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Sytuacja ekonomiczna małych i średnich
przedsiębiorstw korzystających z programu
wzrostu konkurencyjności

Wstęp
Poj cie konkurencyjno ci wywodzi si od terminów „konkurencja” (pierwotne) i „konkurowanie” (wtórne). Zwi zki mi dzy konkurencj a konkurencyjno ci mo na analizować na poziomie ogólnym i szczegółowym. Na poziomie
ogólnym konkurencja jest punktem wyj cia do dyskusji na temat konkurencyjno ci [Radło 2003, Kusa 2008]. Poj cie to ma racj bytu wył cznie wówczas,
gdy mamy do czynienia z konkurencj [Pier cionek 2003]. Na poziomie bardziej
szczegółowym nasuwa si pytanie o to, w jakim zakresie rozmaite koncepcje
konkurencji (szkoły, nurty, teorie ekonomii) odnosz si do najwa niejszych
aspektów konkurencyjno ci [Jankowska i Sulimowska-Formowicz 2009].
Okre lenie istoty konkurencyjno ci oraz reﬂeksje nad ni podj to na gruncie
ekonomii klasycznej. A. Smith, D. Ricardo, T. Malthus i J.S. Mill propagowali
ide samodostosowuj cej si natury wolnego rynku, dlatego odrzucali ingerencj
pa stwa w procesy gospodarcze. W efekcie nadało to poj ciu konkurencji znaczenia badawczego i wpisało je w ramy analizy ekonomicznej [Gorynia 2002].
Konkurencja według nich prowadziła do optymalnego rozmieszczenia zasobów
i maksymalizacji dobrobytu społecznego [Klimczak 2006]. Dzi ki jej działaniu
zasoby traﬁały do najbardziej produktywnych zastosowa , a egoistyczne działania jednostek słu yły wzrostowi dobrobytu w skali całej gospodarki. Konkurencja w wersji klasyków była swoist sił reguluj c poczynania uczestników
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procesów wymiany. Konkurencja na gruncie szkoły klasycznej to idea rywalizacji okre lonych uczestników ycia gospodarczego. Proces konkurowania (walka
konkurencyjna) wymuszał na uczestnikach rynku okre lone zachowania, dlatego
w literaturze przedmiotu klasyczn koncepcj konkurencji okre la si mianem
behawioralnej.
Współcze nie, w teorii i praktyce gospodarczej, coraz cz ciej podejmowane s analizy i działania na rzecz poprawy pozycji konkurencyjnej pa stw, regionów czy przedsi biorstw oraz organizacji. Jednym ze sposobów wspierania konkurencyjno ci przedsi biorstw przez rz d i Uni Europejsk jest wdra anie specjalnych programów. Przykładem takiego wsparcia było działanie 2.3 „Wzrost
konkurencyjno ci przedsi biorstw poprzez inwestycje”, realizowane w latach
2004–2006, skierowane było do małych i rednich przedsi biorstw, które miało na celu zwi kszenie ich konkurencyjno ci poprzez unowocze nienie oferty
produktowej i technologicznej. Wspierane były projekty inwestycyjne małych
i rednich przedsi biorstw dotycz ce inwestycji w rodki trwałe oraz warto ci
niematerialne i prawne. Dotychczas brak jest jednak kompleksowych bada dotycz cych ich efektywno ci.

Cel i metoda badań
Głównym celem bada było rozpoznanie poziomu i kierunków wykorzystania rodków ﬁnansowych otrzymanych przez przedsi biorstwa z UE w ramach
programu wzrost konkurencyjno ci oraz ich oddziaływania na sytuacj ekonomiczn jednostek gospodarczych bezpo rednio po ich uzyskaniu, oraz po okresie
kilku lat.
Badania empiryczne dotyczyły przedsi biorstw z województwa podkarpackiego, którym przyznano rodki z sektorowego programu operacyjnego
Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w latach 2004–2006. Dokonano
w nich oceny sytuacji ﬁnansowej przedsi biorstw-beneﬁcjentów w okresie przed
pozyskaniem rodków, w trakcie ich wykorzystywania, w kilka lat po zainwestowaniu oraz w okresie 8–9 lat po uzyskaniu wsparcia. Do rozpoznania sytuacji
posłu ono si prostymi narz dziami stosowanymi w analizie ﬁnansowej, takimi
jak wska niki: płynno ci, zadłu enia i zdolno ci do obsługi długów, sprawno ci
działania oraz rentowno ci. Zastosowano test Wilcoxona, który jest nieparametrycznym testem słu cym do porównania zmian w poziomie pewnego parametru w dwóch momentach czasowych. Słu y on przede wszystkim do porównania
warto ci dwóch cech, dla których dysponujemy warto ciami „zmierzonymi” na
tych samych obiektach. Test ten stosuje si do cech, które s zmierzone przynajmniej na skali porz dkowej. S one nieparametryczn alternatyw dla testu t
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dla zmiennych zale nych. W te cie Wilcoxona uwzgl dnia si zarówno kierunek
zmiany danego parametru (jego wzrost lub spadek), jak i wielko ć tej zmiany.
W trakcie analiz zastosowano podział badanych przedsi biorstw według bran i wielko ci przedsi biorstwa. W przypadku pierwszej systematyki
przedsi biorstwa z grup PKD podzielono umownie na bran e: A – produkcja
przemysłowa, B – przyrodnicza, C – działalno ć wydawnicza i informatyczna,
D – handel, transport i bran a niesklasyﬁkowana.
Badaniami empirycznymi zamierzano obj ć wszystkie przedsi biorstwa
z województwa podkarpackiego, które były beneﬁcjentami sektorowego programu operacyjnego – Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w latach 2004–
–2006 (metoda statystyczna pełna) [Klepacki 2009]. Pro b o udział w badaniach
skierowano do 174 przedsi biorstw, które otrzymały wsparcie z wymienionego
programu, jednak zgod na udział w badaniach wyraziło jedynie 56 podmiotów
(beneﬁcjentów). Uzyskano dla tych przedsi biorstw dane ﬁnansowe z rzeszowskiego KRS, poniewa badane jednostki były spółkami akcyjnymi, spółkami
z ograniczon odpowiedzialno ci lub spółkami jawnymi. Wykorzystano roczne
sprawozdania, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat. Dysponowano sprawozdaniami ﬁnansowymi z lat 2003–2009 oraz z 2013 roku.

Ważniejsze informacje o przedsiębiorstwach
Badane przedsi biorstwa podzielono pod wzgl dem rodzaju prowadzonej
działalno ci. Otrzymany w ten sposób podział przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Podział firm względem rodzaju prowadzonej działalno ci oraz wielko ci
Grupa podziałowa

Liczba przedsiębiorstw

Udział [%]

A – produkcja przemysłowa

30

54

B – produkcja przyrodnicza

9

16

Klasyfikacja według bran

C – działalno ć wydawnicza i informatyczna

8

14

D – handel, transport i niesklasyfikowana

9

16

6

11

Klasyfikacja według wielko ci przedsiębiorstwa
Mikro
Małe

26

46

rednie

24

43

Ogółem

56

100

ródło: Badania własne.
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Najliczniejsz grup stanowiły podmioty reprezentuj ce produkcj przemysłow . Produkcja przyrodnicza wraz z handlem, transportem i niesklasyﬁkowanymi podmiotami obejmowały po 16%, z kolei działalno ć wydawnicza obejmowała 14% przedsi biorstw. Najliczniejsz grup stanowiły podmioty małe,
a najmniej liczn mikroprzedsi biorstwa.

Poziom doﬁnansowania w zależności od proﬁlu
działalności przedsiębiorstwa

ǁƚǇƐ͘ǌų

Ł czna kwota otrzymanego wsparcia w badanej grupie przedsi biorstw wynosiła 41,43 mln zł. Najwy sz kwot ł cznie otrzymały podmioty z produkcji
przemysłowej (rys. 1), gdy ta grupa była najliczniejsza.
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Rysunek 1
Łączny poziom doﬁnansowania MSP z podziałem na ich proﬁl działalno ci
ródło: Badanie własne.

Je li wzi ć pod uwag redni (rys. 2), to najwy sz kwot doﬁnansowania przypadaj c na jeden podmiot wykazała grupa B – produkcja przyrodnicza
(906 tys. zł), najni sz redni uzyskały podmioty sklasyﬁkowane jako C – działalno ć wydawnicza i informatyczna (665 tys. zł).
Na rysunku 2 przedstawiono redni udział dotacji, który stanowił przeci tnie
13,1% maj tku przedsi biorstw. W tym zakresie istniały du e rozbie no ci mi dzy
badanymi grupami. Dla działalno ci wydawniczej i informatycznej udział ten był
najwy szy, stanowił rednio ponad 30% warto ci maj tku. Najni szy udział dotacji w stosunku do maj tku zaobserwowano w produkcji przyrodniczej (7,6%).
Najwi cej rodków otrzymały podmioty redniej wielko ci (19,4 mln zł),
przeci tna na podmiot w tej grupie była równie najwy sza i stanowiła 808 tys. zł.
(rys. 3). Podmioty z grup mikro- i małe przedsi biorstwa otrzymały wsparcie na
bardzo zbli onym poziomie po 689 tys. zł na podmiot.
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Rysunek 2
Przeciętne doﬁnansowanie przypadające na podmiot [w tys. zł] i rednia warto ć wska nika
– dotacja/majątek [w %] z podziałem na proﬁl działalno ci przedsiębiorstw
ródło: Badanie własne.
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Rysunek 3
Poziom doﬁnansowania według wielko ci przedsiębiorstw
ródło: Badanie własne.
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Rysunek 4
Warto ć wska nika – dotacja/majątek według wielko ci podmiotów
ródło: Badanie własne.
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Istniały du e rozbie no ci w badanych grupach w relacji dotacja–maj tek
(rys. 4). Dla mikroprzedsi biorstw udział ten był najwy szy, stanowił rednio
ponad jedn trzeci warto ci maj tku. Najni szy udział dotacji w stosunku do
maj tku zaobserwowano w przedsi biorstwach najwi kszych.

Kierunki wykorzystania doﬁnansowania z podziałem
według proﬁlu działalności
W grupie badanych przedsi biorstw w ka dym proﬁlu działalno ci najwi kszy
udział miały inwestycje zwi zane z zakupem nowych rodków trwałych (rys. 5).
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Rysunek 5
Kierunki wykorzystania doﬁnansowania (w % przedsiębiorstw)
ródło: Badanie własne.

W przypadku produkcji przemysłowej i przyrodniczej na drugiej pozycji znajdowały rodki przeznaczone na instalacje nowych rodków trwałych.
W proﬁlu D (handlu, transportu i niesklasyﬁkowanych) na drugim miejscu znajdowały si inwestycje w zakup warto ci niematerialnych i prawnych. Zakup nieruchomo ci miał miejsce w podmiotach z produkcji przyrodniczej. Zakup robót
i materiałów budowlanych nie wyst pował jedynie w przypadku działalno ci
wydawniczej i informatycznej.
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Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w latach
2003–2013
W analizie przedstawiono rozkład warto ci wybranych wska ników ﬁnansowych za pomoc statystyk opisowych wraz ze stosown ilustracj graﬁczn .
Analiz opisow uzupełniono wynikami testu Wilcoxona, za pomoc którego
oceniono istotno ć zmian rozkładu wska ników mi dzy dowolnie wybranymi
latami. Na rysunkach 6–10 zamieszczono wyniki testu ANOVA Friedmana, za
pomoc którego oceniano zró nicowanie warto ci wska nika mi dzy wszystkimi latami rozpatrywanymi ł cznie.
Wyst powanie warto ci odstaj cych dla analizowanych wska ników ﬁnansowych powoduje konieczno ć ostro nego podej cia do informacji uzyskiwanych na podstawie klasycznych statystyk ( rednia, odchylenie standardowe)
i oparcia interpretacji wyników o poziom statystyk pozycyjnych (przede wszystkim mediany i obu kwartyli).
Wska nik rentowno ci sprzeda y wykazywał niewielkie wahania, je li
chodzi o warto ć rodkow (median ), która obni yła si nieco w 2013 roku
(tab. 2). Warto ć rednia, zwłaszcza pocz wszy od 2007 roku, była znacz co
zani ona przez bardzo niskie, ujemne warto ci wska nika rentowno ci dla ﬁrm
o najgorszej sytuacji ﬁnansowej.
Bior c pod uwag podział na okresy przed otrzymaniem wsparcia, w trakcie
i po nim mo na stwierdzić, e najwy sze wyniki uzyskano przed otrzymaniem
pomocy w 2004 roku. W latach, kiedy udzielana była pomoc, w szczególno ci
w 2006 roku, wska nik utrzymywał si na podobnym poziomie co w 2004 roku.
Po otrzymanym wsparciu (2007–2009) widoczna była tendencja spadkowa
Tabela 2
Zmiany wska nika rentowno ci sprzeda y w latach 2003–2013
Rentowno ć sprzeda y
2003
2004
2005
2006

przed uzyskaniem wsparcia
otrzymanie
pomocy

2007
2008

po otrzymaniu
pomocy

2009
2013

po 8–9 latach
od uzyskania
wsparcia

ródło: Badanie własne.
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–36,3

22,9

4,9

4,6

10,2

1,2

10,0

–47,1

23,1

3,9

4,5

16,3

1,6

11,1

–98,3

29,5

2,2

3,7

13,3

0,5

8,3

–63,3

31,1
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wska nika rentowno ci. redni jego poziom, zmierzony po kilku latach od uzyskania wsparcia (w 2013 roku), spadł o blisko jedn trzeci w stosunku do 2004
roku.
Uzyskane wyniki pozwalaj na stwierdzenie, e rodki stanowi ce niewypracowane zyski otrzymane w postaci darowizny czy subwencji nie daj podstaw do długotrwałego podniesienia poziomu rentowno ci sprzeda y.
Chc c lepiej ocenić zmiany w rozkładzie wska nika rentowno ci sprzeday, wyniki przedstawiono w postaci wykresu (rys. 6). Z uwagi na wyst powanie obserwacji odstaj cych zaprezentowano na nim warto ci statystyk pozycyjnych, a mianowicie id c od warto ci najni szych: 5, 25, 50, 75 i 95 centyla.
Wykorzystanie na wykresie warto ci 5 i 95 centyla pozwoliło na wyeliminowanie warto ci ekstremalnych, które w znacz cy sposób deformowały wykres.
Na wykresie wyra nie widać, i pocz wszy od 2008 roku sytuacja ﬁnansowana
dolnego kwartyla ﬁrm zacz ła si pogarszać. W 2013 roku niemal jedna czwarta
z nich nie była rentowna. Co ciekawe, wpływu kryzysu nie widać w ród ﬁrm
o najlepszych wynikach – w 2008 i 2009 roku ich rentowno ć znacznie wzrosła
w stosunku do poprzednich lat. W 2013 roku była nadal na dobrym poziomie.
Nieistotny statystycznie wynik testu Friedmana (p = 0,2499) nie pozwala
na wysnucie wniosku o systematycznie ukierunkowanych zmianach wska nika
rentowno ci sprzeda y w badanym okresie.
Tendencj spadkow wykazywał wska nik rentowno ci maj tku (tab. 3).
Widoczne jest to dla wszystkich grup przedsi biorstw, zarówno tych o najgorszych wynikach, jak i tych z górnego kwartyla. Zdecydowanie najgorsze wartoci wska nik rentowno ci maj tku osi gn ł w 2013 roku.

Rysunek 6
Zmiany wska nika rentowno ci sprzeda y w latach 2003–2013
ródło: Badanie własne.
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Tabela 3
Zmiany wska nika rentowno ci majątku w latach 2003–2013
Rentowno ć majątku
2003
2004
2005
2006

przed uzyskaniem
wsparcia
otrzymanie pomocy

2007
2008

po otrzymaniu pomocy

2009
2013

po 8–9 latach
od uzyskania wsparcia

[

Me

s

c25

c75

Min

Max

10,8

6,9

10,1

3,1

17,0

–0,6

41,9

12,5

10,9

11,2

3,0

18,1

–2,2

56,7

10,7

8,6

10,9

2,3

16,3

–10,0

45,6

10,0

6,6

9,5

3,5

13,8

–2,3

38,3

8,7

7,3

8,8

3,5

12,5

–18,3

40,8

8,6

6,4

13,7

1,5

16,7

–49,7

42,0

5,5

6,4

19,8

2,1

14,1

–122,5

39,6

3,5

4,7

10,6

0,6

9,3

–47,1

25,3

ródło: Badanie własne.

Istotny statystycznie wynik testu Friedmana (p = 0,0002***) pozwala na
wysnucie wniosku o systematycznie ukierunkowanych zmianach wska nika rentowno ci maj tku w analizowanym okresie (rys. 7). Od 2004 roku widoczny był
spadek rentowno ci maj tku. W 2013 roku warto ć rednia wska nika spadła do
poziomu 3,5 (blisko czterokrotny spadek w porównaniu z 2004 rokiem).
Wska niki rentowno ci kapitału wykazywały równie tendencj spadkow
– do 2007 roku mediana tego wska nika oscylowała wokół 16–18%, a w niektórych latach była nawet wy sza (tab. 4). W 2008 i 2009 roku warto ć rodkowa
wska nika rentowno ci obni yła si do niespełna 14%, a w 2013 roku osi gn ła
poziom 10,1%. Jeszcze wyra niej widać t negatywn tendencj dla ﬁrm o naj-

Rysunek 7
Zmiany wska nika rentowno ci majątku w latach 2003–2013
ródło: Badanie własne.
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Tabela 4
Zmiany wska nika rentowno ci kapitału w latach 2003–2013
Rentowno ć kapitału
2003
2004
2005
2006

przed uzyskaniem
wsparcia
otrzymanie pomocy

2007
2008

po otrzymaniu pomocy

2009
2013

po 8–9 latach
od uzyskania wsparcia

[

Me

s

c25

c75

Min

Max

24,2

17,7

21,1

7,7

35,6

–0,9

99,2

24,9

24,4

19,0

6,3

35,5

–5,3

73,2

21,4

18,5

20,4

6,3

29,7

–13,0

87,5

22,5

16,9

21,7

7,0

29,8

–4,2

90,7

19,4

19,7

16,7

6,6

28,2

–23,3

75,1

19,1

13,6

46,1

3,4

28,8

–94,3

281,4

5,4

14,0

54,0

5,0

23,1

–295,6

90,3

–29,8

10,1

301,0

1,9

18,4

–2193,0 114,3

ródło: Badanie własne.

Rysunek 8
Zmiany wska nika rentowno ci kapitału w latach 2003–2013
ródło: Badanie własne.

gorszych wynikach (dolny kwartyl obni ył si z 7,7% w 2003 roku do niespełna 2% po 10 latach). Firmy o najlepszych wynikach tak e zanotowały spadek
rentowno ci kapitału – górny kwartyl obni ył si w badanym okresie niemal
dwukrotnie.
Istotny statystycznie wynik testu Friedmana (p = 0,0014**) pozwala na wysnucie wniosku o systematycznie ukierunkowanych zmianach – pogorszeniu
wska nika rentowno ci kapitału w rozwa anym horyzoncie czasowym. Tenden-
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cja spadkowa została dodatkowo wzmocniona podmiotami, które ogłosiły upadło ć i znajduj si w zarz dzaniu syndyka masy upadło ciowej.
Wska nik płynno ci bie cej wykazywał na poziomie całej zbiorowo ci tendencj wzrostow (tab. 5). Najwy sze warto ci osi gn ł w 2013 roku.
Tabela 5
Zmiany wska nika płynno ci bie ącej w latach 2003–2013
Wska nik płynno ci bie ącej
2003
2004
2005
2006

przed uzyskaniem wsparcia
otrzymanie pomocy

2007
2008

Me

s

c25

c75

Min

Max

2,6

1,8

1,9

1,3

3,5

0,6

9,7

3,4

2,0

3,9

1,6

3,6

1,0

20,8

2,8

2,0

2,0

1,5

3,6

0,9

9,5

3,0

2,0

2,8

1,5

2,9

0,6

15,0

3,9

2,0

9,4

1,4

3,3

0,1

70,7

po otrzymaniu pomocy

4,6

2,4

11,6

1,4

3,6

0,3

86,1

3,3

2,2

2,5

1,6

4,6

0,6

11,4

po 8–9 latach od uzyskania wsparcia

5,8

2,8

11,6

1,6

4,4

0,4

63,0

2009
2013

[

ródło: Badanie własne.

Istotny statystycznie wynik testu Friedmana (p = 0,0218*) pozwala na wyci gni cie wniosku o systematycznie ukierunkowanych zmianach wska nika
płynno ci bie cej w badanym okresie (rys. 9). W przypadku wska nika płynnoci bie cej była to tendencja rosn ca.


Rysunek 9
Zmiany wska nika płynno ci bie ącej w latach 2003–2013
ródło: Badanie własne.
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Koncentruj c uwag na medianie mo na dostrzec wzrost wska nika płynnoci dla zbiorowo ci do 2008 roku, niewielki spadek w 2009 roku o 0,2 i wzrost
w 2013 roku o 0,6. Powodem zaistniałej sytuacji mogło być to, e rodki pieni ne wygenerowane przez podmiot nie były przeznaczane na inwestycje, tylko były zatrzymywane wewn trz podmiotu. Na inwestycje przeznaczano rodki
ﬁnansowe z programów pomocowych. Kolejnym powodem utrzymywania tak
wysokiego wska nika bie cej płynno ci ﬁnansowej mogła być obawa przed
nieterminowymi wypłatami subwencji i zmianami na rynku.
Wska nik ogólnego zadłu enia spadał od 2007 roku, co wiadczyło o spadku udziału zobowi za w ﬁnansowaniu działalno ci przedsi biorstwa (tab. 6).
Mediana tego wska nika wynosiła 52,8 w 2007 roku i tylko 42,7 w 2013 roku.
Spadek tego wska nika jest zjawiskiem pozytywny i wiadczy o sile ﬁnansowej
ﬁrmy i tym, e potraﬁ sama ﬁnansować swoj działalno ć i maj tek. Wzrost
wska nika wiadczy o wy szym zadłu eniu ﬁrmy i wi kszym ryzykiem inwestycyjnym.
Tabela 6
Zmiany wska nika ogólnego zadłu enia w latach 2003–2013
Ogólne zadłu enie
2003
2004
2005
2006

przed uzyskaniem wsparcia
otrzymanie pomocy

2007
2008

po otrzymaniu pomocy

2009
2013

po 8–9 latach od uzyskania
wsparcia

[

Me

s

c25

c75

Min

Max

49,3

50,6

23,4

27,3

69,9

5,6

90,9

46,5

48,3

22,5

30,1

63,9

2,5

86,4

47,6

45,6

21,8

30,5

63,2

7,0

91,7

49,6

52,8

23,5

30,3

69,0

7,4

92,6

48,8

49,8

23,0

29,2

65,7

7,5

89,7

48,9

48,1

25,4

30,0

65,5

8,1

117,7

50,7

46,1

36,1

25,8

65,9

6,9

235,6

50,0

42,7

34,4

27,1

71,8

4,7

213,8

ródło: Badanie własne.

Nieistotny statystycznie wynik testu Friedmana (p = 0,8394) nie pozwala na
stwierdzenie systematycznych waha wska nika ogólnego zadłu enia w rozwaanym horyzoncie czasowym (rys. 10). rednia warto ć tego wska nika była najwy sza w 2009 roku (50,7), co dla przedsi biorcy mo e wi zać si z popadni ciem
w spiral zobowi za .
W zbiorczej tabeli 7 zestawiono wyniki testów Wilcoxona wykonanych dla
porówna parami wszystkich lat obj tych analiz . Poniewa badano 8 okresów,
nale ało wykonać 28 porówna dla ka dej analizowanej zmiennej. Oczywi cie
interesuj ce s tylko wyniki istotne statystycznie, mi dzy takimi okresami bo-
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Rysunek 10
Zmiany wska nika ogólnego zadłu enia w latach 2003–2013
ródło: Badanie własne.

wiem doszło do wyra nie ukierunkowanej zmiany danego wska nika (dominowały jego spadki b d wzrosty).
Dla przykładu warto zwrócić uwag na to, i statystycznie istotne
ró nice w poziomie wi kszo ci wska ników zachodz mi dzy 2013 rokiem
a wcze niejszymi latami. Najmniejsze zró nicowanie mi dzy badanymi okresami wykazywał wska nik ogólnego zadłu enia oraz rentowno ć sprzeda y.
W celu łatwiejszego wyodr bnienia okresów, mi dzy którymi zaszły znamienne statystycznie zmiany w poziomie wska ników ﬁnansowych zostały
one wyró nione w tabeli 7.
Wyniki porówna rozkładu wska ników ﬁnansowych ﬁrm mi dzy poszczególnymi latami prowadz do wniosku, i uzyskanie wsparcia nie przekłada si
w jednoznaczny sposób na funkcjonowanie i wyniki ekonomiczne przedsi biorstw. W przypadku kluczowego wska nika przewagi konkurencyjnej, jakim
jest wska nik rentowno ci sprzeda y, w zasadzie nie wyst puj adne istotne
statystycznie zmiany w jego poziomie. Podobnie jest w przypadku wska nika
ogólnego zadłu enia. Znamienne statystycznie wahania wyst powały w pewnych
okresach dla rentowno ci maj tku i kapitału oraz wska nika płynno ci bie cej,
ale najcz ciej dotyczyły one porównania wcze niejszych lat z latami pokryzysowymi – 2009 i 2013 rokiem. Najwi kszymi wahaniami charakteryzował si
cykl zobowi za , ale wszystkie te ró nice były w zasadzie efektem wyra nego
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Tabela 7
Zestawienie wyników testów Wilcoxona porównanych w latach 2003–2013
Wynik testu Wilcoxona (p) dla oceny istotno ci zmian danego wska nika
Porównywane
lata

rentowno ć
sprzeda y

2003 vs. 2004

0,0208*

2003 vs. 2005

0,5101

2003 vs. 2006
2003 vs. 2007

rentowno ć
majątku

rentowno ć
kapitału

wska nik
płynno ci
bie ącej

cykl
zobowiązań

wska nik
ogólnego
zadłu enia

0,0827

0,7664

0,0046**

0,0000***

0,0012**

0,6327

0,1243

0,3414

0,0000***

0,1181

0,1243

0,6084

0,3682

0,2837

0,0000***

0,9828

0,2264

0,3728

0,2072

0,2504

0,0000***

0,8802

2003 vs. 2008

0,3024

0,6484

0,1358

0,0624

0,0000***

0,8769

2003 vs. 2009

0,3689

0,0499*

0,0070**

0,0197*

0,0000***

0,9965

2003 vs. 2013

0,5418

0,0020**

0,0027**

0,0078**

0,0000***

0,9782

2004 vs. 2005

0,2244

0,0409*

0,0320*

0,1643

0,0020**

0,7438

2004 vs. 2006

0,7249

0,1294

0,3881

0,4974

0,0686

0,1211

2004 vs. 2007

0,7438

0,0282*

0,1273

0,2950

0,0061**

0,3187

2004 vs. 2008

0,6145

0,1083

0,0491*

0,7664

0,0025**

0,3637

2004 vs. 2009

0,6889

0,0036**

0,0016**

0,8531

0,0006***

0,6024

2004 vs. 2013

0,0298*

0,0000***

0,0004***

0,1290

0,0078**

0,6806

2005 vs. 2006

0,6449

0,7951

0,9266

0,8406

0,7144

0,1403

2005 vs. 2007

0,7822

0,1668

0,5519

0,7502

0,2616

0,7693

2005 vs. 2008

0,7016

0,2264

0,2072

0,7403

0,1010

0,6145

2005 vs. 2009

0,7929

0,0554

0,0368*

0,2166

0,0907

0,8599

2005 vs. 2013

0,0851

0,0004***

0,0043**

0,0332*

0,1050

0,8214

2006 vs. 2007

0,9933

0,7504

0,4881

0,8897

0,0714

0,2780

2006 vs. 2008

0,3228

0,1643

0,0938

0,4974

0,0148*

0,2873

2006 vs. 2009

0,8538

0,0519

0,0418*

0,1884

0,0128*

0,4508

2006 vs. 2013

0,0974

0,0004***

0,0024**

0,0104*

0,0449*

0,5156

2007 vs. 2008

0,9266

0,5188

0,4261

0,2058

0,0173*

0,5352

2007 vs. 2009

0,8276

0,1337

0,0443*

0,0757

0,0561

0,7566

2007 vs. 2013

0,0827

0,0001***

0,0010***

0,0345*

0,3076

0,8128

2008 vs. 2009

0,9666

0,0906

0,1720

0,1202

0,5080

0,8667

2008 vs. 2013

0,0797

0,0053**

0,0444*

0,0360*

0,6826

0,6762

2009 vs. 2013

0,2837

0,0266*

0,0907

0,0623

0,8802

0,8802

ródło: Badanie własne.
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spadku tej wielko ci mi dzy 2003 i 2004 rokiem, a wi c nie miały nic wspólnego
z pozyskiwaniem wsparcia.
Z merytorycznego punktu widzenia, oczekiwać mo na było znacz cych
zmian mi dzy sytuacj ekonomiczn przedsi biorstw w latach 2005 i 2006 oraz
2007–2009. Tymczasem w tym porównaniu nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian. Mo e to oznaczać, e pomoc ﬁnansowa z zewn trz nie była czynnikiem decyduj cym dla kształtowania sytuacji ekonomicznej przedsi biorstw.

Wnioski
Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków.
1. W ramach analizowanego programu wspierania konkurencyjno ci przedsi biorstw najwi cej rodków w przeliczeniu na beneﬁcjenta uzyskały jednostki produkcji przyrodniczej, redniej wielko ci, z kolei poziom wska nika
relacji dotacji do maj tku najwy szy był w działalno ci wydawniczej i informatycznej, zwłaszcza w mikroprzedsi biorstwach. Mo na stwierdzić, e
rodki pomocowe wa niejsze były dla przedsi biorstw małych i rednich
ani eli dla du ych, zwłaszcza w ﬁnansowaniu zakupu rodków trwałych.
2. Beneﬁcjenci pomocy najkorzystniejsze wyniki ekonomiczne uzyskiwali przed otrzymaniem wsparcia, a w kolejnych latach wyst piła tendencja
spadkowa. W okresie ko cowym niemal jedna czwarta beneﬁcjentów było
nierentownych. Uzyskane wsparcie nie oddziaływało w jednoznaczny sposób na wyniki ekonomiczne przedsi biorstw, wyst powały ró nice w rentowno ci sprzeda y ﬁrm z poszczególnych bran . Najlepsze wyniki osi gn ły podmioty z produkcji przemysłowej, najsłabsze z działalno ci wydawniczej i informatycznej oraz handlu i transportu. Wielko ć ﬁrm nie wpłyn ła
w znacz cy sposób na rentowno ć sprzeda y. Najni sz rentowno ci charakteryzowały si mikroprzedsi biorstwa, których sytuacja poprawiła si
dopiero w 2013 roku, co oznacza, e pozytywne efekty wyst piły w nich po
wielu latach od uzyskania wsparcia. Nie stwierdzono istotnych zale no ci
mi dzy wysoko ci dotacji a wynikami ﬁnansowymi ﬁrm w roku ko cowym analizy. Uzyskanie dotacji nie wywołało efektu „prorozwojowego”,
a nawet mo na przypuszczać, e wsparcie ﬁnansowe z zewn trz zmniejszało
innowacyjno ć, łatwiej było bowiem uzyskać dotacj ni polepszyć w inny
sposób funkcjonowanie przedsi biorstwa.
3. Nie wykazano pozytywnych zmian wska ników ﬁnansowych przedsi biorstw po uzyskaniu zewn trznego wsparcia ﬁnansowego. Mo na raczej
mówić o negatywnym oddziaływaniu wielko ci doﬁnansowania na pó niejsz ich kondycj . Co dziwniejsze, nie tylko brak jest podstaw do potwierdze-
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nia korzystnego oddziaływania dotacji na funkcjonowanie przedsi biorstw,
a nawet w niektórych bran ach (transportowej, informatycznej) stwierdzono ujemn korelacj mi dzy poziomem dotacji a osi ganymi wska nikami
płynno ci. Przeprowadzone badania nie daj jednak podstaw do wyeliminowania wpływu na t sytuacj innych, nieuwzgl dnionych w badaniach
zmiennych, zwi zanych ze stanem gospodarki jako cało ci.
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Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki bada przeprowadzonych w przedsi biorstwach, które uzyskały dotacje w ramach programu wzrost konkurencyjno ci. Dokonano rozpoznania poziomu i kierunków wykorzystania rodków ﬁnansowych otrzymanych przez przedsi biorstwa w oraz ich oddziaływania na
sytuacj ekonomiczn jednostek gospodarczych bezpo rednio po ich uzyskaniu,
oraz po okresie kilku lat. Stwierdzono, e uzyskanie dotacji nie wywołało efektu
„prorozwojowego”, a nawet wsparcie ﬁnansowe z zewn trz zmniejszało innowacyjno ć, łatwiej było bowiem uzyskać dotacj ni polepszyć w inny sposób
funkcjonowanie przedsi biorstwa. W badaniach nie potwierdzono korzystnego
oddziaływania dotacji na funkcjonowanie przedsi biorstw, a nawet w niektórych
bran ach (transportowej, informatycznej) wy szy poziom dotacji był negatywnie skorelowany z osi ganymi wska nikami zobowi za czy płynno ci.
Słowa kluczowe: programy pomocowe, małe i rednie przedsi biorstwa, konkurencyjno ć

The economic situation of small and medium-sized enterprises beneﬁting from competitiveness
enhancement program
Abstract
The paper presents the results of research carried out in companies that received grants under the program of increasing competitiveness. The level and
directions of the use of ﬁnancial resources received by enterprises and their impact on the economic situation of business units immediately after their acquisition and after several years were recognized. It was found that the grant did not
have a “pro-development effect”, and even ﬁnancial support from the outside
reduced innovation, because it was easier to obtain a grant than to improve the
functioning of the company. Research has not conﬁrmed the positive impact of
subsidies on businesses, and even in some industries (transport, IT), the level of
subsidies was negatively correlated with the debt or liquidity ratios.
Key words: aid programs, small and medium enterprises, competitiveness

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywno ciowej nr 119, 2017: 23–36
DOI 10.22630/EIOGZ.2017.119.23

Ryszard Kata
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

Korzystanie z kredytów bankowych przez małe
i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
Wstęp
Małym i rednim przedsi biorstwom (MSP), nie mówi c o mikroprzedsi biorstwach, trudniej jest pozyskać kapitał na rozwój działalno ci, w porównaniu
do du ych ﬁrm. Dost p MSP do kapitału na ﬁnansowanie działalno ci bie cej
jest zwykle łatwiejszy, ale równie w tym przypadku du e ﬁrmy mog zazwyczaj
pozyskać ten rodzaj ﬁnansowania przy ni szym koszcie kapitału. W literaturze
przytacza si wiele przyczyn tej sytuacji wynikaj cych z cech małych i rednich
ﬁrm [Orechwa-Maliszewska i Kopczyk 2003, PeKaO SA 2014, Bera i Pr dkiewicz 2015]. Nale do nich: mała skala działalno ci, niski poziom zdolno ci
akumulacyjnych, brak wystarczaj cego maj tku na zabezpieczenie wierzytelnoci, ograniczenia informacyjne (niepełna informacja, asymetria informacji) na
skutek prowadzenia uproszczonej ksi gowo ci i sprawozdawczo ci ﬁnansowej,
wi ksze ryzyko operacyjne wynikaj ce z poł czenia funkcji wła cicielskich
i zarz dczych w r kach jednej osoby lub kilku osób (spółki).
Wybór ródeł ﬁnansowania potrzeb kapitałowych MSP zale y od hierarchii
ródeł ﬁnansowania, o której decyduje m.in. ich dost pno ć, koszt kapitału oraz
elastyczno ć wykorzystania kapitału. Dost pno ć ródeł ﬁnansowania w du ym
stopniu uzale niona jest od fazy rozwoju przedsi biorstwa, która warunkuje potencjał ﬁrmy oraz ocen jej wiarygodno ci przez dostawc kapitału [Sadowska
2014]. Literatura ekonomiczna [Skowronek-Mielczarek 2002, Matejun i Szyma ska 2012] podaje wiele ródeł i instrumentów pozyskiwania kapitału zewn trznego przez przedsi biorstwo, jednak faktyczna dost pno ć kapitału dla
ﬁrm z sektora MSP zale y od wielu czynników i jest w praktyce mocno ograniczona. W przypadku hybrydowych instrumentów ﬁnansowania zewn trznego (ł cz cych cechy kapitału własnego i obcego), takich jak fundusze venture
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capital, tzw. anioły biznesu czy fundusze mezzanine, mo emy raczej mówić
o iluzji dost pno ci tych ródeł ﬁnansowania [Bygrave i Hunt 2005]. Niezale nie od fazy rozwoju (cyklu ycia) przedsi biorstwa, z wyj tkiem fazy inicjacji
działalno ci, najpopularniejszym ródłem ﬁnansowania obcego MSP s kredyty
bankowe.
Warto podkre lić ró nic mi dzy dost pem do kredytu bankowego a korzystaniem z niego, co w literaturze przedmiotu nie zawsze jest jednoznacznie
ujmowane. Dost p oznacza sytuacj , w której przedsi biorstwo mo e pozyskać
ﬁnansowanie z kredytu bankowego, gdy spełnia warunki dotycz ce zdolno ci
kredytowej i inne warunki pozyskania kredytu okre lone przez kredytodawc .
Z kolei korzystanie z kredytów oznacza faktyczne si gni cie przez przedsi biorstwo po kredyt bankowy na ﬁnansowanie działalno ci operacyjnej lub inwestycyjnej.
Podmioty, które nie maj dost pu do kredytu, nale y okre lić jako wykluczone kredytowo. Takie wykluczenie mo e mieć przyczyny endogeniczne z punktu
widzenia przedsi biorstwa (brak zdolno ci kredytowej, brak zabezpieczenia lub
niewystarczaj ce zabezpieczenie, brak wiarygodno ci kredytowej wynikaj cy
z niespłacenia wcze niejszych zobowi za itd.) lub przyczyny egzogeniczne
(dyskryminacja kredytowa lub racjonowanie kredytów ze strony banków, kontraktowe, w tym cenowe, warunki kredytu itd.).
Z kolei podmioty, które maj dost p do kredytów bankowych, ale z nich nie
korzystaj , mo na okre lić mianem pasywnych kredytowo lub samowykluczonych kredytowo [Sawicka i Tymoczko 2014, Kata i Walenia 2015]. Samowykluczenie kredytowe rozumiane jest jako rezygnacja podmiotu gospodarczego
z ﬁnansowania kredytem bankowym, jak i marginalizowanie potrzeb ﬁnansowych ﬁrmy w zakresie pozyskiwania kapitału zewn trznego. Taka sytuacja mo e
wynikać z nast puj cych przyczyn:
• faktycznego (obiektywnego) braku potrzeby ﬁnansowania kredytowego,
• przekonania o niedost pno ci kredytu bankowego,
• przekonania o ta szym koszcie kapitału własnego w porównaniu z ﬁnansowaniem zewn trznym,
• przekonania, e kredyt nie jest potrzebny ﬁrmie,
• obawy przed zadłu eniem i kłopotami ze spłat zobowi zania,
• braku zaufania, czy wr cz awersji do banków, obawy przed oportunistycznym zachowaniem banków,
• braku wiedzy o dost pnych kredytach, warunkach pozyskania kredytu,
• zniech cenia do kredytów z uwagi na wcze niejsze niekorzystne do wiadczenia w kredytowaniu przedsi biorstwa [Hakało i Ratajczak 2014, PeKaO
SA 2014, Kata i Walenia 2015].

25
Przedsi biorstwa, w aspekcie dost pu do kredytów i korzystania z nich, podzielić mo na zatem na trzy grupy: (1) korzystaj ce z kredytów; (2) pasywne
kredytowo i (3) wykluczone kredytowo. Taki podział w praktyce nie jest jednak
łatwy do zastosowania. Chodzi w szczególno ci o oddzielenie podmiotów wykluczonych kredytowo od pasywnych kredytowo (samowykluczonych). W rzeczywisto ci, pomi dzy tymi zbiorami podmiotów, istnieje bowiem cz ć wspólna, trudna jednak do ustalenia w aspekcie jej liczebno ci, skupiaj ca podmioty
nieubiegaj ce si o kredyt (pasywne kredytowo), ale faktycznie tak e wykluczone kredytowo. O swoim wykluczeniu mogłyby si one jednak przekonać dopiero, gdyby nieskutecznie ubiegały si o kredyt.

Cel i metodyka badań
W opracowaniu dokonano analizy sektora MSP w Polsce w aspekcie korzystania z kredytów bankowych w latach 2009–2015. Poszukiwano odpowiedzi na
pytanie, jak kształtował si w tym okresie odsetek MSP korzystaj cych z kredytów bankowych, a jak kształtował si odsetek ﬁrm, które były pasywne kredytowo lub zostały wykluczone z rynku kredytowego. Ponadto okre lono struktur
zobowi za kredytowych przedsi biorstw pod wzgl dem ich rodzaju, długo ci
zobowi zania oraz rodzaju banku, w którym pobrano kredyt. Przedstawiono take bariery, jakie napotykaj MSP, si gaj c po kredyt bankowy.
W badaniach wykorzystano dane statystyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotycz ce nale no ci kredytowych sektora bankowego w Polsce
w latach 2009–2015. Si gni to tak e po dane ﬁnansowe z reprezentatywnej dla
sektora MSP próby 2009 przedsi biorstw, wyodr bnionych z bazy Amadeus.
Amadeus jest mi dzynarodow baz danych obejmuj cych sprawozdania ﬁnansowe, raporty i informacje dotycz ce ﬁrm prywatnych i publicznych z krajów
UE1. Na potrzeby opracowania z bazy Amadeus wybrano losowo 1317 ﬁrm
małych i 692 ﬁrm rednich prowadz cych działalno ć gospodarcz w Polsce.
Kryterium doboru do badania była wielko ć zatrudnienia w ﬁrmie w 2007 roku
(dla małych ﬁrm: 10–49 pracowników, a dla rednich: 50–249 pracowników)
oraz bran a według sekcji PKD. W analizie wykorzystano dane z jednostkowych
sprawozda ﬁnansowych ﬁrm z lat 2007–2014. Na podstawie tych informacji
podj to prób odpowiedzi na pytanie, jak du a cz ć populacji MSP korzysta
z kredytów bankowych.
Bariery w dost pie przedsi biorstw do kredytów bankowych analizowano na
podstawie wyników bada ankietowych, zrealizowanych w 2015 roku na próbie
1

Zob. Bureach Van Dijk, www.brdinfo.com
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45 ﬁrm z sektora MSP na Podkarpaciu. Dobór jednostek do bada miał charakter
losowo-kwotowy tak, aby zapewnić reprezentatywno ć próby dla MSP prowadz cych działalno ć gospodarcz w tym regionie (siedziba ﬁrmy). Narz dziem
badawczym był kwestionariusz wywiadu z prezesem zarz du, w przypadku spółek (22% respondentów) wła cicielem ﬁrmy, a w przypadku przedsi biorstw indywidualnych z osobami ﬁzycznymi (78% respondentów).
W analizach prowadzonych na danych z bazy Amadeus oraz danych pozyskanych z bada ankietowych do sektora MSP zaliczono wył cznie małe i rednie przedsi biorstwa. Z kolei analizy prowadzone na danych KNF uwzgl dniały
mikroprzedsi biorstwa nieb d ce jednoosobowymi przedsi biorcami.

Wyniki badań
Kredyty bankowe s podstawowym ródłem ﬁnansowania zewn trznego
małych i rednich przedsi biorstw w Polsce. Bez dost pu do nich, wielu przedsi biorstwom bardzo trudno byłoby utrzymywać bie c płynno ć i wypłacalno ć oraz realizować inwestycje. Według PARP [2015] w 2012 roku rodki własne stanowiły 65,7% ródeł ﬁnansowania nakładów inwestycyjnych w sektorze
MSP, kredyty i po yczki krajowe 16,9% a rodki z zagranicy (w tym kredyty
bankowe) 7,7%.
Ze statystyk KNF (rys. 1) wynika, e sektor MSP jako cało ć (ł cznie
z mikroprzedsi biorstwami działaj cymi w formie spółek) wykazywał na koniec
2015 roku zadłu enie w bankach w wysoko ci 186,1 mld zł, co stanowiło 56,9%
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Rysunek 1
Zadłu enie przedsiębiorstw z tytułu kredytów bankowych w Polsce w latach 2009–2015
ródło: Dane KNF, www.knf.gov.pl/dane sektora bankowego [dostęp: 26.08.2016]

27
wszystkich zobowi za przedsi biorstw wobec banków. W 2009 roku kwota ta
wynosiła 127,2 mld zł, co stanowiło wówczas 57,3% ogółu zobowi za kredytowych przedsi biorstw. Mi dzy 2009 a 2015 rokiem przedsi biorstwa z sektora MSP zwi kszyły swoje zadłu enie w bankach o 46,3% nominalnie i 31,9%
realnie. W tym samym czasie zadłu enie kredytowe du ych przedsi biorstw
w bankach zwi kszyło si nominalnie o 48,8%, co oznacza realny wzrost
o 34,1%. W 2015 roku znacznie szybciej rosło zadłu enie du ych przedsi biorstw, których zobowi zania kredytowe zwi kszyły si w porównaniu do ko ca 2014 roku o 12,7%, a analogiczne zobowi zania MSP wzrosły o 6%. Jak
widać na rysunku 1 od ko ca 2011 do ko ca 2013 roku, obserwować mo na było
stagnacj w zakresie wielko ci portfela kredytowego MSP (podobna tendencja
dotyczyła tak e du ych przedsi biorstw). Działo si tak mimo pojawienia si
dogodnych warunków, sprzyjaj cych zwi kszeniu akcji kredytowej, m.in. obni ce stóp procentowych przez NBP. Przyczyn tego zjawiska nale y upatrywać
w niepewno ci zwi zanej ze spowolnieniem rozwoju gospodarczego oraz w ﬁnansowaniu przez MSP projektów inwestycyjnych ze rodków własnych. W latach 2014–2015 nast pił jednak wzrost zadłu enia kredytowego MSP spowodowany zapewne dalszymi obni kami stóp procentowych oraz złagodzeniem przez
banki kryteriów udzielania kredytów dla MSP (zwłaszcza krótkoterminowych),
wynikaj cym z poprawy jako ci portfela kredytowego.
W strukturze zadłu enia MSP w bankach dominuj kredyty długoterminowe.
Na koniec 2015 roku kredyty inwestycyjne stanowiły 31,1% zobowi za MSP
wobec banków, kredyty na zakup lub budow nieruchomo ci stanowiły 23,7%,
z kolei udział kredytów operacyjnych wynosił 35,3%, a pozostałych zobowi za wobec banków 10% (tab. 1). W latach 2009–2015 struktura zobowi za
MSP wobec banków była wzgl dnie stabilna, z nieznacznym wzrostem udziału
kredytów inwestycyjnych a spadkiem udziału kredytów na nieruchomo ci oraz
pozostałych zobowi za . Najbardziej stabilny był udział kredytów operacyjnych, który w całym badanym okresie wynosił ok. 36% (tab. 1). Ł cznie kredyty
Tabela 1
Struktura zobowiązań MSP wobec banków w latach 2009–2015 [w %]
Rodzaj zobowiązania
Kredyty inwestycyjne
Kredyty na finansowanie
nieruchomo ci
Kredyty operacyjne
Pozostałe zobowiązania

Stan na koniec roku [%]
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26,8

27,7

29,9

28,6

30,8

30,4

31,1

29,1

27,5

25,1

25,5

24,9

24,3

23,6

36,2

36,4

36,2

37,8

36,0

35,6

35,3

7,9

8,4

8,9

8,1

8,3

9,7

10,0

ródło: Dane KNF, www.knf.gov.pl/dane sektora bankowego [dostęp: 26.08.2016].
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o charakterze długoterminowym (inwestycyjne i na ﬁnansowanie nieruchomo ci)
stanowiły na koniec 2015 roku 54,8% w strukturze zadłu enia MSP w bankach.
W przypadku du ych przedsi biorstw struktura zadłu enia jest nieco odmienna.
Znacznie wi kszy jest udział kredytów obrotowych, który jednak zmniejszał si
w badanym okresie z 51% w 2009 roku do 40% w 2015 roku. Wyra nie ni szy,
ni w sektorze MSP, jest tak e udział kredytów na ﬁnansowanie nieruchomo ci,
który w latach 2009–2015 oscylował w granicach od 6,7 do 10,9%. Ogólnie
udział kredytów długoterminowych w zadłu eniu du ych przedsi biorstw był
w latach 2009–2015 ni szy w porównaniu do MSP rednio o 13,6 p.p. i na koniec
2015 roku wynosił 41,2% (rys. 2).
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Rysunek 2
Udział kredytów krótkoterminowych i długoterminowych w strukturze zadłu enia przedsiębiorstw w bankach w latach 2009–2015
ródło: Dane KNF, www.knf.gov.pl/dane sektora bankowego [dostęp: 26.01.2016].

