcia Polski do Unii Europejskiej na ogóln¹ kondycjê
spó³dzielni.
ród³em inspiracji do podjêcia badañ empirycznych w tych obszarach
by³a potrzeba uzyskania informacji na temat zjawisk ekonomicznych zachodz¹cych w polskich spó³dzielniach. Za najbardziej odpowiedni¹ metodê
osi¹gniêcia tego celu uznano mo¿liwoæ przeprowadzenia sonda¿u opinii
kadr kierowniczych spó³dzielni.
1

Zob. [Grzegorzewski, 2000; Grzegorzewski, 2001].
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Z uwagi na to, ¿e kadry zarz¹dzaj¹ce spó³dzielniami posiadaj¹ wiedzê zarówno na temat sytuacji ekonomicznej tych spó³dzielni, jak i innych podmiotów funkcjonuj¹cych w szeroko pojêtym otoczeniu gospodarczym, przekazane przez respondentów informacje mog¹ mieæ u¿yteczny charakter i s³u¿yæ
do okrelania bie¿¹cych trendów w gospodarce.
Zalet¹ tej metody jest mo¿liwoæ zdiagnozowania zarówno bie¿¹cej sytuacji gospodarczej spó³dzielni, jak i sporz¹dzenia krótkookresowej prognozy
rozwoju tych podmiotów. Metoda ta stwarza tak¿e warunki do uzyskania rzetelnego obrazu przebiegu dzia³alnoci gospodarczej w poszczególnych spó³dzielniach. Przy zapewnieniu reprezentatywnoci próby badawczej umo¿liwia to odzwierciedlenie zjawisk zachodz¹cych w poszczególnych rodowiskach spó³dzielczych.
Podstawow¹ metod¹ zbierania informacji i sondowania opinii by³a technika ankietowa2.
2. Zyskownoæ spó³dzielni

Celem pierwszego z pytañ dotycz¹cych tej problematyki by³o okrelenie
osi¹gniêtej w 2000 roku oraz przewidywanej3 na lata 20012002 zyskownoci
spó³dzielni, w których zatrudnieni byli respondenci.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w poszczególnych rodzajach spó³dzielni niejednakowo kszta³towa³y siê proporcje ilociowe pomiêdzy spó³dzielniami wypracowuj¹cymi zysk, osi¹gaj¹cymi wynik finansowy w okolicach 0 i ponosz¹cymi
straty.
W roku 2000 w 45% spó³dzielni Samopomoc Ch³opska wypracowany zosta³ dodatni wynik finansowy, wy¿szy by³ odsetek tych spó³dzielni (48%), które
ponios³y stratê, a oko³o 7% z nich osi¹gnê³o zerowy wynik finansowy. Natomiast w zamierzeniach dotycz¹cych roku 2001 tylko w 35% spó³dzielni tego
rodzaju dostrzegano mo¿liwoæ wypracowania zysku, lekkiemu spadkowi
(44%) uleg³ odsetek spó³dzielni licz¹cych siê z mo¿liwoci¹ poniesienia straty, a zwiêkszy³a siê liczba (21%) tych, w których planowano wynik finansowy
w pobli¿u 0. W przypadku zamiarów dotycz¹cych roku 2002 okaza³o siê, ¿e
w 34% spó³dzielni twierdzono, ¿e rok ten zostanie zakoñczony dodatnim wynikiem finansowym, tylko w 32% z nich przewidywano stratê i w prawie takiej
samej ich liczbie (30%) przewidywano mo¿liwoæ wypracowania zerowego
wyniku finansowego.
W 2000 roku w trzech czwartych Spo³em PSS przewidywano wypracowanie zysku, lecz wskanik ten uleg³ zmniejszeniu do 70% w planach na rok
2001, a w roku 2002 mia³ siê kszta³towaæ na poziomie oko³o 63%. W roku 2000
2 Wiêcej informacji o metodzie badawczej i próbie badanych spó³dzielni zawiera artyku³
pt.
zamieszczony
w
poprzednim
numerze
kwartalnika
Ekonomia.
3 W trakcie realizacji sonda¿u w 2001 roku respondenci udzielali informacji na temat
kszta³towania siê analizowanych wielkoci w ich spó³dzielniach w roku 2000 oraz w³asnych
prognoz na lata 2001 i 2002.
Sytuacja rynkowa i konkurencyjnoæ spó³dzielni w Polsce na prze³omie XX i XXI stulecia

160

ekonomia 11

Zyskownoæ spó³dzielni w Polsce oraz mo¿liwoæ ich rozwoju na prze³omie XX i XXI stulecia

oko³o 23% spó³dzielni spo¿ywców ponios³o stratê, lecz wed³ug prezesów tych
spó³dzielni tylko oko³o 8% z nich zakoñczyæ mia³o takim wynikiem rok 2001
i 2002. Wynik zerowy okaza³ siê w 2000 roku charakterystyczny dla oko³o 3%
Spo³em PSS, wyniku na tym poziomie oczekiwano w 2001 roku w 23% takich
spó³dzielni, a w roku 2002  ju¿ w 30% z nich.
W 2000 roku odnotowano zysk w 72% spó³dzielni mleczarskich, stratê ponios³a co czwarta z nich, a zaledwie 3% zakoñczy³o ten rok wynikiem zerowym. W roku 2001 w wy¿szym odsetku spó³dzielni tego rodzaju (78%) oczekiwany by³ zysk, w zdecydowanie ni¿szym  strata (3%), a w pozosta³ych (19%)
 wynik zerowy. Natomiast jeszcze wiêcej spó³dzielni mleczarskich (83%)
planowa³o wypracowanie zysku w roku 2002, tak¿e jedynie 3% z nich spodziewa³o siê straty, a w 14% tych spó³dzielni oczekiwano zerowego wyniku finansowego.
W nastêpnym pytaniu zwrócono siê do respondentów z prob¹ o okrelenie zmian zyskownoci ich spó³dzielni, które mia³y, maj¹ i bêd¹ mieæ miejsce
w latach 20002002.
Wród spó³dzielni Samopomoc Ch³opska jedynie 13% tych podmiotów
zwiêkszy³o osi¹gan¹ zyskownoæ w 2000 roku, taki skutek zamierza³a osi¹gn¹æ w 2001 roku co dziesi¹ta taka spó³dzielnia, a w roku 2002  14% z nich.
W roku 2000 uda³o siê utrzymaæ poziom osi¹ganej poprzednio zyskownoci
w 30% spó³dzielni SCh, a przewidywania takie dotycz¹ce lat 2001 i 2002 okaza³y siê charakterystyczne dla 38 i 37% spó³dzielni tego rodzaju. Natomiast
spadek zyskownoci w tym okresie mia³ miejsce w 2000 roku w 51% spó³dzielni SCh, oczekiwany by³ w 2001 roku w po³owie z nich, a w roku 2002  w 49%
takich spó³dzielni. Z od 2 do 5% tych spó³dzielni nie otrzymano informacji na
temat przebiegu zmian zyskownoci.
Wród Spo³em PSS 30% spó³dzielni poprawi³o w 2000 roku osi¹gniêt¹
poprzednio zyskownoæ, w 2001 roku zamierza³a to uczyniæ co czwarta z nich,
a w planach na rok 2002 mia³o taki zamiar 18% spó³dzielni tego rodzaju.
Osi¹gniêt¹ poprzednio zyskownoæ uda³o siê utrzymaæ w 2000 roku w 35%
Spo³em PSS, a zamierzano utrzymaæ w latach 2001 i 2002 poziom osi¹gniêtej poprzednio zyskownoci odpowiednio w 53 i 55% tych spó³dzielni. Natomiast spadek zyskownoci mia³ miejsce w 28% spó³dzielni konsumenckich
w 2000 roku, w roku 2001 spodziewano siê go w 15% takich spó³dzielni, a w roku 2002  ju¿ w 23% tych podmiotów.
W 2000 roku w 36% spó³dzielni mleczarskich odnotowano wzrost zyskownoci, takich rezultatów oczekiwano w 2001 roku w 31% badanych spó³dzielni
mleczarskich, a w 2002 roku w co czwartej z nich. Osi¹gniêt¹ poprzednio zyskownoæ utrzymano w 2000 roku w 36% takich spó³dzielni, w co trzeciej z nich
zamierzano utrzymaæ jej poziom w 2001 roku, a w roku 2002 zamierzano utrzymaæ poziom osi¹ganej zyskownoci w 36% spó³dzielni mleczarskich. Spadek
zyskownoci za nast¹pi³ w 2000 roku w 28% takich spó³dzielni, w 36% z nich
liczono siê z tak¹ mo¿liwoci¹ w 2001 roku, a jej zaistnienie w roku 2002 przewidywano w 39% spó³dzielni mleczarskich.
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Na pytanie dotycz¹ce kierunku zmian zyskownoci osi¹gniêtej przez
spó³dzielnie wchodz¹ce w sk³ad próby badawczej udzielili odpowiedzi prawie wszyscy zapytani o to przedstawiciele ich kadr kierowniczych.
3. Mo¿liwoæ pozyskania przez spó³dzielnie rodków na cele
rozwojowe