Około 90% kredytów MSP (według ich wolumenu) znajduje si w bankach
komercyjnych (obj tych nadzorem krajowym) lub w oddziałach instytucji kredytowych, a około 10% w bankach spółdzielczych (tab. 2). Dla porównania du e
przedsi biorstwa maj zaledwie 0,3% swojego zadłu enia kredytowego w bankach spółdzielczych. Dane te wskazuj , i dla MSP lokalne banki, stanowi istotne ródło dost pu do kredytu bankowego.
Na podstawie danych pochodz cych z bazy Amadeus, mo emy stwierdzić,
i w latach 2007–2014 z kredytów bankowych korzystało rednio 55,9% MSP,
przy czym, z kredytów długoterminowych 33,8% MSP, a z krótkoterminowych
50,3%. Około 2/3 ﬁrm, ﬁnansowało kredytami zarówno przedsi wzi cia rozwojowe (inwestycje), jak i bie c działalno ć operacyjn . Mi dzy grupami MSP
wyst puj dosyć znaczne ró nice w zakresie nat enia cechy, jak jest korzystanie z kredytów bankowych. Odsetek ﬁrm korzystaj cych z kredytów krótkoterminowych jest wy szy o ok. 15 p.p. w grupie ﬁrm rednich w stosunku
do ﬁrm małych, z kolei w przypadku kredytów długoterminowych ró nica ta
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jest jeszcze wi ksza (tab. 3). Firmy o redniej wielko ci, przeci tnie si gały w
badanym okresie po trzykrotnie wy sze kwotowo kredyty w porównaniu do
małych ﬁrm. W latach 2007–2014, ﬁrmy rednie wykazywały si tak e przeci tnie wy szym wska nikiem zadłu enia (12,2%), b d cym relacj kredytów
bankowych do aktywów ogółem, w porównaniu do ﬁrm małych (10,2%). Je li
odniesiemy jednak kwot kredytów długoterminowych do aktywów trwałych, to
okazuje si , i w tym aspekcie ﬁrmy małe wykazuj wi ksze zadłu enie (30,2%)
w porównaniu do ﬁrm rednich (17,5%). Ustalone dla wymienionych miar zadłu enia współczynniki zmienno ci znacznie przekraczaj 100% (tab. 3). Oznacza to, i w sektorze MSP, obok du ej grupy ﬁrm, które stroni od kredytów
(ok. 46% podmiotów), obserwujemy tak e bardzo du e zró nicowanie poziomu
zadłu enia w obr bie ﬁrm, które korzystaj z kredytów. Wiele z nich si ga do
tego ródła ﬁnansowania tylko w ostateczno ci, po wyczerpaniu innych mo liwych do pozyskania ródeł kapitału, głównie o charakterze wewn trznym (samoﬁnansowanie) oraz zewn trznym własnym (kapitały udziałowe, dotacje), co
jest zgodne z teori hierarchii ródeł ﬁnansowania. Inne ﬁrmy traktuj kredyty
bankowe jako ródło komplementarne wobec kapitału własnego, stwarzaj ce
mo liwo ć dyskontowania pozytywnych efektów d wigni ﬁnansowej. rednio
w latach 2007–2014 kredyty bankowe stanowiły 26,8% w strukturze zobowi za
ogółem przedsi biorstw, przy czym w ﬁrmach małych 25,2%, a rednich 30%.
Udział ten wzrósł w badanym okresie o 2,8 p.p. (w ﬁrmach małych o 2,5 p.p.,
a w rednich o 3,5 p.p.). Oznacza to wzrost znaczenia kredytów bankowych
w strukturze ﬁnansowania zewn trznego MSP.
W latach 2007–2014 liczba podmiotów zadłu onych z tytułu kredytów
bankowych ulegała nieznacznemu spadkowi. W 2014 roku ﬁrm zadłu onych
w bankach było o blisko 5% mniej ni w 2007 roku. W przypadku kredytów
długoterminowych zmniejszenie si liczby zadłu onych MSP wyniosło 6,7%
Tabela 2
Struktura zadłu enia kredytowego MSP w Polsce według banków [stan na koniec 2015 roku]
[w %]
Banki
komercyjne
87,3

Oddziały instytucji
kredytowych
3,1

Banki
spółdzielcze
9,6

– operacyjne

83,3

5,8

10,9

– inwestycyjne

90,2

1,4

8,4

– na nieruchomo ci

87,8

0,4

11,8

– pozostałe

91,0

5,4

3,6

Wyszczególnienie
Ogółem
w tym kredyty:

ródło: Dane KNF, www.knf.gov.pl/dane sektora bankowego [dostęp: 26.08.2016].
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(tab. 3). Znaczny wzrost notowała natomiast przeci tna kwota zadłu enia kredytowego przedsi biorstw, co potwierdza wykazan wcze niej, na bazie danych
KNF, tendencj do dosyć dynamicznego wzrostu zadłu enia bankowego sektora MSP w Polsce. W przypadku badanych MSP (baza Amadeus) ich przeci tne
zadłu enie w latach 2007–2014 niemal e podwoiło si w uj ciu nominalnym
(wzrost o 94,4%), a realnie zwi kszyło si o 73,6%. Z danych KNF wynika,
i ogółem zadłu enie sektora MSP wzrosło w tym okresie realnie o 36,8%. Ta
ró nica jest zapewne efektem tego, i dane KNF obejmuj tak e mikroprzedsi Tabela 3
Charakterystyka zadłu enia kredytowego MSP w latach 2007–2014
Wyszczególnienie
MSP zadłu one z tytułu kredytów bankowych:
– ogółem
– kr. krótkoterminowych

J.m.

rednia
w%

– kr. długoterminowych

Ogółem

Firmy
małe

rednie

55,9

50,9

65,4

50,3

44,7

60,9

33,8

27,3

46,1

Przeciętne zadłu enie kredytowe:
a) ogółem

tys. zł

3 363,7

1 835,7

5 629,5

b) z tytułu kredytów krótkoterminowych

tys. zł

1 654,0

967,2

2 620,9

Zmiana liczby zadłu onych MSP
(2014/2007), 2007 = 100
– ogółem
– z tytułu kredytów krótkoterminowych

%

– z tytułu kredytów długoterminowych

95,7

95,5

95,9

105,2

107,5

102,2

93,3

94,0

92,7

Zmiana przeciętnej kwoty zadłu enia
(2014/2007), 2007=100:
– nominalna (wg cen bie ących)

%

194,4

164,8

210,7

– realna

%

173,6

144,0

189,9

%

10,7

8,1

11,9

10,9

10,2

12,1

%

148,3

160,0

128,4

%

24,7

30,2

17,5

%

201,6

201,6

159,4

26,8

25,2

30,0

rednioroczna stopa wzrostu zadłu enia
kredytowego ogółem (wg cen bie ących)
Przeciętny wska nik zadłu enia
(kredyty i po yczki/aktywa ogółem)
– współczynnik zmienno ci V
Relacja zadłu enia z tytułu kredytów
długoterminowych do aktywów trwałych
– współczynnik zmienno ci V
Przeciętny udział kredytów w strukturze
zobowiązań ogółem

%

%

ródło: Badania własne na podstawie próby 2009 firm z sektora MSP w Polsce.
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biorstwa, podczas gdy w bazie Amadeus nie ma takich ﬁrm. Wynika z tego wniosek, i przedsi biorstwa zatrudniaj ce co najmniej 10 pracowników wykazuj
znacznie wi kszy popyt kredytowy, ni mikroprzedsi biorstwa. Na znaczenie
wielko ci przedsi biorstwa w kontek cie korzystania z kredytów wskazuje tak e
fakt, i znacznie szybszy wzrost zadłu enia obserwowano w ﬁrmach rednich
w porównaniu do małych (tab. 3). rednioroczna stopa wzrostu zadłu enia kredytowego w uj ciu nominalnym wynosiła 10,7% dla całej badanej zbiorowo ci,
z kolei w grupie ﬁrm małych wynosiła 8,1%, a ﬁrm rednich 11,9%. Wska nik
zadłu enia MSP (kredyty w relacji do aktywów ogółem) wzrósł jednak nieznacznie, z 10,2% w 2007 roku do 11,0% w 2014 roku. Podobny wzrost tego wska nika zanotowały w badanym okresie małe ﬁrmy (z 9,7 do 10,3%) i rednie (z 11,1
do 12,2%).
Jak wspomniano wcze niej, przedsi biorstwa mo na podzielić na trzy grupy, w aspekcie korzystania przez nie z kredytów bankowych, tak jak:
1. Przedsi biorstwa korzystaj ce z kredytów bankowych, a zatem skutecznie
aplikuj ce o kredyt i spełniaj ce wymogi banków, co do zdolno ci kredytowej. Badania MSP z bazy Amadeus wskazuj , i w latach 2007–2014 takich ﬁrm było około 56%, z kolei z bada ankietowych NBP prowadzonych
w latach 2012–2013 wynika, i było ich 53,8% [Sawicka i Tymoczko
2014].
2. Przedsi biorstwa aplikuj ce po kredyty, ale uzyskuj ce odmow banku lub
rezygnuj ce na okre lonym etapie z ubiegania si o kredyt. W przypadku
tych MSP mo emy mówić o wykluczeniu kredytowym. Według bada ankietowych NBP takich ﬁrm jest około 4,5%.
3. Przedsi biorstwa, które nie si gaj po kredyt. Te ﬁrmy z uwagi na przyczyn
pasywno ci kredytowej mo emy z kolei podzielić na:
a) podmioty podlegaj ce samowykluczeniu kredytowemu z uwagi na: (1)
brak potrzeby pozyskania kredytu, gdy maj wystarczaj ce kapitały
własne (w kontek cie skali prowadzonej działalno ci oraz obranej cie ki rozwoju ﬁrmy) lub pozyskały inne ródła ﬁnansowania; (2) czynniki psychoosobowe (awersja kredytowa, obawa przed bankami itp.) lub
kulturowe;
b) podmioty, które wykazuj zapotrzebowanie na kredyt, ale z uwagi na
ograniczenia wewn trzne (brak zabezpiecze , niskie dochody itd.) rezygnuj z takiego ﬁnansowania.
Podmioty, nale ce do ostatniej z wymienionych grup oraz podlegaj ce samowykluczeniu kredytowemu z powodów psychoosobowych (behawioralnych)
okre la si w literaturze jako discouraged borrowers [Freel i in 2012]. Według
tego uj cia „zniech cony kredytobiorca” jest dobr w sensie ekonomicznym
ﬁrm , która potrzebuje zewn trznego ﬁnansowania, ale z obawy o odrzucenie
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wniosku kredytowego przez bank nie decyduje si ubiegać o potrzebne rodki. Zdaniem Sawickiej i Tymoczko [2014] zniech cony kredytobiorca to taki
podmiot, który nie próbuje pozyskać kredytu, bo obawia si , e albo jego koszt
b dzie zbyt wysoki, albo wielko ć dost pnych rodków b dzie niewystarczaj ca na zaspokojenie jego potrzeb po yczkowych. W zwi zku z tym, przedsi biorstwo podejmuje decyzj o samowykluczeniu z rynku kredytowego, mimo
e nie istniej ku temu adne racjonalne przesłanki. Wielu autorów wskazuje na
społecznoosobowe (w tym behawioralne), a nawet kulturowe przyczyny pasywno ci kredytowej [Smallbone 2003, Carter i in. 2007, Kata 2013]. Przyczyny
te mo emy zaliczyć do grupy ogranicze endogenicznych. Z kolei Chakravaty
i Xiang [2009] analizuj c zjawisko pasywno ci kredytowej, wskazywali na takie
jej przyczyny jak: skomplikowane procedury bankowe, zbyt wysokie oprocentowanie kredytu, nadmierne w relacji do mo liwo ci ﬁrmy wymagania w zakresie
zabezpieczenia, niejasny sposób przyznawania kredytu. Te ograniczenia maj
charakter egzogeniczny, ich wyst powanie mo e jednak wpływać na okre lone postrzeganie banków i mo liwo ci dost pu do kredytu bankowego ze strony
potencjalnego kredytobiorcy, powoduj c rezygnacj z ubiegania si o kredyt.
Ponadto Lucey i in. [2012] dowodz , e przedsi biorstwa, które do wiadczaj problemów z osi ganiem zadowalaj cych wyników ﬁnansowych, wykazuj
wi ksze zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał, ale wła nie niezadowalaj ca
kondycja ekonomiczna jest ródłem sceptycyzmu, co do szansy uzyskania kredytu. Przedsi biorstwa, które s niepewne własnej zdolno ci kredytowej (co nie
jest równoznaczne z jej brakiem), rezygnuj z ubiegania si o kredyt.
Przyczyny pasywno ci kredytowej s zło one i wzajemnie powi zane ze
sob , tzn. e niektóre ograniczenia, maj c charakter pierwotny, skutkuj powstawaniem kolejnych ogranicze , decyduj cych ostatecznie o zaniechaniu ubiegania
si o kredyt, rezygnacji z ubiegania si o kredyt ju na etapie aplikacji (zniech cenie) lub odmowie kredytu ze strony banku. Wieloaspektowo ć problematyki
powoduje, i analiza ogranicze w dost pie MSP do kredytów bankowych nie
mo e sprowadzać si do identyﬁkacji pojedynczej przyczyny dla konkretnego
podmiotu, lecz raczej do rozpoznania „wi zki” przyczyn składaj cych si na pasywno ć kredytow lub wykluczenie kredytowe. Warto podkre lić, e zarówno
pasywno ć kredytowa, jak i wykluczenie kredytowe mog mieć charakter trwały
lub czasowy. W tym kontek cie niektóre cechy (np. psychoosobowe zarz dzaj cych) s zwykle odpowiedzialne za pasywno ć lub wykluczenie trwałe, inne
za (np. sytuacja ﬁnansowa przedsi biorstwa) s cz ciej powodem wykluczenia
czasowego.
Na podstawie wyników bada ankietowych MSP na Podkarpaciu (2015 rok)
mo na stwierdzić, e dost p do kredytów bankowych jest postrzegany jako trudny lub bardzo trudny przez 61% zarz dzaj cych tego typu przedsi biorstwami.
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Co czwarty ankietowany wskazał, i dost p ten jest łatwy, a pozostali (13%),
e bardzo łatwy (rys. 3). Spo ród innych popularnych ródeł ﬁnansowania zewn trznego, dost p do kredytu bankowego jest oceniany, jako trudniejszy w porównaniu do kredytu towarowego oraz leasingu, ale za to łatwiejszy w porównaniu do franchisingu oraz dotacji z funduszy UE.
kredyt towarowy 2
leasing

21
32

6

kredyt bankowy

15

franchising

14

dotacje z funduszy UE

41
46

21
26

54

13

20%
bardzo trudno

40%
trudno

7

25
56

31
0%

23

54

60%
łatwo

7
80%

6
100%

bardzo łatwo

Rysunek 3
Stopień trudno ci pozyskania kapitału z wybranych zewnętrznych ródeł ﬁnansowania
ródło: Własne badania ankietowe (MSP z województwa podkarpackiego).

Z bada tych wynika, i 28,9% zarz dzaj cych MSP wskazało brak potrzeby
ﬁnansowania zewn trznego jako przyczyn niekorzystania z kredytów bankowych (tab. 4). Obok tego, najwa niejsz przyczyn samowykluczenia kredytowego była niech ć do zadłu ania si , wyra ona przez 13,3% ankietowanych oraz
obawa przed trudno ciami ze spłat kredytów, wskazana przez 8,9% ankietowanych.
W opinii najwi kszej grupy przedstawicieli MSP najwa niejszymi barierami w dost pie do kredytów s ich warunki cenowe (wysokie oprocentowanie, prowizje) oraz uci liwe (skomplikowane i czasochłonne) procedury. Na
t ostatni przyczyn wskazywał co pi ty respondent, a ogólnie na przyczyny
zwi zane z warunkami kredytowania, w tym brakiem odpowiedniej informacji
i pomocy ze strony banku, wskazywało 46,7% ankietowanych. Dla 6,7% ankietowanych przyczyn nieskorzystania z kredytu była odmowa jego udzielenia ze
strony banku. Najcz ciej przyczyny, które powoduj czasowe lub wzgl dnie
trwałe wykluczenie przedsi biorstw z dost pu do kredytu, maj ce swoje ródła
po stronie banków (procedury, wymogi, jako ć oferty kredytowej) s najwi ksz
przeszkod dla wzrostu popytu kredytowego ze strony MSP. Z kolei, co czwarty
ankietowany wskazywał na przyczyny le ce po stronie przedsi biorstwa, przede wszystkim na niskie dochody, które warunkuj zdolno ć kredytow oraz na
brak odpowiednich zabezpiecze dla kredytów (tab. 4).
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Tabela 4
Przyczyny niekorzystania z kredytów bankowych według wskazań ankietowanych [%]
Przyczyna
generalna

Przyczyna szczegółowa wg kolejno ci wskazań
respondentów
brak potrzeby

Dobrowolne
samowykluczenie

Wewnętrzne
ograniczenia
ekonomiczne

Wykluczenie
kredytowe

Odsetek
deklarujących*
28,9

kulturowe/psychoosobowe przyczyny
– niechęć do brania jakiegokolwiek kredytu

13,3

– obawa przed trudno ciami w spłacie kredytu
– niedostateczne dochody (niska dochodowo ć
produkcji, trudno ci ze zbytem produktów)
– brak lub niedostateczne zabezpieczenie

8,9
15,6

– ograniczanie działalno ci gospodarczej

2,2

– brak wkładu własnego

2,2

– ucią liwe procedury
– za wysokie wymagania, co do zabezpieczeń,
zdolno ci kredytowej i inne
– wysokie oprocentowanie

20,0

– krótki okres spłaty, brak okresu karencji
– odmowa banku (negatywne rozpatrzenie wniosku kredytowego)
– wysokie prowizje i inne koszty transakcyjne

6,7

– brak dobrej informacji i pomocy konsultingowej

2,2

4,4

13,3
11,1

6,7
4,4

*ankietowani mogli wskazać więcej ni 1 przyczynę
ródło: Własne badania ankietowe (MSP z województwa podkarpackiego).

Podsumowanie
Kredyty bankowe stanowi wa ne ródło zewn trznego ﬁnansowania małych i rednich przedsi biorstw w Polsce. Przeci tnie korzysta z nich około 56%
MSP. W porównaniu do du ych ﬁrm w strukturze zadłu enia kredytowego MSP,
relatywnie wy szy udział maj kredyty długoterminowe, w tym kredyty na ﬁnansowanie nieruchomo ci. Z kolei dynamika wzrostu zadłu enia kredytowego
sektora MSP w latach 2009–2015 była podobna do dynamiki wolumenu kredytów du ych przedsi biorstw. Firmy rednie wykazuj przeci tnie trzykrotnie
wi ksze zadłu enie kredytowe ni ﬁrmy małe, co wskazuje na dodatni zale no ć mi dzy wielko ci ﬁrm a korzystaniem z kredytów.
Pomimo relatywnie wysokiej dost pno ci kredytów bankowych, wci
du y odsetek MSP nie wykazuje zainteresowania ich pozyskiwaniem, co okre la
si mianem pasywno ci kredytowej. Jest ona pochodn zachowawczej polityki
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rozwojowej prowadzonej przez wiele MSP oraz preferowania konserwatywnej
strategii ﬁnansowania przedsi biorstwa bazuj cej na wewn trznych ródłach
ﬁnansowania. Problem pasywno ci kredytowej jest tak e powodowany przez
czynniki behawioralne oraz sytuacj ekonomiczn przedsi biorstwa, której znamionami s : niska dochodowo ć działalno ci gospodarczej, problemy ze zbytem
produktów, brak lub niedostatek zabezpieczenia kredytu, niska akumulacja funduszy własnych potrzebnych na wkład własny w realizacji przedsi wzi ć inwestycyjnych.
Cz ć przedsi biorstw z sektora MSP podlega wykluczeniu kredytowemu ze strony banków. Ten problem ma swoje ródła w warunkach cenowo-kontraktowych kredytów, problemach natury informacyjnej oraz wci relatywnie skomplikowanych i czasochłonnych procedurach zwi zanych z pozyskiwaniem kredytów.
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Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny skali, w jakiej małe i rednie przedsi biorstwa w Polsce wykorzystuj kredyty bankowe w ﬁnansowaniu działalno ci gospodarczej. Ponadto okre lono bariery i ograniczenia w dost pie MSP do tego
ródła ﬁnansowania. Dokonano klasyﬁkacji i oceny znaczenia poszczególnych
ogranicze przez pryzmat przyczyn pasywno ci kredytowej MSP oraz ich wykluczenia kredytowego.
Słowa kluczowe: małe i rednie przedsi biorstwa, kredyty bankowe, ﬁnansowanie działalno ci gospodarczej

Using the bank credits by small and medium
enterprises in Poland
Abstract
The study encompasses the assessment of which scale small and medium
enterprises in Poland use bank credits to ﬁnance business. Moreover, the barriers and constraints of SMEs in the access to such ﬁnancing source have been
deﬁned. The classiﬁcation and assessment of the signiﬁcance of particular constraints have been performed by means of the reasons for credit passiveness of
SMEs and their credit exclusion.
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Pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych
w segmencie mikroprzedsiębiorstw
Wstęp
rodowisko bankowców reprezentuj ce segment banków spółdzielczych
w Polsce coraz cz ciej zwraca uwag na nasilaj c si konkurencj na rynku
bankowym [Monitor Bankowy 2017]. Jednocze nie zgodnie z dominuj c opini w rodowisku spółdzielców banki spółdzielcze wyszły obronn r k z kryzysu bankowego, a w obszarze swojego działania zachowuj konkurencyjno ć
wobec banków komercyjnych [Komisja Nadzoru Finansowego 2013]. Opinia ta
jest stosunkowo powszechna, mo na jednak przyj ć, i mo e stanowić znacz cy
czynnik ryzyka dla oceny sytuacji banków spółdzielczych, gdy cz sto jest to
tylko tło dla przyszłych tendencji, a nie ich bezpo redni wyznacznik [Zygierewicz 2012]. W opinii W cławskiego „…banki spółdzielcze czekaj powa ne wyzwania, którym musz sprostać, aby utrzymać swoje udziały w rynku”
[2010]. Na wyczerpuj c odpowied czeka tak e pytanie o wskazanie kierunków
reformy modelu biznesowego bankowo ci spółdzielczej i wskazania, do czego te
zmiany maj prowadzić [Szambela czyk 2016].
W opiniach ekspertów czynnik kapitałowy, nowe reguły gry wynikaj ce
z regulacji oraz spadaj ce mar e uznawane s za główne z hamulców ekspansji
banków spółdzielczych [Pawlonka 2012]. Czynniki te s wa ne, jednak maskuj
inne uwarunkowania, które w dyskusji nad sytuacj rynkow banków spółdzielczych nie s podnoszone, a od których zale y ich pozycja w przyszło ci [Siudek
i in 2013]. Banki spółdzielcze musz budować swoj pozycj konkurencyjn ,
przede wszystkim poprzez efektywne wykorzystanie swoich zasobów, a konkurencyjno ć banków spółdzielczych powinna być przedmiotem pomiaru i oceny
[Wo niewska 2010].
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Lokalny charakter, deﬁcyty w oferowaniu nowoczesnych usług rozliczeniowych oraz inwestycyjnych, jak i słabo ci wizerunkowe powoduj , i banki
spółdzielcze omijane s przez potencjalnych klientów MSP. Na tereny jeszcze do
niedawna obsługiwane wył cznie przez banki spółdzielcze coraz cz ciej wkraczaj banki komercyjne, z którymi konkurencyjnie zwykle przegrywaj banki
spółdzielcze [Idzik 2015]. Analiza sytuacji rynkowej z perspektywy zakresu oraz
segmentów obsługiwanych klientów wskazuje na ryzyko utraty zdobytej pozycji
na rynku, a obserwowane w statystykach zmiany pozycji banków spółdzielczych
s egzempliﬁkacj procesów zachodz cych w ich relacjach z ich klientami [Perek i Pawlonka 2014]. O ile obecnie jeszcze sytuacja rynkowa banków spółdzielczych nie jest z perspektywy udziałów rynkowych alarmuj ca, o tyle tendencje
czynniki, od których zale udziały w rynku, wskazuj na konieczno ć podj cia
działa w zakresie odpowiedzi banków spółdzielczych na zmieniaj ce si otoczenie konkurencyjne [Idzik 2016].
Banki spółdzielcze s liderem w obsłudze rolników, ale zajmuj tak e siln pozycj w segmencie mikroprzedsi biorstw, obsługuj c 17% wszystkich
z niespełna 2 mln aktywnych mikroprzedsi biorstw w Polsce [Firmy w wiecie
ﬁnansów 2016]. Banki spółdzielcze skupione dotychczas na obsłudze swojego
niszowego sektora [Szel gowska 2012], musz z coraz wi ksz uwag odpowiadać na działania konkurencyjne ze strony banków komercyjnych oraz zmiany, jakie nast puj w portfolio własnych klientów [Twaróg 2013]. Banki spółdzielcze
poddawane s coraz silniejszej presji konkurencyjnej ze strony banków komercyjnych czy SKOK-ów wchodz cych w tradycyjne dla bankowo ci spółdzielczej
nisze rynkowe, jak i ze strony samych BS-ów [Kasiewicz i in. 2013].
W ocenie Wo niewskiej przez wiele lat głównym ródłem przewagi na rynku był bazuj cy na prawie spółdzielczym specyﬁczny model biznesu i zwi zane
z tym bliskie relacje z klientami. Obecnie czynniki te trac na znaczeniu [Wo niewska 2011], a budowanie modelu wspólnoty wokół marki nie daje rezultatów
w postaci przypływu nowych klientów. Jak zauwa a Janina Harasim, w takiej
sytuacji w ród czynników przewagi konkurencyjnej banku wa n funkcj pełni elementy marketingowe: oferowane produkty, warunki cenowe, wygodne
dla klienta kanały dystrybucji i rodki promocji, jako ć usług bankowych, wizerunek i reputacja banku, komunikacja oraz nowoczesne technologie [Harasim
2009]. Jednak jak zaznacza Nowacka „w wi kszo ci banków spółdzielczych nie
ma w ogóle komórek marketingowych i niewiele z nich opracowuje plany marketingowe” [Nowacka 2009]. W efekcie zdobyty, wa ny i ceniony kapitał reputacyjny nie jest efektywnie wykorzystywany we wspieraniu pozycji rynkowej
banków spółdzielczych oraz nie buduje wspólnoty wokół marki, tak jak miało
to miejsce wiele lat temu. Nale y przy tym mieć na uwadze, e tworzona przez
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wiele lat społeczno ć wokół marki nie była strategi marketingow , a strategi biznesow , wyra aj c si w zaanga owaniu członków w realne działania
banków spółdzielczych. Obecnie tworzenie strategii społeczno ciowej wymaga
takiego zarz dzania w efekcie, którego b dzie nast powało tworzenie popytu,
wytwarzanie produktu i zapewnianie wspólnoty emocjonalnej wokół marki [Meerman 2012].

Cel i metody badań
Głównym celem opracowania jest odpowied na pytanie, jaka jest obecnie
pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych oraz w jakim stopniu gwarantuje
stabilny i długotrwały rozwój w przyszło ci. Ponadto poszukiwano odpowiedzi
na pytanie: w jakim zakresie banki spółdzielcze maj mo liwo ć trwałego kreowania tendencji rozwojowych oraz skutecznego pozyskiwania nowych klientów w segmencie mikroprzedsi biorstw w warunkach, w których konkurenci
cz sto oferuj nowsze i lepsze produkty, i usługi bankowe.
Przedmiotem analizy jest sytuacja banków spółdzielczych w obsłudze segmentu mikroprzedsi biorstw. Przez pozycj konkurencyjn rozumiemy „osi gni ty przez przedsi biorstwo wynik konkurowania w danym segmencie, rozpatrywany na tle wyników osi ganych przez konkurentów, innymi słowy – miejsce
na skali korzy ci, jakich przedsi biorstwo dostarcza swoim interesariuszom,
w porównaniu z miejscami zajmowanymi przez konkurentów” [Stankiewicz
2008]. W tym uj ciu istot konkurencyjno ci banku spółdzielczego jest umiej tno ć funkcjonowania i rozwoju w warunkach konkurencji rynkowej [Gorynia
i Ła niewska 2010].
ródło danych empirycznych stanowiły wyniki ogólnopolskich bada zrealizowanych na reprezentatywnej ze wzgl du na obroty, bran , zatrudnienie
i województwo próbie N = 800 przedsi biorców. Wyniki bada zaprezentowano
w raporcie TNS Polska Firmy w wiecie ﬁnansów 2016. Badanie obejmowało
mikroprzedsi biorstwa b d ce podmiotami o zatrudnieniu nieprzekraczaj cym
10 pracowników oraz rocznych obrotach nieprzekraczaj cych 2 milionów euro
w roku poprzedzaj cym rok realizacji badania. Realizacj bada wykonał TNS
w I kwartale 2016 roku metod wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI. W analizach zastosowano agregowany indeks satysfakcji TRIM,
przeprowadzono klasyﬁkacj typologiczn klientów banków ze wzgl du na ich
postawy wobec banków oraz z wykorzystaniem analizy korespondencji zidentyﬁkowano podstawowych konkurentów banków spółdzielczych.
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Wyniki badań
Udziały rynkowe banków spółdzielczych w obsłudze
mikroprzedsiębiorstw
Pozycja rynkowa przedsi biorstwa mo e być mierzona udziałem na rynku
oraz zdolno ci utrzymywania b d zwi kszania tego udziału [Walczak 2009].
Według Centralnej Ewidencji Działalno ci Gospodarczej liczba aktywnych mikroprzedsi biorstw w Polsce 2016 roku była szacowana na niespełna 2 mln podmiotów. W tej grupie 45% podmiotów aktywnie korzysta z kredytu w rachunku
bie cym, 20% ma zaci gni te kredyty obrotowe, a 18% spłaca kredyty inwestycyjne.
Udział banków spółdzielczych mierzony odsetkiem obsługiwanych mikro
przedsi biorstw wynosił w IV kwartale 2016 roku 15% (rys. 1). Jest to pozycja
zbli ona do Banku Pekao SA,, Banku Zachodniego WBK, ING Banku l skiego oraz nieznacznie ust puj ca PKO Bankowi Polskiemu z udziałem wynosz cym 22%. Banki spółdzielcze, jako cało ć sektora spółdzielczego s w czołówce
banków obsługuj cych mikroprzedsi biorstwa. Jednak poziom znajomo ci spontanicznej marki banku spółdzielczego wynosi 17%, czyli tyle ile udział rynkowy banków spółdzielczych w rynku obsługi mikroprzedsi biorstw. Oznacza to,
e 17% ogółu badanych mikroprzedsi biorców spontanicznie wymieniło mark
banku spółdzielczego. Upraszczaj c t ocen mo na stwierdzić, e mark banku
60
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Rysunek 1
Udziały rynkowe banków oraz znajomo ć marek banków w segmencie mikroprzedsiębiorstw
w 2016 roku
ródło: Firmy w wiecie ﬁnansów [2016].
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spółdzielcze wymieniaj spontanicznie tylko ci przedsi biorcy, którzy korzystaj
ich usług. Jeszcze gorzej wypada ocena poziomu znajomo ci marki „Top of Mind”
(czyli marki wskazanej spontanicznie jako pierwszej), która w przypadku banków
spółdzielczych wynosi 5%. Oznacza to, e nie wi cej ni jedna czwarta klientów
banków spółdzielczych zapytana o to, jakie zna marki banków obsługuj cych
przedsi biorstwa, wskazała, jako pierwsz mark banku spółdzielczego.
Udział rynkowy, czyli odsetek obsługiwanych podmiotów z ogółu mikropodmiotów działaj cych na rynku nie jest jednak pełnym obrazem, gdy dla 16%
mikropodmiotów obsługiwanych przez banki spółdzielcze s one tylko bankiem
dodatkowym, a nie bankiem głównym. rednia dla rynku wynosi 22% co oznacza, e przeci tnie ka dy z banków obsługuj cych mikropodmioty ma w swoim
portfolio około 1/5 klientów, dla których jest tylko bankiem dodatkowym.
Banki spółdzielcze udzieliły 17% z liczby wszystkich kredytów obrotowych
oraz 20% z liczby wszystkich kredytów inwestycyjnych, jakie w 2016 roku spłacali mikroprzedsi biorcy (rys. 2). Te statystyki pozwalaj stwierdzić, e banki spółdzielcze maj pozycj lidera w obsłudze kredytowej mikroprzedsi biorstw. aden
z banków komercyjnych nie ma wi kszego udziału w liczbie kredytów udzielonych mikroprzedsi biorstwom ni banki spółdzielcze. Nale y jednak pami tać, i
udziały te s mierzone liczb udzielonych kredytów, a nie ich warto ci .
W uj ciu warto ciowym udział banków spółdzielczych w warto ci udzielonych kredytów dla MSP w 2016 roku wynosił niespełna 10%, czyli znacznie mniej ni w liczbie udzielonych kredytów [Komisja Nadzoru Finansowego
2016]. Jednocze nie banki spółdzielcze maj 38% udziału w liczbie placówek
25
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Rysunek 2
Udziały banków w liczbie kredytów spłacanych przez przedsiębiorstw mikro w 2016 roku
ródło: Firmy w wiecie ﬁnansów [2016].
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bankowych w całym sektorze bankowym, 19,7% w liczbie osób zatrudnionych
oraz 9,1% udziału w aktywach sektora bankowego. Statystyki te wskazuj , i
pozycja rynkowa banków spółdzielczych jest nieadekwatna do potencjału, jaki
posiadaj [Zygierewicz 2012].

Wizerunek i preferencje wobec marki
Wizerunek jest efektem długoletniej strategii jego kreowania, zmierzaj cej do ugruntowania lub zmiany postawy, przekona , decyzji adresatów działa marketingowych podmiotu, stanowi realn percepcj i projekcj budowania
przewagi konkurencyjnej [Szwacka-Mokrzycka 2010].
W literaturze przedmiotu jest niewiele miejsca po wi cono zagadnieniom
zwi zanym z wizerunkiem banków spółdzielczych, jednak na podstawie przeprowadzonych bada marka tych banków ma ograniczone mo liwo ci kreowania przewagi konkurencyjnej w przyszło ci. O sile marki wiadcz mi dzy innymi preferencje dotycz ce jej ponownego wyboru. W ród ogółu mikroprzedsi biorców marka banku spółdzielczego jest jedn z najmniej preferowanych
marek w sytuacji, gdyby mieli dokonać zmiany dotychczasowego banku na
inny. Zaledwie 4% z ogółu mikroprzedsi biorców korzystaj cych z usług innych
banków ni banki spółdzielcze rozwa ałoby skorzystanie z usług banków spółdzielczych. Z kolei w ród mikroprzedsi biorców obecnie korzystaj cych z usług
banków spółdzielczych tylko 28% w sytuacji ponownego wyboru, jako pierwsz
preferowałoby mark banku spółdzielczego. Jest to jednoczenie najni szy wynik
spo ród wszystkich innych marek banków oferuj cych usługi dla mikroprzedsi biorstw ( rednia dla rynku wynosi 45%), a 66% mikroprzedsi biorców obecnie
korzystaj cych z banków spółdzielczych rozwa ałoby ponowne skorzystanie
z ich usług, jako jednej z trzech marek, które braliby pod uwag . Pozostali
(6% z obecnych klientów banków spółdzielczych) w ogóle nie bierze pod uwag ponownego skorzystania i ich usług. W ramach rozwa anych przez mikroprzedsi biorców marek konkurencyjnych wobec banków spółdzielczych s : BZ
WBK, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, BG BNP Paribas oraz ING Bank
l ski. Dla klientów preferuj cych te banki kluczowe we współpracy s : niskie
koszty współpracy z bankiem, jasne warunki współpracy, indywidualne podejcie do ﬁrmy, dotrzymanie obietnic, mało formalno ci oraz wspieranie decyzji
ﬁrmy, a głównym powodem powstrzymuj cym przed rozpocz ciem korzystania
z ich usług jest brak placówki danego banku w okolicy.
Cz ciowo wyja nienia du ych udziałów rynkowych w liczbie obsługiwanych przedsi biorstw i jednocze nie niskiej skłonno ci do ponownego wyboru
marki mo na odszukać w powodach korzystania z usług danego banku, jakie
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podaj mikroprzedsi biorcy (rys. 3). Istnieje wyra na ró nica w deklarowanych przez mikroprzedsi biorców powodach korzystania z usług danego banku.
W grupie klientów banków spółdzielczych główne powody korzystania z ich
usług skupiaj si na blisko ci placówki (57%) oraz ofercie banku (29%).
W przypadku klientów banków komercyjnych powody korzystania s bardziej
zró nicowane, a najwa niejszym jest oferta banku (40% wskaza ), nast pnie
blisko ć placówki (22%), dobre opinie o banku w ród znajomych (14%) oraz
posiadanie prywatnego konta w tym banku (11% wskaza ).
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Rysunek 3
Deklarowane przez przedsiębiorstwa mikro powody korzystania z usług danego banku w grupie klientów banków spółdzielczych oraz klientów innych banków w 2016 roku [%]
ródło: Firmy w wiecie ﬁnansów [2016].

Mizerski [2008] sugeruje, e klienci w procesie wyboru banków kieruj si
obiegow opini o nich, czyli word-of-mouth, a opinia ta stanowi jeden z najwa niejszych składników wizerunku banku. Bankom spółdzielczym stosunkowo trudno wzmacniać pozycj rynkow w ród potencjalnych klientów w obszarze wizerunku. W literaturze zwraca si uwag na kwestie kreowania wizerunku za pomoc takich narz dzi jak system identyﬁkacji wizualnej, komunikacja,
jako ć obsługi oraz działania public relations [Rodzinka i Tworzydło 2000].
W ich efekcie w obszarze czynników emocjonalnych 65% z ogółu badanychmikroprzedsi biorców deklaruje, e współpraca z bankiem spółdzielczym nie
jest presti owa, 61% twierdzi wprost, e nie lubi banków spółdzielczych, 59%
ocenia, e banki spółdzielcze nie wprowadzaj nowo ci. Jednak 61% z tej samej
grupy przedsi biorców ocenia, e banki spółdzielcze s partnerem dla ﬁrm, e
dotrzymuj obietnic, 56% podkre la, e banki spółdzielcze maj proste i jasne
zasady współpracy. W ród czynników funkcjonalnych zdaniem 59% banki spółdzielcze s tanie, a w opinii 63% mikroprzedsi biorców banki spółdzielcze ka dej ﬁrmie proponuj to samo.
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Banki spółdzielcze maj wyra ny i ukonstytuowany proﬁl wizerunkowy
w ród mikroprzedsi biorców (rys. 4). Postrzegane s przede wszystkim, jako
te, które maj niskie koszty usług, jako banki oferuj ce proste i jasne warunki
współpracy, banki które doceniaj klientów, które s wiarygodne i godne zaufania oraz maj szerok sieć oddziałów. Pod wzgl dem wymienionych cech banki spółdzielcze w ocenach mikroprzedsi biorców wyró niaj si pozytywnie na
tle banków komercyjnych. Obszary wizerunkowo deﬁcytowe dla banków spółdzielczych to: dobra bankowo ć elektroniczna, specjalizacja w obsłudze ﬁrm,
wspieranie decyzji ﬁrm, szeroka oferta, innowacyjno ć, sieć bankomatów, presti . Jednak w przypadku tych deﬁcytowych cech Twaróg ocenia, e problemem
nie jest faktyczny ich brak, a to, e przedsi biorcy nie wiedz o tym, e banki
spółdzielcze oferuj nowoczesne rozwi zania, potraﬁ wspierać rozwój ﬁrm, s
innowacyjne [Twaróg 2013].
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Rysunek 4
Proﬁl wizerunkowy banków spółdzielczych oraz banków komercyjnych w opinii mikroprzedsiębiorców (oceny rednie na skali 0–11, gdzie ocena 0 oznacza w ogóle nie pasuje do ocenianej marki banku, a ocena 11 oznacza doskonale pasuje do ocenianej marki banku).
ródło: Firmy w wiecie ﬁnansów [2016].

Analizuj c migracje klientów, przeci tnie w okresie roku poprzedzaj cego dat realizacji badania w ród ogółu klientów rezygnuj cych z usług danego
banku 9% stanowili klienci banków spółdzielczych. Jednocze nie w ród ogółu
klientów, którzy nawi zali współprac z nowym bankiem, 6% zdecydowało si
na skorzystanie z usług banków spółdzielczych.
W ród ogółu powodów zmiany banku 60% było po stronie banku, z którego usług, którego zrezygnował przedsi biorca, a 40% przypadało na działania
banków konkurencyjnych. W ród czynników zniech caj cych do kontynuacji
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korzystania z banku nale : niedocenianie wieloletnich klientów, niedogodno ci
we współpracy z bankiem, niezadowolenie z bankowo ci elektronicznej, niezadowolenie z obsługi przez doradc w banku, utrata zaufania do baku. W ród
czynników zach caj cych do zmiany banku ze strony banków konkurencyjnych
nale : polecenie innego banku przez kontrahenta, lepsza oferta w innym banku
oraz mo liwo ć lub łatwo ć uzyskania kredytu w innym banku [Firmy w wiecie
ﬁnansów 2016].
Wcze niej zaprezentowane statystyki uzasadniaj opini Perek i Pawlonki
zgodnie, z któr konieczne jest podejmowanie przez banki spółdzielcze działa
informacyjnych zmierzaj cych do stworzenia wizerunku banków nowoczesnych,
oferuj cych usługi, które sprostaj wymaganiom przedsi biorców. Widoczna jest
potrzeba silniejszej integracji banków spółdzielczych w zakresie zarz dzania wizerunkiem i budowania długofalowej strategii działania całego sektora bankowoci spółdzielczej [Perek i Pawlonka 2014]. Odpowiedzi na te działania mo e być
tak e zmiana niekorzystnej pod wzgl dem sta u struktury klientów. Z usług banku
spółdzielczego od 10 lat lub wi cej korzysta 66% mikroprzedsi biorców. W przypadku banków komercyjnych 43% ich klientów ma sta ponad 10 lat. Jedynie 13%
klientów banków spółdzielczych korzysta z ich usług nie dłu ej ni 5 lat, dla banków komercyjnych ta statystyka wynosi 28% [Firmy w wiecie ﬁnansów 2016].

Satysfakcja klientów
Satysfakcja klientów i ich postawa wobec banku, z którego korzystaj , jest
jedn z kluczowych miar pozycji konkurencyjnej [Goł b-Andrzejak i Badzi ska
2015]. Mikroprzedsi biorcy korzystaj cy z usług banków spółdzielczych s zadowoleni ze standardu usług wiadczonych przez banki spółdzielcze. Stosuj c
do pomiaru agregowany indeks satysfakcji klientów TRIM, banki spółdzielcze
zajmuj drug pozycj pod wzgl dem satysfakcji klientów, pozostaj c w czołówce z takimi markami jak ING Bank l ski, czy te Alior Bank. Ranking warto ci indeksu satysfakcji TRIM1 przedstawia si nast puj co: ING Bank l ski
77 pkt, banki spółdzielcze 75 pkt, mBank 73 pkt, Bank Millennium 71 pkt, Alior
Bank 70 pkt, Raiffeisen Polbank 69 pkt, Bank Pekao SA 66 pkt, Bank Zachodni
WBK 65 pkt, BG BNP Paribas 61 pkt, Deutsche Bank 60 pkt, PKO BP 60 pkt
[Firmy w wiecie ﬁnansów 2016]. W wietle tych statystyk zasadne jest pytanie
stawiane przez Twaroga: Czy potencjalni klienci o tym wiedz ? [2013].
Uzupełnieniem ogólnego indeksu satysfakcji jest klasyﬁkacja typologiczna
klientów banków ze wzgl du na postaw wobec banku. W tym uj ciu mo emy
wyodr bnić cztery segmenty mikroprzedsi biorców. 1) Apostołowie: zaanga o1

Wi cej o indeksie TRIM, http://www.tnsglobal.com/business-information/stakeholder-relationship-management/, [dost p: 26.09.2017].
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Rysunek 5
Klasyﬁkacja typologiczna mikroprzedsiębiorców ze względu na ich satysfakcję oraz postawę
wobec banku, z którego korzysta ich przedsiębiorstwo.
ródło: Firmy w wiecie ﬁnansów [2016].

wani, emocjonalnie zwi zani z mark banku, rozpowszechniaj pozytywn opini na temat banku, du e szanse powodzenia strategii up-sellingu i cross-sellingu.
2) Zakładnicy: kontynuuj współprac z bankiem mimo niskiej satysfakcji,
istnieje bariera przej cia uniemo liwiaj ca zmian banku, mimo swego przywi zania, mog być uci liwi dla banku ze wzgl du na ich nisk satysfakcj .
3) Terrory ci: maj złe do wiadczenia z bankiem, rozpowszechniaj zł opini na jego temat, prawdopodobie stwo rezygnacji z usług banku jest wysokie.
4) Interesowni: pod aj za okazjami, s krótkookresowo zainteresowan dan
ofert (np. kredytu, depozytu itp.), s to klienci drodzy w pozyskaniu (koszt
promocji i reklamy), a jednocze nie podatni na odej cie. Przeci tnie na rynku
„Apostołowie” stanowi 39%, „Interesowni” 33%, „Zakładnicy” 7% oraz „Terrory ci” 21% [Firmy w wiecie ﬁnansów 2016].
W przypadku segmentacji mikroprzedsi biorców b d cych klientami banków spółdzielczych 52% to „Apostołowie”, 5% to „Zakładnicy”, 26% „Interesowni” oraz 17% „Terrory ci”. Uwag zwraca, e to wła nie banki spółdzielcze
maj najwi kszy (poza ING Bank l ski) odsetek „Apostołów” i jednocze nie
jeden z najni szych odsetek „Zakładników” i „Interesownych”.
Konstatacja powy szych prawidłowo ci sprawia, i nadal aktualne pozostaje hasło głoszone przez liderów bankowo ci spółdzielczej: „Jeste my dobrzy, ale
kto o tym wie?” [Mruk 2007, Twaróg 2013, Perek i Pawlonka 2014].
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Podsumowanie
Dokonuj c podsumowania pozycji rynkowej banków spółdzielczych w badanych obszarach, nale y stwierdzić, e specyﬁka ich dotychczasowej działalnoci pozwoliła na zaj cie mocnej pozycji w obsłudze mikroprzedsi biorstw. Banki
spółdzielcze zdobyły wa ny i ceniony kapitał reputacyjny, a ich aktualni klienci
doceniaj jako ć usług.
Na podstawie przeprowadzonych bada mo na stwierdzić, i banki spółdzielcze nie wykorzystuj w pełni własnych walorów w budowaniu przewagi
konkurencyjnej.
Wysoki udział w liczbie obsługiwanych przedsi biorstw banki spółdzielcze
zawdzi czaj stabilnej bazie „starych” klientów. Banki spółdzielcze nie s brane
pod uwag , jako banki preferowane przez potencjalnych klientów, a w perspektywie istnieje powa ne ryzyko utracenia obecnej pozycji rynkowej.
Konkurencyjna pozycja wynika z niszowych obszarów, w których działaj
banki spółdzielcze, z kosztów obsługi postrzeganych, jako niskie oraz z emocjonalnych uwarunkowa działania na lokalnym runku.
Rosn ca konkurencja sprawia, e stosowanie narz dzi marketingowych jest
nieuniknione i powinno stać si elementarn cz ci wspomagania funkcjonowania banków spółdzielczych. Punktem wyj cia powinna być przynajmniej podstawowa ocena obszarów konkurencji takich jak: proﬁl klientów i jego atrakcyjno ć, produkty bankowe, stopie ich zró nicowania i atrakcyjno ć, intensywno ć
i charakter działa marketingowych, postrzeganie społeczne – image, zaawansowanie technologiczne, potencjał kapitałowy i jego stabilno ć.
Banki spółdzielcze działaj pod siln presj spadaj cej mar y odsetkowej.
Ze wzgl du na ograniczon skal działania nie mog sobie zrekompensować spadaj cych dochodów odsetkowych wzrostem obrotów. Powstaje wi c zagro enie
dla ich wyników ﬁnansowych i dalszego rozwoju. Przeciwstawienie si tym niekorzystnym tendencjom stanowi wielkie wyzwanie dla banków spółdzielczych,
któremu musz stawić czoła. Banki spółdzielcze powinny odpowiedzieć sobie
przynajmniej na kilka pyta :
1. Kim s i b d adresaci usług banków spółdzielczych, jaki jest ich potencjał
ekonomiczny?
2. W jakich segmentach klientów banki spółdzielcze zyskuj a w jakich trac
swoj pozycj rynkow ?
3. Czy banki spółdzielcze w pełni wykorzystuj własne walory w budowaniu
przewag konkurencyjnych?
4. Na jakim polu banki spółdzielcze mog szukać szansy na zwi kszenie atrakcyjno ci w ród potencjalnych klientów?
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5. Czy z perspektywy klienckiej kierunek rozwoju banków spółdzielczych jest
słuszny?
6. Jak z perspektywy klienckiej wypada polska bankowo ć spółdzielcza na tle
polskiej bankowo ci komercyjnej?
7. Jakie działania s priorytetem dla rozwoju zgodnego z zało eniami spółdzielczo ci, a jednocze nie potrzebami zgłaszanymi przez obecnych i potencjalnych klientów?
Wa nym ródłem przewagi konkurencyjnej banków spółdzielczych s ich
pracownicy. Wielu z nich mo e wykazać si długim sta em i przez to bogatym
do wiadczeniem zawodowym. Pracownicy banków spółdzielczych utrzymuj
bliskie relacje ze swoimi klientami, dobrze znaj ich potrzeby i oczekiwania.
Podchodz do nich indywidualnie, poniewa yj i pochodz z tego samego
rodowiska, co ich klienci. Banki spółdzielcze obecnie ponosz du e nakłady
na najnowsze rozwi zania informatyczne, usprawniaj ce zarz dzanie bankiem
i umo liwiaj ce klientom korzystanie z bankowo ci internetowej oraz mobilnej.
Atutem banków spółdzielczych jest ich indywidualny charakter, dzi ki czemu
mog oferować klientom produkty „skrojone na miar ”, po cenach uwzgl dniaj cych lokalne uwarunkowania ekonomiczne. S to uwarunkowania, które umiej tnie wykorzystane mog stanowić przesłanki do sukcesu w przyszło ci.
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Abstrakt
Celem opracowania była ocena pozycji konkurencyjnej banków spółdzielczych oraz ich zdolno ci do kreowania tendencji rozwojowych i skutecznego pozyskiwania nowych klientów w segmencie mikroprzedsi biorstw. ródło danych
empirycznych stanowiły wyniki ogólnopolskich bada zrealizowanych na reprezentatywnej próbie N = 800 przedsi biorstw o zatrudnieniu do 10 pracowników
oraz rocznych obrotach do 2 mln euro. Analiza obj to udziały rynkowe, znajomo ć, potencjał i wizerunku marki oraz satysfakcj klientów. Banki spółdzielcze
nie wykorzystuj w pełni swoich walorów w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Wysokie udziały rynkowe zawdzi czaj stabilnej bazie „starych” klientów. Banki spółdzielcze nie s preferowane przez potencjalnych klientów. Pozycja konkurencyjna wynika z niszowych obszarów, w których działaj banki spółdzielcze,
kosztów obsługi oraz emocjonalnych uwarunkowa działania na lokalnym rynku.
Stosowanie narz dzi marketingowych jest nieuniknione i powinno stać si elementarn cz ci wspomagania funkcjonowania banków spółdzielczych.
Słowa kluczowe: bank spółdzielczy, przewaga konkurencyjna, wizerunek, satysfakcja, pozycja rynkowa

Competitive position of the cooperative banks
in the segment of micro-companies
Abstract
The objective of this paper is to evaluate the competitive position of the cooperative banks and their ability to create the growth trends and effectively acquire
new customers in the micro-company segment. The sources of the empirical data
were the results of the nation-wide surveys conducted on a representative sample
of N = 800 companies with up to 10 employees and an annual turnover of up to
2 m EUR. The analysis included the market shares, familiarity, brand potential
and image as well as the customer satisfaction. The cooperative banks do not fully
use their advantages in building their competitive advantage. A stable base of the
“regular” customers contributes to their high market shares. The cooperative banks
are not preferred by the prospective customers. The competitive position of the
cooperative banks is based on the niche areas where the cooperative banks operate
and the service costs as well as the emotional circumstances of operating on the
local market. The application of the marketing tools is inevitable and should be the
elementary part of the support provided for the cooperative banks.
Key words: cooperative bank, competitive advantage, image, satisfaction, market position
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Uwarunkowania konkurencyjności
przedsiębiorstw piekarniczych
Wstęp
Du e zainteresowanie zagadnieniami zwi zanymi z konkurencyjno ci , zarówno w ród teoretyków, jak i praktyków, pojawiło si w drugiej połowie ubiegłego wieku. Konkurencyjno ć stała si nie tylko stałym elementem analiz rynkowych oraz jednym z podstawowych zagadnie badawczych w teorii ekonomii
i zarz dzania, ale równie priorytetem dla przedstawicieli władz regionalnych
i lokalnych oraz instytucji na szczeblu krajowym i mi dzynarodowym.
W rozwijaj cych si gospodarkach Europy rodkowej, w tym równie
w Polsce, wraz z procesem transformacji gospodarczej, konkurencyjno ć stała
si istotnym aspektem wpływaj cym na wydajno ć i rozwój poszczególnych krajów oraz stała si podstaw działalno ci gospodarczej. Ponadto znaczenie konkurencyjno ci w kształtowaniu polityki przedsi biorstw w tych krajach wzrosło
w zwi zku z post puj cym na rynkach wiatowych procesem globalizacji i liberalizacji mi dzynarodowej wymiany towarowej, a tak e zachodz cymi wewn trz
unijnego rynku procesami integracji gospodarczej. Tak wi c wzrost nat enia
konkurencji jest nieodł cznym zjawiskiem towarzysz cym rozwojowi współczesnych gospodarek rynkowych, a obecno ć wielu konkuruj cych ze sob podmiotów, niezale nie od sektora i bran y, w której funkcjonuj , jest wa nym ich
elementem. Z kolei budowanie systemu konkurencyjno ci w przedsi biorstwach
polega przede wszystkim na identyﬁkacji wewn trznych i zewn trznych czynników, które wpływaj na ich konkurencyjno ć, a tak e na tworzenie i kształtowanie potencjału i doborze instrumentów determinuj cych osi gan przez nie
pozycj i przewag konkurencyjn .
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Celem artykułu jest identyﬁkacja i zaprezentowanie wybranych czynników
wewn trznych kształtuj cych konkurencyjno ć mikro-, małych, rednich i duych przedsi biorstw bran y piekarniczej, gdzie liczba zatrudnionych osób była
kryterium wielko ci przedsi biorstwa. Dokonano w nim analizy danych zebranych w wyniku badania ankietowego w ród 77 przedsi biorstw badanej bran y
w 2016 roku.