Po okreleniu zyskownoci oraz przewidywanych jej przemian, podjêto
próbê okrelenia realnie istniej¹cych szans pozyskania rodków finansowych na rozwój spó³dzielni.
W pierwszym pytaniu dotycz¹cym tej problematyki zawarta by³a proba
skierowana do respondentów o ujawnienie ich opinii dotycz¹cych ewentualnych k³opotów z uzyskaniem kredytu, które mieli lub których spodziewali siê
w latach 20002002.
Z porównania danych z poszczególnych rodzajów spó³dzielni wynika jednak, ¿e ich sytuacja w tym aspekcie by³a zró¿nicowana. W spó³dzielniach Samopomoc Ch³opska 28% ankietowanych zg³osi³o napotkane k³opoty zwi¹zane z uzyskiwaniem kredytów w 2000 roku, a z mo¿liwoci¹ zaistnienia takich
problemów w latach 2001 i 2002 liczy³o siê odpowiednio 32 i 37% respondentów. Natomiast brak takich trudnoci charakteryzowa³ w 2000 roku 42%
spó³dzielni tego rodzaju, w latach 2001 i 2002 nie oczekiwa³o ich odpowiednio
38 i 33%, z 2930% tych podmiotów nie nap³ynê³y jednoznaczne odpowiedzi
na to pytanie.
Wród Spo³em PSS w roku 2000 co pi¹ta spó³dzielnia zg³asza³a trudnoci napotkane w trakcie ubiegania siê o kredyt, a co czwarta z nich spodziewa³a siê zaistnienia takich trudnoci w latach 2001 i 2002. Natomiast prawie
dwie trzecie spó³dzielni spo¿ywców (65%) nie zetknê³o siê z takimi trudnociami, a po 60% z nich nie oczekiwa³o napotkania ich w latach 2001 i 2002.
Z co czwartej spó³dzielni mleczarskiej nap³ynê³a informacja o trudnociach dotycz¹cych pozyskiwania kredytów w 2000 roku, a napotkania takich
trudnoci w latach 2001 i 2002 spodziewa³o siê odpowiednio 28 i 25% takich
spó³dzielni. Brak w praktyce trudnoci z pozyskiwaniem przez spó³dzielnie
mleczarskie kredytów w 2000 roku potwierdzi³o za 69% respondentów z tych
spó³dzielni, a po dwie trzecie z nich nie spodziewa³o siê ich w roku 2001
i 2002.
Kolejno przedmiotem zainteresowañ badawczych sta³y siê ewentualne
przyczyny zaistnia³ych lub spodziewanych w latach 20002002 k³opotów
z uzyskaniem kredytów.
Znaczenie wyszczególnionych w formularzu ankiety przyczyn takich trudnoci w ró¿nych rodzajach spó³dzielni nie by³o jednakowe.
W 24% spó³dzielni Samopomoc Ch³opska przyczyn¹ utrudniaj¹c¹ pozyskanie kredytów w 2000 roku by³o zbyt wysokie oprocentowanie kredytu, zgodnie z oczekiwaniami 27% prezesów tych spó³dzielni przyczyna ta odgrywaæ
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mia³a tak¿e rolê w 2001 roku, a 26% z nich twierdzi³o, ¿e bêdzie tak¿e istotna
w 2002 roku.
Drug¹ z kolei przeszkod¹ na drodze do pozyskania kredytu w 2000 roku
by³o podkrelone przez 16% respondentów ¿¹danie zbyt wygórowanych gwarancji przez banki. Zdaniem 17% zapytanych przyczyna ta utrudni ubieganie
siê o kredyt w 2001 roku, a zdaniem 15% z nich  tak¿e w roku 2002.
Zbyt niski przewidywany zysk, uniemo¿liwiaj¹cy sp³atê kredytu, utrudnia³
12% respondentów ubieganie siê o kredyt dla swoich spó³dzielni w 2000 roku.
Dostrzegane by³o tak¿e powoli rosn¹ce znaczenie tej przyczyny. W 2001 roku
by³aby brana pod uwagê przez 13% badanych, a w 2002 roku przez 18% z nich.
Zauwa¿alne natomiast by³o niewielkie i malej¹ce, zdaniem ankietowanych,
znaczenie dyskryminacji spó³dzielczej formy gospodarowania przez banki,
wa¿ne w 2000 roku w 7% przypadków ubiegania siê o kredyt, a przewidywane
na lata 2001 i 2002 zdaniem odpowiednio 6% i 5% badanych.
Powoli za wzrasta³o znaczenie niewystarczaj¹cego kapita³u w³asnego do
uzyskania kredytu, wskazane przez 3% zapytanych w 2000 roku, a uwzglêdnione w zamiarach dotycz¹cych lat 2001 i 2002 przez 5% i 7% udzielaj¹cych odpowiedzi na to pytanie. Jednak od 55 do 60% respondentów nie wskaza³o ¿adnej
z wyszczególnionych w formularzu ankiety przyczyn.
W przypadku Spo³em PSS najbardziej istotn¹ przyczyn¹ utrudniaj¹c¹
uzyskanie kredytu okaza³o siê tak¿e zbyt wysokie jego oprocentowanie, wskazane przez 23% ankietowanych w 2000 roku i przez 30% badanych  jako
istotna przeszkoda do podejmowania takich dzia³añ w roku 2001, a 23% z nich
uzna³o, ¿e mia³o to stanowiæ istotne utrudnienie tak¿e w roku 2002.
¯¹danie zbyt wygórowanych gwarancji przez banki utrudni³o ubieganie
siê o kredyt w 2000 roku co dziesi¹tej spó³dzielni spo¿ywców, dla co czwartej
z nich stanowiæ mia³o podstawowe utrudnienie w roku 2001, a 23% badanych
uzna³o, ¿e mo¿e im to utrudniæ pozyskanie kredytu w roku 2002.
Niewystarczaj¹cy kapita³ w³asny do pozyskania kredytu nie stanowi³ za
dla którejkolwiek ze Spo³em PSS utrudnienia przy staraniach o kredyt
w 2000 roku, a po 8% ankietowanych uzna³o, ¿e mo¿e to im utrudniæ ubieganie
siê o kredyt w latach 2001 i 2002. Podobnie, w 2000 roku zbyt niski zysk nie stanowi³ bariery na drodze do kredytu którejkolwiek z badanych spó³dzielni
spo¿ywców, 8% respondentów za uzna³o, ¿e za niski poziom zysku uniemo¿liwiaj¹cy sp³atê kredytu uniemo¿liwi³by jego pozyskanie w 2001 roku, a 3%
z nich uzna³o, ¿e przyczyna ta by³aby istotna tak¿e w 2002 roku.
Natomiast dyskryminacjê spó³dzielczej formy gospodarowania przez banki jako utrudnienie na drodze do pozyskania kredytu powa¿nie bra³o pod
uwagê tylko 5% respondentów w 2001 roku. Nikt nie zetkn¹³ siê z takim utrudnieniem w 2000 roku i nikt nie przewidywa³, ¿e pojawi siê ono w roku 2002.
Godne podkrelenia jest natomiast to, ¿e ponad trzy czwarte przedstawicieli naczelnej kadry kierowniczej Spo³em PSS zrezygnowa³o z mo¿liwoci
wypowiedzenia siê na temat ewentualnych trudnoci napotykanych przy
ubieganiu siê o kredyt.
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Respondenci ze spó³dzielni mleczarskich wród wszystkich przyczyn trudnoci w pozyskiwaniu kredytów najczêciej wymieniali ¿¹danie zbyt wygórowanych gwarancji przez banki. W 2000 roku dla 22% spó³dzielni tego rodzaju
stanowi³o to przyczynê trudnoci w uzyskaniu kredytu, a 36% respondentów
uwa¿a³o, ¿e tak bêdzie w roku 2001, 31% za twierdzi³o, ¿e przyczyna ta bêdzie
istotna tak¿e w roku 2002.
Wzrastaj¹ce znaczenie w tym przypadku przypisywano zbyt wysokiemu
oprocentowaniu kredytu. W 2000 roku 19% ankietowanych by³o tego zdania,
co trzeci zapytany za podziela³ pogl¹d, ¿e bêdzie to stanowiæ istotn¹ barierê
w 2001 roku, a 36% z nich uwa¿a³o, ¿e tak ma byæ w roku 2002.
Decyduj¹ce znaczenie zbyt niskiego przewidywanego zysku, uniemo¿liwiaj¹cego sp³atê kredytu, dostrzegano w 2000 roku w 3% spó³dzielni tego rodzaju, ponadto w 6% spó³dzielni mleczarskich przewidywano, ¿e tak równie¿
ma byæ w latach 2001 i 2002.
Tak¿e w 3% takich spó³dzielni respondenci podkrelali, ¿e powa¿n¹ trudnoci¹ w tym przypadku w 2000 roku okaza³ siê niewystarczaj¹cy kapita³
w³asny do pozyskania kredytu i z takiego samego odsetka spó³dzielni mleczarskich otrzymywano sygna³y, ¿e ma to byæ tak¿e ród³em trudnoci w 2001
roku, a w 6% spó³dzielni panowa³ pogl¹d, ¿e trudnoci tego rodzaju wyst¹pi¹
w 2002 roku. Natomiast dyskryminacja spó³dzielczej formy gospodarowania
przez banki postrzegana by³a jako istotna przeszkoda na drodze do kredytu
w roku 2000 oraz w 2001 roku przez 6% ankietowanych, ale jedynie 3% badanych uzna³o, ¿e ma to stanowiæ istotne zagro¿enie w roku 2002.
Warto zaznaczyæ, ¿e oko³o 1114% ankietowanych próbowa³o wskazywaæ
na inne przyczyny, jednak zainteresowanie mo¿e wzbudziæ fakt, ¿e z od 53 do
67% spó³dzielni mleczarskich nie przekazano ¿adnych informacji na ten temat.
Zainteresowanie, a nawet niepokój mo¿e wzbudzaæ fakt unikania przez
objêtych ankietyzacj¹ prezesów wszystkich reprezentowanych w badaniach
rodzajów spó³dzielni odpowiedzi na to bardzo istotne pytanie, w³anie bowiem ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, do których zalicza siê tak¿e znacz¹ca
czêæ tych spó³dzielni, nie posiadaj¹ na ogó³ zasobów finansowych umo¿liwiaj¹cych pokrycie wydatków inwestycyjnych.
4. Regionalizacja sprzeda¿y