Czynniki wpływające na konkurencyjność
przedsiębiorstw
Z uwagi na charakter i zło ono ć zjawiska jakim jest konkurencyjno ć, nie
istnieje jego jedna i spójna deﬁnicja [Czajkowska 2009]. Termin konkurencyjno ć u ywany jest powszechnie w odniesieniu m.in. do podmiotów gospodarczych, sektorów gospodarki, produktów, zasobów, umiej tno ci, struktur i procedur. Takie szerokie i ró norodne zastosowanie tego poj cia wynika z tego, i
konkurencyjno ć jest jedn z podstawowych cech, które s rozpatrywane w odniesieniu do ka dego przedsi biorstwa, bran y oraz do ka dego czynnika, który
na nie wpływa [Pier cionek 2003].
Konkurencyjno ć przedsi biorstwa jest badana i interpretowana w ró nych
odniesieniach, w zale no ci od kontekstu badanego procesu, przy czym zazwyczaj zaw ana jest do konkretnych zjawisk [Hady ski 2015]. Poj cie konkurencyjno ć oznacza umiej tno ć osi gania lub utrzymywania przewagi konkurencyjnej, przez co mo e być rozumiana jako synonim zdolno ci konkurencyjnej
przedsi biorstwa [Gorynia 2010].
Konkurencyjno ć rozpatrywana w kontek cie efektywno ci ekonomicznej,
do którego to poj cia jest najbardziej zbli ona, oznacza dysponowanie przez
przedsi biorstwo zbiorem atutów cenionych przez rynek, a okre lanych mianem
przewagi konkurencyjnej. W tym uj ciu konkurencyjno ć polega na działaniach
podmiotów, których celem jest zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie zasobów [Pier cionek 2003, Hadryja ska 2015]. Konkurencyjno ć
rozpatrywana jest w kategorii zdolno ci przedsi biorstwa do skuteczniejszego
od konkurentów rozpoznawania posiadanych kluczowych umiej tno ci oraz ł czenia i wykorzystywania technologii i mo liwo ci rodz cych si w przedsi biorstwie [Hamel i Prahalad 1999]. Uznaje si równie , e konkurencyjno ć jest
wynikiem strategii konkurencyjnej, która z kolei jest procesem prowadz cym do
osi gania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, dzi ki której przedsi biorstwo mo e rywalizować ze swoimi konkurentami [Porter 1980]. Tak wi c konkurencyjno ć jako poj cie zło one mo na rozpatrywać w wymiarze [Dzikowska
i Gorynia 2012, Dzikowska i in. 2014]:
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pozycji konkurencyjnej,
potencjału konkurencyjnego,
strategii konkurowania,
przewagi konkurencyjnej.
W przypadku czynników konkurencyjno ci tak jak i w kwestii wspomnianej
wcze niej deﬁnicji „konkurencyjno ci”, w literaturze przedmiotu nie ma pełnej
zgodno ci. Główne dylematy w rozwa aniach zwi zanych z czynnikami konkurencyjno ci dotycz przede wszystkim umiejscowienie ródeł konkurencyjno ci
wewn trz b d na zewn trz przedsi biorstwa, materialnego lub niematerialnego
charakteru ródeł konkurencyjno ci oraz tworzenie lub rozwijanie atutów konkurencyjnych [Kaleta 2000]. W zwi zku z tym funkcjonuje wiele podziałów
czynników wpływaj cych na konkurencyjno ć przedsi biorstw.
Je li za kryterium podziału przyj ć ródło pochodzenia czynników, mo na wyró nić czynniki endogenne (wewn trz ﬁrmy) oraz czynniki egzogenne
(poza ﬁrm ) [Saboniene i in. 2014]. Pierwsza grupa czynników konkurencyjnoci obejmuje: zasoby materialne (rzeczowe i ﬁnansowe), zasoby niematerialne
(ludzkie, organizacyjne, relacyjne) oraz umiej tno ci (budowa strategii ﬁrmy,
umiej tno ci zarz dcze i produkcyjne, wdra anie innowacji). Z kolei do drugiej
grupy mo na zaliczyć takie składniki otoczenia zewn trznego przedsi biorstwa
jak: polityk przemysłow i ﬁskaln , system prawny, rynki kapitałowe, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, czy sieć kontaktów i kooperantów.
Inn klasyﬁkacj czynników konkurencyjno ci przedstawia Adamkiewicz
[1999], dziel c je według:
• ich rynkowego charakteru – na pozarynkowe i rynkowe,
• rodzaju podejmowanych decyzji – na wewn trzne i zewn trzne.
Najistotniejszym czynnikiem pozarynkowym jest m.in. post p techniczny,
który wpływa na liczb i jako ć towarów oraz na poziom i zakres wiadczonych
usług. Z kolei czynnikami konkurencyjno ci o charakterze rynkowym s m.in.:
wielko ć oferty rynkowej, czyli ilo ć dóbr oferowanych na rynku, dobra cena,
dobra jako ć oraz warunki jego sprzeda y [Adamkiewicz 1999]. Czynnikami
konkurencyjno ci o charakterze rynkowym jest równie jako ć i zakres serwisu,
jako ć i intensywno ć promocji, czas dostawy i obsługi, łatwo ć dost pu, skala
obecno ci na danym rynku, wielko ć i renoma ﬁrmy oraz marka produktu [Piercionek 2002].
Czynniki zewn trzne mog stanowić zarówno element najbli szego otoczenia
(mikrootoczenia), w którym przedsi biorstwo si znajduje, jak i dalszego otoczenia (makrootoczenia), zwi zanego z gospodark danego kraju czy procesami rynkowymi, ﬁnansowymi oraz społecznymi zachodz cymi na wiecie [Andrzejczak
i in. 2010]. Czynniki wewn trzne, to te na których kształtowanie przedsi biorstwo ma najwi kszy wpływ. Zalicza si do nich m.in. innowacyjno ć oraz jako ć
•
•
•
•
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oferowanych wyrobów, sposób zarz dzania ﬁrm , a tak e przedsi biorczo ć
i innowacyjno ć w zarz dzaniu [ witalski 2005].
W ród czynników warunkuj cych konkurencyjno ć przedsi biorstw szczególn rol odgrywa innowacyjno ć rozumiana jako zdolno ć przedsi biorstwa do
tworzenia i wdra ania innowacji oraz faktyczna umiej tno ć wprowadzania nowych i zmodernizowanych produktów, nowych lub zmienionych procesów produkcyjnych, lub technologiczno-organizacyjnych [Lima ski 2011]. Przy czym
nale y podkre lić, e współcze nie coraz bardziej zwraca si uwag nie tylko na
innowacje techniczne, ale na innowacje w dziedzinie ochrony rodowiska oraz
organizacji i zarz dzania [Hady ski 2015, Dolata i Hadryja ska 2016].
Podsumowuj c rozwa ania dotycz ce czynników konkurencyjno ci przedsi biorstw nale y zauwa yć, e ich identyﬁkacja jest jednym z głównych działa , które maj na celu kształtowanie systemu konkurencyjno ci oraz przewagi
i pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa.

Materiał i metoda zastosowana w badaniach
empirycznych
Podmiotem niniejszych bada były przedsi biorstwa bran y piekarniczej
funkcjonuj ce na terenie całego kraju, które nale według klasyﬁkacji PKD do
klas 10.71, 10.72 i 10.73. Badania realizowano w 2016 roku, a ich celem była
identyﬁkacja wewn trznych i zewn trznych czynników maj cych wpływ na
konkurencyjno ć przedsi biorstw piekarniczych.
Podstawowym narz dziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, który
rozesłany został do przedsi biorstw piekarniczych, a kierowano go do kadry
zarz dzaj cej. Składał si z trzech cz ci. Pierwsza z nich dotyczyła ogólnych
informacji o przedsi biorstwie, druga – czynników zewn trznych determinuj cych konkurencyjno ć w tej bran y. Ostatnia cz ć, która stanowi podstaw dla
wyników bada prezentowanych w niniejszym opracowaniu, zawierała pytania
dotycz ce czynników endogennych kształtuj cych konkurencyjno ć przedsi biorstw piekarniczych.
W badaniu udział wzi ło 77 przedsi biorstw bran y piekarniczej (prób
generaln stanowiło 400 przedsi biorstw usytuowanych na terenie całej Polski.
Spo ród przebadanych jednostek 27 nale ało do mikroprzedsi biorstw (zatrudnienie do 9 osób), 29 – do małych zakładów (zatrudnienie od 10 do 49 osób),
14 – były to przedsi biorstwa rednie (zatrudnienie od 50 do 249 osób), a 7 przedsi biorstw nale ało do du ych organizacji (zatrudnienie powy ej 249 osób).
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Czynniki endogenne konkurencyjności w mikro-,
małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
piekarniczych
Przedsi biorstwa piekarnicze, które uczestniczyły w badaniu, przyznały, e
nat enie konkurencji w ich bran y jest du e. Wszystkie cztery grupy badanych
podmiotów, niezale nie od ich wielko ci, miały podobne zdanie. Co czwarte
małe przedsi biorstwo uwa ało, e to nat enie jest bardzo du e. Podobn opini
wyznawały mikroprzedsi biorstwa, tak samo, jak około 40% rednich i du ych
przedsi biorstw. Tylko pojedyncze jednostki uwa ały, e konkurencja w bran y
jest mała lub rednia.
Około 70 mikro- i małych przedsi biorstw nie przeprowadza oceny pozycji
konkurencyjnej w stosunku do konkurencji. Podobnie post puje połowa rednich przedsi biorstw i prawie 30% du ych zakładów. Tylko w nielicznych przedsi biorstwach taka ocena jest prowadzona systematycznie, rednio co miesi c
(u 29% du ych przedsi biorstw, 7% – rednich, 10% – małych i 7% mikroprzedsi biorstw).
W pierwszym etapie głównej cz ci badania przedsi biorstwa poproszono
o ocen znaczenia w kształtowaniu ich konkurencyjno ci takich wewn trznych
grup czynników jak: zasoby kapitałowe, ludzkie i rzeczowe, sposób zarz dzania,
a tak e czynników w sferze sprzeda y i dystrybucji oraz produkcji. Respondenci
przypisywali konkretnym czynnikom oceny od 1 (najni sza) do 5 (najwy sza),
przyjmuj c, e wybór oceny 5 wiadczy o bardzo du ym znaczeniu danego elementu w tworzeniu konkurencyjno ci przedsi biorstwa, oceny 4 – du ym, oceny
3 – rednim, oceny 2 – małym, z kolei oceny 1 – bardzo małym lub adnym
(tab. 1).
Dla mikroprzedsi biorstw bardzo du y wpływ na konkurencyjno ć ma
kapitał intelektualny i sposób zarz dzania. Stwierdziło tak ponad 60% ankietowanych. Dla prawie co pi tego mikroprzedsi biorstwa niewielkie znaczenie
w kształtowaniu konkurencyjno ci maj zasoby rzeczowe, a dla 15% – czynniki
w sferze sprzeda y i dystrybucji. Dla 45% małych zakładów grup czynników,
które w najwi kszym stopniu decyduj o konkurencyjno ci s czynniki w sferze
produktu, a dla 80% tych przedsi biorstw „bardzo du e” i „du e” znaczenie ma
sposób zarz dzania. Z kolei dla prawie co czwartego małego zakładu zasoby
rzeczowe maj znaczenie „małe” oraz „bardzo małe” Przedsi biorstwa rednie
przypisuj najwi ksze znaczenie w kształtowaniu konkurencyjno ci kapitałowi
intelektualnemu (ponad 70% respondentów). „Małe” lub „bardzo małe” znaczenie ma według 14% ankietowanych sposób zarz dzania organizacj , a 57% duych zakładów bardzo du rol przypisuje kapitałowi intelektualnemu. Je eli
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Tabela 1
Wpływ grup czynników na konkurencyjno ć przedsiębiorstw piekarniczych
Czynnik

Wielko ć
przedsiębiorstwa
mikro

Czynniki w sferze
produktu

Czynniki w sferze
sprzeda y i dystrybucji

Zasoby kapitałowe

Zasoby rzeczowe

Kapitał intelektualny

Sposób zarządzania

Ocena wpływu [%]
bardzo
du y

du y

redni

mały

bardzo
mały

59

15

19

7

0

małe

45

34

7

14

0

rednie

43

43

15

0

0

du e

29

57

0

0

14

mikro

44

26

15

4

11

małe

38

34

14

7

7

rednie

50

43

7

0

0

du e

43

43

14

0

0

mikro

37

33

15

7

7

małe

41

28

21

7

3

rednie

57

36

7

0

0

du e

43

43

14

0

0

mikro

19

30

33

11

7

małe

28

24

24

14

10

rednie

43

36

14

0

7

du e

29

71

0

0

0

mikro

63

18

15

4

0

małe

31

34

21

7

7

rednie

72

14

14

0

0

du e

57

14

29

0

0

mikro

67

15

7

7

4

małe

41

39

10

7

3

rednie

50

36

0

7

7

du e

43

43

14

0

0

ródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

wzi ć pod uwag ł cznie wskazania „bardzo du y” i „du y”, to prawie 90%
tych przedsi biorstw wskazało na sposób zarz dzania. Bardzo mały wpływ na
konkurencyjno ć według du ych przedsi biorstw maj jedynie czynniki w sferze
produktu.
Przedsi biorstwa uczestnicz ce w badaniach empirycznych wybierały, który
z czynników nale cy do poszczególnych grup wskazanych w tabeli 1, według
nich ma najwi kszy wpływ na ich konkurencyjno ć. Respondenci mogli wskazać w danej grupie maksymalnie trzy czynniki.

57

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ

Około 60% mikroprzedsi biorstw w grupie czynników zwi zanych z potencjałem produkcyjnym i zasobami rzeczowymi, wskazało na jako ć urz dze
i stało ć współpracy z dostawcami (rys. 1). Z kolei przedsi biorstwa te najmniejsze znaczenie przypisały czynnikom zwi zanym z know-how. Tylko 4% tych
mikroprzedsi biorstw wskazało, e jest to dla nich istotne ze wzgl du na konkurencyjno ć. Dla 55% małych przedsi biorstw wa na jest nowoczesno ć technologii, a dla 41% – mo liwo ć rozwoju mocy produkcyjnej oraz aktywno ć
innowacyjna. Niewielkie znaczenie ma według nich stopie ekologizacji procesów produkcji (14% wybrało ten czynnik jako wpływaj cy na konkurencyjno ć). Według rednich zakładów du e znaczenie ma nowoczesno ć technologii
(64%) oraz mo liwo ć rozwoju mocy produkcyjnych (50%). Z kolei niewielk rol przypisuj ekologizacji procesów produkcji (14%), a adne ze rednich
przedsi biorstw nie uwa a, e know-how ma wpływ na konkurencyjno ć w ich
bran y. Dla 86% du ych zakładów silny wpływ na konkurencyjno ć ma jako ć
urz dze i nowoczesno ć technologii. adne z tych przedsi biorstw nie wskazało na stopie ekologizacji procesu produkcyjnego jako na czynnik kształtuj cy konkurencyjno ć, a tylko 14% przypisało tak rol aktywno ci innowacyjnej
i dost pno ci surowców.
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Rysunek 1
Czynniki w zakresie potencjału produkcyjnego i zasobów rzeczowych wpływające na konkurencyjno ć przedsiębiorstw piekarniczych
ródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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W przypadku okre lania czynników zwi zanych z polityk sprzeda y
i marketingu istotnych z punktu widzenia osi gania jak najlepszej konkurencyjno ci, wszystkie cztery grupy przedsi biorstw wskazały, e najwa niejszy jest
wizerunek ﬁrmy oraz jako ć obsługi klienta (rys. 2). Najmniej istotne dla mikroi małych przedsi biorstw okazało si posiadanie własnych centrów dystrybucji
i magazynów, dla rednich przedsi biorstw – lokalizacja ﬁrmy w pobli u du ych
rynków zbytu, a dla du ych jednostek – stosowanie okre lonych strategii dystrybucji.
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Rysunek 2
Czynniki w sferze sprzeda y wpływające na konkurencyjno ć przedsiębiorstw piekarniczych
ródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Spo ród czynników konkurencyjno ci zwi zanych z produktem, 89% mikroprzedsi biorstw, 79% małych, 79% rednich i 86% du ych zakładów piekarniczych wybrało jako najistotniejszy czynnik–jako ć produktu (rys. 3). Wa na
okazała si równie cena produktu (dla 70% mikroprzedsi biorstw, 76% małych,
86% rednich i 86% du ych przedsi biorstw). Dla 62% małych i 64% rednich
przedsi biorstw wa na jest szeroka oferta asortymentowa, a dla prawie połowy
du ych – innowacyjny charakter produktu. Pełna zgodno ć mi dzy poszczególnymi grupami przedsi biorstw wyst piła równie w kwestii najmniej istotnych
czynników konkurencyjno ci w sferze produktu. Zadeklarowali oni, e za taki
czynnik uwa aj gł boko ć portfela asortymentowego. Dodatkowo dla rednich
i du ych zakładów takim czynnikiem jest marka produktu, a dla samych du ych
przedsi biorstw – jego regionalno ć.
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Rysunek 3
Czynniki w zakresie produktu wpływające na konkurencyjno ć przedsiębiorstw piekarniczych
ródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Czynniki konkurencyjno ci dotycz ce kapitału intelektualnego pracowników i osób zarz dzaj cych istotne dla zdecydowanej wi kszo ci przedsi biorstw
bran y piekarniczej to do wiadczenie i wiedza wła cicieli oraz pracowników
(rys. 4). Jedynie niecałe 43% du ych przedsi biorstw wskazało, e wa nym
czynnikiem jest dla nich do wiadczenie i wiedza wła cicieli. Ponadto dla 74%
mikroprzedsi biorców, 83% małych oraz dla 64% rednich przedsi biorców
w podtrzymaniu konkurencyjno ci wa ne jest zaanga owanie pracowników. Dla
86% du ych zakładów decyduj ce jest posiadanie strategii zarz dzania zasobami ludzkimi. Najmniej wa nym czynnikiem w zakresie kapitału intelektualnego
według przedsi biorstw piekarniczych, bez wzgl du na ich wielko ć, jest mo liwo ć uczestnictwa w szkoleniach.
Przedsi biorstwa piekarnicze wybierały równie czynniki zwi zane ze sposobem zarz dzania, które mog wpływać na ich konkurencyjno ć. Na pierwszym
miejscu 81% mikroprzedsi biorstw, 59% małych, 50% rednich i 71% du ych
organizacji wskazało, e takim czynnikiem jest odpowiedni podział zada w ród
pracowników. Równie istotne okazało si dla 59% mikroprzedsi biorstw, 55%
małych, 50% rednich i 71% du ych jednostek zarz dzanie jako ci . Dla 43%
rednich i dla 86% du ych przedsi biorstw piekarniczych wa nym czynnikiem
dla wspierania konkurencyjno ci s jasno okre lone cele przedsi biorstwa. Dla
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Rysunek 4
Czynniki w zakresie kapitału intelektualnego wpływające na konkurencyjno ć przedsiębiorstw
piekarniczych
ródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

wszystkich grup przedsi biorstw czynnikiem, który nie ma wpływu na konkurencyjno ć, jest polityka społecznej odpowiedzialno ci biznesu (rys. 5). Mało istotne jest tak e, według tych jednostek, zarz dzanie rodowiskiem oraz zarz dzanie
ci gło ci działania w sytuacjach kryzysowych. Dla du ych przedsi biorstw dodatkowo niewielki wpływ na ich konkurencyjno ć ma zarz dzanie bezpiecze stwem ywno ci, a dla mikro- i małych przedsi biorstw – analiza rynku.

Podsumowanie
Najwi ksze znaczenie dla wszystkich grup przedsi biorstw bran y piekarniczej maj czynniki konkurencyjno ci dotycz ce sposobu zarz dzania, a dla
wszystkich przedsi biorstw, z wyj tkiem grupy małych zakładów, bardzo du e
znaczenie ma równie kapitał intelektualny.
Dla małych, rednich i du ych przedsi biorstw najwa niejsz rol w ród
potencjału produkcyjnego odgrywa nowoczesno ć technologii, z kolei dla mikroprzedsi biorstw – jako ć urz dze . Najmniej istotny okazał si know-how
oraz stopie ekologizacji.
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Rysunek 5
Czynniki w zakresie sposobu zarządzania wpływające na konkurencyjno ć przedsiębiorstw
piekarniczych
ródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Spo ród czynników nale cych do potencjału sprzeda y najistotniejszy jest
wizerunek ﬁrmy i jako ć obsługi klienta. Mał rol przypisuje si z kolei własnym centrom dystrybucji i magazynów (mikro- i małe przedsi biorstwa), lokalizacji ﬁrmy w pobli u du ych rynków zbytu ( rednie przedsi biorstwa), a tak e
stosowaniu okre lonej strategii dystrybucji (du e przedsi biorstwa).
Dla wszystkich grup badanych zakładów piekarniczych w ród czynników
konkurencyjno ci zwi zanych z produktem najwa niejsza okazała si jako ć
i cena produktów, a najmniej istotna – gł boko ć portfela asortymentowego.
Przedsi biorstwa wskazały, e w ród czynników intelektualnych, najwa niejsze dla kształtowania konkurencyjno ci jest do wiadczenie, wiedza pracowników i wła cicieli oraz zaanga owanie pracowników (dwa ostatnie czynniki nie
dotycz du ych przedsi biorstw). Mało istotna dla du ych przedsi biorstw jest
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strategia zarz dzania zasobami ludzkimi, a dla pozostałych grup przedsi biorstw
– mo liwo ć uczestniczenia w szkoleniach.
W grupie czynników zwi zanych ze sposobem zarz dzania, najistotniejszy
jest podział zada w ród pracowników oraz zarz dzanie jako ci . Dodatkowo
du e zakłady tak rol przypisuj równie jasno okre lonym celom w przedsi biorstwie. Mało istotne s natomiast polityka społecznej odpowiedzialno ci
biznesu oraz zarz dzanie ci gło ci działa w sytuacjach kryzysowych, a dla
mikro- i małych przedsi biorstw dodatkowo jeszcze – analiza rynku.
Przedsi biorstwa piekarnicze wskazuj na ró ne czynniki, które według
nich s najistotniejsze dla budowania konkurencyjno ci w ich bran y. Ró nice
te s zwi zane m.in. z wielko ci tych przedsi biorstw pod wzgl dem liczby
zatrudnionych osób. Grupami przedsi biorstw, które najbardziej wyró niaj si ,
s mikro- i du e przedsi biorstwa. Najwi ksza zgodno ć pomi dzy czterema
grupami przedsi biorstw wyst piła w przypadku czynników zwi zanych z potencjałem produkcyjnym oraz potencjałem w sferze produktu. Najmniej zgodne
były przedsi biorstwa piekarnicze w swojej opinii na temat czynników w sferze
sprzeda y.
Otrzymane wyniki bada mog posłu yć do analizowania konkurencyjno ci
w innych bran ach sektora rolno-spo ywczego, chocia trudno jest przewidzieć,
które czynniki s charakterystyczne dla bran y piekarniczej, a jakie czynniki s
dla niej specyﬁczne.
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Abstrakt
Celem artykułu jest identyﬁkacja i zaprezentowanie wybranych czynników
wewn trznych kształtuj cych konkurencyjno ć przedsi biorstw bran y piekarniczej uwzgl dniaj c ich wielko ć pod wzgl dem liczby osób zatrudnionych.
Materiał ródłowy do analizy stanowiły dane zebrane podczas badania empirycznego przeprowadzonego w 2016 roku w ród 77 przedsi biorstw tej bran y.
Podstawowym narz dziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Mikromałe, rednie i du e przedsi biorstwa wskazały na ró ne czynniki, które według
nich s najistotniejsze dla budowania konkurencyjno ci w ich bran y. Grupami
przedsi biorstw, które najbardziej wyró niaj si , s mikro- i du e przedsi biorstwa. Najwi ksza zgodno ć mi dzy czterema grupami przedsi biorstw wyst piła
w przypadku czynników zwi zanych z potencjałem produkcyjnym oraz poten-
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cjałem w sferze produktu. Najmniej zgodne były przedsi biorstwa piekarnicze
w swojej opinii na temat czynników w sferze sprzeda y.
Słowa kluczowe: konkurencyjno ć, przedsi biorstwa piekarnicze, wewn trzne
czynniki konkurencyjno ci

Conditions of bakery enterprises competitiveness
Abstract
The aim of the article is identifying and presenting selected internal factors
shaping the competitiveness of bakery enterprises, taking into account their size
in terms of the employees number. The source material for the analysis was the
data collected during the empirical study conducted in 2016 among 77 companies in the industry. The basic research tool was the questionnaire survey. Micro, small, medium and large enterprises have pointed to various factors that
according them are most important for building competitiveness in their industry.
The most prominent companies are micro and large enterprises. The greatest
correspondence between the four groups of companies occurred in the case of
factors related to production potential and potential in the product sphere. On
the contrary, bakery companies were the least consistent in their opinion on the
factors in the sale.
Key words: competitiveness, baking enterprises, internal factors of competitiveness
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Luminarze ﬁnansów agrobiznesu, stan obecny
i perspektywy
Wprowadzenie
Ewolucja ludzko ci jest niezmiennie stała. Dokonuje si . Bez wzgl du na
czas i miejsce. Cz ć ludzkich potrzeb pozostaje taka sama, inne ulegaj ci głym
zmianom. Niesie to brzemienne skutki zarówno w yciu codziennym ka dego
człowieka z osobna, jak i ludzko ci jako cało ci. W niektórych rejonach wiata
jednostki bogac si niewspółmiernie w odniesieniu do zamo no ci (ubóstwa)
całych społeczno ci w innych regionach kuli ziemskiej. Bez w tpienia skutkiem
zmian ewolucyjnych s pogł biaj ce si dysproporcje w potrzebach ludzkich
i mo liwo ciach ich zaspokajania – w zakresie własnych zasobów (w tym szczególnie pieni nych).
Jednym z podstawowych obszarów podlegaj cych ewolucji s ﬁnanse, poczynaj c od pojedynczej monety – traktowanej jako rodek płatniczy, a ko cz c
na całej nauce ﬁnansów. Jak trudne do jednoznacznego okre lenia i wa ne nie
tylko dla pojedynczych osób czy gospodarek poszczególnych krajów s ﬁnanse,
wiadcz rozległe skutki kryzysu ﬁnansowego, zapocz tkowanego w 2007 roku. Mimo licznych regulacji, rozbudowanych systemów analitycznych i metod
oceny, nie zawsze mo liwe było zareagowanie w odpowiednim momencie i we
wła ciwej skali na symptomy problemów w „ wiecie ﬁnansów”. Konieczne
zatem jest dalsze pogł bianie bada z zakresu ewolucji operacji ﬁnansowych
i wpływu decyzji człowieka wła nie na „ wiat ﬁnansów”.
Od dłu szego ju czasu wyra nie widoczne s ewolucyjne zmiany w postrzeganiu zjawisk ﬁnansowych. Za moment przełomowy mo na uznać nagrody
Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznane
przez Komitet Noblowski Herbertowi Simonowi w 1978 roku za teori ogra-
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niczonej racjonalno ci oraz szczególnie Danielowi Kahnemanowi w 2002 roku za zastosowanie narz dzi z psychologii w badaniach ekonomicznych, ze
szczególnym uwzgl dnieniem teorii perspektywy1. Historyczne odchodzenie od
paradygmatu ﬁnansów i próby uwzgl dniania coraz wi kszej liczby czynników
w ocenie sytuacji ﬁnansowej przedsi biorstw skłaniaj ku interdyscyplinarnemu
podej ciu, jednak o tej kwestii w dalszej cz ci rozwa a . Podobnie przełomowe
znaczenie ma nagroda przyznana w 2013 roku Robertowi J. Shillerowi, Eugene
Famie i Larsowi P. Hansenowi w zakresie ekonomii ﬁnansowej, w tym szczególnie za empiryczne badania cen aktywów2.

Koryfeusze ﬁnansów agrobiznesu – rys historyczny
Gdzie s korzenie ﬁnansów? Zapewne tam, gdzie korzenie ludzko ci. Bez
w tpienia od zarania dziejów człowiek dokonywał wymiany, w sposób adekwatny do poziomu rozwoju gatunku ludzkiego. Niezale nie od formy i nazwy,
pieni dz pełni t sam funkcj , umo liwiaj c człowiekowi zaspokojenie podstawowych potrzeb poprzez wymian . Pierwszy papierowy pieni dz wykonano
w Chinach w 119 roku p.n.e. podczas panowania zachodniej dynastii Han (jako
dowód depozytowy). Interesuj cy był widniej cy na nim napis: „Cokolwiek robisz, rób ostro nie” [ wiat Druku The World of Printing... 2009]. Jak zauwa a
Mikołaj Malinowski, trzy tysi ce lat p.n.e. na terenach poło onych mi dzy Tygrysem a Eufratem, w jednej z najstarszych pisemnych kultur wiata, narodził si
interesuj cy system walutowy bazuj cy na zbo u, pó niej rodkiem płatniczym
były zwierz ta, metalowe narz dzia, naczynia, muszle czy ozdoby. Pierwsze monety wytwarzano w Rzymie ju w IV w p.n.e. [Malinowski 2016]. Pierwotnie
pieni dz miał zatem form bezpo rednio zwi zan z rolnicz działalno ci człowieka – nawet je li uznamy, e trudno t działalno ć uznać za rolnictwo, to bez
w tpienia była ona zwi zana z wytwarzaniem ywno ci niezb dnej do prze ycia
ka dej istoty.
Mo na zatem uznać, e wraz z wymian produktów/towarów czy usług
mi dzy lud mi, niezale nie od formy zapłaty, pojawiły si zjawiska ﬁnansowe,
a zatem i ﬁnanse. Co wi cej, pojawiły si wła nie w bezpo rednim zwi zku
1

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002, https:
//www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/ [dost p: 05.11.2016].
2
The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013, https:
//www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013 [dost p: 05.11.2016]; por.
tak e Profesorowie Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen i Robert J. Shiller zostali lauretami nagrody Nobla z dziedziny ekonomii za empiryczne analizy cen aktywów – ogłoszono w poniedziałek,
https://www.forbes.pl/wiadomo ci/nobel-z-ekonomii-2013-fama-hansen-schiller/0gr7je [dost p:
20.11.2016].
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z działalno ci rolnicz pojedynczego człowieka, którego dzisiaj nazwaliby my
przedsi biorc . Co prawda stwierdzenie to stoi w opozycji do klasycznego podej cia do ﬁnansów, bo Stanisław Flejterski i Beata wiecka, podaj , e ﬁnanse
(wywodz ce si z łaci skiego ﬁnire) pojawiły si w redniowieczu wraz z rozwojem pieni dza i gospodarki pieni nej [Flejterski i wiecka 2005]. Finansi ci
twierdz tak e, e ﬁnanse to ogół zjawisk i stosunków ﬁnansowych powstaj cych
w zwi zku z tworzeniem, transferem, gromadzeniem i wydatkowaniem rodków
pieni nych [Flejterski i wiecka 2005].
Podchodz c jednak do ﬁnansów ﬁlozoﬁcznie, wydaje si , e wła ciwe
jest poszerzenie tego podej cia i uwzgl dnienie tak e operacji zapłaty za towar
w innej formie ni tylko pieni nej (chocia by system opłat zbo owych, zwierz tami, muszlami, czy innymi cennymi dla danej społeczno ci rzeczami). Autorka
proponuje zatem – nawi zuj c do korzeni ludzko ci – poszerzyć deﬁnicj ﬁnansów, wcale nie traktuj c jej jako bardziej współczesn , a wr cz przeciwnie wi c
j z pocz tkami człowieka i prostymi operacjami wymiany mi dzy lud mi.
Finanse ewoluuj . To nie ulega w tpliwo ci. Rozpoczynaj c od najwi kszych osi gni ć w nauce ﬁnansów, mo na wymienić takie wybitne postaci jak
Harry Markowitz i jego teoria portfelowa [1952], czyli pionierskie prace w teorii ekonomii ﬁnansowej, Franco Modigliani i Merton H. Miller z przełomowymi opracowaniami z zakresu struktury kapitału [1958, 1961 i 1963], Herbert
A. Simon z „wywrotow ” jak na owe czasy teori ograniczonej racjonalno ci3.
Kolejnym milowym krokiem w nauce ﬁnansów były badania Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego (1979), których stwierdzenia spowodowały silne poszerzenie postrzegania ﬁnansów, a tym samym pola badawczego nauki o ﬁnansach. Odwołuj c si do współczesnego dorobku noblistów, nale y podkre lić, e
m.in. Jan Tinbergen (noblista z 1969 roku) w swoich pracach wiele miejsca powi cił teoriom działania rynków rolnych [Szaleniec 2009]. Nagrod otrzymał
za wkład w rozwój ekonometrii, jednak skupiał si równie na badaniach sektora rolnego [Cornelisse i van Dijk 2006]. Kolejny noblista Joseph E. Stiglitz
[2001], w swojej działalno ci naukowej wyja niał główne przyczyny interwencji
w nowoczesnym, wiatowym rolnictwie wskazuj c na wysoki poziom ryzyka
w działalno ci rolniczej oraz nieskuteczno ć w zapobieganiu temu ryzyku.
Podobnie twierdzi Jerzy Wilkin [Wigier 2013]4. A zatem rolnictwo i zjawiska
3

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978, https://
www. nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1978/
4
Por. tak e: Stiglitz J.E., 1987, Some Theoretical Aspects of Agricultural Policies, the World Bank
Research Observer, vol. 2, no. 1 (Jan., 1987): 43–60; por. tak e: Sah R.K., Stiglitz J.E., 1987,
The taxation and pricing of agricultural and industrial goods in developing economies [w:] (red.)
D.M.G. Newbery, N.H. Stern. The theory of taxation for developing countries, Chapter 16, 426–
461, Oxford University Press, New York.

68
w nim zachodz ce s podejmowane przez wielu wybitnych badaczy, a ka dy
z tych obszarów bada , je li nie bezpo rednio, to przynajmniej cz ciowo dotyka kwestii ﬁnansów5.
Je li odejdziemy od absolutyzmu w postrzeganiu zjawisk ﬁnansowych, pojawia si miejsce na wa ny obszar bada – ﬁnanse gospodarstw i przedsi biorstw
rolniczych, w szerszym uj ciu okre lane jako ﬁnanse agrobiznesu. Co wi cej, wybitni polscy prekursorzy badania zjawisk ﬁnansowych w podmiotach rolniczych
tworzyli ju w pierwszych latach XX wieku. Bez w tpienia luminarzem ﬁnansów
agrobiznesu był Władysław Dominik Grabski (1874–1938), rektor (1926–1928)
i Prorektor (1928–1929) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
który kwestie ﬁnansów agrobiznesu poruszał m.in. w takim dziele jak: Wska niki
i no yce cen w rolnictwie (1929). Grabski nie był w tym czasie jedyn osob podejmuj ce trudn tematyk ﬁnansów gospodarstw i przedsi biorstw rolniczych.
Ogromny dorobek pozostawił Stefan Moszcze ski, który zajmował si kwestiami
metodycznymi ﬁnansów podmiotów rolniczych, tworz c w SGGW szkoł matematyczn w ekonomice rolnictwa. Najwa niejsze dzieła Moszcze skiego traktuj ce o problematyce ﬁnansów zaprezentowano w tabeli 1.
Nie mo na mówić o pocz tkach nauki ﬁnansów agrobiznesu bez wskazania dorobku Ryszarda Manteufﬂa-Schoege, który stworzył szkoł ekonomistów
Tabela 1
Wybrane dzieła Stefana Moszczeńskiego, traktujące o problematyce finansów agrobiznesu
Tytuł opracowania

Rok wydania

Poszukiwanie cenno ci gruntów i majątków wiejskich

1920

O korzy ciach i sposobach prowadzenia rachunków w drobnym
gospodarstwie rolnym

1921

Metody wyceniania ziemi w obliczu reformy rolnej

1927

Filozofia rachunkowo ci rolniczej: (analiza, krytyka pojęć i metod
rachunkowych)

1929

Ujednostajnienie metod i sposób opracowania metod statystycznych
w biurach rachunkowo ci rolniczej

1929

Jakie korzy ci mo e odnie ć rolnik, prowadząc uproszczoną
rachunkowo ć do wymiaru podatku dochodowego

1935

Znaczenie rachunkowo ci podwójnej w rolnictwie a w ogrodnictwie

1935

O potrzebie katedry rachunkowo ci w akademickich szkołach rolniczych

1938

Rachunkowo ć gospodarstw wiejskich

1948

ródło: Opracowanie własne na podstawie zasobów Biblioteki Narodowej.
5

Krzysztof Jajuga [2013] wskazuje na co najmniej 6 nagród, które otrzymali wybitni ekonomi ci
zajmuj cy si finansami. Poza wymienionymi s to tak e: James Tobin (1985), Robert Merton
i Myron Sholes (1997) oraz Robert Engle (2003).
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rolnych i kult potrzeby prowadzenia bada w gospodarstwach i przedsi biorstwach rolniczych. O ile twórczo ć Moszcze skiego skupiała si na dwóch
zasadniczych obszarach, czyli rachunkowo ci rolnej i wycenie w rolnictwie,
o tyle Manteuffel-Schoege poszedł dalej w zgł bianiu tajemnic „ wiata ﬁnansów
przedsi biorstw rolniczych”, podejmuj c trudne zagadnienia kosztów produkcji
w gospodarstwach chłopskich, efektywno ci inwestycji rolniczych czy wykorzystania danych z rachunkowo ci do celów zarz dczych. Jako najwi ksze dzieło
z zakresu ﬁnansów Manteufﬂa-Schoege nale y wskazać prac z 1961 roku Rachunkowo ć rolnicza: Księgowo ć rolnicza; systemy, metody, technika. Do prac
tego naukowca poruszaj cych kwestie ﬁnansów gospodarstw rolniczych zaliczyć
nale y przede wszystkim te zawarte w tabeli 2.
Tabela 2
Wybrane dzieła Ryszarda Manteuffla-Schoege traktujące o problematyce finansów agrobiznesu
Tytuł opracowania

Rok wydania

Badania kosztów produkcji w indywidualnych gospodarstwach
chłopskich w 1948/49 r.

1950

Rachunkowo ć rolnicza: Księgowo ć rolnicza; systemy, metody, technika

1961

Efektywno ć inwestycji rolniczych

1963

Ró nicowy rachunek opłacalno ci w rolnictwie: w oparciu o metodę
ceteris paribus

1964

Księgowo ć rolnicza w podejmowaniu decyzji kierowniczych: materiały
do sesji, która odbyła się 6 czerwca 1968 r. (red. nauk. Ryszard
Manteuffel, Andrzej Bernacki)

1970

ródło: Opracowanie własne na podstawie zasobów Biblioteki Narodowej.

Wymieniaj c wybitnych twórców ﬁnansów przedsi biorstw agrobiznesu,
nale y wskazać tak e wychowank Moszcze skiego – Hann Paszkowiczow (1892–1961). Była ona jedn z tych osób, które miały swój aktywny wkład
w organizacj tajnego nauczania w SGGW w Warszawie6. Praca naukowa Paszkowiczowej skupiała si ci le na kwestiach ﬁnansów przedsi biorstw rolniczych, w tym m.in. na zarz dzaniu kapitałem obrotowym, rachunkowo ci, uj ciu
kasowym operacji gospodarczych, zastosowaniu matematyki w kalkulacjach.
Wybrane prace Paszkowiczowej zaprezentowano w tabeli 3.
Podchodz c historycznie do osób zasłu onych dla rozwoju ﬁnansów w rolnictwie, nale y wspomnieć równie o Teresie Marszałkowicz (1924–1998), która była twórc szkoły naukowej z zakresu statystyki teoretycznej i ekonometrii
oraz informatyki, a jej prace miały przełomowe znaczenie w zastosowaniu tych
dyscyplin w badaniach ekonomiczno-rolniczych [Borkowski 2006].
6

http://www.passa.waw.pl/index.php/artykul/jak-przetrwaa-wojne-najwieksza-polska-uczelniarolnicza,27?ref=5 [dost p: 16.11.2016].
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Tabela 3
Wybrane dzieła Hanny Paszkowiczowej traktujące o problematyce finansów agrobiznesu
Tytuł opracowania

Rok wydania

Application des méthodes mathénatuqyes á la comptabilité agricole

1932

Zastosowanie metod matematycznych do zagadnień kalkulacyjnych

1935

Rachunkowo ć podwójna w wietle algebry

1936

Zastosowanie matematyki do badań rachunkowych

1936

Analiza kapitału obrotowego

1938

Dziennik kasowy

1945

ródło: Opracowanie własne na podstawie zasobów Biblioteki Narodowej.