Celem zadanego respondentom pytania o regionalizacji sprzeda¿y by³o
okrelenie rynków, na których w latach 19972000 polskie spó³dzielnie sprzedawa³y i planowa³y na lata 20012002 sprzeda¿ produkowanych przez siebie
wyrobów i us³ug.
Sporód wszystkich rodzajów spó³dzielni z próby badawczej stwierdzono,
¿e najwy¿szy odsetek spó³dzielni Samopomoc Ch³opska i Spo³em PSS
prowadzi³o sprzeda¿ na rynku lokalnym.
Oko³o 90% spó³dzielni SCh dokonywa³o sprzeda¿y oraz planowa³o sprzeda¿ swoich wyrobów lub us³ug na rynku lokalnym, a tylko 5% spó³dzielni tego
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rodzaju prowadzi³o tak¹ sprzeda¿ na rynku krajowym, ¿adna z nich zasiêgiem
swojego dzia³ania nie obejmowa³a krajów Europy rodkowej i Wschodniej
ani pañstw Unii Europejskiej, jak równie¿ ¿adnych innych rynków (brak
odpowiedzi od 4% respondentów).
Tak¿e 90% spó³dzielni Spo³em PSS prowadzi³o sprzeda¿ na rynku lokalnym, na rynku krajowym za lokowa³o swoj¹ produkcjê od 5 do 10% tych
spó³dzielni. Nie stwierdzono w próbie badawczej przypadków potwierdzenia
sprzeda¿y na innych rynkach.
Od 69 do 92% spó³dzielni mleczarskich prowadzi³o oraz planowa³o sprzeda¿ swoich wyrobów na rynkach lokalnych, od 50 do 61% z nich oferowa³o
swój asortyment produkcyjny na rynku krajowym, a od 6 do 14% spó³dzielni
tego rodzaju prowadzi³o i planowa³o dalsz¹ sprzeda¿ w krajach Europy rodkowej i Wschodniej. Jedynie w latach 19982000 po oko³o 3% spó³dzielni mleczarskich sprzedawa³o swoje wyroby w pañstwach Unii Europejskiej, natomiast od 3 do 6% zapytanych nie udzieli³o wyjanieñ na ten temat.
Przedstawione proporcje s¹ tak¿e charakterystyczne dla planów tych
spó³dzielni dotycz¹cych lat 2001 i 2002 (od 3 do 5% zapytanych nie wypowiedzia³o siê na ten temat).
5. Ocena wp³ywu wejcia Polski do Unii Europejskiej na
sytuacjê spó³dzielni