Początek XXI wieku – zakres i wyniki badań
Turbulentne otoczenie powoduje, e z upływem czasu problemy wiata ﬁnansów agrobiznesu skłaniaj do poszerzania zakresu bada . O ile pierwsza połowa XX wieku zdominowana była kwestiami wyceny, rachunku opłacalno ci
i ewidencji ksi gowej, o tyle przełom wieków XIX i XX oraz pocz tek XXI
wieku nacechowane s wielow tkowo ci i szerokim zakresem kwestii wymagaj cych zbadania i rozstrzygni cia.
Współczesne badania z zakresu ﬁnansów przedsi biorstw rolniczych mo na
uj ć w kilka grup tematycznych, takich jak7:
1. Metodyka oceny sytuacji ﬁnansowej (ze szczególnym uwzgl dnieniem
płynno ci, zadłu enia i wyceny):
a) gospodarstw rolniczych (tzw. chłopskich, gdzie wyst puje jedno ć gospodarstwa domowego i przedsi biorstwa),
b) przedsi biorstw rolniczych,
c) spółek giełdowych i spółek przetwórstwa rolno-spo ywczego;
2. Problem ewidencji, a w zasadzie w wielu wypadkach jej braku, operacji
gospodarczych;
3. Inwestycje i innowacje w podmiotach agrobiznesu i ich efektywno ć:
a) nurt ogólny,
b) nurt ekologiczny,
c) nurt energetyczny;
4. Kredyty dla rolnictwa, tak e na zasadach preferencyjnych oraz problem bankructw w agrobiznesie;
7

Zaproponowana systematyka nie wyczerpuje wszystkich obszarów bada , ma jednak na celu
prób ich uporz dkowania w wi ksze agregaty. Systematyka ta ma charakter otwarty.
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5. Wspólna polityka rolna (WPR) i jej wpływ na sytuacj ﬁnansow podmiotów rolniczych;
6. Preferencyjne, a mo e niekoniecznie opodatkowanie działalno ci rolniczej
podatkiem rolnym;
7. Preferencyjny system ubezpieczenia rolników w Kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego (KRUS);
8. Ryzyko w rolnictwie, silnie determinowane przez m.in.:
a) warunki przyrodnicze,
b) gospodarowanie z organizmami ywymi,
c) awersj przedsi biorców rolnych do podejmowania ryzyka ﬁnansowego;
9. Struktura demograﬁczna i mała mobilno ć przedsi biorców rolnych wynikaj ca ze specyﬁki działalno ci.
Jednym z obszarów szeroko analizowanych – jednak nierozstrzygni tych
jednoznacznie – pozostaje kwestia oceny sytuacji ﬁnansowej gospodarstw
i przedsi biorstw rolniczych. Problemy metodyczne w ocenie zjawisk ﬁnansowych dotycz całej nauki ﬁnansów, a uwag na t kwesti w sferze ﬁnansów pa stwa zwrócił Stanisław Owsiak [2013]. Ten zakres bada pozostaje
w obszarze zainteresowania ze wzgl du na kwestie metodyczne, które ró nicuj
podmioty gospodarcze spoza agrobiznesu i te funkcjonuj ce w rolnictwie. Niezwykle interesuj cym zagadnieniem jest problematyka braku płynno ci ﬁnansowej i zatorów płatniczych „n kaj cych” polskich rolników. Z bada Stanisława
Ma ki, Tadeusza Sobczy skiego i Romana Sassa wynika, e dla gospodarstw
rolniczych charakterystyczne s bardzo wysokie wska niki płynno ci, do tego
silnie zró nicowane w ró nych krajach Unii Europejskiej (EU). Na przykład
redni poziom wska nika płynno ci bie cej dla gospodarstw rolniczych w Belgii w latach 1989–2005 wyniósł 346,05, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 1,87
[Ma ko, Sobczy ski i Sass 2008], co m.in. wynika ze znacznego zró nicowania
rolnictwa w tych krajach. Podobne wyniki bada uzyskali m.in. Mirosław Wasilewski i Agnieszka Gałecka [2010]. Z kolei inne wyniki bada wskazuj , e w
wielu polskich przedsi biorstwach rolniczych poziomy wska ników płynno ci
oscyluj w granicach charakterystycznych dla podmiotów spoza agrobiznesu
[Franc-D browska 2008a, b].
Bardzo wa n inicjatyw realizowan od 1995 roku w Instytucie Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej – Pa stwowym Instytucie Badawczym
jest lista 300 najlepszych przedsi biorstw rolnych. Pocz tkowo nad Rankingiem
300 czuwał zespół Wacława Guzewicza, a od kilku ju lat zespół Jacka Kulawika. Pocz tkowo klasyﬁkowanie przedsi biorstw rolniczych dokonywane było
za pomoc pojedynczego kryterium (np. poziomu przychodów ze sprzeda y,
wska nika warto ci dodanej, rentowno ci sprzeda y), pó niej opracowano mia-
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ry wielokryterialne8. Jest to cenny obszar bada , gdy uwzgl dnia ocen podstawowych parametrów ﬁnansowych przedsi biorstw/gospodarstw rolniczych
i mo e słu yć jako punkt odniesienia do dalszych analiz. Okazuje si równie , e
w ramach Rankingu 300 przedsi biorstwa cechuj si zró nicowanymi poziomami wska ników płynno ci, rentowno ci czy zadłu enia. Nie jest zatem łatwe do
zinterpretowania, czy i w jakich warunkach ich poziomy s wła ciwe. Znaczne
zró nicowanie wska ników płynno ci (a tak e innych klasycznych miar oceny
sytuacji ﬁnansowej przedsi biorstw) wyst puje w zale no ci od typu produkcyjnego, kierunku i struktury produkcji rolniczej. Wydaje si zatem, e warto
kontynuować ten obszar bada i podejmować próby standaryzacji miar oceny
sytuacji ﬁnansowej ró nych grup podmiotów agrobiznesu.
Z zagadnieniem oceny płynno ci ﬁnansowej przedsi biorstw rolniczych
wi e si równie wa na kwestia okre lenia i oceny potencjału zadłu eniowego tych jednostek. Nie chodzi o poszukiwanie optymalnej struktury kapitału,
ale ustalenie, w jakich warunkach przedsi biorcy rolni mogliby zadłu ać si
korzystnie z punktu widzenia długoterminowego bezpiecze stwa ﬁnansowego,
a zatem i mo liwo ci rozwoju. Jak dotychczas stwierdzono, e o ile w przedsi biorstwach rolniczych (prowadz cych ewidencj na zasadach ogólnych) zakres
podejmowania decyzji o zadłu eniu – jak i jego skutki – bliskie s relacjom wyst puj cym w przedsi biorstwach spoza agrobiznesu, o tyle w gospodarstwach
rolniczych wyst puje awersja do ryzyka i unikanie zadłu ania gospodarstwa [Sulewski 2015]. Po cz ci nale y wi zać t sytuacj z kolejn kwesti podejmowan w badaniach gospodarstw i przedsi biorstw rolniczych, tj. wycen potencjału
wzrostu warto ci dla wła cicieli (a tak e u ytkowników) gospodarstw i przedsi biorstw rolniczych. Jest to zakres bada stosunkowo rzadko podejmowany,
szczególnie w odniesieniu do gospodarstw, z tego powodu, e nierozstrzygni te
zostały dylematy rozdziału cz ci gospodarstwa b d cego „ﬁrm ” i tej, która
uznawana jest za gospodarstwo domowe [Bere nicka 2013]. Z tym dalej wi e si kwestia wyceny poszczególnych składników maj tku i rozdziału kosztów
przynale nych procesowi produkcyjnemu i tych zwi zanych z gospodarstwem
domowym. Dalej pojawia si problem identyﬁkacji zagro e i okre lenia oraz
oceny ryzyka takiej działalno ci (co przenosi si na konkretne decyzje ﬁnansowe,
chocia by w zakresie udzielania po yczek i kredytów przedsi biorcom rolnym).
Aby zweryﬁkować sytuacj ﬁnansow podmiotów gospodarczych, niezb dne s
badania z uwzgl dnieniem wyniku ﬁnansowego generowanego na ró nych poziomach działalno ci [Franc-D browska 2006].
Rozstrzygni cie dylematów metodycznych zwi zanych z ocen sytuacji
ﬁnansowej podmiotów agrobiznesu jest niezb dne, aby łatwiejsze (a czasami
8

http://www.ierigz.waw.pl/prace-badawcze/ranking-300/historia-i-zasady [dost p: 18.11.2016].
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w ogóle mo liwe) było identyﬁkowanie tych jednostek, które nie rokuj dalszego funkcjonowania i zagro one s bankructwem. Jest to równie obszar bada
podejmowanych w odniesieniu do gospodarstw i przedsi biorstw rolniczych.
W toku prowadzonych analiz opracowane zostały modele klasyﬁkacyjne umo liwiaj ce prognozowanie sytuacji ﬁnansowej gospodarstw rolniczych [Kisieli ska 2008] oraz zidentyﬁkowane zostały przyczyny bankructwa przedsi biorstw
agrobiznesu [Boraty ska 2010]. Podj te zostały zatem ju prace pozwalaj ce na
dostosowanie metodyki prognozowania upadło ci do specyﬁki przedsi biorstw
agrobiznes9, a tak e badania pozwalaj ce na weryﬁkowanie sytuacji ﬁnansowej
przedsi biorstw rolniczych z zastosowaniem wybranych modeli panelowych
[Franc-D browska 2009].
Bezpo rednio zwi zane z problematyk oceny sytuacji ﬁnansowej podmiotów rolniczych (a tym samym identyﬁkacji ich problemów ﬁnansowych) jest
zagadnienie bezpiecze stwa ﬁnansowego. Szczególnie wa ne w tym kontek cie
jest uwzgl dnienie rozwi za wspólnej polityki rolnej (WPR) i jej oddziaływania na sytuacj ﬁnansow przedsi biorców rolnych. Instrumenty redystrybucji
dochodowej, takie jak płatno ci bezpo rednie maj zasadniczy wpływ na wybory
dokonywane przez rolników, a w konsekwencji ich dochody. Jak bardzo zło ony jest problem kształtu, zmian, a zatem i wpływu WPR na sytuacj w rolnictwie – a tym samym sytuacj ﬁnansow rolników – wskazuj cykliczne badania
zespołu Jacka Kulawika, publikowane w kolejnych raportach z cyklu Dopłaty
bezpo rednie i dotacje bud etowe a ﬁnanse oraz funkcjonowanie gospodarstw
i przedsiębiorstw rolniczych. Badania prowadzone s wielow tkowo, a ich celem
było m.in. okre lenie „wieloaspektowego i wieloletniego oddziaływania dotychczasowych subsydiów na ekonomik i ﬁnanse polskich gospodarstw (analiza ex
post) oraz okre lenie skutków wsparcia, które b dzie dost pne w nowej perspektywie bud etowej UE (badania ex ante)” [Kulawik 2013]. Do trzech długoterminowych celów WPR, nale :
• dochodowa produkcja ywno ci,
• zrównowa one gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działania na
rzecz klimatu,
• zrównowa ony rozwój terytorialny,
Z kolei w ramach I ﬁlaru od 2015 roku celami s :
• płatno ć za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i rodowiska, czyli tak
zwane zazielenienie, od których realizacji uzale nione b dzie przyznanie
cz ci płatno ci obszarowych (do 30% kwoty koperty krajowej),
• płatno ci dla małych gospodarstw (do 3 ha GO),
• płatno ci dla młodych rolników,
9

Por. pozycj ksi kow Adamskiej i M czy skiej [2013], gdzie w wielu miejscach poruszane s
kwestie specyfiki identyfikacji zagro enia bankructwem podmiotów rolniczych.

74
płatno ci zwi zane z produkcj ,
płatno ci z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych [Kulawik 2013].
W ramach tych celów pojawiaj si zało enia, które stawiaj przed przedsi biorcami rolnymi wiele warunków do spełnienia, aby zwi kszyć poziom dochodów/zysków. Pewne uszczegółowienie problematyki wpływu subsydiów na
sytuacj ﬁnansow przedsi biorców rolnych mo na znale ć w analizach zespołu
Justyny Góral [2015], w którym podejmowana jest kwestia subsydiów, ekonomiki, ﬁnansów i dochodów gospodarstw rolniczych. Autorzy raportu zwracaj
uwag na kilka istotnych cech rolnictwa i produkcji rolnej, które skutkuj potrzeb interwencjonizmu w tym sektorze, a s to m.in.:
cisły zwi zek procesów produkcyjnych z ziemi , która cechuje si sztyw•
no ci poda y, brakiem substytutów czy chocia by niemobilno ci ; dodatkowo spełnia ona funkcje przyrodnicze i rodowiskowe,
• wy szy poziom ryzyka i niepewno ci produkcji rolnej (chocia by przez
zwi zek z czynnikiem ziemi), jej sezonowo ć, wolniejszy obrót kapitału czy
rozproszenie drobnych producentów rolnych,
• sztywny popyt wobec zmian cen i dochodów na rynkach rolnych, a take rozwieranie si no yc cenowych; dodatkowo dla rolnictwa charakterystyczny jest efekt Kinga, który polega na uzyskiwaniu wy szych dochodów
w okresach nieurodzaju, w stosunku do okresów dobrych zbiorów, a to
z kolei jest skutkiem niskiej elastyczno ci cenowej popytu na ywno ć,
• specyﬁczny czynnik pracy, gdy ł czone jest gospodarstwo rolne i domowe,
z czego wynika cz sto rodzinny charakter zatrudnienia, a tak e mała mobilno ć mieszka ców wsi [Góral 2015]10. Interesuj ce, szeroko zakrojone
badania w tym zakresie przeprowadził tak e Piotr Kułyk [2013].
Z kolei Ryszard Kata [2011] stwierdził, e wsparcie rolnictwa w ramach
WPR z jednej strony zwi kszyło płynno ć ﬁnansow rolników i zmniejszyło
zapotrzebowanie na kredyt obrotowy, z drugiej jednak wiele działa z funduszy
Unii Europejskiej wymagało zaci gania przez rolników kredytów, a zatem ogólny poziom zadłu enia wzrósł [Kata 2011].
Jak zauwa ył Michał Soliwoda [2014], „Problematyka bezpiecze stwa ﬁnansowego gospodarstw rolniczych wymaga uwzgl dnienia coraz bardziej
skomplikowanego tła społecznego przemian na wsi”. Nale y zgodzić si z Soliwod , e niezb dne jest wprowadzenie w gospodarstwach rolniczych przynajmniej uproszczonej ewidencji ksi gowej (ksi ka przychodów i rozchodów w uj ciu kasowym) [Soliwoda 2014]. Byłby to krok milowy we wł czaniu rolników
w aktywne zarz dzanie ﬁnansami gospodarstw/przedsi biorstw rolniczych.
Zreszt na kwesti specyﬁki dochodów uzyskiwanych w gospodarstwach rolnych
•
•

Cz ć z wymienionych cech specyficznych rolnictwa porusza w swoim artykule tak e Joseph
E. Stiglitz [1987].
10
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(zwanych niekiedy chłopskimi), a tak e na znaczn ich rozpi to ć – wi ksz ni
w innych grupach społecznych – uwag zwracał Józef Stanisław Zegar [1999,
2002]. Kwestie dochodowe rolników z gospodarstw indywidualnych badane były
w kolejnych latach, m.in. przez zespół Zbigniewa Floria czyka [2006], Aldon
Zawojsk [2006], Edwarda Majewskiego [Majewski i in. 2009], zespół Walentego Poczty [Poczta, Czubak i Pawlak 2010], zespół Danuty Zawadzkiej [Zawadzka, Strzelecka i Szafraniec-Siluta 2013], Andrzeja Czy ewskiego i Mart Guth
[2016] czy zespół Bazylego Czy ewskiego [2016].
Kolejnym trudnym do jednoznacznego rozstrzygni cia zagadnieniem jest
kwestia inwestycji i innowacji w rolnictwie oraz ich efektywno ci. Jak zasygnalizowano wcze niej, nieco inaczej b dzie rozpatrywana z perspektywy gospodarstwa rolniczego (rodzinnego, tzw. chłopskiego), inaczej z perspektywy
przedsi biorstwa rolniczego (w którym nast puje rozdzielenie gospodarstwa
domowego od miejsca pracy zarobkowej w rolnictwie). Jak wynika z analiz zespołu Wojciecha Józwiaka [2014], około 20% badanych gospodarstw nie miało
zdolno ci konkurencyjnej. Z kolei Roman Kisiel i Karolina Babuchowska [2013]
stwierdzili, e wzrost nakładów inwestycyjnych w polskich gospodarstwach rolniczych dokonuje si nierównomiernie. Niezb dna jest zatem identyﬁkacja potrzeb innowacyjnych i inwestycyjnych podmiotów agrobiznesu. Szerokie badania
z tego zakresu przeprowadzili Wasilewski i Wasilewska [2016], którzy zwracali
we wst pie uwag na znaczny zakres modernizacji polskiego sektora rolno-spoywczego po 1990 roku, jednocze nie sygnalizuj c, e co prawda działalno ć
inwestycyjna wyra nie podniosła potencjał produkcyjny sektora rolnego, jednak
nie jest on w pełni wykorzystywany w poszczególnych bran ach. Najmniejsze
wykorzystanie zdolno ci produkcyjnych cechowało sektor mi sny – ubój bydła
i produkcje konserw (potencjał wykorzystany w 25–30%), najwy sze wyst puje
w pierwotnym przetwórstwie zbó – przechowalnictwie, produkcji makaronów
i pasz – przeci tnie 70–75%) [Wasilewski i Wasilewska 2016]. Ostatecznie ﬁnansi ci przygotowali rekomendacje dla przedsi biorców, ze szczególnym zaznaczeniem potrzeby:
• stworzenia platformy internetowej pozwalaj cej na bran owe rozwa ania na
temat innowacji w rolnictwie,
• rekomendowania wprowadzenia zmian w zakresie zwi kszenia mo liwo ci
ulg i odlicze podatkowych z tytułu prowadzonych prac B + R, przy jednoczesnym wskazywaniu potrzeby pełnego wykorzystywania potencjału produkcyjnego,
• usuwania przeszkód i barier w prowadzeniu działalno ci innowacyjnej,
• poszerzenia informacji statystyki masowej (GUS) w zakresie innowacji, ze
szczególnym uwzgl dnieniem uj cia bran owego [Wasilewski i Wasilewska
2016].
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Efektem wdra anych innowacji powinno być zwi kszenie konkurencyjno ci
tak pojedynczego przedsi biorcy agrobiznesu, jak i całych sektorów. Problematyce bud etowych podstaw poprawy konkurencyjno ci polskiego rolnictwa powi cone zostały badania zespołu Kulawika [2014]. Interesuj cymi stwierdzeniami s niepokój o budowanie strategii konkurencyjno ci polskiego rolnictwa
głównie na bazie rozległego subsydiowania oraz uznanie tego procesu za niebezpieczny [Kulawik red. 2014]. Z kolei Jerzy Wilkin podkre lał, e polskie rolnictwo opłaca si dotować. Charakteryzuje si ono bowiem nisk wydajno ci ,
z czasem jednak pojawiaj si nowoczesne gospodarstwa, rozwojowe i konkurencyjne, które umo liwia generowanie przyzwoitych dochodów [Wilkin 2014].
Dalsz konsekwencj podejmowania problematyki innowacyjno ci polskiego rolnictwa jest zagadnienie efektywno ci inwestycji w rolnictwie, ze szczególnym uwzgl dnieniem dwóch nurtów: energetycznego i ekologicznego. Obydwa
te obszary pozostaj w polu cisłego zainteresowania kreatorów WPR i deﬁniuj
w znacznym stopniu mo liwo ci uzyskania wsparcia ﬁnansowego w rolnictwie
od spełnienia zało e , a zatem i poziom dochodu (zysku) z prowadzonej działalno ci gospodarczej.
Kwesti inwestycji w energetyk odnawialn podejmował w ostatnich latach
zespół Mariana Podstawki, dowodz c, e znaczna zmienno ć polityki w zakresie
preferencyjnego ﬁnansowania inwestycji w biogazownie rolnicze, du e koszty
w fazie pocz tkowej funkcjonowania biogazowni oraz brak stało ci i przewidywalno ci cen certyﬁkatów energetycznych, zasadniczo znacz co ograniczaj ,
a czasami uniemo liwiaj doko czenie procesu inwestycyjnego, nie wspominaj c ju o uzyskiwaniu korzy ci z tego typu działalno ci. Finansi ci konkluduj
jednak, e pomysł tworzenia kolejnych biogazowni rolniczych jest wa ny zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i ekonomicznego [Podstawka, Gołasa
i Bie kowska-Gołasa 2014], chocia dowodz , e prowadzenie takiej działalnoci mo e być nieopłacalne [Podstawka i Gołasa 2015].
Kolejnym niezwykle zło onym problemem jest ewidencja ksi gowa działalno ci rolniczej. Problematyk t od dziesi cioleci zajmuje si Tomasz Kondraszuk, a jednym z efektów jego prac było zaproponowanie koncepcji CZARY,
która jako spójny system zawiera kilka etapów post powania, a owe „etapy post powania ł cz cele rachunkowo ci, obowi zuj ce zasady, akceptacj (wybór),
realizacj i analiz . Zamiast pojedynczych decyzji o wyborze dopuszczalnych
przepisów pojawia si CZARA polityki rachunkowo ci zawieraj ca system
wzajemnie powi zanych i uzupełniaj cych si elementów” [Kondraszuk 2012,
2013]. Z koncepcj ewidencji ksi gowej działalno ci rolniczej wi e si równie
problem wyceny składników maj tkowych gospodarstwa/przedsi biorstwa rolniczego. Ponownie podkre lić nale y, e szczególnie trudny do rozstrzygni cia
w jednostkach ł cz cych miejsce zamieszkania i pracy. Pojawiaj si ponadto kwe-
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stie wyceny składników u ytkowanych przez dłu szy czas, a uzyskanych przez
rolnika wraz z sukcesj gospodarstwa, czy te składników maj tkowych wytworzonych samodzielnie w gospodarstwie i słu cych realizacji procesu produkcyjnego. Równie i te kwestie poruszane s w badaniach osób specjalizuj cych si
w problematyce podmiotów rolniczych. Niezwykle trudnym do wyceny – choć
takie próby były ju podejmowane – jest koszt kapitału własnego przedsi biorstwa rolniczego. Z bada wynika, e znaczna cz ć przedsi biorców traktuje
kapitał własny jako darmowe ródło ﬁnansowania [Franc-D browska i Kobus
2012]. Wydaje si to podej ciem nieuzasadnionym, co wi cej w postrzeganiu kapitału własnego jako darmowego, pomija si kwesti zagro e mog cych powodować uszczuplenie tego kapitału, a zatem nie wycenia si ryzyka zwi zanego
z zaanga owaniem kapitału własnego. Podobne badania w odniesieniu do gospodarstw rolniczych prowadziła Joanna Bere nicka [2013], stwierdzaj c, e lepsze
efekty ﬁnansowe uzyskiwali przedsi biorcy wspieraj cy działalno ć zobowi zaniami ni ci, którzy unikali długu. W efekcie potwierdzone zostało zjawisko
awersji do ryzyka przedsi biorców rolnych – szczególnie tych prowadz cych
rodzinne gospodarstwa rolnicze [Bere nicka 2013]. Podobne kwestie poruszała
tak e Magdalena M dra-Sawicka [2015], czy Danuta Zawadzka [2009].
Dyskutowanym od dłu szego ju czasu zagadnieniem ﬁnansowym dotycz cym gospodarstw i przedsi biorstw rolniczych jest kwestia ﬁnansowych skutków
wprowadzenia podatku dochodowego. Jest to zagadnienie, które wraz z kwesti
ujednolicenia zasad opodatkowania podatkiem VAT (bez pozostawienia preferencji w postaci rolników ryczałtowo rozliczaj cych si z VAT), jak równie likwidacj lub ograniczeniem korzystania z KRUS, wzbudza ogromne emocje społeczne.
Powstały opracowania dotycz ce ﬁnansowych skutków wprowadzenia podatku
dochodowego w rolnictwie, z których wynika, e takie opodatkowanie nie musi
oznaczać pogorszenia si sytuacji ﬁnansowej rolnika i jego rodziny. Jak wynika
z bada zespołu Wasilewskiego, kwestia opodatkowania działalno ci rolniczej
w Polsce wymaga ostatecznego uregulowania, a jednym z argumentów za tym
jest zasada sprawiedliwo ci podatkowej (wyrównuj ca szanse prowadzenia
działalno ci) [Wasilewski i in. 2015]. Badania z tego zakresu prowadzili równie
Anna Deresz i Marian Podstawka [2013] oraz Magdalena M dra [2011], której wyniki bada wskazuj , e preferowan przez rolników podstaw naliczania
podatku rolnego byłby dochód rolniczy z gospodarstwa rolnego skorygowany
o koszty pracy własnej. wiadczy to zdaniem ﬁnansistki o konieczno ci uwzgl dniania aspektu dochodowo ci działalno ci gospodarstwa w konstrukcji tego podatku [M dra 2011]. Kwestie wpływu opodatkowania rolników podatkiem dochodowym na sytuacj ekonomiczn gospodarstw rolniczych podejmowali tak e
Andrzej Czy ewski i Katarzyna Sm dzik [2011]. Poruszane s równie problemy dotycz ce systemu ubezpiecze rolniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem
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warunków demograﬁcznych. Efektem przeprowadzonych bada było stwierdzenie, e w najbli szym dziesi cioleciu rolniczy system emerytalny b dzie napotykał bariery demograﬁczne, co przemawia za konieczno ci rozpocz cia radykalnych zmian w tym systemie. Co wi cej, stwierdzono, e jednym z kierunków reformy KRUS powinno być zwi kszenie udziału ubezpieczonych w ﬁnansowaniu
wiadcze emerytalno-rentowych, ze wzgl du na niekorzystne relacje mi dzy
ludno ci płac c składki a ludno ci pobieraj c wiadczenia z systemu KRUS
oraz post puj cym procesem starzenia si społecze stwa wiejskiego [Podstawka
i Pawłowicz-Tyszko 2011]. Nale y w pełni zgodzić si z t opini i wskazać potrzeb dalszego zgł biania tego obszaru bada [Wilkin 2010].
Dodatkowym obszarem bada wynikaj cym bezpo rednio ze specyﬁki działalno ci rolniczej i uzale nienia jej efektów od warunków przyrodniczych czy
gospodarowaniem z organizmami ywymi (ro linami i zwierz tami) jest kwestia
ryzyka w rolnictwie. Tym trudnym obszarem w wieloletnich badaniach zajmuje
si Irena J drzejczyk [2008a, 2010], ł cz c ponadto – wraz z zespołem – trudne
kwestie ryzyka ze zło on problematyk wpływu WPR na obszary wiejskie [J drzejczyk 2008b].

Problemy świata ﬁnansów agrobiznesu – kierunki
dalszych badań
Szeroki zakres bada prowadzony w obszarze ﬁnansów agrobiznesu nie
pozwolił dotychczas na rozstrzygni cie wszystkich problemów nurtuj cych
naukowców i przedsi biorców rolnych. W kolejnych latach nadal aktualnymi
pozostaj kwestie zatorów płatniczych charakterystycznych dla polskiej gospodarki, a jednocze nie dotkliwie odczuwalnych w podmiotach rolniczych.
W ocenie autorki warto byłoby podj ć prób klasyﬁkacji podmiotów agrobiznesu
i ustalenia dedykowanych im zakresów wska ników płynno ci – rozgraniczaj c
gospodarstwa rolnicze funkcjonuj ce w skali mikro, gospodarstwa/przedsi biorstwa rolnicze produkuj ce w niezbyt szerokim zakresie, a tak e przedsi biorstwa
rolnicze i podmioty agrobiznesu funkcjonuj ce na du skal . Mimo e próby takie były ju podejmowane, nie przygotowano dotychczas cało ciowego projektu
w tym zakresie.
Kolejnym obszarem, który wymaga dalszego zgł biania, jest problem ródeł
ﬁnansowania podmiotów agrobiznesu. Du e zró nicowanie tej grupy przedsi biorstw, a tak e wieloletnie preferencyjne kredytowanie czy te dotowanie podmiotów rolniczych, skutkuj nieco innym podej ciem przedsi biorców rolnych
ni tych funkcjonuj cych poza agrobiznesem. Rodzi to problem unikania zadłuania gospodarstw rolniczych, a tym samym zmniejszania pozycji konkurencyj-
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nej takich podmiotów. W ocenie autorki – podobnie jak w obszarze płynno ci
– warto byłoby poszerzać zakres bada dotycz cych zadłu enia, jego wpływu na procesy innowacyjne i pozycj konkurencyjn podmiotów agrobiznesu
z uwzgl dnieniem ich szczegółowej klasyﬁkacji.
Dalsz konsekwencj wskazanych zakresów bada jest poszukiwanie narz dzi umo liwiaj cych identyﬁkacj podmiotów w rolnictwie zagro onych bankructwem, a tak e kosztów i korzy ci zwi zanych z tym procesem. Bankructwo
gospodarstw rolniczych funkcjonuj cych w skali mikro, których działalno ć pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb rolnika i jego rodziny b dzie bowiem w wielu wypadkach skutkowało ubóstwem takich rodzin i zmniejszeniem
szans na rozwój dzieci i młodzie y z tych gospodarstw. Podobnie przedstawia
si sytuacja wi kszych przedsi biorstw, które zapewniaj miejsca pracy okolicznym mieszka com. Jest to problem trudniejszy do rozwi zania ni w wypadku
przedsi biorstw funkcjonuj cych w wi kszych miejscowo ciach, gdy mobilno ć rolników i ich rodzin jest ograniczona. W Polsce powstały i pozostaj nadal
(choć w mniejszym tempie) strefy ubóstwa trudne do wyeliminowania z ycia
gospodarczego.
Gor c dyskusj wzbudza i zapewne b dzie jeszcze wywoływać kwestia
wprowadzenia opodatkowania rolników podatkiem dochodowym. Jak ka de
rozwi zanie tak e i to ma swoje zalety i wady, warto wi c pogł biać badania
w tym zakresie i być mo e wdro yć ten podatek w rolnictwie, tym samym zast puj c nim podatek rolny. Wymaga to jednak rozstrzygni cia kolejnych kwestii
dotycz cych gospodarstw i przedsi biorstw rolniczych nieprowadz cych ewidencji ksi gowej, a zatem zakresu i zasad wyceny maj tku (tak e tego, który
własnymi siłami rolnika, jego rodziny i pracowników powstał w takiej jednostce). Kolejno poci ga to za sob zastanowienie si nad problemem zasad wyceny
kosztu zu ycia takich składników maj tku, a zatem ich odpisów amortyzacyjnych. Opodatkowanie gospodarstwa rodzinnego, w którym dom rodzinny i siedziba ﬁrmy to jedno, wymaga rozstrzygni cia problemu rozliczenia niektórych
kosztów np. zu ytej energii, na t zwi zan z procesem produkcyjnym i prac
rolnika oraz jego rodziny i t zwi zan z u ytkowaniem gospodarstwa rolniczego
jako miejsca zamieszkania. Nast pnymi problemami zwi zanymi z opodatkowaniem rolników podatkiem dochodowym s kwestia zasad zatrudniania członków
rodziny i sposobu rozliczenia wynagrodze , a tak e sposób rozliczenia dotacji.
Badania w tym obszarze były prowadzone i trwaj , wymagaj jednak dalszego
zgł biania w ﬁnansach agrobiznesu.
Podobnie problematyczn kwesti jest przej cie wszystkich przedsi biorców
na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wymagaj cego prowadzenie
pełnej ewidencji ksi gowej, bez utrzymywania dotychczasowych preferencyjnych rozlicze , w wypadku zakupu płodów rolnych od rolnika ryczałtowego.
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Du o emocji wzbudza równie kwestia ubezpieczenia rolników i ich rodzin
w KRUS. Nie ma jak dotychczas jednoznacznych rozstrzygni ć co do konieczno ci utrzymania, likwidacji, czy te cz ciowego utrzymania uprzywilejowania
rolnictwa, czy te jego cz ci w tym zakresie. Mimo bada i sugerowanych rozwi za zasad ubezpieczania rolników, jest to kolejne zagadnienie, które wymaga
kontynuacji bada .
Zasadniczym obszarem bada cało ciowo traktuj cym zagadnienia ﬁnansowe w podmiotach rolniczych jest znaczne zró nicowanie przedsi biorstw,
a tym samym odmienny poziom ryzyka charakteryzuj cy takie jednostki. Zakres
zagro e cechuj cych przedsi biorstwa w rolnictwie jest bardzo szeroki, inne
bowiem zagro enia dotycz przedsi biorstw zajmuj cych si wył cznie produkcj ro linn , ro lino-zwierz c , czy zwierz c – równie silnie zró nicowan
w zale no ci od gatunku zwierz t. Zatem ﬁnanse agrobiznesu jawi si jako zakres tematyczny bardzo szeroki, wyra nie zró nicowany wewn trznie i wymagaj cy dalszych, obszernych bada .

Podsumowanie
Reasumuj c, nale y stwierdzić, e poczynaj c od rozwa a koryfeuszy ﬁnansów agrobiznesu, poprzez prowadzone na przełomie XX i XXI wieku badania, nie udało si rozstrzygn ć wszystkich w tpliwo ci z obszaru podejmowania
decyzji ﬁnansowych i ich skutków w rolnictwie. Nadal pozostaje szerokie pole
badawcze – a wr cz wraz ze wzrostem tempa przemian w gospodarce w skali
makro, jak i w wiecie – pojawia si coraz wi cej w tpliwo ci dotycz cych rozstrzygni ć dedykowanych przedsi biorcom rolnym. Rysuje si zatem szeroki zakres badawczy, który mo na byłoby okre lić jako ﬁnanse agrobiznesu, nacechowany specyﬁk , w tym szczególnie uzale nieniem produkcji od gospodarowania
z organizmami ywymi, silnym uzale nieniem od czynników przyrodniczych,
czy ograniczon mobilno ci społecze stwa z terenów wiejskich. Jednocze nie
nale y pami tać, e rolnictwo jako dział gospodarki zajmuj cy si zapewnieniem
bezpiecze stwa ywno ciowego kraju powinien pozostawać w kr gu szczególnych zainteresowa wiata ﬁnansów.
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Abstrakt
Celem artykułu było zebranie dorobku luminarzy ﬁnansów agrobiznesu oraz
wskazanie na bie ce i przyszłe kierunki bada . Geneza ﬁnansów agrobiznesu
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– odr bnego obszaru bada w stosunku do ﬁnansów w ogóle – ma swoje umocowanie w specyﬁce podmiotów funkcjonuj cych w sferze agrobiznesu. Poczynaj c od rozwa a koryfeuszy ﬁnansów agrobiznesu, poprzez prowadzone na
przełomie wieków XX i XXI badania, nie udało si rozstrzygn ć wszystkich
w tpliwo ci z obszaru podejmowania decyzji ﬁnansowych i ich skutków w rolnictwie. Nadal pozostaje szerokie pole badawcze – a wr cz wraz ze wzrostem
tempa przemian w gospodarce w skali makro, jak i w wiecie – pojawia si coraz
wi cej w tpliwo ci dotycz cych rozstrzygni ć dedykowanych przedsi biorcom
rolnym. Rysuje si zatem szeroki zakres badawczy, który mo na byłoby okre lić
jako ﬁnanse agrobiznesu, nacechowany specyﬁk , w tym szczególnie uzale nieniem produkcji od gospodarowania z organizmami ywymi, silnym uzale nieniem od czynników przyrodniczych, czy ograniczon mobilno ci społecze stwa z terenów wiejskich.
Słowa kluczowe: luminarze, ﬁnanse, agrobiznes

Luminaries of agribusiness ﬁnance, state of the
present and prospects
Abstract
The aim of this article was to collect the achievements of luminaries of agribusiness ﬁnance and to indicate current and future research directions. The origin
of ﬁnance of agribusiness – a separate area of research in relation to ﬁnance in
general – has its anchorage in the speciﬁcity of entities operating in the sphere
of agribusiness. Starting from the debates of coryphaeus of agribusiness ﬁnance, through the research conducted at the turn of the 20th and 21st century, all
the uncertainties surrounding the ﬁnancial decision-making and their effects on
agriculture have not been resolved. There is still a wide ﬁeld of research – and
even with the increase in the pace of change in the macro-economy and in the
world – more and more doubts arise about the decisions dedicated to agricultural
entrepreneurs. There is therefore a wide range of research that can be identiﬁed
as agribusiness ﬁnances, characterized by speciﬁcities, including the dependence
of production on livelihoods, strong dependence on natural factors, and limited
mobility of rural populations
Key words: luminaries, ﬁnance, agribusiness
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The impact of the global ﬁnancial crisis on
the value relevance of earnings in the Polish
banking sector
Introduction
The global ﬁnancial crisis that hit European capital markets in 2008 not only
has caused a serious and prolonged contraction of economic activity in developed and emerging economies around the world, but also signiﬁcantly increased
overall level of risk aversion of equity investors and their attitudes towards the
available value-relevant information.
Conventionally, valuation of companies and subsequent investment decisions are based on fundamental data from ﬁnancial reports. Therefore, an interesting research question is whether the crisis changed the investors’ perception
of disclosed accounting information. This issue seems particularly worth examining in relation to the basic and most comprehensive measure of ﬁrms’ overall
performance – their earnings.
An industry where the crisis actually began and exerted the most pronounced impact was the banking one. First, banks in many countries suffered severe
losses on their portfolios of ﬁnancial assets exposed to the U.S. subprime credit
market risks (CDOs, credit default swaps and subprime mortgage securities).
Next, a spreading recession led to deterioration of loan portfolios quality, while
increasing risk aversion strongly constrained possibilities of banking activity
growth. These unfavourable conditions affected in turn both banks’ earnings and
market values.
The Polish banking sector, due to its conservative banking activity model
and a negligible exposure to the U.S. subprime market risks, was relatively unaffected by the direct impact of the ﬁrst stage of the global ﬁnancial crisis. Mo-
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reover, high proﬁtability and capital adequacy served as a protective cushion
against adverse shocks from the global environment. The impact of the crisis
manifested itself initially through a signiﬁcant (nonetheless transitory) increase
of risk aversion and decrease in liquidity in the local and regional interbank money and FX markets. In the long run the major impact of the crisis on the Polish
banking sector was, however, exerted by the economic downturn that worsened
creditworthiness of borrowers and thus deteriorated the quality of banks’ loan
portfolios [Kozi ski 2010].
Both international and domestic studies have demonstrated that earnings
announced by banks are value-relevant [Anandarajan et al. 2011, Escraffe and
Sefsaf 2011, Bolibok 2015]. However, due to a natural delay in recognition of
changes in ﬁnancial position of borrowers in banks’ accounting ledgers, affecting
the value of impairment provisions and ﬁnally earnings [Bolibok 2014], higher
share of transitory components and volatility of earnings during the periods of
adverse macroeconomic conditions [Kane et al. 2015], as well as simultaneous
increase in risk aversion and stronger impact of investors’ emotions on banks’
stock prices, it can be expected that the crisis might have weakened the association between banks’ earnings and market values.
Given the above intuition, the paper aims at investigating the impact of
the global ﬁnancial crisis on the value relevance of earnings reported by banks
in the speciﬁc context of the Polish capital market. According to Author’s this
issue has not been yet directly examined empirically, therefore the present study
attempts to ﬁll this apparent gap and enhance the existing value relevance literature regarding the banking sector in emerging markets.
The remainder of the paper is organised in four sections. The next section
provides a review of relevant literature regarding the impact of economic downturns on the value relevance of earnings. The third section describes the methodological framework of the paper and the data selection procedures. The main
ﬁndings of the study are presented and discussed in the fourth section. The paper
is closed with conclusions and some suggestions on the directions of the future
research.

Literature review
The periods of economic downturn cause higher risk of business activity and worsen overall performance of enterprises. A logical consequence of
such conditions is an increased number of ﬁrms reporting losses. Additionally,
a transitory nature of recessions leads to a marked increase in the share of non-recurring components of earnings, which in turn makes them less useful for
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prediction and valuation purposes. The results of many studies demonstrate that
such conditions tend to deteriorate the value relevance of reported earnings [Hayn
1995, Elliott and Hanna 1996, Basu 1997].
The results of a study by Johnson [1999] demonstrated that value relevance
of accounting earnings is sensitive to the business cycle, as the association between earnings and stock returns tends to be higher during expansion periods and
lower in times of contraction.
A considerable body of literature attempted to investigate the impact of Asian
ﬁnancial crisis of 1997 on the value relevance of accounting data. Graham et al.
[2000] found that the total value relevance of book values and earnings in Thailand decreased in the aftermath of recession following the depreciation of Thai
currency. In the post-crisis period the incremental explanatory power of book
values over earnings increased, while that of earnings over book values decreased, mostly due to high volatility of foreign exchange gains and losses. Ho et al.
[2001] examined the impact of the crisis on the value relevance of accounting
items in South Korea. Their ﬁndings also indicate a signiﬁcant drop in the value
relevance of earnings, which, however, was not compensated by the increasing
value relevance of book values. Similarly, Eng et al. [2005] investigated the effects of the Asian crisis on the markets of Hong Kong, Malaysia, Singapore and
Thailand and demonstrated a positive association between earnings and future
excess stock returns in the periods before and after the crisis suggesting that investors might have undervalued these accounting items. In contrast, during the
crisis this association became negative indicating an overvaluation of earnings.
In turn, Davis-Friday and Gordon [2005] provided an evidence of a negative
impact the 1994 Mexican currency crisis on the value relevance of accounting
data. They found that in the presence of more frequent losses the valuation coefﬁcient and incremental explanatory power of earnings declined during the crisis
period. On the other hand, they observed no signiﬁcant change in the valuation
coefﬁcient on book values of equity, although their incremental explanatory power increased.
According to Jenkins et al. [2009] the information content of accounting
numbers may vary across the business cycle since it reﬂects both the impact of
general economic conditions and the effects of the company’s business activities.
In particular, during recessions company’s growth prospects captured by current
accounting earnings may be perceived by investors as more uncertain. Contrary
to Johnson [1999], however, they found that after controlling for ﬁrm’s growth,
the responsiveness of stock prices to variation in earnings tends to increase during recessions.
The results of an extensive study by Persakis and Iatridis [2015] covering
over 137 thousand ﬁrm-year observations of non-ﬁnancial enterprises from
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18 developed countries indicate a decline of earnings quality during the recent
global ﬁnancial crisis (2008–2012). Their ﬁndings also suggest that adverse economic conditions incline managers to recognise potential positive events more
frequently than they normally would, thus increasing the share of accruals and
lowering the earnings’ predictability.
Kane et al. [2015] examined the impact of the economic recessions on
the value relevance of earnings and book values of equity of non-ﬁnancial enterprises in the U.S. capital market over the period 1970–2012. Their results
indicate that recessions, being transitory in nature, reduce persistence of reported
earnings’ numbers, thus decreasing their value relevance. On the other hand, as
recessions induce higher risk into business operations of companies, they tend to
increase the value relevance of book values of equity.
The empirical evidence on the impact of crises on the value relevance of earnings in the banking sector itself is scarce, as the aforementioned studies usually
excluded banks from examined samples due to the speciﬁcity of their operations.
The majority of related studies discussing the banking sector are focused mainly
on the impact of recessions on the quality of banks’ earnings and their earnings’
management practices. For instance, Cohen et al. [2014] examined publicly traded U.S. banks over the period 1997–2009 and found that those using more aggressive earnings management prior to 2007 exhibited substantially higher stock
market risk as measured by the incidence of extreme declines in stock prices.
Also, Ma and Song [2016] investigated U.S. commercial banks from 1996 to
2009 and demonstrated that earnings’ management increases banks’ contribution
to systemic crash risk and systemic distress risk due to higher information opacity, stimulation of bad news hoarding and co-movement with macroeconomic
conditions.
The conducted literature review implies therefore that the impact of adverse
macroeconomic conditions (and in particular the recent global ﬁnancial crisis)
on the value relevance of earnings in the banking sector remains largely unexplored. Moreover, apparently no prior study has directly examined this issue in
the context of the Polish banking sector. Therefore, the present study attempts to
ﬁll this gap and thus contribute to the existing value-relevance literature on the
banking sector.

Research design
The results of prior studies on the impact of ﬁnancial crises on the value relevance of earnings and the apparent lack of related studies in the speciﬁc context
of the Polish capital market, led to formulation of the following key hypothesis
of the present study:
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HYPOTHESIS 1. The global ﬁnancial crisis caused a decrease of the value relevance of earnings reported by the banks listed on the Warsaw Stock Exchange.
The research was based on a modiﬁed version of the Ohlson [1995] model
framework, which has a well documented track record in the value relevance
studies. In order to capture and evaluate the changes in the value relevance of
earnings reported by banks caused by the global ﬁnancial crisis, a following linear regression model was constructed:


p t = α 0 + α D 0 D t +α1BVPSt + α 2 EPSt + α 3 ( Dt BVPSt ) + α 4 ( Dt EPSt ) + ε t

where:
pt
– closing price of a bank’s share at the end of period t;
α0
– intercept;
Dt
– dummy variable equal 0 for t ≤ 2007 and 1 for t ≥ 2008;
αD0, α1, α2, α3, α4 – structural parameters;
BVPSt
– book value per share at the end of period t,
EPSt
– net income per share for the period (t-1; t),
εt
– error term.
Other things equal, increases in both BVPS and EPS should correspond with
higher prices of banks’ stocks, which allows to expect positive values of the
estimates of parameters α1 and α2. Parameters α3 and α4 represent the changes
in values of regression coefﬁcients for BVPS and EPS, respectively, after the
repercussions of the global ﬁnancial crisis reached the Polish capital market.
The positive (negative) values of these estimates indicate increase (decrease) of the
value relevance of corresponding accounting data in the aftermath of the crisis.
The expected sign of the parameter’s α3 estimate seems harder to predict.
On the one hand, as indicated by the results of prior studies, during the times
of increased economic instability and risk aversion, book value of equity might
become more value relevant, as it is considered to be a proxy for company’s
liquidation value and systematic risk sensitivity [Kane et al. 2015]. On the other
hand, higher uncertainty, risk aversion and a stronger impact of investors’ emotional reactions could drag banks’ stock prices further away from their intrinsic
values, rendering book values less relevant, just like any other accounting data.
Given the hypothesised adverse impact of the global ﬁnancial crisis on the value
relevance of earnings reported by banks, the estimate of parameter α4 is expected
to be negative. The error term serves for capturing the inﬂuence of potential factors not included in the model.
The analyses were conducted separately for two periods centred at the year
2008 – a longer one: 2000–2015, covering symmetrically the maximum available range of annual ﬁnancial reports, and a shorter one: 2003–2012 covering
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5 years before and after the beginning of the crisis, as in the years 2008–2012 the
volatility of banks’ stock prices and discrepancies between movements in banks’
earnings and market values were most pronounced (Fig. 1).

Figure 1
WIG-Banking Index and aggregate earnings of banks listed on the Warsaw Stock Exchange
over the period 2000–2015
Source: Own elaboration.

In each of the selected periods individual estimations of the model were run
on the basis of the data from both separate and consolidated ﬁnancial statements.
In order to assess the statistical signiﬁcance of changes in the regression parameters the Chow test for structural break was employed [Dougherty 2011].
The examined sample covered all domestically-based commercial banks
listed on the Warsaw Stock Exchange. After taking into account the results
of mergers and acquisitions within the sector, the ﬁnal sample comprised of
19 banks. The data on annual ﬁnancial statements were collected from the Notoria Serwis SA database provided by ISI Emerging Markets1 while the data on
historical stock prices were acquired from the database of the Brokerage House
of Bank Ochrony rodowiska SA2. The combined data on book values of equity,
net earnings and stock prices yielded the pooled samples of 214 and 135 bankyear observations for separate ﬁnancial statements in the periods 2000–2015 and
1

Emis Intelligence, Stock Companies, https://www.emis.com/cgi-bin/Canp_profiles [acessed:
15.09.2016].
2
Bossa.pl, http://bossa.pl/index.jps?layout=mstock&page=0&news_cot_id=706&pkind=metastock
[acessed: 16.09.2016].

93
2003–2012, respectively, and analogously 207 and 133 bank-year observations
for the consolidated data.

Results
Table 1 presents the results of estimations of the constructed regression model for the separate and consolidated ﬁnancial statements of examined banks
over the period 2000–2015.
Table 1
Estimations of the model’s parameters and the Chow test for the period 2000–2015


Model: pt = Į0 + ĮD 0D t +Į1BVPSt + Į 2EPSt + Į3 (Dt BVPSt )+ Į 4 (Dt EPSt )+ İt
Parameter/
statistic

Separate statements

α0

estimate/
value
–0.603

std.
error
7.514

αD0

–10.045

11.034

Consolidated statements

0.936

estimate/
value
1.790

std.
error
7.770

0.364

–6.981

10.999

p-value

p-value
0.818
0.526

α1

1.647

0.124

0.000

1.627

0.124

0.000

α2

5.490

0.787

0.000

5.119

0.758

0.000

α3

–0.114

0.223

0.611

–0.337

0.210

0.110

α4

–2.716

1.588

0.089

–1.200

1.465

0.414

R2
Adj. R

87.0%
2

F-statistic

87.6%

86.7%

87.3%

277.931

0.000

284.146

0.000

11.573

0.000

12.974

0.000

Chow test statistic
N1 (2000-2007)

105

96

N2 (2008-2015)

109

111

Source: Own elaboration.

For both separate and consolidated ﬁnancial statements the estimated regressions turned out to be statistically signiﬁcant. The variability of the selected
determinants was able to explain about 87% of total variation in banks’ stock
prices over the analysed period. Consistent with expectations and results of the
prior investigations in the context of the Polish banking sector [Bolibok 2015]
the changes in both book values of equity and net earnings were positively correlated with banks’ market values. Additionally, the estimates of parameter α2
were markedly higher than those of α1, indicating that over the analysed period
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banks’ stock prices were much more sensitive to variation in net earnings than
book values of equity.
The results of the Chow test indicate that there was a structural break in
regression parameters between the examined sub-periods (2000–2007 and 2008–
–2015). The negative estimates of parameters α3 and α4 suggest that after the
crisis reached the Polish market in 2008, the value relevance of both book values
of equity and net earnings decreased.
The estimations based of the data from separate ﬁnancial statements clearly
demonstrate that the aforementioned deterioration of value relevance was particularly strong in the case of net earnings, as their regression coefﬁcient dropped
almost by half in comparison to the pre-crisis period. The observed decline in the
value relevance of earnings in the aftermath of the crisis turned out to be statistically signiﬁcant at the 10% level. In contrast, the decrease in the coefﬁcient for
book values was much smaller and statistically insigniﬁcant. The above ﬁndings
seem to support the key hypothesis of the present study.
The results obtained for consolidated data turned out to be somewhat different. Even though, just like in the case of separate statements, the global ﬁnancial crisis appeared to decrease the value relevance of both examined accounting
variables, the drop in regression coefﬁcient for net earnings was much less pronounced, and in fact statistically insigniﬁcant. In turn, consolidated book values
of equity revealed a clearly stronger decrease of value relevance, however slightly exceeding the 10% level of signiﬁcance (p-value equal to 0.110).
The comparison of the results of estimations obtained for separate and consolidated accounting data suggests therefore, that the decrease in the value relevance of earnings triggered by the global ﬁnancial crisis was most pronounced
in the very area of banking operations. It seems that over the period following
the beginning of the crisis equity investors in the Polish banking sector started to
treat earnings announced by banks with higher caution, which is likely to result
from increased volatility of earnings caused in particular by erratic and largely
unpredictable recognition of impairment provisions for loan portfolios in the ﬁrst
years of the crisis. On the other hand, the statistical insigniﬁcance of the drop in
the value relevance of consolidated earnings might be attributable to the fact that
they reﬂected much larger scope of business activities, in particular those of the
subsidiaries controlled by banks (e.g. brokerage houses, leasing and insurance
companies) that could partially offset the negative impact of more opaque earnings from the core banking activity.
In the next step of the research the examined time span was narrowed down
in order to compare the period of highest volatility of banks’ stock prices and
earnings, i.e. 2008–2012, with the preceding period of the same length (2003–
–2007). The results of these analyses are shown in Table 2.
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Similarly, as in the period 2000–2015, all estimated regressions were statistically signiﬁcant. Interestingly, in the 5-year period directly preceding the crisis
(2003–2007) the sensitivity of banks’ stock prices to variations in book values
of equity was slightly higher than in 2000–2007, whereas that of earnings somewhat decreased.
For both separate and consolidated data the results of Chow test indicate
statistically signiﬁcant break in the regression coefﬁcients between the periods
2003–2007 and 2008–2012.
The estimations based on the data, from separate ﬁnancial statements revealed a strong and statistically signiﬁcant fall in the value relevance of net earnings
in the aftermath of the global ﬁnancial crisis, as indicated by a large, negative
estimate of coefﬁcient α4. In the period 2008–2012 the estimate of regression
coefﬁcient for EPS decreased by about 85% (from 4.543 to 0.690) compared
to that of 2003–2007 and in fact became statistically insigniﬁcant (p-value of
0.578), which provides some additional support for the key hypothesis of the
present study.
Once again the regression based on consolidated data demonstrated a statistically insigniﬁcant drop in the value relevance of net earnings since 2008
(α4 estimated at –1.785 with p-value of 0.341). In the period 2008–2012, howeTable 2
Estimations of the model’s parameters and the Chow test for the period 2003–2012


Model: pt = Į0 + ĮD 0D t +Į1BVPSt + Į 2EPSt + Į3 (Dt BVPSt )+ Į 4 (Dt EPSt )+ İt
Parameter/
statistic
α0
αD0
α1
α2
α3
α4
R2
Adj. R2
F-statistic
Chow test statistic
N1 (2003-2007)
N2 (2008-2012)

Separate statements
estimate/
value
4.253
–16.189
1.957
4.543
–0.144
–3.853
89.1%
88.7%
211.465
15.702
66
69

Source: Own elaboration.

std.
error
9.701
13.920
0.167
0.980
0.279
1.876

p-value
0.662
0.247
0.000
0.000
0.606
0.042

0.000
0.000

Consolidated statements
estimate/
value
6.048
–12.678
1.936
4.065
–0.432
–1.785
89.1%
88.7%
208.642
15.087
64
69

std.
error
9.784
13.989
0.169
0.966
0.276
1.866

p-value
0.538
0.366
0.000
0.000
0.120
0.341

0.000
0.000
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ver, the p-value of the estimate of regression coefﬁcient for EPS exceeded the
5% threshold and equalled 0.079, which might suggest that also consolidated net
earnings became then less relevant to equity investors.
Additionally, despite the narrowing down of the analysed time span to the
most volatile period of the crisis, in each of the examined sub-samples book values remained relevant at the 1% level of signiﬁcance. Simultaneously, none of
the observed changes (decreases) in their value relevance turned out to be statistically signiﬁcant, even though the p-value for the estimate of parameter α3 for
consolidated data (0.120) was fairly close to the cut-off threshold.

Conclusions
The results of conducted analyses support the key hypothesis of the present
study and indicate that the value relevance of earnings announced by the banks
listed on the Warsaw Stock Exchange decreased in the aftermath of the global
ﬁnancial crisis. This negative impact was most pronounced and statistically
signiﬁcant in the 5-year period directly succeeding the beginning of the crisis
(2008–2012) and in the case of separate earnings, whereas for consolidated ones
the empirical evidence is not entirely unequivocal. This discrepancy suggests
that the drop in the value relevance was largely attributable to the banking activity itself, in particular the erratic and unpredictable recognition of impairment
provisions on loan portfolios. In contrast, more diversiﬁed composition of consolidated earnings mitigated the deterioration of their value relevance to the equity investors.
Additionally, the results of investigation demonstrated that banks’ book values of equity remained signiﬁcantly positively related to market values even
after the beginning of the crisis in 2008 and exhibited only statistically insigniﬁcant loss of value relevance.
Given a pioneering nature of the present study in the context of the Polish
banking sector, future research might focus on investigation of the impact of
the crisis on the value relevance of particular earnings components, above all
those of accrual nature, such as impairment provisions.
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Abstract
The paper aims at empirical investigation of the impact of global ﬁnancial
crisis on the value relevance of earnings in the Polish banking sector. The examined sample covered all domestically-based banks listed on the Warsaw Stock
Exchange over the period 2000–2015. The methodological framework of the study draws on the Ohlson model with multiple linear regression analysis. The results of the investigation are consistent with the ﬁndings of the majority of prior
international studies and indicate that the value relevance of earnings decreased
in the aftermath of the global ﬁnancial crisis. This negative impact was most
pronounced and statistically signiﬁcant in the period directly succeeding the beginning of the crisis (2008–2012) and for separate earnings, whereas the results
for consolidated ones are not unequivocal. This discrepancy suggests that the
drop in the value relevance was largely attributable to the banking activity itself
and reﬂected, in particular, high volatility of impairment provisions on loan portfolios. In turn, more diversiﬁed composition of consolidated earnings mitigated
the deterioration of their value relevance to the equity investors.
Key words: banks, value relevance, earnings, global ﬁnancial crisis

Wpływ globalnego kryzysu ﬁnansowego na znaczenie
wyników ﬁnansowych dla wartości rynkowej w polskim
sektorze bankowym
Abstrakt
Celem artykułu jest weryﬁkacja empiryczna wpływu globalnego kryzysu ﬁnansowego na znaczenie wyników ﬁnansowych dla warto ci rynkowej
podmiotów w polskim sektorze bankowym. Badaniem obj to wszystkie banki
z siedzib w Polsce notowane na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie w latach 2000–2015. Ramy metodyczne opracowania bazowały na modelu
Ohlsona z wykorzystaniem analizy wielorakiej regresji liniowej. Uzyskane wyniki s spójne z rezultatami poprzednich bada w literaturze mi dzynarodowej
i wskazuj na spadek znaczenia wyników ﬁnansowych dla warto ci rynkowej
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w nast pstwie kryzysu. Ten negatywny wpływ był najbardziej widoczny i istotny
statystycznie w okresie nast puj cym bezpo rednio po rozpocz ciu kryzysu (lata
2008–2012) oraz dla jednostkowych wyników ﬁnansowych, podczas gdy dla danych skonsolidowanych rezultaty nie były jednoznaczne. Powy sza rozbie no ć
sugeruje, e spadek znaczenia dla warto ci rynkowej mo na w przewa aj cej
mierze przypisać samej działalno ci bankowej, co przypuszczalnie odzwierciedlało silne wahania odpisów aktualizuj cych warto ć nale no ci kredytowych.
Z kolei bardziej zdywersyﬁkowana struktura skonsolidowanych wyników ﬁnansowych najwyra niej ograniczyła spadek ich znaczenia dla warto ci rynkowej
w oczach inwestorów.
Słowa kluczowe: banki, znaczenie dla warto ci rynkowej, wyniki ﬁnansowe,
globalny kryzys ﬁnansowy
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Rozmiary i regionalne zróżnicowanie polskiego
rynku nieruchomości rolnych
Wstęp
Rynek nieruchomo ci jako sektorowy segment rynku, wyodr bniony ze
wzgl du na specyﬁczne, wła ciwe tylko jemu cechy strukturalne i funkcjonalne, w literaturze przedmiotu nie jest jednolicie deﬁniowany. W ród licznych
deﬁnicji, prezentowanych przez ró nych autorów, uwag zwraca uj cie systemowe, traktuj ce rynek nieruchomo ci jako system, zło ony z powi zanych
ze sob ró nymi relacjami podsystemów [Bryx 2006]. System ten to układ
dynamiczny, którego funkcjonowanie jest wypadkow oddziaływania czynników ekonomicznych, politycznych, prawnych i społecznych [Kucharska-Stasiak 2006] oraz silnych wpływów instytucjonalnych [Zał czna 2010]. Wymienione czynniki, postrzegane zarówno w kategorii warunków sprzyjaj cych
rozwojowi tego rynku, jak i barier jego rozwoju [Kucharska-Stasiak 2001], tworz tzw. otoczenie rynku. Szeroko rozumiane otoczenie w poł czeniu z cechami
nieruchomo ci – ich lokalizacj , typem i rodzajem praw na nich ustanowionych,
to podstawowe obszary, w których upatruje si ródeł ryzyka na rynku nieruchomo ci [Siemi ska 2006].
Rozwa aj c potencjalne kierunki inwestowania na rynku nieruchomo ci,
nale y zwrócić uwag na stosowany powszechnie dla potrzeb analitycznych podział tego rynku na segmenty, uwzgl dniaj cy funkcje i przeznaczenie u ytkowe
nieruchomo ci. Wyodr bniony na jego podstawie rynek nieruchomo ci rolnych1,
1
Nieruchomo ci rolne to nieruchomo ci gruntowe kwalifikowane jako rolne, gdy z jednej strony
spełniaj kryterium wymienione w art. 46 kodeksu cywilnego, z drugiej za nie zostały – jak wynika z art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – przeznaczone w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego na cele inne ni rolne [Truszkiewicz 2017].
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podobnie jak inne segmenty rynku nieruchomo ci, obejmuje swoj struktur
funkcjonalno-organizacyjn podmioty i instytucje rynkowe oraz przedmioty obrotu, czyli nieruchomo ci. Ze wzgl du na brak wykładni normatywnej, poj cie
obrotu nieruchomo ciami rolnymi nie jest jednolicie interpretowane. W szerokim uj ciu (sensu largo) obejmuje ono wszystkie formy przeniesienia praw do
korzystania z nieruchomo ci. W uj ciu w skim (sensu stricto) odnosi si natomiast wył cznie do zmian własno ciowych dokonywanych w drodze czynno ci
cywilnoprawnych [Czechowski 2015]. Prawo własno ci, b d ce podstawowym
elementem prawidłowego funkcjonowania rynku [Bryx 2000], w przypadku
nieruchomo ci rolnych mo e być przenoszone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, lub uregulowa szczególnych. Do najcz ciej zawieranych umów
w obrocie tego typu nieruchomo ciami, poza umow sprzeda y i umow darowizny, zaliczyć nale y umow do ywocia oraz umow przekazania gospodarstwa
rolnego w zamian za rent lub emerytur [Czechowski 2015].
Nieruchomo ci rolne zaliczane do tzw. nieruchomo ci niezurbanizowanych [Hopfer 1997, Cymerman 2011] kojarzone s one głównie z obszarami
wiejskimi, choć zlokalizowane s równie w granicach administracyjnych
miast [Belniak i Uchman 2001]. Te ostatnie pełni jednak inne funkcje, b d c
istotnym składnikiem systemu przyrodniczego obszarów miejskich. Tylko ich
cz ć wykorzystywana jest do prowadzenia działalno ci rolniczej, podczas gdy
du y odsetek stanowi odłogi i ugory [Krzyk i in. 2013]. Grunty rolne b d ce u ytkami rolnymi w miastach, po nowelizacji ustawy o ochronie gruntów
rolnych i le nych2 stały si bardzo atrakcyjne dla inwestorów w zwi zku ze
zniesieniem wymogu uzyskania zgody ministra wła ciwego do spraw rolnictwa
i rozwoju wsi na zmian przeznaczenia oraz wnoszenia nale no ci i opłat z tytułu ich wył czenia z produkcji.

Metodyka badań
Celem artykułu jest okre lenie uwarunkowa , skali oraz struktury obrotu
nieruchomo ciami rolnymi w Polsce. Dla potrzeb jego realizacji wykorzystano w szczególno ci dane sprawozdawczo ci notarialnej udost pniane przez
Ministerstwo Sprawiedliwo ci, które od 1990 roku publikuje Instytut Rozwoju
Miast3. Umo liwiły one ukazanie zmian w liczbie i strukturze transakcji w skali
2

Zmiany wprowadzone ustaw z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i le nych, Dz.U. nr 237, poz. 1657.
3
Od pocz tku okresu transformacji Instytut Rozwoju Miast (wcze niej Instytut Gospodarki
Mieszkaniowej) publikuje „Monitoring polskiego rynku nieruchomo ci” w układzie rzeczowej
i regionalnej klasyfikacji zawartych transakcji [Kałkowski i Rydzik 2008].
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kraju i poszczególnych województw z uwzgl dnieniem ich podziału na rynkowe i nierynkowe. Zwrócono równie uwag na obrót nieruchomo ciami rolnymi
z udziałem cudzoziemców i regionalne zró nicowanie skali tego zjawiska na podstawie sprawozdawczo ci Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji.
Zakres czasowy opracowania obejmuje zasadniczo lata 2004–2013, przy
czym dla potrzeb prowadzonych analiz porównawczych, wykorzystano zarówno
okres poprzedzaj cy, jak i lata pó niejsze, bior c pod uwag dost pno ć danych
oraz mo liwo ci ich pozyskania z ró nych ródeł.

Ogólne tendencje na polskim rynku nieruchomości
rolnych w warunkach gospodarki rynkowej
Polski rynek nieruchomo ci w warunkach gospodarki rynkowej ma za sob
okresy przekształce , wyznaczaj cych kolejne fazy jego rozwoju. Jedn z charakterystycznych cech pierwszej z nich, przypadaj cej na lata 1989–1992, były
dynamiczne zmiany regulacji prawnych [Kucharska-Stasiak 2001]. Dla funkcjonowania rynku nieruchomo ci rolnych szczególne znaczenie ma wej cie
w ycie nowelizacji ustawy kodeks cywilny z 28 lipca 1990 roku4, która zniosła
praktycznie wszelkie istniej ce wcze niej ograniczenia w obrocie tego typu nieruchomo ciami. Dotyczyło to norm obszarowych, zasad podziału i dziedziczenia
gospodarstw oraz zakupu gruntów pa stwowych [Ostrowski 1996].
Efekty liberalizacji obrotu nieruchomo ciami rolnymi zacz ły si uwidaczniać po 1992 roku w zwi zku z realizacj transakcji wcze niej „zatrzymanych” ze
wzgl du na niekorzystne przepisy emerytalne [Ostrowski 1998], co przekładało
si głównie na skal obrotu pozarynkowego. Na zwi kszenie liczby realizowanych transakcji rynkowych korzystny wpływ miały warunki nabywania gruntów
Zasobu Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, co wi zało si z mo liwo ci zwolnienia na okres 5 lat z podatku rolnego przy ich zakupie, niezale nie od nabytej
powierzchni. Po 1996 roku, w którym zanotowano rekordow sprzeda tego rodzaju gruntów (193 tys. ha), przepisy nie były ju tak korzystne dla nabywców
w zwi zku z wprowadzeniem kryterium obszarowego (100 ha), powy ej którego
wspomniane preferencje nie miały zastosowania [Wo 2007]. Okres bezpo rednio poprzedzaj cy integracj Polski z Uni Europejsk cechowała stagnacja na
rynku nieruchomo ci rolnych. Niewielkie o ywienie wyst piło okresowo po zapowiedziach wprowadzenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, poniewa
znajomo ć nowych regulacji w powi zaniu z przewidywanym wzrostem cen zie-

4

Weszła w ycie 1 pa dziernika 1990 roku.
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mi rolnej oraz spodziewanymi korzy ciami z jej posiadania w okresie poakcesyjnym, dopingowały do ﬁnalizowania planowanych transakcji (rys. 1).

Rysunek 1
Obrót nieruchomo ciami rolnymi w Polsce w latach 1990–2003
ródło: Opracowanie własne na podstawie Kałkowski [ 2011].

Ograniczenia w obrocie nieruchomo ciami rolnymi, które weszły w ycie
16 lipca 2003 roku, szczególnie w pocz tkowym okresie ich funkcjonowania
budziły wiele kontrowersji i negatywnych ocen. Zwracano uwag m.in. na to,
e przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego s niesprecyzowane oraz
zawieraj wiele nieostrych i niedookre lonych wyra e [Czerwi ska-Koral
2016]. Ustawa niew tpliwie skomplikowała obrót nieruchomo ciami rolnymi,
co wi zało si z mo liwo ci korzystania przez Agencj Nieruchomo ci Rolnych
z uprawnie w postaci prawa pierwokupu i prawa nabycia. Zwi zane z tym monitorowanie rynku nieruchomo ci rolnych, napotykało bowiem trudno ci w postaci braku okre lenia w ustawie limitu powierzchni poni ej którego nie stosuje
si jej przepisów oraz problemów z ustalaniem przeznaczenia nieruchomo ci
obj tych transakcjami w zwi zku z wyga ni ciem planów zagospodarowania
przestrzennego w wielu gminach [Klank 2006].
Wpływ integracji z Uni Europejsk oraz obj cie polskiego rolnictwa wspóln polityk roln , zacz ły si uwidaczniać w zasadzie po 2005 roku, czego wyrazem jest o ywienie obrotu gruntami rolnymi oraz systematyczny wzrost ich cen
transakcyjnych, którego nie zakłóciły nawet zawirowania zwi zane z globalnym
kryzysem gospodarczym [ elazowski 2014]. Tendencje i kierunki zmian cen
sprzeda y gruntów pa stwowych były przy tym zbie ne z notowanymi na rynku
prywatnym.
Dynamiczny wzrost cen nieruchomo ci rolnych to niew tpliwie najbardziej
widoczny efekt integracji z Uni Europejsk . Innym charakterystycznym zjawi-
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skiem jest wzrost znaczenia obrotu rynkowego tego rodzaju nieruchomo ciami,
maj cy odzwierciedlenie w trwałej zmianie struktury realizowanych transakcji
(rys. 2). Tego typu zmiana jako ciowa jest korzystna m.in. z punktu widzenia
rozwoju polskiego sektora rolnego. Z analiz prowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej wynika bowiem, e obrót o charakterze rynkowym sprzyja procesowi koncentracji gruntów, z kolei przepływy
rodzinne, jako forma obrotu nierynkowego, skutkuj stagnacj w zakresie struktury agrarnej [Kowalski 2015]. Z zapisów notarialnych dotycz cych przenoszenia własno ci nieruchomo ci rolnych wynika, e w latach 2004–2013 transakcje
rynkowe stanowiły 54,7%. W analogicznym okresie w latach 1994–2003 było to
odpowiednio o 5,4 p.p. mniej (tab. 1). Nale y przy tym zaznaczyć, e w porównaniu do lat 1994–2003 zrealizowano ł cznie o ponad 234 tys. mniej transakcji
nieruchomo ciami rolnymi, co w głównej mierze wynika z du ej aktywno ci
transakcyjnej na analizowanym rynku w latach 1995–1997. Z 26,9 do 25,4%
zmniejszył si równie udział transakcji tego rodzaju nieruchomo ciami w transakcjach nieruchomo ciami ogółem. Dla porównania w 1990 roku kształtował si
on na poziomie ponad 51% [Kałkowski 2011].

Rysunek 2
Obrót nieruchomo ciami rolnymi w Polsce w latach 2004–2013
ródło: Opracowanie własne na podstawie Kałkowski [2011, 2015].

Regionalne zróżnicowanie liczby i struktury transakcji
nieruchomościami rolnymi
Poj cie rynku nieruchomo ci jest ci le zwi zane z jego wymiarem przestrzennym, przejawiaj cym si nie tylko zasi giem geograﬁcznym, w którego
granicach zlokalizowane s nieruchomo ci tworz ce ten rynek, ale tak e prze-
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strzennym zasi giem poda y, popytu i cen danego typu nieruchomo ci [Cellmer
1999]. W zale no ci od wielko ci obszaru obj tego badaniem wyró nić mo na
rynek krajowy, jako obszar podstawowy, oraz mniejsze rynki regionalne i lokalne. W niniejszym opracowaniu dla potrzeb okre lenia uwarunkowa i skali
zró nicowania rynku wykorzystano administracyjny podział kraju, wyodr bniaj c w ten sposób 16 rynków wojewódzkich, które poddano nast pnie analizie
w zakresie wybranych cech.
Tabela 1
Polski rynek nieruchomo ci rolnych według województw – analiza porównawcza dla lat 1994–
–2003 i 2004–2013
Transakcje nieruchomo ciami
rolnymi
Województwa

razem

Udział transakcji
nieruchomo ciami rolnymi

w tym rynkowe
[%]

w transakcjach
w transakcjach
nieruchomo- nieruchomo ciami
ciami ogółem
rolnymi ogółem
[%]
[Polska = 100]

1994–
–2003
93 087

2004–
–2013
69 211

1994–
–2003
66,3

2004–
–2013
65,5

1994–
–2003
18,8

2004–
–2013
12,9

1994–
–2003
5,2

2004–
–2013
4,4

Dolno ląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

82 528

71 801

61,0

60,9

27,1

24,3

4,6

4,6

258 283

208 653

50,4

53,9

56,3

52,9

14,4

13,3

Lubuskie

28 722

31 882

71,3

75,6

15,8

23,6

1,6

2,0

Łódzkie

123 532

110 170

44,2

52,0

31,1

28,5

6,9

7,0

Małopolskie

155 038

143 096

31,4

46,0

29,6

25,1

8,6

9,2

Mazowieckie

256 003

211 246

46,4

51,6

33,2

23,2

14,2

13,5

Opolskie

47 592

44 421

59,2

63,6

24,8

25,4

2,6

2,8

Podkarpackie

166 384

156 439

36,3

45.2

46,0

46,1

9,2

10,0

Podlaskie

108 219

84 200

50,2

50,6

49,3

44,6

6,0

5,4

Pomorskie

61 226

58 048

66,3

66,6

17,6

15,9

3,4

3,7

69 276

48 007

32,5

48,7

13,5

7,9

3,8

3,1

więtokrzyskie 93 314
Warmińsko72 810
-mazurskie
Wielkopolskie 119 775
Zachodniopo64 089
morskie
1 799
Polska ogółem
872

99 884

40,4

45,9

46,5

48,5

5,2

6,4

60 857

66,1

71.5

29,6

24,1

4,0

3,9

106 000

56,4

57,8

24,3

21,1

6,7

6,8

61 411

71,5

73,5

18,4

20,4

3,6

3,9

1 565
326

49,5

54,7

27,0

25,4

100,0

100,0

ląskie

ródło: Opracowanie własne na podstawie Kałkowski [2011, 2015].
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Dane przedstawione w tabeli 1 dotycz ce lat 2004–2013 wskazuj na istotne
zró nicowanie poszczególnych rynków wojewódzkich w zakresie liczby realizowanych transakcji nieruchomo ciami rolnymi. Nale y przy tym zaznaczyć,
e w porównaniu z analogicznym okresem lat 1994–2003, nie nast piły istotne
zmiany w ich strukturze przestrzennej. Niezmiennie rynki pi ciu województw
(mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego) reprezentowały ł cznie ponad połow rynku krajowego. Dla porównania udział
pi ciu najmniej aktywnych rynków (lubuskie, opolskie, l skie, pomorskie i zachodniopomorskie) nie przekraczał 16%.
W latach 2004–2013 przeprowadzono ł cznie ponad 850 tys. rynkowych
transakcji dotycz cych nieruchomo ci rolnych, przy czym zdecydowanie najwi ksz ich cz ć (81,9%) stanowiła sprzeda realizowana przez podmioty
prywatne (tab. 2). Obrót z ich udziałem dominował w przypadku wszystkich
województw, mieszcz c si w przedziale od 51,7% w przypadku województwa lubuskiego do 95,5% w województwie małopolskim. Najwi cej tego typu
transakcji w uj ciu ilo ciowym zrealizowano w analizowanym okresie na terenie województwa lubelskiego, a najmniej w województwie l skim. Udział tych
województw w transakcjach realizowanych w skali kraju wynosił odpowiednio
13,1 i 2,7%.
Du y udział obrotu prywatnego w strukturze rynkowych transakcji nieruchomo ciami wi zać nale y ze struktur własno ci gruntów w Polsce, wskazuj c na dominacj osób ﬁzycznych, w których r kach pozostaje 57,8% powierzchni ogólnej kraju. Na drugim miejscu jest Skarb Pa stwa (33,9%), a na trzecim
jednostki samorz du terytorialnego z zaledwie 4% udziałem [Przewi likowska
2016]. Przewaga własno ci prywatnej widoczna jest w jeszcze wi kszym stopniu
w u ytkach rolnych, w przypadku których do osób ﬁzycznych nale y 75% powierzchni gruntów zaliczanych do tej kategorii (66% powierzchni w miastach).
Skarb Pa stwa jest wła cicielem zaledwie 19% (15% w miastach), a samorz dy
terytorialne skupiaj w swoich r kach 2% tego typu gruntów w skali kraju i 13%
w miastach.
Zasoby u ytków rolnych, uwzgl dniaj c podział administracyjny kraju, nie
s rozmieszczone równomiernie. Najwi kszym potencjałem, mierzonym ich
udziałem w powierzchni geodezyjnej, charakteryzuj si województwa łódzkie,
lubelskie i mazowieckie. Bliskie redniej krajowej s województwa dolno l skie, małopolskie i podlaskie, a znacznie poni ej jej poziomu plasuje si województwo lubuskie [Klusek 2014].
W latach 2004–2013 udział Skarbu Pa stwa i gmin w ogólnej liczbie transakcji sprzeda y nieruchomo ci rolnych kształtował si na poziomie 18,1%, co
w porównaniu do lat 1994–2003 oznacza spadek o 2,3 p.p. Najwi cej tego typu
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transakcji realizowano na terenie województw podkarpackiego, warmi sko-mazurskiego i zachodniopomorskiego (tab. 2).
Powierzchnia gruntów rolnych posiadanych przez Skarb Pa stwa stale si
zmniejsza, czego najwa niejsz przyczyn jest zbywanie gruntów wchodz cych
w skład Zasobu Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, którego wielko ć w latach
2001–2014 zmniejszyła si o ponad połow [Przewi likowska 2016]. Przepisy
wprowadzone ustaw z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzeda y nieruchomo ci Zasobu Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa oraz zmianie niektórych
ustaw5 zmieniły priorytety w zakresie gospodarowania gruntami Zasobu, przenosz c punkt ci ko ci na ich wydzier awianie. W efekcie powierzchnia grunTabela 2
Polski rynek nieruchomo ci rolnych według województw – transakcje rynkowe (dane skumulowane za lata 2004–2013)
Transakcje rynkowe
razem
Województwa
liczba

w tym sprzeda przez

[%]
(Polska =
100)

Skarb Państwa lub
gminę
liczba

%

inne osoby
liczba

%

Dolno ląskie

45 352

5,3

12 672

27,9

32 680

72,1

Kujawsko-pomorskie

43 704

5,1

5 023

11,5

38 681

88,5

Lubelskie

112 554

13,1

13 506

12,0

99 048

88,0

Lubuskie

24 115

2,8

11 642

48,3

12 473

51,7

Łódzkie

57 316

6,7

7 975

13,9

49 341

86,1

Małopolskie

65 766

7,7

2 959

4,5

62 807

95,5

Mazowieckie

108 908

12,7

8 970

8,2

99 938

91,3

Opolskie

28 238

3,3

5 521

19,6

22 717

80,4

Podkarpackie

70 693

8,2

18 311

25,9

52 382

74,1

Podlaskie

42 589

5,0

7 410

17,4

35 179

82,6

Pomorskie

38 635

4,5

8 762

22,7

29 873

77,3

ląskie

23 367

2,7

2 278

9,7

21 089

90,3

więtokrzyskie

45 815

5,3

8 183

17,9

37 632

82,1

Warmińsko-mazurskie

43 531

5,1

17 880

41,1

25 651

58,9

Wielkopolskie

61 252

7,1

7 146

11,7

54 106

88,3

Zachodniopomorskie

45 147

5,3

17 204

38,1

27 943

61,9

Polska ogółem

856 982

100,0

155 442

18,1

701 540

81,9

ródło: Opracowanie własne na podstawie Kałkowski [2011, 2015].
5
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tów sprzedanych w 2016 roku wynosiła zaledwie 17 708 ha, wobec 76 700 ha
w 2015 roku i 120 600 ha w 2014 roku [Biuletyn 2017].
Analiza danych udost pnianych od 2003 roku przez Główny Urz d Statystyczny wskazuje na dynamiczny wzrost warto ci transakcji sprzeda y nieruchomo ci rolnych, co w głównej mierze jest wynikiem wzrostu ich cen jednostkowych [Zał czna 2016]. Ceny te uzale nione s od wielu czynników, w ród
których coraz wi ksze znaczenie ma tzw. renta poło enia. Decyduje ona o zainteresowaniu gruntami rolnymi ze strony „inwestorów zewn trznych”, co wi e
si z ich konwersj na inne cele. Rent poło enia mo na zdeﬁniować jako swego
rodzaju premi przejawiaj cej si na ró ne sposoby atrakcyjnej lokalizacji. Stanowi ona pewien potencjał, który w por dostrze ony i odpowiednio wykorzystany mo e przynie ć mniej lub bardziej wymierne korzy ci [Ossowska 2012].
Rozwój cywilizacyjny powoduje stopniowe zacieranie si granic mi dzy
miastem a wsi , co jest szczególnie widoczne na obrze ach du ych aglomeracji
miejskich [Scorson 2004]. Prowadzone analizy wskazuj na kształtowanie si
w strefach podmiejskich specyﬁcznego dla nich rynku gruntów rolnych. Bior c
pod uwag ró nice w poziomie cen rynkowych, mo na dokonać jego podziału na trzy zasadnicze segmenty: gruntów nabywanych dla potrzeb prowadzenia
działalno ci rolniczej, gruntów postrzeganych jako potencjalne grunty budowlane oraz gruntów o wysokich walorach przyrodniczych, nabywanych dla potrzeb
rekreacyjnych [Krajewska 2011].
Obrazu polskiego rynku nieruchomo ci rolnych dopełniaj transakcje pozarynkowe, dokonywane bez u ycia pieni dzy, do których zalicza si darowizny,
spadki i umowy zbycia, głównie gospodarstw rolnych, za wypłat wiadcze
z ubezpieczenia społecznego. W latach 2004–2013 stanowiły one ł cznie 45,3%
transakcji ogółem, przy czym najwi ksza ich cz ć przypada na województwa:
mazowieckie, lubelskie, podkarpackie i małopolskie (tab. 3).
Z analizy struktury pozarynkowych transakcji nieruchomo ciami rolnymi
wynika, e w latach 2004–2013 zdecydowanie najwi ksz ich cz ć stanowiły
darowizny (77,6%), których udział w porównaniu z analogicznym okresem lat
1994–2003 wzrósł o 21,5 p.p. Na drugim miejscu plasowały si umowy zbycia
nieruchomo ci za uzyskanie wiadczenia z ubezpieczenia społecznego (11,5%),
a pozostał cz ć stanowiły działy spadku i zniesienie współwłasno ci (8,0%)
oraz umowy o do ywocie (2,9%).
Transakcje pozarynkowe trwale zwi zane z zasobami nieruchomo ci podlegaj procesom demograﬁcznym i historycznie uwarunkowanym zwyczajom
społecznym [Kałkowski i Kara 2016]. W uj ciu dynamicznym widoczny jest
systematyczny spadek ich udziału w transakcjach nieruchomo ciami rolnymi
ogółem. Na pocz tku polskiej transformacji ustrojowej kształtował si on na poziomie ponad 70%, w 1994 roku było to 59%, a w 2004 roku odpowiednio 51%
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Tabela 3
Polski rynek nieruchomo ci rolnych według województw – transakcje pozarynkowe (dane
skumulowane za lata 2004–2013)
Transakcje pozarynkowe
razem

Województwa
liczba

w tym

[%]
(Polska
=100)
3,7

liczba

[%]

liczba

[%]

19 682

82,5

4 177

17,5

darowizny

inne

Dolno ląskie

23 859

Kujawsko-pomorskie

28 097

4,0

19 812

70,5

8 285

29,5

Lubelskie

96 099

13,6

75 918

79,0

20 181

21,0

Lubuskie

7 767

1,1

6 784

87,3

983

12,7

Łódzkie

52 854

7,5

39 161

74,1

13 693

25,9

Małopolskie

77 330

10,9

56 606

73,2

20 724

26,8

Mazowieckie

102 338

14,4

79 381

77,6

22 957

22,4

Opolskie

16 183

2,3

11 769

72,7

4 414

27,3

Podkarpackie

85 746

12,1

72 054

84,0

13 692

16,0

Podlaskie

41 611

5,9

30 416

73,1

11 195

26,0

Pomorskie

19 413

2,7

15 351

79,1

4 062

20,9

24 640

3,5

19 936

80,9

4 704

19,1

ląskie
więtokrzyskie
Warmińsko-mazurskie

54 069

7,6

43 390

80,2

10 679

19,8

17 326

2,4

14 177

81,8

3 149

18,2

Wielkopolskie

44 748

6,3

31 486

70,4

13 262

29,6

Zachodniopomorskie

16 264

2,3

13 706

84,3

2 558

15,7

Polska ogółem

708 344

100,0

549 629

77,6

158 715

22,4

ródło: Opracowanie własne na podstawie Kałkowski [2011, 2015].

[Kałkowski 2011]. W 2013 roku zrealizowane w skali kraju transakcje pozarynkowe stanowiły ł cznie niewiele ponad 40% ogółu transakcji nieruchomo ciami
rolnymi. Najmniej tego typu transakcji realizowano niezmiennie na terenie województw: lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego [Kałkowski 2015].

Regionalne zróżnicowanie zjawiska nabywania
nieruchomości rolnych przez cudzoziemców
W Polsce obowi zuje zasada, e aby nabyć nieruchomo ć obywatele innych
pa stw musz uzyskać stosowne zewzwolenie, co reguluje ustawa z 24 marca
1920 roku o nabywaniu nieruchomo ci przez cudzoziemców6. Mimo e w przy6
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wołanej ustawie u ywane jest poj cie nieruchomo ci rolnej, termin ten nie został
w niej zdeﬁniowany. Brak takiej deﬁnicji, przy rozbie no ciach w deﬁniowaniu
tego poj cia w innych aktach prawnych, skutkował wieloma problemami natury
praktycznej zwi zanymi z kwaliﬁkowaniem konkretnej nieruchomo ci jako rolnej. Miało to m.in. znaczenie dla okre lenia, czy w ramach zainicjowanej przez
cudzoziemca sprawy administracyjnej wła ciwy minister do spraw rolnictwa
i rozwoju wsi mógł wnie ć sprzeciw wobec nabycia przez niego tego rodzaju
nieruchomo ci. Problemów interpretacyjnych do wiadczały równie s dy powszechne w ramach dokonywanej przez nie oceny wa no ci zakwestionowanych transakcji [S czkowski 2017].
Obowi zuj ca obecnie ustawa o nabywaniu nieruchomo ci przez cudzoziemców była wielokrotnie nowelizowana. Najistotniejsza co do skutków prawnych zmiana podyktowana była konieczno ci dostosowania polskiego prawa
do prawa Unii Europejskiej i wynikaj cych z niego podstawowych zasad wspólnotowego rynku wewn trznego, w tym zasady swobody przepływu kapitału
obejmuj cej równie inwestycje w nieruchomo ci. Z dniem 1 maja 2004 roku
usuni to ograniczenia dotycz ce nabywania nieruchomo ci przez obywateli
i przedsi biorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyj tek stanowiły nieruchomo ci rolne i le ne, do których miał zastosowanie wynegocjowany
dwunastoletniletni okres przej ciowy.
Jak wynika ze sprawozda Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji w latach 2004–2013 cudzoziemcy nabyli na podstawie zezwole i bez
konieczno ci ich uzyskania grunty o powierzchni nieprzekraczaj cej 0,2% powierzchni ogólnej kraju [Klusek 2016], z czego grunty rolne stanowiły niewiele
ponad 10%. Z analizy struktury nabytej powierzchni mo na wnioskować, e najwi kszym ich zainteresowaniem cieszyły si nieruchomo ci zlokalizowane na
terenie województw wielkopolskiego, dolno l skiego i mazowieckiego. Znacznie mniej atrakcyjne były dla nich inne lokalizacje, w województwach podlaskim i podkarpackim (tab. 4).
W zwi zku z zagro eniem, e po upływie okresu przej ciowego ziemia
rolna w Polsce b dzie przedmiotem wzmo onego zainteresowania nabywców
z innych krajów Unii Europejskiej, uchwalono ustaw z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzeda y nieruchomo ci Zasobu Własno ci Rolnej Skarbu
Pa stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dokonała ona licznych zmian w treci obowi zuj cej obecnie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego7 reguluj cej
obrót nieruchomo ciami rolnymi stanowi cymi własno ć prywatn oraz ustawy

7

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. z 2016, poz. 2052
z pó n. zm.
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Tabela 4
Nieruchomo ci rolne nabyte przez cudzoziemców według województw (dane skumulowane
za lata 2004–2013)
Powierzchnia nabytych przez cudzoziemców gruntów rolnych

Województwa

w ha

Dolno ląskie

387,56

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

w [%]
nabytej powierzchni
nieruchomo ci
rolnych
gruntowych
i le nych

Polska = 100

8,2

95,7

10,0

135,62

11,9

96,8

3,5

151,15

17,4

96,3

3,9

Lubuskie

313,36

16,7

98,6

8,1

Łódzkie

261,53

8,5

85,5

6,7

Małopolskie

199,79

11,8

92,0

5,2

Mazowieckie

352,98

6,0

82,8

9,1

Opolskie

204,48

11,0

98,5

5,3

Podkarpackie

102,18

12,7

80,6

2,6

Podlaskie

105,89

20,2

95,1

2,7

Pomorskie

225,72

12,4

98,7

5,8

235,84

4,7

67,9

6,1

ląskie

249,57

27,5

91,4

6,4

Warmińsko-mazurskie

więtokrzyskie

190,97

13,3

89,4

4,9

Wielkopolskie

500,05

14,3

96,3

12,9

Zachodniopomorskie

265,32

13,3

96,4

6,8

3 881,64

10,5

90,9

100

Polska ogółem

ródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomo ci przez cudzoziemców za lata 2004–2014.

o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi skarbu pa stwa8 odnosz cej si
do obrotu gruntami pa stwowymi.
Nowo wprowadzone regulacje wpisuj si w rozwi zania, jakie w zakresie
kontroli obrotu gruntami rolnymi funkcjonuj w prawodawstwie innych krajów
Unii Europejskiej. W przypadku tzw. starych krajów wspólnoty ró nego rodzaju
ograniczenia w tym zakresie stosuj m.in. Francja, Niemcy czy Dania. Z „nowych” krajów członkowskich jako pierwszy ustaw o obrocie gruntami rolnymi
8

Ustawa z dnia 19 pa dziernika 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu
Pa stwa, Dz.U. z 2016, poz. 1491 z pó n. zm.

113
uchwalił parlament W gier, warunkuj c ich nabycie posiadaniem kwaliﬁkacji
rolniczych lub prowadzeniem na terenie tego kraju udokumentowanej działalnoci rolniczej [Stankiewicz 2015].

Podsumowanie
Polski rynek nieruchomo ci rolnych charakteryzuje si du ym zró nicowaniem regionalnym, czego wyrazem jest udział poszczególnych rynków wojewódzkich w transakcjach rozpatrywanych zarówno w uj ciu ogólnym, jak
i w podziale na transakcje rynkowe i pozarynkowe. Najwi ksz aktywno ci
w tym zakresie charakteryzuj si województwa lubelskie, mazowieckie i podkarpackie. W latach 2004–2013 transakcje gruntami rolnymi stanowiły około
1/4 obrotów na rynku nieruchomo ci w kraju, przy czym udział ten wykazuje
stał tendencj spadkow .
Na rozmiary i struktur transakcji wpływa wiele czynników, z których wi kszo ć ma charakter makroekonomiczny i stanowi element prowadzonej przez
pa stwo polityki rolnej. W tym kontek cie zasoby gruntów rolnych i ich rozdysponowanie, zarówno na rynku prywatnym, jak i pa stwowym, stanowi jeden
z kluczowych elementów programu restrukturyzacji polskiego rolnictwa i jego
dostosowywania do wymogów konkurencyjnego rynku europejskiego.
Na rozwój polskiego rynku nieruchomo ci rolnych ograniczony wpływ maj
inwestorzy zagraniczni, co wi e si z reglamentacj transakcji realizowanych
z ich udziałem, wynikaj c z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu
nieruchomo ci przez cudzoziemców. W latach 2004–2013 nabyli oni ł cznie
w sposób bezpo redni ponad 3 880 ha, co stanowi zaledwie 10% nabytych przez
cuzoziemców nieruchomo ci gruntowych. Najwi kszym ich zainteresowaniem,
bior c pod uwag kryterium powierzchniowe, cieszyły si grunty rolne zlokalizowane na terenie województw wielkopolskiego, dolno l skiego i mazowieckiego. Skala tego zjawiska była natomiast znacznie mniejsza w przypadku takich
województw jak podlaskie czy podkarpackie.
W kontek cie przepisów wymienionej ustawy w przypadku nabywania
nieruchomo ci rolnych przez cudzoziemców zastosowanie maj regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.
Ich nowelizacja w drodze ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu
sprzeda y nieruchomo ci Zasobu Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa oraz zmianie niektórych ustaw, w istotny sposób ograniczyła mo liwo ci obrotu tego typu
nieruchomo ciami, co dotyczy wszystkich nabywców bez wzgl du na obywatelstwo czy kraj pochodzenia. Wprowadzone zmiany ze wzgl du na ich zakres były
i nadal pozostaj tematem licznych publikacji, analiz i wypowiedzi przedstawi-
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cieli ró nych rodowisk, w tym specjalistów z zakresu prawa rolnego, rolników
i zrzeszaj cych ich organizacji. Z perspektywy krótkiego czasu, jaki upłyn ł od
wej cia w ycie nowych przepisów, trudno w sposób jednoznaczny szacować
ich skutki. Szczegółowa, a co si z tym wi e bardziej wiarygodna ocena, b dzie
mo liwa dopiero w dłu szej perspektywie.
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Abstrakt
Rynek nieruchomo ci nie jest rynkiem jednolitym, w zwi zku z tym, w zale no ci od przyj tych kryteriów, mo na dokonać jego podziału na ró ne segment. Do najcz ciej stosowanych kryteriów klasyﬁkacji tego rynku, dla potrzeb
prowadzonych analiz, zaliczyć nale y kryterium przedmiotowe. Uwzgl dnia ono
funkcje pełnione przez nieruchomo ci, a jednym z segmentów wyodr bnianych
na jego podstawie jest rynek nieruchomo ci rolnych.
Dane dotycz ce obrotu nieruchomo ciami rolnymi w skali kraju i poszczególnych województw mog być wykorzystane dla ró nych celów, w szczególno ci dla potrzeb wyznaczania kierunków przekształce strukturalnych w rolnictwie. W tym kontek cie istotne jest poznanie uwarunkowa tego zjawiska, jego
nat enia oraz struktury, co jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomo ci, nieruchomo ci rolne, województwa

Size and Regional Differences in the Polish Agricultural
Property Market
Abstract
The property market is not a unite market and therefore depending on employed criteria can be divided into various segments. In order to provide an analysis the objective criterion is most often used. It reﬂects functions of particular
properties and on such basis the segment of agricultural properties can be distinguished.
The data on agricultural property sales in the whole country scale as well as
in provinces can be employed for various purposes, particularly for deﬁning of
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structural changes in agriculture. In order to do so it is necessary to recognise the
background of the property sales, their scope and structure which is the topic of
the paper.
Key words: property market, agricultural properties, provinces
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Wynagrodzenia i wydajność pracy w rolnictwie
polskim na tle pozostałych krajów Unii
Europejskiej
Wstęp
Poprawa ekonomicznej wydajno ci pracy1 determinuje wy szy poziom dobrobytu społecze stwa (bogactwa konsumentów). Przyczynia si do tego przede
wszystkim poprawa technicznego uzbrojenia pracy oraz poprawa jej organizacji. Optimum producenta wyznacza punkt zrównania si wynagrodzenia danego
czynnika z jego produktywno ci (wydajno ci ) kra cow . Dopuszczalne wynagrodzenie pracy okre la przychód kra cowy tego czynnika produkcji lub jego
koszt kra cowy [Rembisz 2013]. Mi dzy czynnikami produkcji istnieje cisła
współzale no ć, gdy ich wielko ci harmonicznie dopasowuj si w procesie
gospodarczym.
Wydajno ć pracy wi e si z optymalnym wykorzystaniem zasobów gospodarstwa rolnego, które determinuje zarówno konkurencyjno ć poszczególnych
gospodarstw rolnych, jak równie całego sektora na europejskim oraz wiatowym rynku [Mrówczy ska-Kami ska 2012]. Niew tpliwie, wydajno ć pracy
w rolnictwie zale y od jej technicznego uzbrojenia oraz od wielko ci areału u ytków rolnych (UR) przypadaj cego na zatrudnionego [Czy ewski, Kryszak 2016,
Kusz, Misiak 2017]. Redukcja obecnego poziomu zatrudnienia (która stopniowo

Wyró nia si społeczn , ekonomiczn oraz techniczn wydajno ć pracy.

1
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zachodzi2), zwi kszanie powierzchni gospodarstw rolnych i w efekcie skali produkcji (równie powoli zachodz 3) oraz wzrost nakładów kapitału to zało enia
konieczne dla dalszego rozwoju sektora rolnego. Dopiero one pozwol osi gn ć
trwał i stabiln popraw wydajno ci pracy, a co za tym idzie, równie wynagrodze rolników [Gadomski 2015].
Najwy szy udział aktywnych zawodowo w rolnictwie w ród pa stw Unii
Europejskiej (UE) w ogólnej liczbie ludno ci wykazuj Polska (ok. 10%) i Grecja (ok. 6%). Dane te wiadcz o du ym dystansie dziel cym Polsk od pozostałych pa stw Unii Europejskiej, gdzie udział ten cz sto oscyluje wokół 1–2%
(Holandia, Belgia, Dania).
Celem niniejszej pracy jest analiza relacji mi dzy wynagrodzeniem pracy
(dost pne dane dotycz pracowników najemnych, niemniej jednak pozwalaj
nakre lić ogólne tendencje) a jej wydajno ci w krajach Unii Europejskiej (UE),
jak równie ocena zró nicowania tych wielko ci wewn trz Wspólnoty. Na podstawie danych liczbowych Eurostatu pokazano aktualne relacje tych warto ci oraz ich
zmienno ć w czasie. Dane empiryczne odniesiono do teoretycznych zało e (relacji wzorcowych – por. zało enia analityczne). Celem była równie weryﬁkacja
wyników bada własnych w odniesieniu do teorii oraz dorobku innych autorów.