Po okreleniu regionalizacji sprzeda¿y produktów zwrócono siê do respondentów o ujawnienie ich opinii na temat przewidywanego wp³ywu wejcia Polski do Unii Europejskiej na ogóln¹ kondycjê spó³dzielni bêd¹cych
miejscami ich zatrudnienia.
W spó³dzielniach Samopomoc Ch³opska korzystnego wp³ywu wejcia
Polski do Unii Europejskiej na ogóln¹ kondycjê zarz¹dzanych przez siebie
spó³dzielni oczekiwa³o 15% ich prezesów, a 32% z nich twierdzi³o, ¿e taki
wp³yw nie zaistnieje. Natomiast prawie po³owa badanych (48%) dostrzega³a
mo¿liwoæ zaistnienia negatywnego wp³ywu procesu integracyjnego na kondycjê ich spó³dzielni, a 5% z nich próbowa³o udzielaæ innych odpowiedzi na
to pytanie.
W Spo³em PSS mo¿liwoæ korzystnego wp³ywu wejcia Polski do Unii
Europejskiej na ogóln¹ kondycjê zarz¹dzanej przez siebie spó³dzielni bra³o
pod uwagê 18% prezesów tych spó³dzielni, 40% z nich uzna³o, ¿e wp³yw taki
nie zaistnieje w praktyce, a 37% badanych twierdzi³o, ¿e wp³yw ten oka¿e siê
negatywny. Oko³o 5% zapytanych nie udzieli³o jednoznacznie brzmi¹cej
odpowiedzi.
W spó³dzielniach mleczarskich jedynie oko³o 14% naczelnej kadry kierowniczej by³o zdania, ¿e wp³yw integracji z Uni¹ Europejsk¹ na ogóln¹ kondycjê ich spó³dzielni oka¿e siê korzystny, prawie taki sam odsetek, ¿e taki
wp³yw w ogóle nie ujawni siê w codziennej praktyce, lecz wiêkszoæ ankietowanych z tego rodzaju spó³dzielni (53%) przewidywa³a mo¿liwoæ zaistnienia
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negatywnego wp³ywu wejcia Polski do Unii Europejskiej na ogóln¹ kondycjê spó³dzielni stanowi¹cych miejsca ich zatrudnienia. Oko³o 16% zapytanych nie zaprezentowa³o jednoznacznie wykrystalizowanego pogl¹du.
6. Podsumowanie i wnioski