Odniesienie do literatury
Wskazuje si , e wydajno ć pracy to jeden z najwa niejszych elementów
decyduj cych o poziomie efektywno ci produkcji w rolnictwie. Zdeterminowana jest ona przez zespół czynników, takich jak struktura agrarna rolnictwa, liczba
pracuj cych w rolnictwie i ich poziom przygotowania zawodowego, organizacja
pracy, a przede wszystkim poprzez post p techniczny. Poziom zaawansowania
technicznego rolnictwa decyduje m.in. o poziomie technicznego uzbrojenia pracy. Z reguły niska warto ć technicznego uzbrojenia pracy niekorzystnie wpływa na efektywno ć wykorzystania siły roboczej [Goła , Kozera 2008, Nowak
2011].
2

Wraz z rozwojem gospodarczym maleje znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej, w zatrudnieniu, a tak e w kreowaniu produktu krajowego brutto (takie procesy maj miejsce w Polsce). Nowoczesny sektor rolny coraz silnej staje si powi zany z innymi działami gospodarki
narodowej. Obecnie tylko 10% mieszka ców wsi utrzymuje si jedynie z rolnictwa. Stanowi to
zarazem około 10% całego społecze stwa [Góral 2017]. Badania J. W sowicza [2013] pokazuj ,
e spadek zatrudnienia w rolnictwie o blisko 18% przyczynił si do wzrostu wydajno ci pracy
o 8% (w latach 2004–2011).
3
Z danych GUS wynika, e maleje liczba gospodarstw najmniejszych, wzrasta za liczba gospodarstw o areale powy ej 15 ha oraz powy ej 100 ha UR. Wzrosła rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego z 9,91 ha w 2007 roku do 10,65 ha w 2017 roku [GUS, ARiMR 2017].
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Warto ć dodana jest jedn z najbardziej zobiektywizowanych kategorii
oceny efektywno ci przedsi biorstw stosowan w ocenie wydajno ci pracy. Jej
istota wynika z tego, e mierzy ona wydajno ć pod k tem widzenia warto ci
wnoszonych przez kapitał ludzki w stosunku do kosztów materialnych pochodz cych z zewn trz. Stanowi wa ne kryterium zdolno ci generowania warto ci
dla wła cicieli [Goła 2010a].
W artykule przyj to, e wynagrodzenie czynnika pracy jest zgodne z warto ci dodan , jak wnosi do całej warto ci produktu, czyli z jego produktywno ci
[Clark 1899]. Poziom wynagrodzenia, zgodnie z podej ciem tego autora i przyj tym pogl dem w mikroekonomii, okre lony jest przez produktywno ć kra cow
czynnika, co wynika z warunków równowagi producenta. Relacja wynagrodzenia
do wydajno ci nie powinna być wi ksza od jedno ci (lub 100%). Relacja wynagrodzenia do jego ródła sﬁnansowania jest istot teorii jednostkowych kosztów
pracy (Unit Labour Costs), powszechnie wykorzystywanego miernika w pracach
OECD, czy Banku wiatowego.
Jednak wysoko ć wynagrodze 4 to zmienna zale na od wielu czynników egzogenicznych, w ród których kluczowe znaczenie ma poziom rozwoju gospodarczego danego kraju. Wraz z rozwojem gospodarczym relatywny udział sektorów
o niskiej warto ci dodanej (np. rolnictwa) powinien maleć. Przepływ siły roboczej
z sektorów o niskiej wydajno ci pracy do pozostałych (wła ciwa alokacja siły roboczej) stanowi jeden z istotnych czynników wpływaj cych na dynamik przeci tnej wydajno ci pracy oraz tempo wzrostu gospodarczego [Kosmalski 2010,
D browska 2017].
W 2016 roku warto ć PKB wytworzonego w ci gu jednej przepracowanej
godziny (miara produktywno ci technicznej, któr posługuje si OECD) dla Polski wyniosła 32 USD (warto ć w cenach bie cych, zgodnie z parytetem siły nabywczej). W tym samym czasie rednia dla krajów UE wyniosła 53,6 USD, a dla
krajów strefy euro 59,8 USD. Luksemburg mógł pochwalić si warto ci przeszło
trzykrotnie wy sz od naszej, czyli 97,5 USD [D browska 2017]. Na rysunku 1
zobrazowano to niekorzystne dla Polski zestawienie. Warto dodać, e do takiej
sytuacji w du ej mierze przyczynia si polski sektor rolny, w którym wydajno ć
pracy jest najni sza w porównaniu do innych sektorów w całej gospodarce.
W 2016 roku w rolnictwie pracowało 10,6% wszystkich osób zatrudnionych
w polskiej gospodarce, ale wytwarzały one zaledwie 2,4% jej warto ci dodanej.
4

Kategoria wynagrodze dotyczy ograniczonej grupy osób w rolnictwie, poniewa wła ciciele
gospodarstw rolniczych uzyskuj z racji pracy w gospodarstwie dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, który stanowi zarówno opłat za zaanga owanie własnych czynników produkcji
w działalno ci operacyjnej gospodarstwa rolniczego (w tym równie opłat za wykonan prac ),
ale tak e za ryzyko podejmowane przez prowadz cego to gospodarstwo [Zegar 2008, Wasilewski,
Wasilewska 2011].
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Rysunek 1
Wydajno ć pracy (PKB na roboczogodzinę w gospodarce) w euro
ródło: https://www.obserwatorﬁnansowy.pl/tematyka/makroekonomia/najpierw-wydajnosc-potem-wynagrodzenia/ (dostęp: 30.08.2017)

To wyra nie pokazuje, jak niska jest ich wydajno ć pracy. Jeszcze gorzej polskie
rolnictwo wypada na tle rolnictwa unijnego, co zostało przedstawione w dalszej
cz ci pracy5.
Z analiz porównawczych prowadzonych przez W. Poczt i M. Kołodziejczak
[2004, 2008], M. Kołodziejczak i A Mrówczy ska-Kami ska [2008] oraz M. Kołodziejczak [2008a, 2014] wynika, e najwy sz wydajno ć pracy w rolnictwie
osi gały pa stwa północno-zachodniej UE (Wielka Brytania, Francja, Holandia,
Dania), najni sz – Polska, Litwa i W gry.
Polska wypada niekorzystnie na tle Unii Europejskiej, gdy porówna si poziom nakładów pracy w rolnictwie (AWU) w przeliczeniu na powierzchni u ytków rolnych (np. 100 ha). rednia warto ć tego wska nika w Unii Europejskiej
kształtuje si na poziomie 6 AWU na 100 ha u ytków rolnych. W Polsce jest ona
dwukrotnie wi ksza6. W Wielkiej Brytanii czy Danii oscyluje natomiast jedynie
wokół 2 AWU na 100 ha. Te niekorzystne statystyki powoli ulegaj poprawie,
o czym wiadcz dane zawarte w tabeli 1.
5

Nale y jednak zaznaczyć, e w Polsce funkcjonuje bardzo du o drobnych gospodarstw nieprodukuj cych na rynek, czyli nietowarowych (tzw. socjalnych). Jest to zjawisko dalece odmienne od struktury
rolnictwa pa stw Zachodniej Europy (Francji, Niemiec, Holandi czy Danii).
6

Nale y dodać, e w porównaniu z UE, w polskim rolnictwie jest najwi kszy odsetek gospodarstw prowadzonych przez osoby do 35. roku ycia i wynosi on około 15% przy redniej unijnej
na poziomie nieco ponad 6%.
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Tabela 1
Tendencje zmian w zakresie nakładów pracy (w AWU, 2005 = 100)
Wyszczególnienie

2000

2005 = 100

2010

2015

UE-27

121

100

78

69

UE-15

113

100

87

78

Polska

108

100

83

84

ródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 29.08.2017)
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Obja nienia: na osi OX przedstawiono syntetyczny miernik relacji między czynnikami produkcji, a na osi
OY syntetyczny miernik produktywno ci czynników produkcji (ziemi i pracy). PL – Polska, RU – Rumunia,
BG – Bułgaria, IT – Włochy, FR – Francja, ES- Hiszpania, CZ – Czechy, UK – Wielka Brytania, BE – Belgia, DK – Dania, NL – Holandia.

Rysunek 2
Typologia wybranych państw UE ze względu na mierniki syntetyczne relacji między czynnikami produkcji oraz ich efektywno ci
ródło: Opracowanie na podstawie Bear-Nawrocka i Markiewicz [2013].

Na rysunku 2 pokazano, jak niekorzystne s relacje mi dzy wszystkimi
czynnikami produkcji w polskim rolnictwie oraz jak negatywne skutki to za sob
niesie (małe efekty) w porównaniu do wyników innych pa stw [Bear-Nawrocka
i Markiewicz 2013, Duczkowska-Małysz 2015].
Z danych publikacji pt. „Raport o stanie wsi. Polska wie 2016” [Nu y ska,
Wilkin 2016] wynika, e polskie rolnictwo dysponuje około 8% zasobów ziemi,
20% nakładów pracy oraz 5% nakładów kapitału całej UE-28. Powierzchnia UR
na 1 AWU wynosi jedynie 7,4 ha i jest wi ksza zaledwie od malta skiej, cypryjskiej oraz słowe skiej. Nakłady kapitału na 1 AWU stanowiły tylko 20–25%
redniej unijnej i były najni sze w UE. Relacje obrazuj ce wyposa enie pracy
w pozostałe dwa czynniki produkcji (ziemi i kapitał) wskazuj na słab kon-
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kurencyjno ć polskiego sektora rolnego w zakresie potencjału produkcyjnego
i determinuj nisk wydajno ć pracy. Ponadto, polskie rolnictwo pod wzgl dem
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej zajmuje jedn z ostatnich pozycji
w Europie. U ytki rolne w Polsce s słabej jako ci, gdy wska nik bonitacji gleb
wynosi rednio 0,82. Gleby bardzo dobre i dobre stanowi jedynie 11,5% cało ci
UR [Nowak 2011].
Reasumuj c, w polskim rolnictwie poziom wydajno ci pracy jest bardzo niski w porównaniu do innych pa stw UE [Maciejewicz 2016]. Powoli uwidaczniaj si jednak pozytywne zmiany [W sowicz 2013], zachodz ce na skutek
spadku zatrudnienia w rolnictwie przy jednoczesnym utrzymaniu, a nawet wzrocie poziomu produkcji.

Założenia analityczne
Kwestia relacji wynagrodzenia i wydajno ci czynnika pracy wynika z teorii równowagi producenta oraz stref racjonalno ci w analizie funkcji produkcji
[Debertin 1986]. Producent rolny, podobnie jak ka dy inny, powinien równowa yć poziom wynagrodzenia z produktywno ci ka dego z zaanga owanych
czynników produkcji. W szczególno ci poziom wynagrodzenia pracy wynikać
powinien z produktywno ci tego czynnika. Zale no ci te s powszechnie znane
z mikroekonomii [Rembisz, Sielska 2015], jak równie z analizy funkcji produkcji rolniczej [Debertin 1986].
Przyjmuj c za podstaw teoretyczn funkcj produkcji rolniczej w postaci
ogólnej:
y = f(K, L, Z) → max
oraz wprowadzaj c elementy równowagi producenta (st d i wynagrodzenia
czynników), jak równie dane ceny produktów, otrzymujemy:
R = y · py → max
przy:
K · cK + L · cL + Z · cL = mk oraz Π = R – mk
gdzie:
R – przychód,
y – wielko ć produkcji,
pY – cena otrzymywana,
K – nakłady czynnika kapitału wraz z ziemi roln ,
cK – wynagrodzenie czynnika kapitału (stopa procentowa i renta),
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L
cL
Z
cZ
Π
mk

– nakłady czynnika pracy,
– wynagrodzenie pracy ,
– nakłady czynnika ziemia,
– wynagrodzenie czynnika ziemia (renta gruntowa),
– zysk (dochód producenta rolnego),
– ograniczenie ﬁnansowe ( rodki na wynagrodzenia czynników produkcji).
Pomijaj c szczegółowe przekształcenia i zało enia [Rembisz, Sielska 2012],
wzgl dem maksymalizacji tak uj tej funkcji7, mamy proste warunki wyznaczaj ce stref racjonalno ci gospodarowania producenta, bior c pod uwag jedynie
czynnik pracy8:
\
/

w\
w/

&/ RUD]

\
| a &/
/

Ta relacja wyznacza dopuszczalny poziom wynagrodzenia czynnika pracy,
zakładaj c dodatnie warto ci wydajno ci kra cowych9. T drug relacj wykorzystano w analizie empirycznej. Dalej istotne jest to, co okre la poziom wynagrodzenia, czyli wydajno ć czynnika pracy. Wracaj c do postaci ogólnej, wyjciowej funkcji produkcji mo na zapisać j w formie intensywnej, w nawi zaniu
do powy szych wzorów:
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jako teoretyczne podstawy czynnika obja niaj cego poziom wydajno ci pracy.
Te formuły b d podstaw dalszej analizy empirycznej.

w5 wP N


w\ w\
w\
8
W istocie winna tu być funkcja: y = f (L) → max.
9
W istocie, odnosz c do pracy najemnej, wysoko ć wynagrodzenia mo e być ni sza od wydajno\ w\
ci kra cowej !
 & / , gdzie tworz si zyski nadzwyczajne, ale te sytuacje tu wykluczyli/ w/
my, przyjmuj c warunki, jak we wcze niejszych odno nikach.

7

Na przykład podstawowy warunek:

S
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Założenia metodyczne
Zró nicowanie wydajno ci czynnika pracy oraz jej wynagradzania, według
powy szego uj cia analitycznego, zweryﬁkowano na podstawie prostej statystyki, jak jest współczynnik Giniego. Jest on powszechnie stosowan miar nierówno ci rozkładu zmiennych (wielko ci), najcz ciej dochodów. Podczas jego
szacowania bazuje si na funkcji Lorenza (czarna wykropkowana linia na rysunku 3), która obrazuje fakt wyst powania lub braku wyst powania nierówno ci
(tu: zró nicowania wydajno ci i wynagrodze ). Współczynnik Giniego zawiera
si w przedziale (0–1). Im wy sza jest jego warto ć (1), tym wi kszy jest stopie
koncentracji zmiennej (u nas: wydajno ci pracy i wynagrodze ), a tym samym
wi ksze nierówno ci i zró nicowanie.

1

A
B
0

1

* Linia zielona obrazuje egalitarny rozkład dochodów, a linia czerwona – rozkład nieegalitarny, czyli zró nicowanie. Im większe odchylenie od rozkładu egalitarnego (większy obszar A), tym większe zró nicowanie badanej zmiennej i wy sza warto ć współczynnika Giniego.

Rysunek 3
Funkcja Lorenza* oraz interpretacja graﬁczna współczynnika Giniego
ródło: Opracowanie własne na podstawie [Kakwani 1980].

Im wi kszy obszar A, tym wi ksza jest nierówno ć. Wynika to z relacji wyznaczaj cej współczynnik Giniego:
*

$
$ %
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Graﬁczn interpretacj warto ci współczynnika Giniego mo na przedstawić
jako stosunek pola zawartego mi dzy czarn lini równo ci obrazuj c egalitarny
rozkład dochodów (in. przek tn na rysunku 3) a wykropkowan czarn funkcj
Lorenza (obszar A) do pola trójk ta pod przek tn (A+B). Współczynnik Giniego jest wielko ci znormalizowan , co ułatwia dokonywanie porówna zarówno
w czasie, jak i mi dzy ró nymi krajami czy populacjami [Włodarczyk 2013].
W naszym przypadku analizujemy zró nicowanie wydajno ci pracy oraz wynagrodzania za ni pracowników najemnych w uj ciu mi dzynarodowym (na poziomie UE). Sposób prezentacji wyników nawi zuje do podej cia zastosowanego
przez S. Ku mara [2015], który wydał si autorom bardzo trafny i czytelny.

Zróżnicowanie wydajności i wynagrodzenia pracy
Ludno ć aktywna zawodowo w rolnictwie w UE stanowiła 2,6% ogółu ludno ci w 2005 roku, z kolei w 2014 roku udział ten zmalał do 1,9% [GUS 2016].
Najwi ksze zmiany dotycz ce redukcji zatrudnionych w rolnictwie odnotowano
w Rumunii (spadek o 2,1% – z 5,4% w 2005 roku do 3,3% w 2014 r.), w Polsce
(spadek o 1,9%), we Francji (–1,7%) i na Litwie (–1,4%).
Na podstawie danych Eurostatu oraz GUS oszacowano współczynniki Giniego dotycz ce wydajno ci pracy oraz wynagrodze w rolnictwie pa stw UE
dla poszczególnych lat z przedziału 2005–2016. Wyniki zestawiono w tabelach
2–5 oraz zobrazowano na rysunkach 4–7. Wielko ci zebrane w tabeli 2 wiadcz
o istotnym zró nicowaniu w zakresie wydajno ci pracy, zwłaszcza bardzo dobrze obrazuj to warto ci współczynnika zmienno ci.
Co wi cej, nierówno ci w zakresie wydajno ci pogł biaj si z upływem
czasu, szczególnie widoczne to jest od 2011 roku. Co gorsze, w ostatnich latach
analizy (2014–2016) najni sz wydajno ć pracy osi gano wła nie w polskim rolnictwie10. Wcze niej, najgorsze wyniki miała w tym zakresie Łotwa (por. tab. 6).
Krzywa Lorenza na rysunku 4 tak e obrazuje fakt wyst powania du ych nierówno ci analizowanej zmiennej. Krzywa ta znacznie odchyla si od linii egalitarnej,
co wiadczy o znacznym zró nicowaniu.

10
Przykładowo: w 2005 roku najwi ksz wydajno ć pracy w rolnictwie odnotowano w Danii (60,2 tys.
euro na 1 AWU), a najmniejsz na Łotwie – 1,9 tys. euro/AWU. W 2010 roku Holandia przodowała
w wydajno ci pracy w rolnictwie (64,3 tys. euro/AWU), a Łotwa (2,8 tys. euro/AWU) znajdowała si
na ostatnim miejscu w UE.
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Tabela 2
Zró nicowanie wydajno ci pracy (warto ci dodanej brutto na zatrudnionego) w rolnictwie krajów
UE w latach 2005–2016
Lata

Współczynnik Giniego

Współczynnik zmienno ci [%]*

2005

0,479

95,2

2006

0,475

93,7

2007

0,474

92,1

2008

0,450

86,6

2009

0,455

90,3

2010

0,443

87,0

2011

0,436

84,4

2012

0,451

88,4

2013

0,441

89,5

2014

0,469

104,5

2015

0,513

133,9

2016

0,495

121,7

*Współczynnik zmienno ci (V) to miara rozproszenia (dyspersji). Jest ilorazem zmienno ci
danej cechy – odchylenia standardowego i redniej warto ci tej cechy. Najczę ciej wyra any
w procentach. Interpretacja współczynnika zmienno ci jest następująca: (1) V < 50% – mała
zmienno ć; (2) 50% <V<100% – umiarkowana zmienno ć; (3) V > 100% – du a zmienno ć.
ródło: Obliczenia własne na danych Eurostatu i GUS.

2005

2010

2016

Rysunek 4
Zró nicowanie wydajno ci pracy (warto ci dodanej brutto na zatrudnionego) na poziomie UE
– interpretacja graﬁczna współczynników Giniego
ródło: Opracowanie własne.

W lad za zró nicowaniem wydajno ci czynnika pracy w rolnictwie pa stw
UE poszło, nieco łagodniejsze, zró nicowanie rozkładu wynagrodzenia pracy.
Obliczenia obrazuj ce t ró norodno ć pokazano w tabeli 3 oraz na rysunku 5.
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Tabela 3
Zró nicowanie wynagrodzenia w rolnictwie w państwach UE
Lata

Współczynnik Giniego

Współczynnik zmienno ci [%]

2005

0,489

97,2

2006

0,478

94,0

2007

0,473

95,1

2008

0,467

93,0

2009

0,468

91,8

2010

0,473

94,6

2011

0,485

97,4

2012

0,489

98,2

2013

0,490

98,0

2014

0,482

96,4

2015

0,478

94,5

2016

0,469

92,1

ródło: Obliczenia własne na danych Eurostatu i GUS.

2005

2010

2016

Rysunek 5
Krzywe Lorenza ilustrujące zró nicowanie wynagrodzeń w rolnictwie UE – interpretacja graﬁczna współczynników Giniego
ródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 5 równie współczynnik zmienno ci wiadczy o du ych rozbie no ciach w poziomie wynagrodze w rolnictwie Wspólnoty. Potwierdza to
równie charakter krzywej Lorenza i du y „obszar A” na rysunku 5.
Warto dodać, e przez cały analizowany okres (2005–2016) niezmiennie najwy sze wynagrodzenie otrzymywali rolnicy szwedzcy (17,2–30,4 tys. euro), a najni sze w bułgarscy (0,2–0,6 tys. euro) i rumu scy (0,5–0,9 tys. euro rocznie).
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Zróżnicowanie uwarunkowań wydajności pracy
W tym miejscu dokonano analizy czynników determinuj cych wydajno ć
pracy, zgodnie z przyj tym uj ciem analitycznym. Oszacowano zró nicowanie uzbrojenia pracy w ziemi oraz kapitał (warto ć zu ycia wewn trznego
i amortyzacji). Wyniki zostały pokazane w tabelach 4–5 oraz na rysunkach 6–7.
Nakłady ziemi na pełnozatrudnionego były mniej zró nicowane ni w dwóch
poprzednich przypadkach. Zarówno warto ci współczynników Giniego, jak
i współczynników zmienno ci były ni sze. Zmalał zatem nieco obszar A na rysunku 6. Uzupełnienie do tych wyników zał czono w tabeli 7. Wynika z niej,
e najmniejsze nakłady ziemi na pełnozatrudnionego odnotowano na Malcie
(2,1–2,5 ha), najwi ksze za w Wielkiej Brytanii (52,5–58,2 ha/AWU). Polskie
rolnictwo opisywała w tym czasie warto ć 6,4–7,5 ha.
Tabela 4
Zró nicowanie relacji czynnika ziemi na pełnozatrudnionego w rolnictwie w UE w latach
2005–2016

Lata
2005

Współczynnik Giniego

Współczynnik zmienności [%]

0,387

71,4

2006

0,383

70,6

2007

0,379

69,9

2008

0,373

68,5

2009

0,370

67,9

2010

0,361

65,7

2011

0,360

65,3

2012

0,361

65,3

2013

0,362

65,4

2014

0,362

65,2

2015

0,359

64,5

2016

0,357

64,1

ródło: Obliczenia własne na danych Eurostatu i GUS.

Jednak w przypadku analizy nakładów kapitału na pełnozatrudnionego
(tab. 5 i rys. 7), znowu powrócili my do znacznych ró nic warto ci w poszczególnych pa stwach UE. Zró nicowanie to było podobne zbli one do ró norodno ci wynagrodze pracy w rolnictwie. Krzywa Lorenza miała tu podobne
odchylenie od linii egalitarnej i wyznaczała porównywalny obszar A. Mo na
z nich wnioskować, e ró nice w poziomie uzbrojenia pracy w kapitał skutkuj
ró nicami w wydajno ci pracy i jej wynagradzania w poszczególnych pa stwach
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2005

2010

2016

Rysunek 6
Zró nicowanie nakładów ziemi na pełnozatrudnionego w rolnictwie UE – interpretacja graﬁczna współczynników Giniego
ródło: Opracowanie własne.
Tabela 5
Zró nicowanie relacji nakładów kapitału na pełnozatrudnionego AWU
Lata

Współczynnik Giniego

Współczynnik zmienno ci [%]

2005

0,473

91,7

2006

0,479

93,8

2007

0,481

94,8

2008

0,482

95,4

2009

0,488

96,8

2010

0,483

96,0

2011

0,488

98,4

2012

0,487

97,6

2013

0,483

96,5

2014

0,475

94,8

2015

0,467

94,1

2016

0,466

93,6

ródło: Obliczenia własne na danych Eurostatu i GUS.

Wspólnoty. Szczegółowe dane na ten temat zamieszczono w tabeli 7. Wynika
z niej, e do 2010 roku najni sze nakłady kapitału w przeliczeniu na 1 AWU miała Bułgaria. Jednak po 2010 roku to w polskim rolnictwie odnotowano najsłabsze
uzbrojenie pracy w kapitał (rz du 7611,2–7809,5 tys. euro/AWU). Niezmiennie natomiast najwy sze nakłady kapitału na jednostk pracy cechowały rolnictwo du skie (124623,8–170955,6 tys. euro/AWU).

Tabela 6
Wydajno ć pracy (warto ć dodana brutto na 1 pełnozatrudnionego w roku) i wynagrodzenia w rolnictwie w państwach UE [tys. euro na AWU]
Wyszczególnienie

Wydajno ć
2005

Wynagrodzenia (pracowników najmenych)

2010

2014

2015

2016

2005

2010

2014

2015

2016

Austria

17,0

20,1

23,9

24,1

25,4

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Belgia

55,5

40,2

b.d.

b.d.

b.d.

3,4

4,9

6,9

7,1

7,3

Bułgaria

2,5

3,3

4,7

4,2

4,7

0,2

0,6

1,4

1,7

1,9

Chorwacja

6,5

6,8

6,2

6,6

6,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,7

Cypr

11,7

12,4

11,9

15,2

14,4

2,2

2,9

2,8

3,0

3,0

Czechy

9,8

8,9

14,1

13,0

15,3

6,1

9,3

10,3

10,4

10,8

Dania

60,2

49,2

34,2

42,6

45,0

14,8

20,3

22,5

22,5

22,9

Estonia

6,4

9,2

15,3

15,2

9,7

2,5

4,7

7,1

7,8

8,6

Finlandia

10,8

17,6

16,3

17,5

15,9

7,3

11,0

11,6

11,7

12,1

Francja

30,9

34,4

38,9

39,1

33,5

6,3

7,6

8,8

8,9

9,3

Grecja

10,2

12,7

12,6

12,4

12,1

1,8

1,9

1,5

1,5

1,6

Hiszpania

17,4

23,2

30,7

29,2

31,6

3,5

4,5

4,7

5,3

5,3

Holandia

54,6

64,3

69,4

69,7

71,9

11,5

14,1

15,2

15,3

16,3

Irlandia

13,8

8,4

10,2

11,8

12,9

3,3

3,4

3,8

3,4

3,5

Litwa

3,3

4,5

8,2

9,4

8,5

0,9

1,7

2,2

2,0

2,3

Luksemburg

24,9

26,1

33,6

30,6

35,2

5,5

8,0

10,4

10,7

11,5

Łotwa

1,9

2,8

4,1

6,5

6,3

1,1

2,2

3,3

4,0

3,9

Malta

16,7

11,9

11,9

10,7

10,5

5,0

4,9

4,2

4,3

5,5

Niemcy

28,7

27,3

35,1

38,9

35,8

8,0

9,7

12,3

13,0

13,4

Polska

2,9

4,3

4,3

3,9

4,6

0,6

1,0

1,2

1,2

1,2

Portugalia

7,0

8,4

10,0

11,1

10,3

2,0

2,5

3,0

3,3

3,7

Rumunia

2,5

4,0

5,0

4,9

5,2

0,5

1,6

0,5

0,6

0,9

Słowacja

5,6

6,4

7,7

7,9

9,7

3,6

7,4

8,7

9,8

10,8

Słowenia

4,7

5,2

5,5

5,7

5,3

1,2

1,3

1,1

1,2

1,1

Szwecja

21,4

23,7

29,4

33,7

31,7

17,2

24,0

29,7

29,6

30,4

Węgry

5,2

4,5

6,9

6,6

7,8

1,3

1,6

1,9

1,9

2,0

Wieka Brytania

30,6

26,8

30,3

30,4

28,4

14,0

14,9

17,4

19,9

18,3

Włochy

21,6

22,7

24,1

24,6

23,9

4,6

5,4

6,0

6,1

6,0

Min.

1,9

2,8

4,1

3,9

4,6

0,2

0,6

0,5

0,6

0,9

Max.

60,2

64,3

111,4

177,8

150,3

17,2

24,0

29,7

29,6

30,4

ródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/evrostat/data/database (dostęp: 28.08.2017).

Tabela 7
Nakłady ziemi [ha/AWU] i kapitału na pełnozatrudnionego [tys. euro na AWU] w rolnictwie w państwach UE
Wyszczególnienie

Nakłady ziemi na AWU
2005

2010

2014

2015

Nakłady kapitału na AWU
2016

2005

2010

2014

2015

2016

Austria

22,3

22,6

22,2

22,6

22,9

36422,4

42137,1

44511,1

44688,9

45558,0

Belgia

19,8

21,9

22,7

23,0

22,6

73222,1

97273,3

76540,4

68282,7

66784,0

Bułgaria

4,4

11,0

15,8

16,9

18,3

4108,5

6586,9

8982,0

9516,5

9886,8

Chorwacja

4,3

6,5

7,9

8,0

7,9

7493,3

9598,4

8254,0

8195,6

8160,4

Cypr

5,3

4,7

4,0

4,4

4,3

27565,2

15069,3

14785,5

16244,3

16516,5

Czechy

25,6

32,0

40,0

36,7

38,4

26648,3

33598,0

37835,3

36262,1

36250,3

Dania

43,0

48,8

48,1

47,4

46,8

124623,8

155291,7

167879,6

172693,4

170955,6

Estonia

21,9

37,1

45,1

48,0

49,3

12066,6

20355,7

28285,4

35883,6

34114,6

Finlandia

23,5

27,9

28,3

28,7

30,0

44377,9

47248,5

47984,1

49178,3

51814,0

Francja

30,4

34,4

36,2

36,3

36,7

55945,9

62455,7

68309,7

67730,2

68133,4

Grecja

6,6

11,7

10,7

11,0

11,3

11073,2

14662,7

13415,6

13554,0

13863,4

Hiszpania

24,4

24,6

27,9

28,3

27,7

22129,2

23619,1

29066,5

29792,5

29965,1

Holandia

12,0

12,4

12,4

12,5

12,8

105647,8

125980,5

132414,1

133625,2

138609,8

Irlandia

28,4

30,1

30,2

30,3

30,3

33900,7

31203,3

32742,8

32700,4

32905,0

Litwa

16,1

19,1

20,0

19,4

20,1

8872,9

11349,4

12112,3

12479,3

12737,0

Luksemburg

32,4

35,2

28,3

32,7

31,2

72684,2

87010,7

99535,4

93651,6

97458,0

Łotwa

12,3

20,9

24,6

24,7

25,6

5279,5

9228,8

12966,7

13454,0

13861,4

Malta

2,5

2,3

2,2

2,2

2,1

20551,7

15187,8

13698,0

13416,7

12918,7

Niemcy

29,2

32,0

33,1

33,7

33,8

64232,8

76321,8

85337,1

83526,8

83227,4

Polska

6,4

7,5

7,4

7,4

7,4

5661,1

6787,3

7611,2

7705,8

7809,5

Portugalia

9,9

11,9

14,0

14,3

15,4

12369,2

14879,5

18496,8

19509,5

20635,3

Rumunia

5,4

8,1

9,1

10,1

10,9

4196,2

6733,5

8319,6

9027,8

9919,7

Słowacja

19,0

33,8

35,3

38,9

40,4

21104,9

31297,7

36665,5

38418,4

41605,7

Słowenia

5,4

6,3

6,1

6,1

6,2

10609,0

12218,9

10878,7

11277,6

11630,6

Szwecja

42,2

47,0

49,1

50,3

51,0

61370,5

72992,8

80889,3

80878,5

81103,9

Węgry

8,2

10,6

9,7

10,4

10,3

10913,1

11375,5

11599,4

12389,3

12706,4

Wieka Brytania

52,5

58,0

58,6

58,0

58,2

57383,0

64271,1

67273,8

67568,5

67555,5

Włochy

10,2

11,0

11,0

10,8

10,6

26811,6

28866,8

29721,9

28846,7

28297,4

Min.

2,5

2,3

2,2

2,2

2,1

4108,5

6586,9

7611,2

7705,8

7809,5

Max.

52,5

58,0

58,6

58,0

58,2

124623,8

155291,7

167879,6

172693,4

170955,6

ródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/evrostat/data/database (dostęp: 28.08.2017).
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Rysunek 7
Zró nicowanie nakładów kapitału na pełnozatrudnionego w rolnictwie UE – interpretacja graﬁczna współczynników Giniego
ródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Reasumuj c, w wietle analizowanych danych empirycznych mo na przyj ć,
e najwi kszy poziom zró nicowania wewn trz pa stw UE dotyczył wydajno ci
pracy w rolnictwie. wiadcz o nim wysokie warto ci współczynników Giniego,
du e odchylenie krzywej Lorenza od linii egalitarnej, jak równie bardzo wysokie
warto ci współczynnika zmienno ci. Pojawiły si tak e ró nice w poziomie wynagradzania pracy. Jednak były one nieco łagodniejsze. Współczynnik korelacji
mi dzy wydajno ci a wynagrodzeniem oscylował wokół 0,3 w poszczególnych
latach analizy i nie wiadczył o silnej zale no ci obu tych zmiennych. Wskazywać to mo e na efekty polityki rolnej WPR w zakresie wyrównywania dochodów
i niespełnianie warunków równowagi wspomnianweryﬁkowały w praktyceych
w uj ciu analitycznym. Relatywnie najmniej zró nicowane było uzbrojenie
czynnika pracy w ziemi . Tutaj otrzymane wyniki wskazywały na łagodniejsze ró nice mi dzy członkami Wspólnoty. Zró nicowanie wynagrodze oraz
poziomu uzbrojenia pracy w kapitał wykazywały podobne tendencje i zbli on
niejednorodno ć wewn trz UE. Faktem jest, e pa stwa o relatywnie wy szym
poziomie nakładów czynnika ziemi i kapitału w przeliczeniu na jednostk AWU
osi gały najlepsz wydajno ć pracy w rolnictwie i najlepiej t prac wynagradzały (Dania, Belgia, Holandia). Pozytywne weryﬁkowały w praktyce analizowane
w niniejszej pracy uj cie analityczne bazuj ce na fundamentalnych zale nociach w ekonomii.
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Abstrakt
Celem artykułu była analiza porównawcza wydajno ci pracy w rolnictwie
w pa stwach Unii Europejskiej. Z danych Eurostat-u wynika, szybszy przyrost
wydajno ci pracy dotyczył krajów UE-12, jednak „startowały” one ze znacznie
ni szego poziomu. St d wyniki te nadal wymagaj dalszej poprawy i dalszego
doganiania (catching up) pa stw UE-15 (tzw. „starej Unii”). W wietle analizowanych oraz przeprowadzonych bada empirycznych wydajno ć pracy w polskim sektorze rolnym zaliczono do najni szej w całej UE. Potwierdził to równie
przegl d literatury oraz wnioski płyn ce z bada licznych autorów. W efekcie
pochodn tego s ni sze wynagrodzenia. Analiza czynników determinuj cych
w uj ciu teoretycznym wydajno ć pracy pokazała potencjalne ródła wzrostu tej
wielko ci.
Słowa kluczowe: wydajno ć pracy, wynagrodzenia, analiza porównawcza,
współczynnik Giniego, rolnictwo, Unia Europejska

Remunerations and labour productivity in agriculture
against a background of other european union
countries
Abstract
The aim of the article was to compare the agricultural work performance in
the European Union countries. According to Eurostat data, faster labor efﬁciency
growth was observed in the EU-12 countries, but they “started” at a much lower
level. Hence, these results still require further improvement and catching up of
EU-15 (“old Union”) countries. Labor efﬁcieny (work performance) in the Polish agricultural sector is among the lowest ones in the EU. In the light of the empirical studies, labor efﬁciency in the Polish agricultural sector has been ranked
among the lowest ones in the EU. This was also conﬁrmed by the review of the
literature and the conclusions of numerous authors. As a result, the derivative of
this are lower wages. Analysis of factors, determining the theoretical performance of labor, showed potential sources of growth of this size.
Key words: labor efﬁciency, salary, comparative analysis, Gini coefﬁcient, agriculture, European Union
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Organizowanie się rolników w grupy
i organizacje producentów w obszarze rolnictwa
Wstęp
Jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa jest rozdrobnienie
agrarne na polskiej wsi. W Polsce w 2012 roku funkcjonowało 1476,7 tys. gospodarstw rolniczych o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych, w tym 780,2
tys. stanowiły gospodarstwa o powierzchni do 5 ha [Baer-Nawrocka, Poczta
2014, s. 99, Dembek i in. 2015, s. 197]. Przewa ały gospodarstwa małe, sprzedaj ce na rynek niewielkie partie towarów lub produkuj ce wył cznie na samozaopatrzenie.
Kolejn słab stron polskiego rolnictwa jest bardzo niski stan zorganizowania producentów w grupy i organizacje. Rolnicy produkuj dobrej jako ci
produkty rolne i sprzedaj je najcz ciej po rednikom, którzy opanowali znaczn
cz ć rynku. Sprzedaj c w sposób niezorganizowany, równie zakładom przetwórczym i ﬁrmom handlowym, rolnicy znajduj si na przegranej pozycji, poniewa oferowane partie towaru s z reguły niewielkie i niejednorodne [Brodzi ska 2009, s. 159]. Mo liwo ci konkurowania pojedynczych gospodarstw rolniczych na rynkach rolno- ywno ciowych staj si coraz bardziej ograniczone,
a w konsekwencji ich siła przetargowa systematycznie maleje. Jednym z pomysłów na popraw sytuacji w tym zakresie jest wspieranie procesu powstawania
grup/organizacji w bran ach rolniczych. Zakłada si , e integracja pozioma rolników b dzie prowadzić do wzmocnienia ich siły przetargowej, a co za tym idzie
– do wzrostu dochodów i poprawy kondycji ﬁnansowej gospodarstw domowych.
Ponadto współpraca mi dzy rolnikami mo e przynie ć obni enie kosztów produkcyjnych i marketingowych, popraw jako ci i wydajno ci produkcji rolnej
[Krzy anowska 2003a, s. 12]. Podejmowanie działa zespołowych w rolnictwie
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jest w pełni uzasadnione, poniewa stanowi równie punkt wyj cia do pionowych
działa integracyjnych polegaj cych na mo liwo ci przejmowania przez grupy/
organizacje bran rolniczych funkcji handlu pierwotnego, a nawet wst pnego
przetwórstwa, przyczyniaj c si w ten sposób do zmniejszenia nierównowagi w
układzie sił przetargowych na poziomie producenta rolnego [Krzy anowska 2016,
s. 6]. Celem powstawania grup/organizacji producentów w bran y rolniczej powinno być nie tylko d enie do obni ania kosztów produkcji i zwi kszania produktywno ci czynników wytwórczych, ale tak e mo liwo ć optymalizacji kosztów transakcyjnych (poszukiwania informacji, przetwarzania, zawierania i monitorowania
transakcji, egzekwowania zobowi za ). Współdziałanie producentów mo e równie ograniczyć rol po redników i przyczynić si do zwi kszenia dochodów oraz
budowania stabilniejszej pozycji na rynku [Trajer, Krzy anowska 2014, s. 328].

Cel i metodyka badań
Celem opracowania było rozpoznanie stanu i regionalnego zró nicowania
integracji producentów w bran ach rolniczych, preferencji dotycz cych wyboru
form prawnych prowadzonych działalno ci, przedstawienie zakresu przyznanej
pomocy ﬁnansowej ze rodków krajowych i Unii Europejskiej (UE) oraz mo liwo ci wsparcia ﬁnansowego w perspektywie 2014–2020. W artykule wykorzystano dane wtórne pochodz ce z Krajowego O rodka Wsparcia Rolnictwa
(KOWR), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz literatur przedmiotu. Wyniki
analizy przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graﬁcznej.

Dynamika rozwoju grup i organizacji producentów
w obszarze rolnictwa
Liczba grup i organizacji producentów w obszarze rolnictwa do 2013 roku
systematycznie wzrastała, a nast pnie zacz ła spadać. Szczegółowe dane na ten
temat przedstawiono w tabeli 1.
Po 2013 roku systematycznie zmniejszała si liczba grup/organizacji producentów bran rolniczych. Najwi kszy spadek odnotowano w grupach producentów rolnych, gdzie ich liczba w 2017 roku w porównaniu do roku 2013 zmniejszyła si o 372 podmioty, co stanowi 26,9%, w grupach/organizacjach producentów owoców i warzyw w tym samym czasie zaobserwowano natomiast mniejsze
spadki, a mianowicie w ci gu czterech lat ubyło 31 podmiotów, co stanowi 9,6%
wszystkich grup i organizacji.
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Tabela 1
Liczba grup/organizacji producentów bran rolniczych w Polsce w latach 2004–2016
Wstępnie uznane
Uznane organizagrupy producencje producentów
tów owoców
owoców i warzyw
i warzyw

Lata

Grupy
producentów
rolnych

2004

94

24

8

126

2005

120

45

7

172

2006

157

64

6

227

2007

252

83

5

340

2008

383

114

5

502

2009

509

155

21

685

2010

636

171

39

846

Ogółem

2011

831

233

54

1108

2012

985

238

78

1301

2013

1382

215

106

1703

2014

1351

169

142

1662

2015

1295

110

195

1600

2016

1322

52

238

1612

2017

1010

b.d.

b.d.

b.d.

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW i KOWR.

Jedn z przyczyn takiego stanu rzeczy mogło być wprowadzenie ustawy
z dnia 11 wrze nia 2015 roku o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych
i ich zwi zkach, która zobowi zuje podmioty do corocznego składania sprawozdania dotycz cego obrotu produktem, oraz rozszerza dotychczasowe ograniczenie posiadania nie wi cej ni 20% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z art. 4 ustawy zmieniaj cej, ka da grupa producentów rolnych zarejestrowana przed dniem wej cia w ycie ustawy musiała zło yć wniosek o potwierdzenie
spełnienia warunków uznania jej za grup producentów, w przeciwnym razie
była wykre lana z rejestru [Chlebicka 2017, s. 266]. Aby rozpoznać autentyczne
powody zmniejszania si liczby podmiotów podejmuj cych działania zespołowe, nale ałoby przeprowadzić badania empiryczne.
Szczegółowy wykaz grup/organizacji bran rolniczych według województw
przedstawiono w tabeli 2.
Zainteresowanie rolników współdziałaniem w grupach producentów rolnych było zró nicowane przestrzennie. Do 1.03.2017 roku najwi cej grup producentów rolnych powstało na terenie województwa wielkopolskiego (30,6%),
na drugim miejscu uplasowało si województwo dolno l skie (10,1%), a miejsce
trzecie zaj ło województwo kujawsko-pomorskie (9,0%). Najmniejsze zaintere-
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Tabela 2
Grupy/organizacje bran rolniczych według województw

Województwo

Wstępnie uznaGrupy producen- Grupy producen- ne grupy produtów rolnych
tów rolnych
centów owoców
[stan na
[stan na
i warzyw
1.03.2017]
15.09.2017]*
[stan na
31.12.2016]

Uznane organizacje producentów owoców
i warzyw
[stan na
1.12.2016]

liczba

odsetek

liczba

odsetek

liczba

odsetek

liczba

odsetek

Dolno ląskie

132

10,1

94

9,3

4

7,7

6

2,5

Kujawsko-pomorskie

118

9,0

77

7,6

5

9,6

34

14,3

Lubelskie

33

2,4

27

2,7

5

9,6

25

10,5

Lubuskie

65

5,0

45

4,5

–

–

5

2,1

Łódzkie

37

2,7

80

7,8

4

7,7

15

6,3

Małopolskie

19

1,5

17

1,7

–

–

11

4,6

Mazowieckie

78

6,0

75

7,4

18

34,7

72

30,3

Opolskie

89

6,7

79

7,8

1

1,9

4

1,7

Podkarpackie

43

3,3

39

3,9

3

5,8

3

1,3

Podlaskie

43

3,3

26

2,6

–

1

0,4

Pomorskie

68

5,2

41

4,1

1

1,9

6

2,5

ląskie

24

1,8

24

2,4

2

3,8

2

0,9

więtokrzyskie

15

1,5

8

0,8

2

3,8

12

5,0

Warmińsko-mazurskie

82

6,3

57

5,6

–

–

2

0,8

Wielkopolskie

402

30,6

295

29,2

6

11,6

40

16,8

Zachodnio-pomorskie

60

4,6

26

2,6

1

1,9

–

–

1308

100,0

1010

100,0

52

100,0

238

100,0

Ogółem

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych KOWR i Sprawozdania z działalno ci
Agencji Rynku Rolnego w 2016 r., Warszawa 2017, s. 153–154 oraz *Informatora Krajowego
Związku Grup Producentów Rolnych 2017, nr 1, s. 7–8.

sowanie współdziałaniem w grupach przejawiali rolnicy mieszkaj cy na terenie
województw wi tokrzyskiego (1,5%) i małopolskiego (1,5%).

Charakterystyka grup producentów rolnych
Grupy producentów rolnych według kierunku produkcji przedstawiono na
rysunku 1.
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Rysunek 1
Odsetek grup producentów rolnych według kierunku produkcji [stan na 1.03.2017 r.]
ródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARR.

Dominuj c pozycj zajmowały grupy producentów ziaren zbó i nasion
ro lin oleistych. Na drugim miejscu uplasowały si grupy producentów trzody
chlewnej, trzecie miejsce zaj li producenci drobiu. W kategorii „inne” znale li
si m.in. producenci ro lin uprawianych na cele energetyczne, ro lin ozdobnych,
materiału siewnego i sadzeniaków, miodu naturalnego i produktów pszczelich,
owiec i kóz, ro lin przeznaczonych do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej
oraz królików. Szczegółowe informacje dotycz ce charakterystyki grup producentów rolnych w układzie wojewódzkim przedstawiono w tabeli 3.
Na trzydzie ci pi ć produktów i grup produktów, dla których mog być tworzone grupy producentów rolnych, jak dotychczas grupy powstały w dwudziestu dwóch z nich. Zdecydowana wi kszo ć to grupy nast puj cych produktów:
ziarno zbó i nasiona ro lin oleistych, trzoda chlewna i drób. Producenci mleka,
ziemniaków, bydła i tytoniu zorganizowani s w kilkunastu grupach, z kolei rolnicy wytwarzaj cy pozostałe produkty utworzyli zaledwie pojedyncze grupy.
Najwi cej grup producentów rolnych produkuj cych ziarno zbó i nasiona
ro lin oleistych powstało w województwach: wielkopolskim (20,3%), dolno l skim (19,0%), opolskim (13,3%), kujawsko-pomorskim (11,5%) i zachodniopomorskim (9,5%). W grupy producentów trzody chlewnej zorganizowali si
rolnicy głównie w województwach wielkopolskim (55,8%), kujawsko-pomorskim (9,3%) i mazowieckim (7,9%). Producenci drobiu utworzyli grupy przede
wszystkim w takich województwach, jak: warmi sko-mazurskie (15,0%), wielkopolskie (12,4%), lubuskie (10,9%), podlaskie (10,5%) i mazowieckie (9,4%).
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Tabela 3
Charakterystyka grup producentów rolnych według województw [stan na 1.03. 2017 r.]

ziarno zbó i ro lin
oleistych

trzoda chlewna

drób

mleko

ziemniaki

bydło

li cie tytoniu

jaja ptasie

produkty ekologiczne

buraki cukrowe

inne

Kierunek produkcji

Dolno ląskie

86

1

21

3

13

2

1

1

1

1

2

Kujawsko-pomorskie

52

28

13

4

3

9

1

–

–

5

3

Lubelskie

8

10

3

–

–

2

4

–

2

1

3

Lubuskie

21

5

29

7

–

1

–

2

–

–

2

Łódzkie

5

14

12

2

–

1

–

1

–

–

–

Województwo

Małopolskie

7

2

3

–

–

–

3

1

–

–

3

Mazowieckie

5

24

25

14

3

1

–

5

–

–

1

Opolskie

60

9

12

–

2

–

–

2

–

3

1

Podkarpackie

14

4

8

4

–

2

1

2

–

2

6

Podlaskie

2

7

28

1

–

–

1

2

1

–

1

Pomorskie

24

12

16

5

5

2

–

–

–

1

3

ląskie

7

3

10

2

–

–

–

1

–

–

1

więtokrzyskie

–

1

8

2

–

1

–

–

2

–

1

Warmińsko-mazurskie

26

10

40

–

–

3

–

1

–

–

2

Wielkopolskie

92

167

33

53

6

34

–

3

1

6

7

Zachodnio-pomorskie

43

2

6

7

–

–

–

1

–

–

1

Ogółem
N = 1308

452

299

267

104

32

58

11

22

7

19

37

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych KOWR [dostęp: 25.09.2017].

Grupy producentów rolnych musz zarejestrować si jako podmioty gospodarcze i mog przybierać ró ne formy prawne: spółdzielni, spółki prawa handlowego, zrzeszenia i stowarzyszenia. Ka da z tych form działa na podstawie
innych uregulowa ustawowych. Przy prowadzeniu działalno ci gospodarczej
najlepsze s spółdzielnie i spółki z o.o. Z kolei zrzeszenia i stowarzyszenia najlepiej sprawdzaj si przy realizacji działa społecznych. Preferencje producentów
rolnych w tym zakresie przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2
Odsetek grup producentów rolnych według form prawnych [stan na 1.03.2017]
ródło: Opracowanie własne na podstawie danych KOWR [dostęp: 25.09.2017].

W ród form prawnych najliczniej reprezentowane były spółki z o.o. i spółdzielnie, odpowiednio 61,9% i 26,7%. Wyra nie spadło zainteresowanie zrzeszeniami i stowarzyszeniami (tab. 4).
Tabela 4
Liczba grup producentów rolnych według formy prawnej w poszczególnych produktach lub
grupach produktów [stan na 1.03. 2017 r.]
Forma prawna
Kierunek produkcji

Ogółem

spółka
z o.o.

spółdzielnia

zrzeszenie

stowarzyszenie

Ziarno zbó i nasion
ro lin oleistych

452

336

109

6

1

Trzoda

299

114

153

28

4

Drób

267

225

42

–

–

Mleko

104

51

52

1

–

Bydło

58

17

40

1

–

Ziemniaki

32

28

4

–

–

Jaja ptasie

22

19

3

–

–

Buraki cukrowe

19

14

5

–

–

Li cie tytoniu

11

2

–

9

–

Produkty ekologiczne

7

2

3

–

2

Inne

37

27

9

1

–

N = 1308

835

420

46

7

Ogółem

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych KOWR [dostęp 29.09.2017].
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Spółki z o.o. preferowali producenci ziaren zbó i nasion ro lin oleistych
oraz drobiu, a spółdzielnie producenci trzody chlewnej, ziaren zbó i nasion
ro lin oleistych oraz mleka.