Podsumowuj¹c fragment badañ, mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e w latach
20002002 wród spó³dzielni Samopomoc Ch³opska nast¹pi³ spadek odsetka przedsiêbiorstw zarówno wypracowuj¹cych zysk, jak i ponosz¹cych stratê,
kosztem wzrostu liczby podmiotów osi¹gaj¹cych zerowy wynik finansowy.
Prawid³owoæ ta dotyczy³a tak¿e Spo³em PSS. Natomiast spodziewano siê,
¿e ulegnie pewnemu zwiêkszeniu liczba spó³dzielni mleczarskich wypracowuj¹cych zysk w analizowanym okresie, zmniejszy siê za znacz¹co odsetek
takich spó³dzielni ponosz¹cych stratê, a wzronie liczba tych, które osi¹gaj¹
wynik zerowy.
W przypadku zmian zyskownoæ spó³dzielni, przewidywanej na lata 2000
2002, wród spó³dzielni Samopomoc Ch³opska stwierdzono utrzymanie siê
na zbli¿onym poziomie odsetka spó³dzielni, w których wystêpowaæ mia³
wzrost osi¹ganej zyskownoci, niewielkiemu zwiêkszeniu za ulec mia³a liczba spó³dzielni, w których nast¹pi utrzymanie osi¹ganej zyskownoci, kosztem
zmniejszenia liczby tych, w których odnotowaæ miano spadek zyskownoci.
W przypadku Spo³em PSS przewidywany natomiast by³ spadek liczby spó³dzielni charakteryzuj¹cych siê wzrastaj¹c¹ zyskownoci¹ oraz wzrost odsetka tych podmiotów, które zadeklarowa³y utrzymanie osi¹ganej zyskownoci.
Niewielkiemu zmniejszeniu ulec mia³ odsetek takich spó³dzielni, w których
spodziewano siê spadku zyskownoci. Zmniejszyæ siê mia³a tak¿e liczba spó³dzielni mleczarskich odnotowuj¹cych wzrost osi¹ganej zyskownoci, a zwiêkszyæ odsetek tych, które odnotuj¹ spadek zyskownoci. Na niezmienionym
poziomie (po niewielkich wahaniach) pozostaæ mia³ odsetek spó³dzielni mleczarskich, które zadeklarowa³y utrzymanie osi¹ganej zyskownoci.
Zbyt wysokie oprocentowanie kredytu, ¿¹danie zbyt wygórowanych gwarancji przez banki oraz zbyt niski przewidywany zysk uniemo¿liwiaj¹cy sp³atê kredytu, dyskryminacja spó³dzielczej formy gospodarowania przez banki
i niewystarczaj¹cy kapita³ w³asny do uzyskania kredytu stanowi³y przyczyny
napotykanych trudnoci przy ubieganiu siê o kredyt podkrelane w wypowiedziach prezesów spó³dzielni SCh. W przypadku Spo³em PSS podstawowe
znacznie przypisywano natomiast: zbyt wysokiemu oprocentowaniu kredytu
i ¿¹daniu zbyt wygórowanych gwarancji przez banki. Dla spó³dzielni mleczarskich znaczenie mia³y kolejno: ¿¹danie zbyt wygórowanych gwarancji przez
banki, zbyt du¿e oprocentowanie kredytu, dyskryminacja spó³dzielczej formy
gospodarowania przez banki oraz zbyt niski przewidywany zysk, uniemo¿liwiaj¹cy sp³atê kredytu, i niewystarczaj¹cy kapita³ w³asny do jego uzyskania.
Spó³dzielniami, które obs³ugiwa³y g³ównie rynki lokalne, by³y spó³dzielnie: Samopomoc Ch³opska i Spo³em PSS, z których niewielka tylko czêæ
operowa³a na rynku krajowym. Natomiast znacz¹ca czêæ spó³dzielni mle-
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czarskich oprócz rynku lokalnego prowadzi³a tak¿e sprzeda¿ wyrobów na rynku krajowym, a niewiele tak¿e na rynkach pañstw Europy rodkowej
i Wschodniej, bardzo nieliczne za  w pañstwach Unii Europejskiej.
Tylko niewielki odsetek prezesów spó³dzielni by³o sk³onnych uznaæ, ¿e
zbli¿aj¹cy siê proces wejcia Polski do Unii Europejskiej korzystnie wp³ynie
na kondycjê ogóln¹ ich spó³dzielni. Rzadziej taki pogl¹d prezentowali prezesi spó³dzielni funkcjonuj¹cych na obszarach wiejskich (Samopomoc Ch³opska, spó³dzielnie mleczarskie) ni¿ w miastach (Spo³em PSS). Natomiast
ponad trzecia czêæ uczestników sonda¿u (35%) prezentowa³a opinie, ¿e proces integracyjny nie bêdzie mia³ jakiegokolwiek wp³ywu na kondycjê ich
spó³dzielni. Rzadziej takie opinie pojawia³y siê wród przedstawicieli spó³dzielczoci wiejskiej (Samopomoc Ch³opska i przede wszystkim spó³dzielnie mleczarskie) ni¿ w spó³dzielniach prowadz¹cych dzia³alnoæ na terenach
miast (spó³dzielnie spo¿ywców). Przewa¿a³ jednak pogl¹d o niekorzystnym
wp³ywie integracji z Uni¹ Europejsk¹ na kondycjê polskich spó³dzielni. Najsilniej opinia ta by³a prezentowana w rodowiskach spó³dzielni funkcjonuj¹cych na terenach wiejskich, w których tak¹ opiniê wyra¿a³ co drugi ankietowany, rzadziej natomiast wypowiadali siê w ten sposób przedstawiciele spó³dzielni spo¿ywców  funkcjonuj¹cych w miastach.