Charakterystyka grup/organizacji producentów
owoców i warzyw
Struktura grup/organizacji producentów owoców i warzyw według kierunku
produkcji przedstawiona została na rysunku 3.

6,7

Rysunek 3
Odsetek grup/organizacji producentów owoców i warzyw według kierunku produkcji [stan na
31.12.2016 r.]
ródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalno ci Agencji Rynku Rolnego w 2016 r., Warszawa 2017, s. 154.

Najwi cej grup/organizacji powstało w kategorii „owoce i warzywa”, na
drugim miejscu znale li si producenci warzyw, a trzecie zaj li producenci owoców.
Polskie prawo przewiduje kilka form prawnych zrzeszania si producentów.
Preferencje producentów owoców i warzyw dotycz ce formy prawnej przedstawiono w tabeli 5.
W 2016 roku preferowan przez producentów owoców i warzyw form
współpracy była spółka z o.o., a wi c zupełnie odmiennie ni w 2002 roku, kiedy
to dominowały zrzeszenia i stowarzyszenia, a spółki z o.o. stanowiły tylko 4,2%
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Tabela 5
Grupy/organizacje producentów owoców i warzyw według form prawnych w latach 2002
i 2016
Forma prawna

31.12.2002 r.*
N = 119

26.02.2016 r.**
%

N = 304

%

Spółka z o.o.

5

4,2

252

83,0

Spółdzielnia

15

12,6

24

7,9

Zrzeszenie

47

39,5

21

6,8

Stowarzyszenie

52

43,7

7

2,3

ródło: K. Krzy anowska [2003 s. 231]; Opracowanie własne na podstawie rejestru grup producentów owoców i warzyw, www.arr.gov.pl/data/02100/rejestr_prezesa_arr_26022016.pdf
[dostęp: 23.09.2017].

wszystkich form prawnych. Powodem takich wyborów producentów mo e być
mała liczba członków umo liwiaj ca utworzenie grupy, a tak e nastawienie tych
podmiotów na cele ekonomiczne. Spółdzielnie w swoich zało eniach powinny
sprzyjać integracji społeczno ci lokalnych równie na takich płaszczyznach,
jak: społeczna, kulturalna czy edukacyjna. Kierunek rozwoju form prawnych
integracji w polskim rolnictwie nie jest wi c z tego punktu widzenia najlepszy.
Z drugiej strony w krajach Europy Zachodniej grupy producentów ewoluuj
w kierunku instytucji bardziej nastawionych na zysk ni osi ganie innych celów,
a głównym problemem działaj cych tam spółdzielni jest pozyskiwanie kapitału.
Biznes i cele ekonomiczne zaczynaj dominować nad celami społecznymi. Mo na zatem stwierdzić, e procesy integracyjne w Polsce, je li chodzi o reakcje na
zmiany w otoczeniu rynkowym, przebiegaj w podobnym kierunku [Olsza ska
2014, s. 229].

Finansowe wsparcie dla grup/organizacji branż
rolniczych ze środków krajowych i Unii Europejskiej
Według stanu na 30.06.2017 roku wsparcie ﬁnansowe dla grup producentów
rolnych wynosiło 882,7 mln zł. Do najbardziej aktywnych grup producentów
rolnych w pozyskiwaniu rodków ﬁnansowych z PROW 2007–2013 (działanie
142: „Grupy producentów rolnych”) nale eli producenci drobiu (33,0%), na drugim miejscu znale li si producenci trzody chlewnej (20,0%) i producenci ziaren
zbó i nasion ro lin oleistych (20,0%) [Dane KOWR za 2107].
W nowej perspektywie ﬁnansowej 2014–2020 grupy utworzone w kategorii: drób ywy, mi so i jadalne podroby wył czone zostały z mo liwo ci wsparcia
ﬁnansowego, poniewa uzyskały najwy sz pomoc ﬁnansow z PROW 2007–
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–2013, a gospodarstwa specjalizuj ce si w tej produkcji osi gn ły stosunkowo
wysoki poziom rozwoju. W perspektywie ﬁnansowej 2014–2020 podwy szono
zakres wsparcia dla nowo utworzonych grup producentów rolnych, z obowi zuj cego w PROW 2004–2006 i 2007–2013 poziomu 5, 5, 4, 3, 2% od warto ci
netto przychodów ze sprzeda y, do 10, 8, 6,5, i 4%, w ka dym roku pi cioletniego okresu wsparcia ﬁnansowego.
Wsparcie ﬁnansowe dla grup/organizacji producentów owoców i warzyw według stanu na 30.06.2017 roku wynosiło 7,8 mld zł, w tym 98,7% otrzymały wst pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw z przeznaczeniem na koszty
utworzenia grupy, prowadzenie działalno ci administracyjnej, pokrycie cz ci
kwaliﬁkowanych kosztów inwestycji uj tych w zatwierdzonych planach dochodzenia do uznania, 0,3% uznane organizacje producentów owoców i warzyw na
doﬁnansowanie funduszu operacyjnego oraz 1,0% organizacje producentów dostarczaj ce pomidory do przetwórstwa. W nowej perspektywie ﬁnansowej 2014–
–2020 pomoc ﬁnansowa mo e być realizowana jedynie dla uznanych organizacji
producentów owoców i warzyw na doﬁnansowanie funduszu operacyjnego.

Podsumowanie i wnioski
1. Poprawa efektywno ci produkcji rolniczej w warunkach konkurencji rynkowej powinna być trosk ka dego rolnika. W obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej wielu gospodarstw polscy rolnicy powinni poszukiwać nowych
rozwi za umo liwiaj cych pokonanie tych trudno ci. Jednym ze sposobów
jest podejmowanie przez producentów działa zespołowych. Współdziałanie
rolników mo e sprzyjać koncentracji produkcji i kapitału, a w konsekwencji przyczynić si do przemian strukturalnych na wsi. W strategii rozwoju
rolnictwa grupy/organizacje producentów bran rolniczych stanowi istotn
drog rozwoju, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej.
2. W ramach wsparcia procesów integracyjnych w rolnictwie do 30.06.2017 roku producenci rolni pozyskali 8,7 mld zł, w tym 90% otrzymały grupy
i organizacje w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Pozostałe 10% przekazane zostało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
dla innych bran , w tym najbardziej aktywni w pozyskiwaniu rodków ﬁnansowych z PROW 2007–2013 w ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych” byli producenci: drobiu, trzody chlewnej, a tak e ziaren zbó
i nasion ro lin oleistych.
3. O dalszym rozwoju grup/organizacji producentów decydować b dzie za
zakres wsparcia ﬁnansowego ze rodków krajowych i UE, jak równie właciwa polityka pa stwa wspieraj ca du e podmioty gospodarcze, zdolne do

151
konkurowania na globalnych rynkach. Istotne b dzie równie promowanie
sukcesów grup ju działaj cych na rynku, podejmowanie działa na rzecz
budowania zaufania do innych podmiotów oraz kształtowanie i promowanie
wła ciwych postaw liderów. Producenci powinni otrzymać pomoc merytoryczn ze strony doradców rolniczych, głównie doradców o rodków doradztwa rolniczego.
4. Problem rozwoju grup/organizacji producentów bran rolniczych jest wa ny
dla przyszło ci polskiej wsi i rolnictwa. Istnieje potrzeba prowadzenia systematycznych bada naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Badania
takie miałyby wi ksz warto ć teoretyczn i tym samym szerszy wachlarz
funkcji aplikacyjnych.
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Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie stanu i regionalnego zró nicowania
integracji producentów w bran ach rolniczych, preferencji dotycz cych wyboru
form prawnych przedsi biorstw, przedstawienie zakresu przyznanej pomocy ﬁnansowej ze rodków krajowych i Unii Europejskiej oraz mo liwo ci wsparcia
ﬁnansowego w perspektywie lat 2014–2020. Z przeprowadzonej analizy wynika, e według stanu na 30.06.2017 roku wsparcie ﬁnansowe dla grup producentów rolnych wynosiło tylko 882,7 mln zł, a dla grup/organizacji producentów
owoców i warzyw 7,8 mld zł, w tym 98,7% otrzymały wst pnie uznane grupy
producentów owoców i warzyw. W nowej perspektywie ﬁnansowej 2014–2020
grupy producentów rolnych utworzone w kategoriach: drób ywy, mi so i jadalne podroby wył czone zostały z mo liwo ci wsparcia ﬁnansowego, a pomoc
w sektorze owoców i warzyw mo e być realizowana jedynie dla uznanych organizacji producentów na doﬁnansowanie funduszu operacyjnego.
Słowa kluczowe: grupy producentów rolnych, grupy i organizacje producentów
owoców i warzyw, rolnictwo

Farmers organizing into groups and producer
organizations in the area of agriculture
Abstract
The aim of the study was to identify the state and regional diversiﬁcation of
producers’ integration in the agricultural sector, the preferences for the choice
of legal forms of companies as well as to present the scope of ﬁnancial support granted from national and European funds, and the possibility of ﬁnancial
support in the 2014–2020 perspective. According to the analysis, as of June 30,
2017, ﬁnancial support for agricultural producer groups was only PLN 882.7
million and for fruit and vegetable producer groups / organizations PLN 7.8 billion, including 98.7% pre-approved groups of fruit and vegetable producers. In
the new ﬁnancial perspective for 2014–2020, agricultural producer groups established in the category of live poultry, meat and edible offal are excluded from
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ﬁnancial support, while aid in the fruit and vegetable sector can only be provided
to recognized producer organizations for co-ﬁnancing of the operational fund.
Key words: agricultural producer groups, fruit and vegetables producer groups
and organizations, agriculture
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Determinanty zakupu żywności mieszkańców
dużych miast w Polsce
Wstęp
Celem artykułu jest prezentacja oraz analiza porównawcza roli i znaczenia
wyznaczników zakupów ywno ci w o miu du ych miastach w Polsce (powyej 200 tys. – wyj tek Bytom). Podstawowe ródła informacji prezentowanych
rozwa a stanowiły: publikowane wyniki bada zrealizowanych w kraju przez
ró ne instytucje badawcze oraz pierwotny materiał pochodz cy z systematycznie
prowadzonych od 2014 roku na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w przypadku du ych miast w Polsce w latach 2015–
–2016) bada konsumenckich w du ych miastach w Polsce. Wcze niej analizy
wyników prowadzonych bada w Poznaniu i województwie wielkopolskim oraz
trzech du ych miastach były przedstawiane w ró nych publikacjach. Ponadto
w tych artykułach, a szczególnie w publikacji ksi kowej b d cej rezultatem
zrealizowanego grantu NCN przedstawiono bardzo szeroko pogl dy i punkty
widzenia na kwestie zwi zane z rol , znaczeniem i ocen wpływu ró nych grup
czynników na zakupy ywno ci przez konsumentów prezentowane w literaturze
krajowej i zagranicznej [Sojkin i in. 2009, s. 37–50]. Artykuł jest jednym z nielicznych w literaturze przedmiotu koncentruj cym si na uj ciu terytorialnym
wyznaczników/determinant zakupów mieszka ców wybranych o miu miast
Polski (Białystok, Bytom, Katowice, Lublin, Pozna , Radom, Warszawa, Wrocław) [Bartkowiak i Niewczas 2013, s. 204–219, Sojkin 2013, 2015, Bartkowiak i Sojkin 2015 Raport 2015]. Podstawowym celem wspomnianych wy ej
bada było zidentyﬁkowanie znacz cych determinant zakupu artykułów ywno ciowych, chemii gospodarczej i kosmetyków, odzie y i obuwia oraz dóbr
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trwałego u ytku i pokazanie ich zró nicowania w przypadku badanych miast.
W artykule odnosimy si tylko do jednej kategorii towarów - ywno ci i jej determinant w rynkowym procesie nabywczym, która nale y do kategorii produktowych do ć cz sto b d cych przedmiotem zainteresowania w badaniach o rodków naukowych oraz ﬁrm zajmuj cych si profesjonalnie badaniami rynkowymi
i marketingowymi1.
W literaturze przedmiotu, jak i w wielu opracowaniach podsumowuj cych
rynkowe zachowania konsumentów wskazuje si na bardzo rozbudowany zbiór
czynników/determinant, ale mo na go podzielić na grupy wpływaj cych na wybory zakupowe nabywców, takie jak zwi zane z produktem (głównie charakterystyki ﬁzyczne, funkcjonalne i strukturalne), konsumentem (demograﬁczne, psychologiczne, ekonomiczne, ﬁzjologiczne, sytuacyjne) oraz otoczeniem w jakim
funkcjonuje konsument (ekonomiczne, kulturowe, społeczne, infrastrukturalne,
rodowiskowe). Z kolei w wielu publikacjach mo na spotkać si z bardzo jednoznacznymi twierdzeniami, e w przypadku polskich nabywców o zakupie produktów decyduj : cena, jako ć i marka2. Jednak nie zawsze prowadzone badania
konsumenckie w Polsce potwierdzaj wnioski o wiod cej roli wymienionych
determinant, aczkolwiek nale one niew tpliwie do uwzgl dnianych i analizowanych w procesie nabywczym konsumentów.

Metodyka badań
W celu realizacji wspomnianych celów artykułu przeprowadzone zostały badania w wybranych 8 du ych miastach w Polsce, w których wykorzystano kwotowy dobór jednostek badawczych (mieszka cy 18+ lat), uwzgl dniaj cy wiek,
płeć i miejsce zamieszkania (dzielnica). Wielko ć próby badawczej w ka dym
z miast mie ciła si w przedziale 350–650 mieszka ców/nabywców. Zbiór zmiennych przypisanych ka dej grupie towarów poddany pó niejszej ocenie został
ustalony na podstawie przeprowadzonych bada wst pnych mieszka ców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego. Ponadto ich wybór weryﬁkowano
wynikami bada konsumenckich realizowanych przez inne o rodki badawcze,
a tak e nowymi propozycjami zgłaszanymi przez uczestników realizowanych
bada . Wa no ć czynnika okre lano na podstawie pomiaru przeprowadzonego
przy u yciu pi ciostopniowej skali Likerta, a zebrane dane po opisowej analizie
statystycznej poddano eksploracyjnej analizie czynnikowej – technika głównych
1

Badania prowadzone przez firmy GfK Polonia sp. z o.o. czy AC Nielsen Polska sp. z o.o.
Zwyczaje zakupowe Polaków, Shopping Show, Warszawa, maj 2013; Polacy kupuj z głow , http://branden.biz/wp-content/uploads/2016/08/Refunder_Polacy-kupuj%C4%85-z-g%C5%82ow%C4%85-raport-badawczy_sierpie%C5%84-2016.pdf (dost p: 31.03.2017).
2
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składowych – przeprowadzonej dla czynników wszystkich badanych miast oraz
dla ka dego z nich odr bnie3 [Górniak 1998, s.83–102, Larose, 2008, s.19–30,
Balicki 2013, s.131–204]. Metoda ta pozwoliła na redukcj wyj ciowego zbioru
29 determinant i wyodr bnienie mniejszego zbioru nowych składowych z ograniczon liczb zmiennych wyj ciowych. W rezultacie ich interpretacja odbywa
si na bazie ładunków czynnikowych, a polega na wyodr bnieniu zmiennych
o najwy szych ładunkach czynnikowych (przyj to warto ci powy ej 0,7) i znalezieniu wspólnego odniesienia do wspólnej zmiennej. Wykorzystuje si rotacj czynników, której celem jest uproszczenie rozwi zania i uzyskanie ró nic
mi dzy ładunkami czynnikowymi. Ponadto na etapie wyj ciowym prowadzonej
analizy wykorzystano do oceny istotno ci współczynników korelacji zmiennych
rzeczywistych test Bartletta oraz statystyk K-M-O w celu sprawdzenia zasadnoci wykorzystania analizy czynnikowej w pogł bionej analizie danych. Analiza
zebranych danych przeprowadzona została z wykorzystaniem programu IBM
SPSS Statistics ver. 22.

Znaczenie determinant zakupów żywności
Wst pna analiza statystyczna znaczenia determinant ywno ci skoncentrowana została na analizie uzyskanych warto ci rednich arytmetycznych dla wyró nionych 29 determinant zakupu, które przedstawiono dla ogółu zbiorowo ci
oraz ka dego z miast w tabeli 1. Obliczone warto ci rednie dla całej zbiorowoci badanych mieszka ców du ych miast dla ka dego czynnika pozwalaj na
identyﬁkacj zbioru najwa niejszych determinant zakupowych artykułów ywno ciowych (najwy sze warto ci redniej), do którego nale : smak produktu
( [ = 4,23), termin wa no ci/przydatno ci ( [ = 4,22), jako ć ( [ = 4,19) i cena
( [ = 4,09). Wydaje si , e wła ciwe jest wskazanie drugiej grupy czynników,
których rednie oscyluj wokół warto ci redniej równej 4, a nale do nich:
relacja cena/jako ć ( [ = 4,01), konieczno ć zakupu ( [ = 3,97), przyzwyczajenie/nawyki ( [ = 3,92), odczucie zaspokojenia potrzeby ( [ = 3,91) i preferencje
nabywcy ( [ = 3,85). Wa ne jest te spojrzenie na grup czynników, które zostały
najni ej ocenione przez respondentów, a nale do niej: nowo ć produktu ( [ =
= 3,11), opakowanie/wygl d ( [ = 3,15), kraj pochodzenia produktu ( [ = 3,19),
opinie innych osób ( [ = 3,25) i ekologiczno ć ( [ = 3,33). Uzyskane niskie warto ci rednich przez 5 determinant mog być zaskakuj ce, albowiem w dobie
globalizacji, innowacji, internacjonalizacji czy znaczenia zrównowa onego rozWarto ci na skali Likerta zdefiniowane zostały w nast puj cy sposób: warto ć 1 – brak znaczenia, warto ć 2 – czynnik nieistotny (mało wa ny), warto ć 3 – rednio wa ny (ani istotny, ani
nieistotny), warto ć 4 – czynnik istotny (wa ny), warto ć 5 – decyduj cy (najwa niejszy).
3
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Radom

Bytom

Poznań

Lublin

Katowice

Białystok

Wrocław

Miasta

Warszawa

Czynniki

Ogółem

Tabela 1
Wa no ć determinant zakupu ywno ci ( rednie ocen)

Cena

4,09 4,25 4,09 4,36 4,07 4,40 4,13 4,05 4,02

Dostępno ć produktu

3,84 3,90 3,59 4,13 3,81 4,39 3,61 3,79 3,81

Jako ć produktu

4,19 4,40 4,18 4,30 4,22 4,46 4,18 4,02 4,39

Konieczno ć zakupu

3,97 4,18 3,39 4,29 4,07 4,32 3,93 3,91 4,17

Kraj pochodzenia produktu

3,19 3,53 2,68 3,21 3,15 3,67 2,69 3,24 3,29

Marka/znany produkt

3,41 3,85 2,96 3,51 3,40 3,99 2,85 3,44 3,67

Producent

3,41 3,71 2,92 3,54 3,35 3,92 2,92 3,48 3,75

Miejsce zakupu produktu

3,38 3,57 3,39 3,41 3,28 3,86 3,00 3,30 3,30

Nowo ć produktu

3,11 3,34 2,59 3,45 3,14 3,52 2,51 3,23 3,06

Obsługa klienta

3,44 3,47 3,29 3,46 3,54 3,94 3,31 3,44 3,24

Opakowanie produktu/wygląd

3,15 3,13 2,78 3,18 3,20 3,87 2,83 3,06 3,15

Opinie innych osób

3,25 3,40 2,72 3,35 3,25 3,73 3,05 3,45 3,02

Promocja/reklama/gratisy

3,59 3,92 3,41 3,79 3,47 4,09 3,19 3,49 3,67

Przyzwyczajenie/nawyki

3,92 4,11 3,72 4,05 3,92 4,18 3,82 3,82 4,15

Relacja cena/jako ć produktu

4,01 4,14 4,10 4,18 4,02 4,36 4,05 3,80 4,08

Skład produktu

3,72 3,74 3,58 3,83 3,79 4,06 3,49 3,62 4,02

Preferencje nabywcy

3,85 4,13 3,79 3,85 3,79 4,10 3,66 3,65 4,13

Wielko ć gosp. Domowego

3,52 3,71 3,54 3,72 3,46 3,84 3,15 3,43 3,62

Wielko ć opakowania/waga

3,58 3,76 3,76 3,82 3,44 4,08 3,17 3,48 3,57

Zapach produktu

3,85 4,27 4,09 4,03 3,77 4,21 3,49 3,63 4,02

Termin wa no ci

4,22 4,26 4,13 4,59 4,39 4,57 4,24 4,23 4,50

Zalecenie lekarza

3,49 3,42 2,72 3,62 3,56 3,75 3,23 3,57 3,87

Odczucie zaspokojenia potrzeby

3,91 4,17 3,43 4,12 3,90 4,28 3,76 3,78 4,16

Smak produktu

4,23 4,58 4,48 4,34 4,25 4,54 4,22 3,92 4,48

Szybko ć przygotowania posiłku

3,62 4,02 3,12 3,82 3,68 4,08 3,18 3,58 3,96

Tryb pracy

3,35 3,53 2,63 3,67 3,45 3,78 2,92 3,31 3,68

Zdrowotno ć produktu

3,73 3,85 3,24 3,82 3,80 4,21 3,56 3,67 3,97

Ekologiczno ć produktu

3,33 3,39 2,87 3,26 3,33 3,87 2,94 3,53 3,72

Warto ć energetyczna

3,40 3,72 2,98 3,53 3,44 3,91 3,00 3,31 3,71

ródło: Badania własne.
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woju nabywcy traktuj je jako mało znacz ce. Zdaniem autorów, wskazuje to na
rosn c dojrzało ć zakupow polskich nabywców produktów ywno ciowych,
dla których nowo ci, opakowanie czy kraj pochodzenia jeszcze w latach 90. XX
wieku były dla wielu z nich wa nymi wyznacznikami zakupu artykułów ywnociowych, a obecnie straciły na znaczeniu. Zwi zane jest to z nast puj cymi procesami rynkowymi: rosn cym poziomem edukacji ywieniowej polskich konsumentów, du liczb pojawiaj cych si w ostatnich latach nowo ci/innowacji
produktowych na rynku ywno ciowym (przesyt), globalizacj rynków i wzorców konsumpcji, które doprowadziły do efektu oswojenia si nabywców oraz
traktowania tego stanu rzeczy jako rezultatu dynamizacji konkurencji rynkowej obejmuj cej wiele obszarów jego funkcjonowania. Podobny zakres analizy
w odniesieniu do badanych miast pokazuje pewne odmienno ci w sformułowanych ocenach i pozwala na stwierdzenie nast puj cych prawidłowo ci:
– w przypadku ka dego z miast badani wskazali jako najwa niejsze determinanty zakupu identyczne zmienne jak cała badana zbiorowo ć;
– w poszczególnych miastach mo na dostrzec zró nicowanie w ocenach
znaczenia w decyzjach nabywczych odnosz cych si do: nowo ci produktu, opakowania/wygl du, kraju pochodzenia produktu, opinii innych osób
i ekologiczno ci; które wy ej wskazane zostały jako najmniej znacz ce;
– mieszka cy Lublina wskazali najwi ksz liczb determinant jako znacz cych w decyzjach nabywczych (16 czynników uzyskało warto ć redni powy ej 4);
– najmniejsz liczb czynników uznanych za wa ce w tych decyzjach wskazali mieszka cy Bytomia (3), Poznania (5), Wrocławia i Katowic (po 6).
Kolejnym etapem post powania badawczego było wykorzystanie analizy
głównych składowych do przeprowadzenia podziału wst pnie ustalonego zbioru
zmiennych na wzgl dnie jednorodne składowe ilustruj ce „nowe” czynniki traktowane jako zmienne ukryte (latentne). Przeprowadzone post powanie badawcze doprowadziło do ustalenia liczby głównych składowych z wykorzystaniem
kryterium Kaisera, które wyja niały najwi ksz cz ć wariancji. W dalszym post powaniu po wyznaczeniu ładunków czynnikowych dla uzyskania mo liwie
prostej, czytelnej struktury czynników macierz ładunków poddano rotacji Varimax. Pozwoliła ona na zdecydowanie bardziej czyteln interpretacj uzyskanych
wyników ko cowych przez minimalizacj liczby zmiennych potrzebnych do
wyja nienia danej składowej. W rezultacie tego działania uzyskano niezwykle
interesuj ce wyniki pozwalaj ce na odmienne spojrzenie na zagadnienie znaczenia determinant zakupu ywno ci przez mieszka ców badanych miast w Polsce
i weryﬁkacj wcze niej przedstawionych wniosków na podstawie warto ci rednie ocen badanych. W poszczególnych miastach ró nicowała si liczba składowych wyznaczonych zgodnie z kryterium Kaisera (wa ne s tylko składowe
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główne, których warto ć własna przekracza lub jest bliska 1 oraz procent wyjanianej przez nie wariancji). Liczba składowych była najni sza dla Lublina, bo
wynosiła 5 (56% wyja nienia wariancji), 6 dla ogółu (wszystkie miasta razem)
i Wrocławia (odpowiednio 53 i 61%), a najwy sza liczba to 10 dla Radomia (67%)
oraz 9 dla Bytomia (przy 58%). W dalszych rozwa aniach skoncentrowano si
głównie na dwóch pierwszych składowych, które dla ogółu (wszystkie miasta razem) oraz poszczególnych badanych miast przedstawiono tabelach 2 i 3.

Jako ć produktu
Kraj pochodzenia
produktu

Radom

0,755
0,751 0,803 0,751

Marka/znany produkt

0,802 0,825 0,801 0,809 0,813

0,776

Producent

0,789 0,826 0,836 0,869 0,809

0,756

Nowo ć produktu

Bytom

Poznań

Lublin

Katowice

Białystok

Wrocław

Warszawa

Czynnik/miasta

Ogółem

Tabela 2
Pierwsza składowa (ładunki czynnikowe > 0,7)

0,718

Wielko ć gosp.
domowego

0,735

Wielko ć opakowania/
/waga

0,765

Termin wa no ci

0,731

Zalecenie lekarza
Smak produktu

0,742
0,778

ródło: Badania własne.

Przechodz c do ich interpretacji, nale y zwrócić uwag na bardzo istotny
fakt zwi zany z pierwsz składow , któr dla ogółu, Białegostoku, Wrocławia,
Warszawy, Katowic i Poznania mo na umownie nazwać „markowy produkt”; dla
Lublina „dobry produkt”, dla Radomia jest to „korzystno ć nabycia”; a Bytomia
– „zdrowotno ć”. Tak wi c mimo dostrzeganego zró nicowania w konstrukcji
składowych (liczba zmiennych) w przypadku badanych miast to dla mieszka ców najwi kszych polskich miast mo na przyj ć, e najwa niejszym czynnikiem wyboru jest markowy produkt generowany przez dwie zmienne marka/znany produkt i producent. Mo na powiedzieć, e w procesie wyboru towarów na
rynku ywno ci marka rozumiana jako atrybut produktu i producenta odgrywa
do ć wa n rol i znaczenie oraz nale y zweryﬁkować wcze niejsze twierdzenia.
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Jako ć produktu

Radom

Bytom

Poznań

Lublin

Katowice

Białystok

Wrocław

Warszawa

Czynnik/miasto

Ogółem

Tabela 3
Druga składowa (ładunki czynnikowe > 0,7)

0,717

Konieczno ć zakupu

0,754

Marka/znany produkt

0,804

Producent

0,743

Nowo ć produktu

0,713

Obsługa klienta
Opakowanie produktu/
/wygląd
Skład produktu

0,722
0,724 0,729
0,793

Smak produktu
Szybko ć
przygotowania posiłku
Tryb pracy
Zdrowotno ć produktu
Ekologiczno ć
produktu

0,728
0,728
0,789
0,746

0,701

0,815

ródło: Badania własne.

Z kolei uzyskane wyniki pokazuj ce zmienne wyj ciowe wchodz ce do drugiej
składowej ilustruj bardzo znaczne zró nicowanie opinii o zmiennych/determinant tworz cych jej skład przypadku ka dego z miast. W przypadku całej zbiorowo ci jest to jako ć produktu, dla Warszawy składow mo na nazwać „zdrowotno ć i ekologiczno ć produktu”, a dla Wrocławia – „wygoda produktu”, z kolei
dla Białegostoku – „konieczno ć zakupu”, dla Katowiczan – „smak produktu”,
w przypadku Lublina – „markowy produkt”, w Poznaniu – „warto ć dla nabywcy”, w Bytomiu „opakowanie”, a w Radomiu – „nowoczesno ć produktu i obsługa”. Zatem analiza porównawcza drugiej pokazuje wyra nie, e trudno dla miast
znale ć wspólny mianownik. Aczkolwiek po zastanowieniu mo na doszukać si
pewnego podobie stwa w przypadku Poznania, Warszawy, Katowic i Radomia,
przyjmuj c jako wspólny mianownik „warto ć dla nabywcy”. Generalnie analiza głównych składowych, co prawda w naszym przypadku ograniczona tylko
do dwóch składowych, dostarczyła niew tpliwe do ć interesuj cych wniosków
i przesłanek do dyskusji nad znaczeniem determinant w dokonywanych wyborach zakupowych.
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Zakończenie
Analiza wyznaczników (determinant, czynników) zakupu ywno ci w ród
mieszka ców du ych miast w Polsce uwzgl dniaj ca ich znaczenie kluczowe
doprowadziła do wskazania grupy determinant b d cych kluczowymi w procesie
zakupu ywno ci. Ponadto wykorzystane narz dzia stanowi ce podstaw prowadzonych analiz, a w szczególno ci uzyskane wyniki na bazie techniki głównych
składowych dostarczyły przesłanek do stwierdzenia, e tego typu analiza wymaga spojrzenia wielowymiarowego zarówno z punktu widzenia stosowanego
instrumentarium badawczego, jak i uj cia przestrzennego.
Przeprowadzona analiza głównych składowych potwierdziła w szczególnoci znaczenie marki dla nabywców ywno ci pojmowanej przez nich jako marka produktu b d marka producenta. Mimo e przeprowadzona prosta analiza
opieraj ca si na wykorzystaniu jako podstawy wnioskowania redniej arytmetycznej ocen zmiennych przez badanych sugerowała zupełnie inne determinanty.
Tym samym wyniki bada empirycznych potwierdzaj , zwłaszcza w przypadku
marki i cz ciowo jako ci nabywanych produktów, ich znaczenie dla nabywców.
W przypadku pozostałych zmiennych/determinant ich ocena wpływu do ć wyra nie si ró nicuje.
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Abstrakt
W artykule przedstawiono analiz determinant zakupu ywno ci przez nabywców indywidualnych w o miu du ych miastach w Polsce oraz ogółem. Analiza została przeprowadzona na podstawie wyników bada konsumenckich zrealizowanych w miastach w latach 2015–2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu oraz porównawczo innych polskich bada rynkowych z tego zakresu. W rezultacie zidentyﬁkowano i porównano podstawowe grupy czynników
kształtuj cych zakupy artykułów ywno ciowych oraz wykorzystano eksploracyjn analiz czynnikow dla pogł bionej analizy danych.
Słowa kluczowe: determinanty zakupu mieszka ców miast, wyznaczniki zakupów ywno ci, eksploracyjna analiza czynnikowa.
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Purchase determinants of food for individual
consumers in large cities in Poland
Abstract
The article offers an analysis of purchase determinants of food for individual consumers in 8 large cities in Poland The analysis has been based on the
outcomes of consumer research carried out in years 2015 and 2016 at Poznan
University of Economics as well as on other research studies published in Polish
sources. As a result, the identiﬁcation and comparison of basic groups of determinants shaping the purchasing of food products has been provided, as well as
the exploratory factor analysis was used for in-depth analysis of data.
Key words: purchase determinants of city residents, determinants of food purchases, exploratory factor analysis
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Determinants Underlying the Selection
of Certain Food Products in Urban Households
of Seniors in Poland
Introduction
Population ageing is considered as the key demographic trend of the 21st
century. The reversal of the demographic pyramid in highly developed countries has led to the emergence of the segment of the elderly, also referred to as
the senior or silver segment, in the market. Therefore, old age problems as well
as food intake and nutritional patterns of seniors are currently being addressed
in a number of scientiﬁc studies, also given the increase in life expectancy observed in recent years in the world. Moreover, Poland’s demographic situation
requires measures to improve living conditions in the fundamental aspects of
social life of this age group. According to Tsai, Liou and Chang, consumption of
food products and an adequate diet of people aged 65+ are decisive for the proper
functioning of the body, and may contribute to delaying the natural ageing process [Tsai, Liou and Chang 2006, pp. 73–74]. Over the last two decades, many
interesting changes can be noted as regards food products consumed by Polish
seniors. These developments evince the rationality of consumption, increased attention to health prophylaxis, well-being, comfort, including changes in lifestyle
and nutrition.
The variability of consumer expectations over time is also noteworthy. In
this context, consumer behaviours of seniors differ from purchasing decisions
made by younger consumers. Nevertheless, it can be stated that market behaviours of an increasing number of seniors are similar to their behaviours during their
working lives. In addition, age perceived by senior consumers is now frequently
younger than their calendar age, although this is not the rule.
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This article addresses the issue that focuses on consumption of selected food
products in seniors’ households. The primary goal is to analyse food expenditure
and shopping frequency among surveyed Polish seniors as well as the key factors
affecting their decisions in this regard. The analysis is based on the questionnaire survey conducted by the author in 2014–2015 among people aged 65+ in
Poland.
This article is a research exercise. Its structure is as follows. First, food consumption in seniors’ households is brieﬂy highlighted in theoretical terms. Afterwards, the research methodology and assumptions, together with the characteristics of the research sample, are synthetically discussed. Further, the focus is
on examining food intake in the households surveyed, shopping frequency, and
the key determinants taken into consideration by people aged 65+ when deciding
to buy food products. A conclusion of the analysis and major ﬁndings end this
article.

Food consumption in households – theoretical
framework
The sine qua non condition for the human body to function properly is food
consumption; therefore, food is a part of the product group that must be present
in human consumption and in every household’s consumption as it caters for viscerogenic needs. It should be emphasised, however, that food does not have its
substitutes. Hence, regardless of a household’s income situation, it will always
be a priority in the hierarchy of needs although it will not necessarily dominate
the consumption structure. When their income situation deteriorates, households
tend to ﬁrst and foremost cater for their basic (lower-order) needs including food
needs (the so-called ratchet effect), simultaneously reducing their higher-order
needs.
According to the key theories and concepts of human needs hierarchies proposed, inter alia, by Maslow [1954], Alderfer [1972], McClelland [1975] and
Max-Neef [1991], food needs are physiological human essentials and are considered the most important needs of each individual the fulﬁlment of which determines the development of further needs [Zalega 2012, pp. 61–62].
During the last two decades, food consumption in Poland has undergone
substantial quantitative and qualitative changes. It can be supposed that the future will see further developments. It must be remembered, however, that food and
nutrition essentially determine human health and well-being. It is recognised that
the lifestyle, together with its main component, namely diet, conditions as much
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as 50% of human health (National Health Programme 2007–2015 – Annex to
Resolution No. 90/2007 of the Council of Ministers of 15 May 2007).
In related literature, consumption is generally understood as the basic economic and social process that shapes both individual and collective social identity. Consumer needs in the food market are reﬂected as the purchasers’ demand
at particular market prices and disposable income. Consumers’ food consumption patterns, on the other hand, reﬂect the actual level and structure of food
consumption in given national socio-economic conditions. Food consumption
patterns are markedly inﬂuenced by two groups of determinants: economic and
non-economic. Economic factors including: disposable income of consumers,
market prices of purchased products, savings, loans, and the supply of consumer
goods play a crucial role. Non-economic determinants encompass, among others,
geographical, cultural, social and occupational, and information and educational
factors. Undoubtedly, food consumption patterns are also being increasingly inﬂuenced by dietary recommendations leading to rational nutrition as well as by
new patterns of consumer behaviour that are the result of emerging alternative
consumer trends such as cocooning, ethnocentrism, homogenisation, sustainable
consumption [Zalega 2013, pp. 73–74, Zalega 2016, p. 230].
Food consumed in households comes from three main sources. First, it may
come from a household’s own farm or allotment garden, which is referred to as
self-supply or natural consumption in the literature. Such self-consumption is
one of the key factors affecting the eating behaviour in households, especially those of farmers and employee-farmers, while being of little importance in
other groups of households [Gutkowska, Ozimek and Laskowski 2001, p. 116].
Another signiﬁcant way of meeting food needs of the population is purchasing
products in the market, also termed market or commodity consumption, ﬁnanced
from personal income of the population and covering only those food purchases
that are made by consumers in the organised market. The third possible food supply source is social consumption, also called collective consumption, which is ﬁnanced by the government. Funds for this purpose come from the central budget
or ﬁnancial resources of local authorities. Such assistance is usually entirely or
partially free of charge [Zalega 2011, p. 120].
As independent market participants, senior consumers themselves deﬁne the
amounts and structure of their expenditure on food products that are an effect of
their needs, aspirations and ﬁnancial capacities. Changes in food spending are, in
turn, reﬂected in the quantity of food products consumed by household members.
Nonetheless, it must be borne in mind that eating behaviours are differentiated
depending on sex, age, personality traits, indicators of social and ﬁnancial position, and regional and cultural contexts.
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With age, dietary recommendations are modiﬁed. Due to the changes in their
bodies (slower metabolism, chronic illnesses), seniors often alter their eating habits and behaviours, which affects food purchases made by them.

Conceptualisation of research
The empirical material contained in this article comes from direct research
conducted in the form of a survey questionnaire on a sample of 2537 households
in 2014–2015 in ten Polish cities of various populations and sizes. In accordance
with the research assumptions, the sample included persons over 65 years of age
who took independent purchasing decisions in the market. In order to select the
sample, the selective quota sampling procedure was used. The characteristics
(quotas) covered by the research were: sex and age1.
This research method was chosen in view of the older age of respondents
whose openness to new media (Internet, smartphone, i-Pod) often used in research is limited. The primary objective was to outline the quality of life, the structure of consumption and consumer behaviours of people aged 65+.
The survey was conducted among participants of the University of the Third
Age (UTA) at state universities in: Warsaw, Kraków, Łód , Pozna , Gda sk,
Katowice, Lublin, Białystok, Toru and Wrocław, as well as among members
of parochial clubs in parishes located in the Archdioceses of Warsaw, Kraków,
Łód , Białystok, Gda sk, Katowice, Lublin, Pozna , Wrocław and the Dioceses
of Warsaw-Praga and Toru .
Selection and characteristics of the research sample
The survey covered 71% of women, with only every third respondent being
male. There were deﬁnitely more women than men and people aged 65–74 formed the largest age group in the sample2. Place of residence was also an impor-

1
More on the methodology for the direct research and sample selection in: T. Zalega, Segment
osób w wieku 65+ w Polsce. Jako ć ycia, konsumpcja, zachowania konsumenckie [People Aged
65+ in Poland. Quality of Life, Consumption, Consumer Behaviour], Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarz dzania UW, Warsaw 2016, pp. 163–168.
2
The Anglo-Saxon literature uses the following division of older people: 1) young old – people
aged 60/65–74; 2) old old – people aged 75–84; and 3) the oldest old – people aged 85 and more.
The age classification in this study is similar to that proposed by the WHO. The author divided
seniors into: 1) young old – people aged 65–74, 2) old old – people aged 75–84, and 3) the oldest
old – people aged 85 and more. According to the UN, the conventional old-age threshold is 65.
It should be remembered, however, that old age is not just the number of years that a person has
lived. We distinguish calendar (chronological) age and biological age. Many factors often cause
very large discrepancies between chronological and biological ages.
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tant variable in the research. In line with the research assumptions, the sample
comprised respondents who lived in the largest Polish cities.
Respondents were also asked about their level of education. The questionnaire included four categories of education: primary, basic vocational, secondary
and higher education. Respondents with secondary education formed the largest
group. Nearly 2/5 of those surveyed declared this level. Every fourth respondent
was a university graduate, and those with basic vocational education represented
a similar percentage. In the sample surveyed, people with primary education
were the smallest group (11.4%).
Nearly half of those surveyed were members of households consisting of
two persons, while fewer than 2/5 represented three-person households. Every
sixth respondent was a member of a single-person household.
The largest group of respondents included people whose monthly income
per capita did not exceed PLN 2000. For every third respondent, the monthly
income per household member ranged from PLN 2001 to 3000. In turn, every
fourth person interviewed had a monthly disposable income per capita of between PLN 3001 and 4000. The smallest group of respondents included households
where the income was above PLN 5000 per capita a month.
Nearly 45% of those interviewed described their economic situation as good,
while 2/5 as bad. Almost one in ten respondents regarded their economic status
as very bad, whereas only one in ten assessed their material situation as very
good.

Food expenditure in the surveyed households
of seniors
Primary research showed that food expenditure dominates the total spending
in seniors’ households. The share of this expenditure stood at 29.2% in households of those aged 65+.
The highest percentage share of food spending was noted for households in
Białystok and Lublin, whereas the lowest was recorded for seniors’ households
in Warsaw. More accurate shares of such expenditure in the monthly budgets of
seniors’ households are reported in Table 1.
The differences in the share of seniors’ food expenditure are largely dependent on the monthly income per household member (Spearman’s rank correlation
coefﬁcient r = –0.286, p = 0.01). The lowest proportion of such spending was noted for seniors’ households where the monthly income per capita exceeded PLN
4000.00. In this income group, more than 70% of seniors spent less than 1/4 of
their disposable income on food each month.
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Table 1
Share of food expenditure in the monthly household budget of seniors in Poland [in %]
Items

Up to 25%

26–30%

31–40%

42.3

26.9

24.9

More than
40%
5.9

31.3
34.4
59.8
72.7

22.7
31.2
30.9
22.8

58.7
27.1
9.3
4.5

16.3
7.3
–
–

44.8
43.7
42.1
43.1
42.7
42.2
42.9
41.2
40.9
39.4

29.5
27.7
24.6
28.3
29.2
26.2
28.3
24.9
24.6
25.7

21.6
22.4
28.3
22.8
23.1
25.0
22.5
26.9
27.1
29.3

4.1
6.2
5.0
5.8
5.0
6.6
6.3
7.0
7.4
5.6

Total
Income per capita:
Up to PLN 2000
PLN 2001–3000
PLN 3001–4000
More than PLN 4000
Place of residence:
Warsaw
Kraków
Łód
Poznań
Wrocław
Gdańsk
Katowice
Lublin
Białystok
Toruń
Source: The author’s research.

In seniors’ households, the share of food expenditure was the highest in the
group with incomes of up to PLN 2000 per capita. In the income group earning
PLN 3001–4000 and above PLN 4000 PLN per person, none of the households
surveyed reported the share of food expenditure in excess of 40%.
On the other hand, place of residence slightly less differentiated the sample
but it was a statistically signiﬁcant relationship (Cramér’s V = 0.158, p ≤ 0.01).
In addition, in Warsaw, there was the largest number of households where the
share of food spending in their budgets reached 25%.

Frequency of food shopping in seniors’ households
The ﬁndings concerning how often the elderly buy food conﬁrm that the seniors surveyed can be considered as active consumers. Every fourth respondent
does shopping every day, more than 2/5 of seniors – a few times a week, every
third – once a week, and only 2% of all respondents shop less frequently. It can
thus be stated that as many as 66% of the elderly are active consumers who systematically visit both small shops and local bazaars as well as shopping malls
and shopping centres.
This frequency depends on the age of respondents (Kendall’s tau-b coefﬁcient = 0.177 for p ≤ 0.010 Young old seniors do shopping far more often than
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the oldest old. In the 65–74 age group, more than 3/5 state that they shop for food
every day, which may be said for every third respondent in the 75–84 age group
and for only one in ten oldest old respondents.
Seniors’ education is another variable that statistically signiﬁcantly inﬂuences the frequency of shopping done by those aged 65+ (Kendall’s tau-b coefﬁcient = 0.157 for p ≤ 0.010 It has been found that the higher the educational level
is, the more frequently food is purchased. Hence, it is not surprising that more seniors with higher education say that they do shopping every day than those with
primary education do. The survey reveals that women state that they tend to shop
for food daily more frequently than men (Kendall’s tau-b coefﬁcient = 0.137 for
p ≤ 0.010 In addition, better ﬁnancial situation of seniors is directly reﬂected as
more frequent shopping (Kendall’s tau-b coefﬁcient = 0.124 for p ≤ 0.010 Food
is bought every day by almost every second respondent with a monthly income
of more than PLN 3000 per capita and by every third senior with a monthly income of PLN 3001–4000 per person. Only one in ten respondents aged 65+ with
a monthly income per capita of less than PLN 2000.00 declares daily shopping.
This group of seniors shop for food once or a few times a week.
Based on the analysis of the research material, it can be stated that the ﬁnancial situation of the seniors surveyed had a major effect on the shopping frequency if price reductions were offered (Kendall’s tau-b coefﬁcient was 0.126
for p ≤ 0.010. The better the ﬁnancial situation of people aged 65+ was, the less
numerous the respondents driven by discounts were. The survey demonstrates
that more frequent food purchases motivated by price reductions were reported
by seniors in a bad and very bad ﬁnancial situation (69.3%), by more than 2/5 of
respondents assessing their ﬁnancial situation as good, and by almost every ninth
respondent in a very good ﬁnancial situation.
As for sex, according to the traditional division of shopping-related roles in
the Polish family, women more commonly buy food products. Over 3/5 of those
interviewed were of the opinion that decisions about food purchases were made
by women in their households. Only one in ﬁve seniors claimed that such decisions were made jointly.
It was also noted that food products were bought by seniors attending courses
at Universities of the Third Age (UTA) more often than by those who were members
of parochial communities (Kendall’s tau-b coefﬁcient was 0.143 for p ≤ 0.01.
The survey reveals that the place of residence of older people is not a statistically signiﬁcant variable that affects the frequency of shopping. It appears that
senior inhabitants of Warsaw, Kraków, Pozna and Wrocław most often declare
that they buy food daily, whereas the elderly from Białystok and Lublin do this
least frequently.
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Consumption of food products in seniors’ households
Consumption of most food products depends largely on the disposable income of seniors. As the wealth of their households increases, the level of consumption of certain foods rises too. Compared with the lowest-income families (up to
PLN 2000 per person), seniors’ households earning a monthly per capita income
of over PLN 4000 consumed over three times more fruit and vegetable juices,
yoghurt and milk drinks, almost two and a half times more ﬁsh and vegetables,
and nearly twice more fruit. On the other hand, seniors with the lowest incomes
ate more bread, ﬂour, potatoes, and sugar. Furthermore, regardless of household
wealth, over 1/3 of seniors claimed to successively abstain from consumption
of animal fats, including butter, in favour of vegetable fats. Such behaviour is
undoubtedly a manifestation of changes in nutritional patterns, whereby animal
fats are being ever more frequently replaced by fats that do not contain the cholesterol that may be harmful to the human body.
It was also noted that UTA students were more likely to consume groats and
ﬂakes, vegetables and fruit, yoghurt and milk drinks, ﬁsh, fruit and vegetable
juices, and less likely to consume bread, animal fats, eggs, milk and potatoes than
senior members of parochial communities.
Current nutritional habits are much affected by the pursuit of comfort, routines, desire to gain certain beneﬁts for a given price, care about health, hedonism, and individual respect for customary norms [Vermeir and Verbeke 2004,
p. 37, Vermeir and Verbeke 2006, pp. 177–178; Minteer, Corley and Manning
2004, pp. 142–144]. Consumer decisions concerning food should not, however,
disregard the basic determinants of choice, in particular needs, preferences, and
possibilities of their satisfaction [Meulenberg 2003, pp. 47–48].
Food consumption is correlated with the place of residence (Table 2). There
are differences in the patterns of food consumption between seniors living in
various Polish cities. The survey results indicate that the most bread and grain
products were consumed per capita by inhabitants of Lublin (5.26 kg) and Białystok (5.25 kg), and the least by those living in Gda sk (4.59 kg) and Toru (4.59
kg). The biggest amounts of groats and ﬂakes were eaten per capita by seniors
living in Pozna (0.62 kg), whereas the lowest by people aged 65+ living in Łód
(0.42 kg). The per capita intake of meat and meat products was the highest in
Katowice (7.98 kg), and the lowest in Warsaw (5.96 kg). In turn, the most milk
was consumed per person in Łód (4.32 l), while the least in Wrocław (3.57 l).
The per capita intake of yoghurt and milk drinks was the highest for senior inhabitants of Warsaw (0.73 l), and the lowest for those in Katowice (0.42 l). The
biggest amounts of ﬁsh were consumed per capita by seniors living in Warsaw
(0.67 kg), and the lowest by inhabitants of Lublin (0.36 kg).