Podsumowuj¹c, z otrzymanych od respondentów informacji wynika, ¿e
spadkowi uleg³a liczba spó³dzielni ponosz¹cych straty, czego przyczyn¹ by³o
najprawdopodobniej zaniechanie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
lub likwidacja spó³dzielni. Kolejnym skutkiem trudnoci ekonomicznych
w okresie poddanym analizie by³o zmniejszenie liczby spó³dzielni osi¹gaj¹cych zysk. Natomiast pochodn¹ obydwu wymienionych wy¿ej tendencji
okaza³ siê wzrost odsetka spó³dzielni wypracowuj¹cych wynik finansowy
zbli¿ony do zera. Wyjanienie tego zjawiska mo¿e czêciowo u³atwiæ miêdzy
innymi tak¿e stwierdzony w trakcie badañ empirycznych niewielki zasiêg
dzia³ania badanych spó³dzielni operuj¹cych przede wszystkim na rynkach
lokalnych lub rynku krajowym, charakteryzuj¹cych siê w okresie poddanym
analizie obni¿onym popytem wywo³anym recesj¹ gospodarcz¹ oraz zaostrzaj¹cymi siê warunkami rywalizacji rynkowej, na co wskazuj¹ wnioski z pierwszej czêci badañ4.
Z dalszej czêci sonda¿u wynika tak¿e, ¿e wprowadzenie modernizacji
technicznych i technologicznych oraz zmian w strukturze asortymentowej
produkcji nie by³o powszechnym zjawiskiem w próbie badawczej. Jedynie
czêæ spó³dzielni zareagowa³a w ten sposób na nasilaj¹ce siê trudnoci ze
sprzeda¿¹ swoich wyrobów lub us³ug. Wród wielu mo¿liwych róde³ tego stanu rzeczy, istotn¹ przyczyn¹ wydaje siê skala prowadzonej przez te podmioty
dzia³alnoci gospodarczej. Zarówno analiza materia³u empirycznego, jak
i wyniki wielu wczeniejszych analiz wskazuj¹, ¿e spó³dzielnie czêsto zalicza4 Wiêcej informacji o sytuacji rynkowej spó³dzielni wchodz¹cych w sk³ad próby badawczej
zob. artyku³ pt.
,
.
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j¹ siê do sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które na ogó³ nie maj¹
wystarczaj¹cych rodków w³asnych niezbêdnych do sfinansowania inwestycji modernizacyjnych. Sytuacjê wynikaj¹c¹ z immanentnych cech tych podmiotów w zauwa¿alny sposób pogarsza³y tak¿e potwierdzane coraz czêciej
trudnoci napotykane przy ubieganiu siê o kredyt, spowodowane miêdzy innymi równie¿ podkrelanym w wypowiedziach niektórych ekspertów i praktyków gospodarczych zbyt wysokim oprocentowaniem kredytów i ¿¹daniem
zbyt wygórowanych gwarancji jako zabezpieczenia kredytów przez niektóre
banki obawiaj¹ce siê nierzetelnych d³u¿ników.
Trudna sytuacja rynkowa charakteryzuj¹ca siê malej¹cym popytem, zmiana liczby i struktury podmiotów stanowi¹cych zagro¿enie konkurencyjne
oraz czêsto napotykany brak mo¿liwoci pozyskania rodków na rozwój, najprawdopodobniej wywar³y tak¿e silny wp³yw na negatywn¹ ocenê wp³ywu
koniecznoci funkcjonowania badanych spó³dzielni od 1 maja 2004 roku na
rynku unijnym, stwarzaj¹cym wiele zagro¿eñ, na ogóln¹ kondycjê tych podmiotów. Bior¹c pod uwagê warunki konkurencji, niskie dochody polskich
konsumentów przy wysokim poziomie bezrobocia oraz mo¿liwoæ pogorszenia sytuacji gospodarczej w pierwszych latach po akcesji, obawy te mog¹ siê
okazaæ zasadne.
Warto podkreliæ, ¿e wszystkie przytoczone opinie wyra¿ane by³y przez
prezesów spó³dzielni, posiadaj¹cych z regu³y wieloletnie dowiadczenie
w pracy na stanowiskach kierowniczych w spó³dzielniach, co mo¿e wskazywaæ na znajomoæ realiów funkcjonowania spó³dzielni w Polsce prze³omu
stulecia oraz wiadomoæ zagro¿eñ5 zwi¹zanych z nadchodz¹cymi zmianami
w otoczeniu gospodarczym.
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A b s t r a c t

The Profitability of Co-operatives in Poland and Opportunity Their Development in the Last Years of the 20

th

Century and in the First Years the 21

th

Mil-

lenium

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 profitability of co-operatives,
 the opportunity to obtain funds for development,
 regionally oriented sale of goods and services.
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