Table 2
Average monthly food consumption per capita in the surveyed households of people aged 65+
Food products

Total

Place of residence
WrocKatowiPoznań
Gdańsk
ław
ce
4.63
4.61
4.59
5.03

Bread (in kg)

4.76

Warsaw
4.51

4.60

4.59

5.26

Białystok
5.25

Flour (in kg)

1.08

1.02

1.08

1.09

1.05

1.07

1.06

1.09

1.10

1.14

1.06

Groats and flakes (in kg)

0.48

0.51

0.48

0.42

0.62

0.49

0.49

0.47

0.46

0.43

0.44

Pasta (in kg)

0.46

0.45

0.47

0.46

0.48

0.44

0.47

0.45

0.47

0.47

0.45

Rice (in kg)

0.25

0.29

0.26

0.21

0.25

0.27

0.26

0.29

0.28

0.21

0.23

Vegetables (including potatoes) (in kg)

12.12

12.59

12.11

11.96

12.03

12.14

12.06

11.59

12.61

12.36

11.72

Fruit (in kg)

4.83

5.18

4.93

4.26

4.86

4.90

4.91

4.38

4.99

4.97

4.89

Kraków

Łód

Lublin

Toruń
4.59

Meat (in kg)

6.96

5.96

6.75

7.43

7.28

6.96

7.31

7.98

6.26

6.59

7.09

Fish (in kg)

0.52

0.67

0.62

0.42

0.52

0.59

0.65

0.46

0.44

0.36

0.46

Margarine and other vegetable fat (in kg)

1.12

1.16

1.09

1.23

1.14

1.05

1.09

1.12

1.13

1.08

1.10

Milk (in litres)

4.03

4.06

3.99

4.32

4.11

3.57

3.96

4.01

4.08

4.19

3.99

Yoghurt and milk drinks (in litres)

0.60

0.73

0.67

0.56

0.63

0.71

0.68

0.42

0.52

0.54

0.66

Curd cheese (in kg)

0.62

0.71

0.66

0.54

0.58

0.63

0.70

0.61

0.54

0.52

0.66

Ripened and processed cheese (in kg)

0.41

0.53

0.42

0.33

0.41

0.43

0.45

0.37

0.39

0.35

0.40

Animal fat (in kg)

0.60

0.51

0.54

0.56

0.71

0.62

0.58

0.61

0.66

0.64

0.59

Eggs (in units)

15.99

16.73

15.46

15.23

16.03

15.57

14.96

15.83

16.98

17.02

16.06

Tea (in kg)

0.09

0.09

0.08

0.09

0.09

0.09

0.10

0.08

0.09

0.11

0.09

Coffee (in kg)

0.30

0.26

0.26

0.21

0.23

0.25

0.27

0.24

0.22

0.19

0.20

Sugar (in kg)

1.66

1.58

1.64

1.79

1.60

1.72

1.68

1.64

1.73

1.69

1.58

Mineral and spring water (in litres)

4.58

5.06

4.96

4.36

4.58

4.61

4.63

4.52

4.36

4.29

4.39

Fruit and vegetable juice (in litres)

0.71

0.96

0.79

0.53

0.76

0.74

0.72

0.69

0.75

0.49

0.71

Source: The author’s research.
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The highest per capita consumption of fruit was recorded in Warsaw
(5.18 kg) and the lowest in Łód (4.26 kg), whereas vegetables were most frequently consumed by seniors living in Lublin (12.61 kg) and least frequently by
those living in Toru (11.72 kg). As far as fruit and vegetable juices are concerned, the highest per capita intake was noted for senior inhabitants of Warsaw
(0.96 l), and the lowest for those living in Białystok (0.49 l).
In the context of the survey, it can be concluded that the average monthly
food intake is not an expression of a satisfactory standard of living of seniors’
households but rather a consequence of the need to spend more money on other
purposes, chieﬂy accommodation. This is particularly true of urban households
that are dependent on government policies with respect to housing charges. It
should be noted here that the analysis of the average monthly consumption of
food per person does not allow clear conclusions to be drawn as to food consumption patterns in individual cities.

Determinants affecting seniors’ food purchase
decisions
While shopping for food, senior consumers attach considerable importance to
freshness, quality, origin and promotion of food products, whereas they care less
about brand, advertising and completeness of the offer (Table 3). In the light of
the research, such ﬁndings are not surprising.
The primary survey shows that seniors are primarily driven by the price of
a product when buying food. It was indicated by more than 4/5 of respondents.
This situation is not surprising, given that the ﬁnancial situation of the elderly
is difﬁcult and that they spend a signiﬁcant portion of their disposable income
on food. Based on the empirical material collected, it was observed that women
mentioned price as the fundamental factor in purchasing food products slightly
more frequently than men (85.5% and 79.2% respectively). It was also noted
that the views of the seniors interviewed were inﬂuenced by their age. Price was
least often declared as the most important factor by the youngest respondents,
aged 65–74 (53.2%), while it was most frequently mentioned by those aged 85
and more (91.4%). The level of education is another variable that differentiates
the opinions of the study population on the impact of prices on decisions to purchase food products. Mostly people with primary (95.8%) and basic vocational
(93.7%) education declared that the product price was of fundamental importance. The survey also noted that respondents participating in parochial communities (89.9%) paid the greatest attention to the product price more often than UTA
students (73.3%).
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Table 3
Determinants of food purchases in the seniors’ households surveyed (in %)
Items

Very important

Important

Not important

Price

81.6

14.9

3.5

Quality

65.3

29.8

4.9

Utility

46.3

53.7

–

Brand

29.3

55.6

15.1

Fashion

13.5

40.3

46.2

Promotions

55.8

30.7

13.5

Shopping location

33.2

49.8

17.0

Product packaging

26.1

53.4

20.5

Habit

15.9

44.3

39.8

Wish to stand out

2.9

12.5

84.6

Advertising

30.1

56.0

13.9

Source: The author’s research.

More than 3/5 of seniors indicated product quality as the key factor when
shopping for food products (especially organic food). The signiﬁcance of product quality increases as the income rises. Wealthier consumers, who are inherently more demanding, aspiring and curious, are interested in buying better
product substitutes or more luxurious products. Indeed, this is conﬁrmed by the
direct research. The greatest interest in better quality goods was demonstrated
by the wealthiest households with monthly disposable incomes of more than
PLN 4000 per capita, and vice versa: the lower the income, the less important
the product quality (Kendall’s tau-b coefﬁcient was 0.225 for p ≤ 0.01. It should be pointed out here that quality is a set of advantages and disadvantages of
a particular food product as viewed by consumers themselves. Hence, as a typical immeasurable feature, it is purely subjective and is assessed by a speciﬁc
person. Age again proved to be a variable differentiating respondents’ opinions
in this regard. Quality as the fundamental factor in buying food products was
most commonly mentioned by those in the 65–74 age group (72.1%), and least
frequently by respondents aged 85 and more (36.6%). The level of education
also varies respondents’ opinions on the meaning of quality of purchased food
products. Quality as a driver was most often mentioned by university graduates
(75.3%), and least frequently by those with primary education (24.7%). It was
also noted that product quality was indicated as the essential determinant when
shopping for food by UTA students (71.2%). Only 59.4% of senior members of
parochial communities pointed to this factor.
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Promotions and utility of products purchased are also important to nearly
2/3 and almost half of respondents respectively. Most often, these factors were
indicated as key determinants of purchasing food products by seniors aged 65–74
(57.3%) who had completed secondary education (56.7%), earned a monthly
per capita income of up to PLN 4000 (59.2%), and actively participated in UTA
courses (59.2%).
Every third senior interviewed mentioned brand, advertising and product
packaging as factors that played a vital role when shopping. The distribution
of answers varied depending largely on household (33.8% in the wealthiest households to 9.7% in the poorest households with up to PLN 2000 per capita),
educational level (36.6% of responses among people with higher education, and
the smallest proportion among respondents with primary education – 7.3%), age
(brand was most frequently mentioned as the fundamental factor when shopping
for food by respondents aged 65–74, and least often by those aged 85 and more).
It was also noticed that UTA students (35.8%) rather than parochial community
members (21.2%) that paid great attention to factors such as brand, advertising
and product packaging when buying food. Signiﬁcantly fewer respondents pointed to: habit (15.9%), fashion (13.5%) and the wish to stand out (2.9%).
Seniors most often buy food such as: dairy products, hard cheeses, eggs and
bread in corner and discount shops (mostly in Biedronka, Lidl and Aldi). As for
fruit, vegetables and meat, seniors’ requirements are best satisﬁed by local markets and bazaars, given that such products must be fresh and of better quality. By
contrast, larger amounts of food (mostly groats, rice, ﬂour, pasta, vegetable and
animal fats, yoghurt, cream, milk, coffee and tea) are most frequently bought in
hypermarkets and supermarkets.

Conclusion
Food needs are the most urgent and most strongly felt needs of households’
members. In the case of food products, their consumption largely depends on the
disposable income of seniors. Compared to the lowest-income families, the most
afﬂuent households of seniors consume more fruit and vegetable juices, yoghurt
and milk drinks, ﬁsh, and fruit and vegetables. On the other hand, the lowestincome households buy more bread, ﬂour, potatoes, and sugar. Furthermore, regardless of income, over 1/3 of seniors’ households are successively replacing
animal fats, including butter, with vegetable fats. Such behaviour of people aged
65+ obviously conﬁrms that they are taking care of their health and are reducing
the intake of cholesterol that is harmful to the human body.

177
The research results concerning the decision-making process indicate that
prudent decisions are dominant purchasing decisions made by those aged 65+.
In a more or less conscious way, they adopt a decision-making strategy that is
targeted at a speciﬁc choice. The seniors surveyed mostly buy well known and
often used products. Another characteristic of the majority of respondents is the
wish to avoid uncertain situations. This applies to the purchase of food products.
When buying them, seniors attach considerable importance to the freshness, quality and origin of the product, whereas they care less about advertising, completeness of the offer and shopping location.
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Abstract
This article addresses consumption of food products in seniors’ households.
The primary goal is to analyse their food expenditure, shopping frequency and
the key factors affecting their decisions in this regard. The analysis is based on
the questionnaire survey conducted by the author in 2014–2015 among people
aged 65+ in Poland.
The structure of the article is as follows. After a synthetic discussion of the
research methodology, assumptions, and the characteristics of the research sample, a very broad theoretical outline of food consumption in seniors’ households
is presented. Further, the focus is on examining food consumption in the seniors’
households surveyed, shopping frequency, and the key determinants taken into
consideration by people aged 65+ when deciding to buy food products.
Key words: consumption, seniors, purchasing decisions, food products

Uwarunkowania wyboru wybranych produktów
spożywczych w wielkomiejskich gospodarstwach
domowych seniorów w Polsce
Streszczenie
Artykuł podejmuje problem konsumpcji produktów ywno ciowych w gospodarstwach domowych seniorów. Podstawowym celem tekstu jest przeanalizowanie wydatków na ywno ć gospodarstw domowych seniorów, cz stotliwo ci robienia zakupów oraz kluczowych czynników wpływaj cych na decyzje
osób starszych w tym zakresie. Podstaw analizy jest wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony przez autora w latach 2014–2015 w ród osób w wieku 65+
w Polsce.
Struktura artykułu jest nast puj ca. Po syntetycznym omówieniu metodologii i zało e badania oraz charakterystyki próby badawczej, w uj ciu teoretycznym, na wietlono, w sposób bardzo ogólny, zagadnienie konsumpcji ywno ci
w gospodarstwach domowych osób starszych. W dalszej cz ci tekstu skoncen-
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trowano si na przeanalizowaniu spo ycia ywno ci w badanych gospodarstwach
seniorów, cz stotliwo ci dokonywania zakupów, a nast pnie na kluczowych determinantach branych pod uwag przez osoby w wieku 65+ przy podejmowaniu
decyzji zakupu produktów ywno ciowych.
Słowa kluczowe: konsumpcja, seniorzy, decyzje zakupowe, produkty ywno ciowe
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Czynniki wyboru i satysfakcji z usług
świadczonych przez lokale fast food w świetle
badań klientów i pracowników
Wstęp
Gastronomia w Polsce nale y do najszybciej rozwijaj cych si działów
gospodarki narodowej i charakteryzuje si du dynamik rozwoju. Na skal
i struktur działalno ci gastronomicznej bezpo rednio wpływaj konsumenci,
którzy maj coraz wi ksz sił nabywcz oraz zasoby czasu wolnego. Jednoczenie na kształtowanie samej usługi gastronomicznej i jej odbiór ma wpływ personel, zwłaszcza pierwszego kontaktu. Zjawisko to dotyczy współcze nie równie
lokali typu fast food, które aspiruj do bycia miejscem spotka dla klientów, a nie
tylko spo ywania szybkich posiłków przy zminimalizowanej obsłudze. Nale y
równie dodać, e personel cz sto bardziej obiektywnie ocenia motywy wyboru
i satysfakcji klientów na podstawie ich obserwacji; ocena klienta jest bowiem
zawsze obarczona bł dem subiektywizmu.

Determinanty rozwoju współczesnego rynku usług
gastronomicznych
Uwarunkowania popytowe rozwoju rynku usług gastronomicznych wi si z poziomem rozwoju gospodarczego w uj ciu makro- (produkt krajowy,
stopa bezrobocia itd.) i mikroekonomicznym (sytuacja dochodowa, struktura
wydatków, w tym na ywno ć, przemiany społeczno-demograﬁczno-kulturowe
itd). Coraz mniejsze obawy o utrat pracy, a tak e wzrost wynagrodze , emerytur i rent sprawiły, i społecze stwo polskie jest bardziej skłonne do wydawania
pieni dzy, w tym na usługi gastronomiczne [Kwiatkowska, Levytska 2009].
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W ród innych uwarunkowa wpływaj cych na rozwój usług gastronomicznych na pocz tku XXI wieku nale y równie wymienić: zmian struktury demograﬁcznej ludno ci: wzrost udziału 1- i 2-osobowych gospodarstw domowych;
przedłu enie si ycia oraz wzrost liczby ludzi w wieku poprodukcyjnym; wzrost
poziomu wykształcenia i kwaliﬁkacji ludno ci; zwi kszenie zawodowej aktywno ci kobiet; zmiany w sposobie gospodarowania czasem; rozwój rynków usługowych zwi zanych z czasem wolnym; wzrost zainteresowania kultur innych
narodów; zmiany postaw i motywacji konsumentów; rozwój ruchu turystycznego [Knowles 2001, Sala 2004].
Czynnikami pobudzaj cymi popyt na usługi gastronomiczne i zwi kszaj cymi ich znaczenie społeczne s industrializacja i urbanizacja wraz ze wszystkimi towarzysz cymi im zmianami społecznymi, takimi jak: zmiana struktury
rodziny, zwi kszenie liczby osób pracuj cych poza domem, zmiany w sposobie
gospodarowania czasem, du e obci enie prac i nauk poza domem, oddalenie
od miejsca zamieszkania [Masłowski 2000]. Coraz cz ciej zwraca si uwag na
wzrost cz ci dochodów, któr konsumenci wydaj na usługi zwi zane z wypoczynkiem, rozrywkami, podró ami i gastronomi [Payne, Holt 2001].
Jedn z cech charakterystycznych współczesnej gastronomii jest dynamika
zachodz cych w niej zjawisk. W Polsce w ci gu ostatnich 20 lat zaszły znaczne przeobra enia rynku gastronomicznego. Miały na to wpływ tzw. megatrendy, czyli powszechne zjawiska o globalnym zasi gu i procesy gospodarczo-społeczne, polityczne czy kulturowe, maj ce silny wpływ na charakter i kierunki
procesów gospodarczych w wi kszo ci pa stw, implikuj ce okre lone prawidłowo ci i mechanizmy rozwoju bran y [Milewska i in. 2010]. Wzrost dochodów
ludno ci, aktywizacja zawodowa kobiet oraz wi ksza ilo ć czasu wolnego powoduj , e Polacy coraz ch tniej jedz poza domem, a wzrost znaczenia turystyki
mi dzynarodowej sprawia, e do kraju przyje d a coraz wi cej cudzoziemców.
Powstaj sieci barów i restauracji, rozwija si baza noclegowa, a wraz z ni oferta gastronomiczna. Rozwój usług gastronomicznych wywiera znacz cy wpływ
na prowadzenie gospodarstwa domowego, styl od ywiania, przemiany w strukturze czynno ci wypełniaj cych czas wolny. Usługi gastronomiczne wpływaj
pozytywnie na poziom i jako ć ycia [Kwiatkowska 2009, Levytska 2011].
W ostatnich latach mo na zaobserwować, i lokale sieci gastronomicznych
typu fast food staraj si rozszerzyć okoliczno ci korzystania z ich usług, realizuj przez to szersze potrzeby ni tylko zaspokajania głodu. Sieć McDonald’s nie
tylko zmieniła wystrój, ale równie rozszerza asortyment i stara si realizować
funkcje społeczne w swoich lokalach m.in. w przekazach promocyjnych przedstawia je jako miejsce spotka . W zwi zku z powy szym w artykule podj to si
przeanalizowania czynników wyboru i satysfakcji w lokalach typu fast food.
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Czynniki wyboru i satysfakcji klienta w lokalach
gastronomicznych
Korzystanie z usług gastronomicznych stanowi – zwłaszcza w du ych miastach – element stylu ycia, co powoduje wzrost znaczenia lojalno ci konsumenckiej. Poj cie „lojalno ć klienta” jest rozumiane na wiele sposobów. Do pewnego
czasu przyjmowano, e wi e si ono z wielokrotnymi zakupami u tego samego
dostawcy, ale odpowiedniejsze jest przyj cie deﬁnicji, i lojalny konsument cz sto dokonuje zakupów u jednego dostawcy i jednocze nie ma o nim pozytywn
opini [Skogland, Siguaw 2004]. Lojalnego klienta restauracji scharakteryzować
mo na w sposób nast puj cy:
• dokonuje regularnych, a co za tym idzie – powtarzalnych zakupów w wybranym lokalu gastronomicznym,
• nabywa ró norodne produkty oferowane przez lokal,
• upowszechnia pozytywne informacje o ofercie lokalu,
• upowszechnia pozytywne informacje o jako ci usług realizowanych przez
lokal, w tym równie o obsłudze,
• jest odporny na działania oraz promocje podejmowane przez konkurentów,
• jasno wyra a intencj powtórnej wizyty.
Mo na stwierdzić, e lojalno ć polega nie tylko na dokonywaniu zakupu;
prawdziw lojalno ć mog wykazywać tylko klienci bardzo przywi zani do dostawcy, a zadowolenie klienta to wska nik lojalno ci. Podstaw zrozumienia
lojalno ci jest analiza czynników satysfakcji klientów, poniewa satysfakcja
z usługi gastronomicznej jest elementem niezb dnym do wytworzenia lojalnej
postawy go ci lokali gastronomicznych. Satysfakcja klienta wynika zazwyczaj
z ogólnej oceny jako ci usługi. Sprostanie lub przewy szenie oczekiwa klienta
w zakresie jako ci usługi składaj cej si w przypadku gastronomii z ywno ci,
obsługi i wystroju lokalu gastronomicznego, stanowi podstaw wyst pienia satysfakcji, a w dłu szej perspektywie mo e sprawić, i klienci b d wracać do
lokalu gastronomicznego [Liu i in. 2015, Stangierska i wi tkowska 2012].
W przypadku usług gastronomicznych na ogóln ocen jako ci składaj
si takie czynniki, jak: jako ć ywno ci, otoczenie wiadczenia usługi (wystrój
i atmosfera lokalu gastronomicznego) oraz obsługa. Na jako ć ywno ci składa
si wiele czynników zwi zanych nie tylko z ocen sensoryczn potraw czy ich
wie o ci , ale tak e z warto ci od ywcz , sposobem podania potrawy, relacj
ceny do jako ci oraz wielko ci porcji [Markovic i in. 2011].
Kolejnym elementem wpływaj cym na jako ć usługi gastronomicznej jest
otoczenie ﬁzyczne, obejmuj ce takie elementy materialne jak wyposa enie, elementy dekoracyjne, jak równie elementy niematerialne, takie jak muzyka, za-
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pach temperatura w lokalu itp. Wygl d i wystrój lokalu s siln determinant
powstawania lojalno ci i satysfakcji w szczególno ci w przypadku restauracji
[Stangierska 2013].
Specyﬁka usług gastronomicznych sprawia, i wa n grup czynników wpływaj cych na ich jako ć, a co za tym idzie satysfakcj klienta, stanowi elementy
zwi zane z obsług . Do determinantów jako ci obsługi nale cechy zwi zane
z personelem, takie jak: wiedza, profesjonalizm, empatia, sposób komunikacji,
ale tak e elementy zwi zane z formami płatno ci, szybko ci i zakresem serwisu
[Ramanathan i in. 2016].
Wiedza pracowników lokalu gastronomicznego nie powinna ograniczać
si tylko do zakresu ich obowi zków zwi zanych z wiadczeniem usługi klientom. Personel pierwszego kontaktu jest wiadom zarówno swojej roli w procesie wiadczenia usługi gastronomicznej, jak i znaczenia jej innych składowych.
Do wzrostu wiadomo ci personelu w zakresie czynników satysfakcji klienta
przyczyniaj si nie tylko oceny pracownicze, ale coraz popularniejsze przeprowadzanie bada typu tajemniczy klient [Liu i in. 2015]. Dodatkowo zadowolenie klienta z obsługi znajduje odzwierciedlenie w wysoko ci napiwków, ale
tak e powoduje wzrost podatno ci na działania zwi kszaj ce sprzeda , takie jak
wzrost wielko ci i warto ci zamówienia [Lin, Namasivayam 2011].
wiadomo ć klientów i pracowników gastronomii w zakresie zarówno determinantów jako ci usługi gastronomicznej, jak i satysfakcji jest odmienna.
Klienci bazuj na oczekiwaniach oraz wcze niejszych do wiadczeniach. Personel pierwszego kontaktu posiada wiedz wynikaj c z wykonywania zawodu.
W niniejszym artykule za cel postawiono porównanie perspektywy klientów
i personelu w zakresie czynników jako ci i satysfakcji z usług wiadczonych
w lokalach typu fast food.

Materiał i metodyka
Celem badania było porównanie czynników kształtuj cych wybór i satysfakcj konsumentów i pracowników sieci restauracji McDonald’s w zakresie
wiadczonych usług i jako ci produktów. Niniejsze opracowanie ma na celu wyja nienie, jakie czynniki w najwi kszym stopniu wpływaj na wybór i satysfakcj klientów i pracowników tego typu lokali.
Narz dziem badawczym były dwie anonimowe ankiety skierowane do
konsumentów i pracowników tego typu lokali gastronomicznych, którzy oceniali jako ć usług wiadczonych w lokalach gastronomicznych restauracji
McDonald’s.
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Badanie konsumentów zostało przeprowadzone w Warszawie na próbie
98 osób dorosłych (w wieku powy ej 18 lat), korzystaj cych jedno- lub wielokrotnie z usług lokali McDonald’s. Drug grup badanych stanowiło 50 pracowników tych restauracji. Badania zostały przeprowadzone we wrze niu 2015 roku w 7 wybranych restauracjach McDonald’s na terenie Warszawy. Restauracje wybrane w celu przeprowadzenia bada charakteryzowały si takimi wspólnymi cechami, jak: du e znaczenie lokalizacji (np. blisko Starego Miasta, centrum Warszawy), du e nat enie ruchu klientów, ró norodno ć konsumentów
(np. du a liczba obcokrajowców, turystów). W ka dej placówce zostało zbadanych 10–14 klientów i 6–8 pracowników.

Wyniki badań
Najwi ksze ró nice w opiniach konsumentów i pracowników dotyczyły takich czynników wpływaj cych na wybór lokalu, jak: smak oferowanych
produktów i czas realizacji zamówie (odpowiednio –0,65 i –0,64); czynniki
te uzyskały znacznie wi ksz redni rang od klientów. Du a ró nica w redniej rang dotyczyła czynnika poziomu obsługi klienta (został on wy ej oceniony
przez pracowników), co mo e wiadczyć o wysokiej samoocenie obsługi przez
pracowników. Nieco mniejsze ró nice opinii pracowników i klientów dotyczyły
bezpiecze stwa oferowanych produktów (0,34). Podobne ró nice w rangowaniu
przez pracowników i konsumentów miały miejsce w przypadku takich czynników, jak czysto ć w restauracji i jako ć oferowanych produktów (odpowiednio
0,28 i 0,29) oraz lokalizacja lokalu i jego wystrój (po 0,06) – te czynniki zostały wy ej ocenione przez pracowników. Najmniejsza ró nica ocen wyst piła
w przypadku poziomu cen (–0,15), a tak e znanej marki (–0,2), które zostały
ocenione nieco wy ej przez klientów (tab. 1).
W pytaniu o ocen stwierdze klientów i pracowników dotycz cych jako ci
usług w McDonald’s wynika, e najwi ksze rozbie no ci dotyczyły dost pno ci
informacji o warto ci od ywczej (–0,46), tego, e McDonald’s mo na nazwać
„miejscem spotka ” (–0,39) oraz przystosowania lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych (–0,36). Nieznacznie ró ni si oceny jako ci wiadczonych usług
i rodzinnej atmosfery panuj cej w placówkach McDonald’s (odpowiednio –0,26
i –0,3), co mo e wynikać z ró nicy punktów widzenia na ten temat pracowników
i klientów ﬁrmy. Najmniejsz rozbie no ć wyników stwierdzono w przypadku
satysfakcjonuj cego poziomu obsługi w lokalach i uprzejmej obsługi klientów
(po –0,1), zró nicowanego wyboru oferowanych da (–0,15); wszystkie wymienione czynniki zostały wy ej ocenione przez pracowników. Ró nice w zakresie
adekwatno ci poziomu cen do jako ci da i usług (0,03) oraz czasu realizacji
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Tabela 1
Porównanie rangi czynników wyboru restauracji McDonald’s przez klientów i pracowników
Wyszczególnienie

rednia rang
klientów*

rednia rang
pracowników*

Ró nica
( .r. klientów – .r.
pracowników)

Smak oferowanych
produktów

3,87

4,52

–0,65

Czas realizacji zamówienia

4,92

5,56

–0,64

Lokalizacja lokalu

4,98

4,92

0,06

Poziom cen

5,01

5,16

–0,15

Jako ć oferowanych
produktów

5,31

5,02

0,29

Bezpieczeństwo
oferowanych produktów

5,7

5,36

0,34

Czysto ć w restauracji

5,82

5,54

0,28

Poziom obsługi klienta

5,97

5,32

0,65

Znana marka

6,58

6,78

–0,2

Wystrój lokalu

6,88

6,82

0,06

*Szeregowanie/rangowanie odpowiedzi na 10-stopniowej skali rangowej, gdzie 1 – czynnik
najwa niejszy, 10 – najmniej wa ny.
ródło: Badanie własne 2015.

zamówie (0,08) s niewielkie; czynniki te zostały nieznacznie wy ej ocenione przez konsumentów. Takie wyniki wiadcz o du ym podobie stwie opinii
konsumentów i pracowników na temat usług wiadczonych przez ﬁrm McDonald’s pod wzgl dem ró nych czynników wpływaj cych na satysfakcj klientów
(tab. 2).
Najwi ksza ró nica w odpowiedziach konsumentów i pracowników dotyczyła dost pno ci informacji o warto ci od ywczej na produktach oferowanych
w lokalach McDonald’s. Taki wynik mo e wiadczyć o wi kszej wiadomo ci
pracowników w zakresie dost pno ci informacji ywieniowej w tych e lokalach. Równie w przypadku stwierdzenia: „McDonald’s mo na nazwać miejscem spotka ” i dotycz cego uprzejmo ci obsługi w lokalach mo na zauwa yć,
e zostały one wy ej ocenione przez pracowników ni przez klientów, co mo e
wiadczyć o lepszej znajomo ci przez pracowników komunikatów marketingowych stosowanych w przekazach medialnych.
W pytaniu o ocen oferty lokali McDonald’s najwi ksza ró nica opinii pracowników i klientów dotyczyła czynnika „cena” (0,76), który został znacznie
wy ej oceniony prze klientów ni pracowników. Mo e to być spowodowane
brakiem specjalnych ofert dla pracowników i dost pno ci programów rabatowych skierowanych do konsumentów. Mniejsze rozbie no ci opinii dotoczyły
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Tabela 2
Porównanie oceny stwierdzeń klientów i pracowników dotyczących jako ci usług lokali
McDonald’s
Ocena
klientów*

Ocena
pracowników*

Ró nica (ocena klientów
– ocena pracowników)

Poziom obsługi w lokalach
McDonald’s uwa am za satysfakcjonujący

3,74

3,84

–0,1

Wybór dań oferowanych przez
restauracje McDonald’s jest bardzo zró nicowany

3,53

3,68

–0,15

Jako ć usług gastronomicznych
wiadczonych przez zakłady
McDonald’s jest bardzo dobra

3,42

3,68

–0,26

Poziom cen w lokalach
McDonald’s jest adekwatny
do jako ci

3,47

3,44

0,03

Restauracje McDonald’s są bardzo dobrze przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych

3,54

3,9

–0,36

Informacja o warto ci od ywczej
(warto ć energetyczna, ilo ć
białka. tłuszczów itd.) produktów
oferowanych przez McDonald’s
jest łatwo dostępna w restauracjach

4,06

4,52

–0,46

McDonald’s mo na nazwać
„miejscem spotkań”

3,71

4,1

–0,39

Restauracje McDonald’s są miejscem, gdzie mo na zje ć posiłek
razem z rodziną

3,46

3,76

–0,3

Czas realizacji zamówień
w restauracjach McDonald’s jest
odpowiedni dla restauracji typu
fast food

3,98

3,9

0,08

Obsługa w lokalach McDonald’s
jest uprzejma dla klientów

3,90

4,0

–0,1

Wyszczególnienie

*Oceny na skali 5-stopniowej, gdzie 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 5 – zdecydowanie
się zgadzam.
ródło: Badanie własne 2015.
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takich czynników, jak jako ć potraw (–0,23), nowe produkty w menu (–0,22),
obsługa (–0,16), wygl d (–0,05) i atmosfera lokalu (–0,06) – czynniki te zostały wy ej ocenione przez pracowników. Najmniejsze ró nice oceny stwierdzono
w przypadku takich czynników, jak promocje i konkursy (0,2), menu (0,08),
smak potraw (0,12) i czysto ć lokalu (0,13) – czynniki te zostały wy ej ocenione
przez klientów (tab. 3).
Tabela 3
Porównanie oceny oferty lokali McDonald’s przez pracowników i klientów
Ocena
klientów*

Ocena
pracowników*

Ró nica (ocena klientów
– ocena pracowników)

Wygląd lokalu

4,23

4,18

0,05

Czysto ć lokalu

4,17

4,04

0,13

Promocje/konkursy

4,12

3,92

0,2

Obsługa

4,04

4,2

–0,16

Wyszczególnienie

Atmosfera

4,02

4,08

–0,06

Smak potraw

3,98

3,86

0,12

Menu

3,94

3,86

0,08

Nowe produkty w menu

3,94

4,16

–0,22

Cena

3,86

3,1

0,76

Jako ć potraw

3,71

3,94

–0,23

*Ocena na skali 5-stopniowej, gdzie 1 – ocena najni sza, 5 – najwy sza.
ródło: Badanie własne 2015.

W pytaniu o najwa niejsze aspekty jako ci w zakładach gastronomicznych
McDonald’s, zarówno klienci, jak i pracownicy najcz ciej wskazywali na cen
produktów i ich smak. Najwi ksza rozbie no ć wskaza klientów i pracowników
dotyczyła profesjonalizmu obsługi, który w przypadku pracowników był trzecim najwa niejszym czynnikiem jako ci, z kolei w przypadku klientów uzyskał
o 3,8% wskaza mniej i zajmował dopiero pi t pozycj po czysto ci wn trza
i wygodzie. Pracownicy cz ciej wskazywali tak e na znaczenie takich aspektów, jak wystrój i kolorystyka wn trza (2,7% wi cej wskaza ), powtarzalno ć
usługi (1,9% wi cej wskaza ) oraz atmosfera/klimat (1,2% wi cej wskaza ).
Dla klientów wa niejsze ni dla pracowników były takie aspekty, jak wygoda
(o 2,5% wi cej wskaza ), gad ety do zestawów (tylko klienci podali ten element jako czynnik jako ci) oraz cena, atrakcyjny wygl d produktu spo ywczego
i warto ć od ywcza (o 1,8% wskaza wi cej) – tabela 4.
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Tabela 4
Porównanie wskazań respondentów dotyczących najwa niejszych aspektów jako ci w lokalach McDonald’s
% wskazań
klientów*

% wskazań
pracowników*

Ró nica (% wskazań
klientów – % wskazań
pracowników)

Cena

19,8

18,0

1,8

Smak

15,0

16,0

–1,0

Czysto ć wnętrza

9,6

8,0

1,6

Wygoda

9,2

6,7

2,5

Profesjonalna obsługa

8,9

12,7

–3,8

Czysto ć toalet

6,8

6,7

0,2

Atrakcyjny wygląd
produktu spo ywczego

6,5

4,7

1,8

Wyszczególnienie

Atmosfera/klimat

5,5

6,7

–1,2

Warto ć od ywcza

5,1

3,3

1,8

Powtarzalno ć

4,8

6,7

–1,9

Urozmaicenie składników

4,8

5,3

–0,6

Gad ety do zestawów
(np. zabawki, balony)

2,4

0,0

2,4

Przystosowanie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych

1,0

2,0

–1,0

Wystrój/kolorystyka
wnętrza

0,7

3,3

–2,7

* Mo na było wskazać maksymalnie 3 czynniki.
ródło: Badanie własne 2015.

Wnioski
Wyniki bada wskazuj , e dla badanych klientów najwa niejszymi czynnikami kształtuj cymi satysfakcj i wpływaj cymi na wybór lokalu s smak oferowanych produktów, czas realizacji zamówienia i lokalizacja, o czym wiadcz
wysokie oceny tych czynników w opinii konsumentów. Du e znaczenie przy
ocenie atrakcyjno ci oferty ﬁrmy McDonald’s maj równie takie aspekty, jak
poziom cen i jako ć oferowanych produktów, w przeciwie stwie do wystroju
i znanej marki, które tylko nieznacznie wpływaj na opini klientów. wiadczy
to o tym, e konsumenci korzystaj cy z usług McDonald’s zwracaj szczególn
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uwag na rdze usługi gastronomicznej, czyli elementy zwi zane bezpo rednio
z samym produktem b d procesem wiadczenia usługi, determinantami ich
wyboru jest za w niewielkim stopniu rozpoznawalna marka. Uzyskane wyniki
pokazuj , i konsumenci w badaniach deklaratywnych dotycz cych wyboru wykazuj racjonalne podej cie.
W przypadku pracowników zakres czynników kształtuj cych satysfakcj
korzystania z usług McDonald’s był znacznie szerszy ni w przypadku klientów.
Warto podkre lić, i w przypadku pierwszych dwóch czynników (smaku i czasu
realizacji zamówienia) opinie pracowników i klientów były zbie ne z opiniami
klientów. Jednak pracownicy przywi zywali wi ksz wag do takich czynników,
jak: jako ć i bezpiecze stwo oferowanych produktów, poziom obsługi klienta.
Mo e to wynikać z wi kszej wiadomo ci pracowników w zakresie zło onoci wyboru usługi gastronomicznej. Pracownicy tak e ceni wy ej obsług ni
klienci, co mo e wiadczyć o wi kszej wiadomo ci nakładu pracy zwi zanego
z wiadczeniem usług gastronomicznych.
W zakresie oceny jako ci usług wiadczonych przez lokale sieci McDonald’s zarówno klienci, jak i pracownicy za najwa niejsze uznali dost pno ć informacji o warto ci od ywczej w lokalach sieci i uprzejmo ć obsługi, natomiast
w opinii pracowników fakt, e McDonald’s mo na nazwać miejscem spotka .
Najwi ksze ró nice w opiniach pracowników i klientów stwierdzono w przypadku
dost pno ci informacji o warto ci od ywczej da serwowanych w lokalach sieci
oraz tego, e lokale te mo na uznać za miejsce spotka ; w obu przypadkach czynniki te zostały znacznie wy ej ocenione przez pracowników. Mo e to wiadczyć
o zbyt optymistycznym podej ciu pracowników co do dost pno ci informacji
ywieniowej w lokalach oraz obserwacji zachowa klientów w zakresie sposobu
korzystania z lokalu. Dla pracowników miejsce spotka mo e być rozumiane
bezpo rednio (ludzie cz sto spotykaj si w łatwo dost pnych lokalach sieci),
klienci natomiast mog oceniać je ni ej w porównaniu do innych placówek gastronomicznych.
Klienci najwy ej ocenili wygl d, czysto ć lokalu i promocje/konkursy organizowane przez ﬁrm McDonald’s, natomiast w ocenie pracowników najwi ksze
znaczenie maj obsługa, wygl d lokalu, a tak e nowe produkty w menu. Istotne
ró nice w ocenie klientów i pracowników dotyczyły znaczenia ceny, do której
znacznie wi ksze znaczenie przywi zuj klienci. Mo na zatem stwierdzić, e
dla klientów wi ksze znaczenie w ocenie lokali sieci McDonald’s maj elementy
otoczenia materialnego i akcje promocyjne, jak równie ceny. W subiektywnej
ocenie pracowników wi ksze znaczenie ma obsługa.
W ród trzech najwa niejszych przy ocenie lokali McDonald’s czynników
zarówno klienci, jak i pracownicy najcz ciej wskazywali na cen i smak. Klienci na trzecim miejscu wskazywali na czysto ć wn trza, a z kolei pracownicy na
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profesjonaln obsług . Najwi ksze ró nice wskaza dotyczyły profesjonalizmu
obsługi, co wiadczy z jednej strony o du ym znaczeniu tych czynników dla
wyboru lokali sieci McDonald’s, jak równie o du ych rozbie no ciach w ich
ocenie przez pracowników i klientów.
Uzyskane wyniki pokazuj , e klienci i pracownicy s zbie ni w swoich
deklaracjach na temat zarówno czynników wyboru, jak i satysfakcji. Zauwa one
ró nice w najwi kszym stopniu dotycz oceny aspektów zwi zanych z obsług , która jest wy ej oceniana przez pracowników. Klienci w swoich opiniach
przejawiaj racjonalizm, ich opinie s silniej spolaryzowane, a ró nice mi dzy
najwa niejszymi i najmniej istotnymi czynnikami bardzo wyra ne. Pracownicy
wykazuj za tendencj do rozpatrywania szerzej zarówno czynników wyboru,
jak i satysfakcji, co przejawia si w mniejszych ró nicach ocen poszczególnych
czynników.
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Abstrakt
Celem opracowania było porównanie czynników kształtuj cych wybór
i satysfakcj konsumentów ze wiadczonych usług i jako ci produktów na przykładzie sieci restauracji fast food. Na podstawie bada zarówno klientów jak
i pracowników, podj to si próby wyja nienia, jakie czynniki w najwi kszym
stopniu wpływaj na wybór i satysfakcj w opinii klientów i pracowników tego
typu lokali. Stwierdzono, i zarówno w przypadku klientów jak i pracowników
do najwa niejszych czynników wyboru i satysfakcji z usługi gastronomicznej
nale smak oferowanych produktów, czas realizacji zamówienia i lokalizacja;
du e znaczenie dla klientów ma równie korzystna relacja ceny do jako ci oferowanych potraw. Zauwa one ró nice w najwi kszym stopniu dotycz oceny
aspektów zwi zanych z obsług , która jest wy ej oceniana przez pracowników.
Klienci w swoich opiniach przejawiaj racjonalizm, ich opinie s silniej spolaryzowane a ró nice mi dzy najwa niejszymi i najmniej istotnymi czynnikami
bardzo wyra ne. Pracownicy wykazuj za tendencj do rozpatrywania szerzej
zarówno czynników wyboru jak i satysfakcji, co przejawia si w mniejszych
ró nicach ocen poszczególnych czynników.
Słowa kluczowe: czynniki wyboru, lojalno ć klienta, gastronomia, fast food
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Service quality and satisfaction factors of fast food
services in the light of customer and employee surveys
Abstract
The aim of the study was to compare the consumers’ choice and satisfaction factors with provided services and product quality on the example of a fast
food restaurant chain. Based on the research of both clients and employees, attempts were made to clarify which factors affect the customers choice and satisfaction and staff in this type of gastronomy. It was found that both for customers
and employees, the most important factors in the selection and satisfaction of
the gastronomy services are the taste of the offered products, the time of order
fulﬁllment and location. High importance for customers also has a favorable price relationship to the quality of the offered dishes. The differences observed are
most closely related to the assessment of the service aspects, which are assessed
above by the staff. Customers in their opinions show rationalism, their opinions
are stronger polarized and the differences between the most important and least
important factors are very clear. Employees tend to consider both the choice and
satisfaction factors more broadly, which is reﬂected in the smaller differences in
evaluations of individual factors.
Key words: choice factors, customer loyalty, gastronomy, fast food
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Ocena wybranych cech jabłek jako
potencjalnych czynników popytowych
Wstęp
Jabłka od dekad nale do najwa niejszych owoców, zarówno pod wzgl dem
produkcji, jak i konsumpcji w naszym kraju. Obecnie Polska zajmuje czwarte
miejsce w produkcji tego owocu na wiecie i pierwsze miejsce w Europie. Mimo
tak du ego potencjału produkcyjnego od lat obserwuje si wyra ny spadek konsumpcji jabłek w ród polskich konsumentów. Chocia nadal pozostaj owocami,
które w strukturze konsumpcji owoców maj najwi kszy udział, a tak e dla polskich konsumentów stanowi wa ny element diety, to ich znaczenie w obecnej
i minionej dekadzie wyra nie si zmniejszyło.
Jabłka, zaraz po owocach jagodowych, uwa ane s za bardzo cenne ródło naturalnych zwi zków biologicznie czynnych, w tym polifenoli [Briviba
i in. 2007]. Udowodniono tak e, e konsumpcja owoców i warzyw o wysokiej zawarto ci polifenoli, czyli jednej z wa niejszych grup zwi zków powstaj cych w ro linie jako metabolity wtórne, niesie dla organizmu ludzkiego
istotne korzy ci zdrowotne. Zwi zki te bior udział w unieczynnieniu wolnych rodników w organizmie, w prewencji i leczeniu chronicznych chorób
niezaka nych, tj. chorób naczyniowo-wie cowych, czy wcze niej wspomnianych nowotworowych [Wojdyło i in. 2010]. Ponadto w jabłkach znajduj si
tak e pektyny zmniejszaj ce st enie cholesterolu i usuwaj ce z organizmu
toksyczne substancje, np. metale ci kie. Naturalne w glowodany powoli i bezpiecznie zwi kszaj st enie glukozy we krwi, utrzymuj c je na sta-
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łym poziomie przez dłu szy czas, co tak e jest bardzo korzystne dla zdrowia
[Oszmia ski 2009]. Jabłka w swym składzie posiadaj około 2–3% błonnika,
w tym połow stanowi błonnik rozpuszczalny, a zawarto ć kwasów i cukrów
decyduje o atrakcyjno ci tych owoców dla konsumentów. Co wi cej, wiele bada epidemiologicznych zwi zanych z obni eniem poziomu frakcji LDL cholesterolu wykazuje prozdrowotne wła ciwo ci jabłek [Raskin i Ripoll 2004] oraz
korzystne działanie w proﬁlaktyce cukrzycy, jak równie w chorobach nowotworowych [Barth i in. 2005].
Prócz wła ciwo ci prozdrowotnych, czynnikami wpływaj cymi na wybór
jabłek przez klientów mog być ich cechy zewn trzne, takie jak np. wygl d, jako ć, a tak e aspekty rodowiskowe oraz marketingowe. Wiedza dotycz ca wzajemnych relacji mi dzy cechami jabłek a preferencjami kupuj cych jest bardzo
wa na z punktu widzenia zaspokajania potrzeb poszczególnych, cz sto znacznie
ró ni cych si od siebie grup konsumentów. Mo e ona wpływać na zwi kszenie
spo ycia tych biologicznie cennych owoców oraz jest istotna dla producentów,
gdy znajomo ć ich gustu w kwestii odmian, smaku, wygl du wpływa na wyznaczanie opłacalno ci danej produkcji oraz wzrost popytu [Czernyszewicz 2008].
Od kilkunastu lat podejmowane s równie działania, których celem ma
być promocja spo ycia owoców i warzyw, podkre laj ca ich wła ciwo ci prozdrowotne. Jak zaznacza Zambrzycki [2015], o skali działa bran y sadowniczej na rynkach zagranicznych mo e wiadczyć bud et trzech kampanii: „Europejskie jabłka dwukolorowe”, „Jabłka ka dego dnia”, „Niezwykłe wła ciwo ci
zwykłych owoców” wynosz cy 12,96 mln euro. Istotna jest zatem ocena w ród
konsumentów, czy podkre lanie wybranych walorów jabłek mo e wpływać na
zainteresowanie konsumentów tym produktem.
Celem opracowania była ocena wpływu poszczególnych cech jabłek
na ich zakup, a tak e ocena znajomo ci w ród konsumentów ich wła ciwoci prozdrowotnych, w tym wła ciwo ci antyoksydacyjnych (antyrakowych).
Na tej podstawie podj to prób okre lenia czy zwi kszenie tej wiadomo ci
mo e wpłyn ć na wzrost popytu na te owoce.

Metodyka
Wyniki analiz zaprezentowane w niniejszym opracowaniu zostały uzyskane
na podstawie bada ankietowych przeprowadzonych w ród 191 konsumentów
na rynku warszawskim w latach 2015–2016. Dobór próby był losowy, a same
badania przeprowadzane były w trakcie ró nych pikników rodzinnych, imprez
masowych oraz w ród konsumentów wychodz cych ze sklepów spo ywczych,
w tym wielkopowierzchniowych. Zarówno kwestionariusz ankietowy, jak i ba-
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dania obejmowały zagadnienia dotycz ce konsumpcji i nabywania owoców,
a tak e czynników, które determinuj te czynno ci. Wyniki analiz zostały przedstawione za pomoc wska ników procentowych. Przy ich wyliczeniu za 100%
uznana była wielko ć całej grupy badawczej, z kolei w przypadku mo liwo ci
udzielenia kilku odpowiedzi przedstawiono ł czn sum wszystkich wskaza .
Ankietowanych podzielono równie na ró ne grupy pod wzgl dem wybranych
cech. Wyodr bniono nast puj ce szeregi rozdzielcze charakteryzuj ce respondentów, tj. według podziału na kobiety i m czyzn, respondentów z wykształceniem rednim i wy szym (wykształcenie podstawowe pomini to ze wzgl du na znikomy udział takich osób w ród ankietowanych), a tak e w wieku do
30 lat, powy ej 30 do 45 oraz powy ej 45 lat. Uwzgl dniono równie podział
z uwagi na posiadane dochody netto na jedn osob i w tym przypadku wyró niono respondentów o dochodach do 1000 zł, od 1000 do 1500 zł oraz powy ej
1500 zł, a tak e zamieszkuj cych wsie, miasta do 100 tys. mieszka ców, od 100
do 500 tys. oraz powy ej 500 tys. mieszka ców. Niniejszy podział umo liwił
ocen zró nicowania opinii respondentów w zale no ci od wybranych czynników. Zbadano w tym przypadku czy istniej istotne statystycznie ró nice mi dzy wybranymi czynnikami, m.in. znajomo ci wła ciwo ci prozdrowotnych
jabłek i ch ci ich spo ywania a czynnikami charakteryzuj cymi respondentów.
W zwi zku z wyst pieniem w kwestionariuszu pyta w skali dychotomicznej
oraz w wyniku stwierdzenia braku rozkładu normalnego, w analizach zastosowano nieparametryczny test statystyczny U Manna-Whitneya (w przypadku, analiz
dotycz cych płci, ze wzgl du na wyst powanie dwóch zmiennych grupuj cych)
oraz test ANOVA Kruskala-Wallisa (w przypadku gdy w pytaniu wyst powały
3 zmienne grupuj ce). W analizach przyj to poziom istotno ci α = 0,05. Jako
tło do bada ankietowych przedstawiono ogólne tendencje dotycz ce spo ycia
owoców ogółem ( wie ych, schłodzonych mro onych), w tym jabłek w Polsce
w latach 2002–2015. Analizy te odnosiły si do spo ycia według danych bilansowych GUS. Za 100% przyj to rok 2002, od którego, jak wynika z bada
Olewnickiego [2010], zaobserwowano w minionej dekadzie tendencj spadkow
spo ycia owoców ogółem. W tym przypadku obliczono podstawowe parametry statystyczne daj ce sumaryczny opis analizowanego zjawiska, m.in. indeksy
o podstawie stałej, za pomoc których analizowano zmiany wielko ci danych
bezwzgl dnych w ostatnim badanym roku w stosunku do roku podstawowego.
Obliczaj c indeksy ła cuchowe (o podstawie zmiennej), okre lono rednioroczne tempo badanych zmian, którego miar w badanym okresie (t0; t1) była ró nica
mi dzy rednim indeksem ła cuchowym z tego okresu a jedno ci [Górczy ski
2004].

198

Tendencje w spożyciu owoców w Polsce
Jak wynika z literatury, od ko ca lat 90. XX w. przy stale zwi kszaj cej si zamo no ci społecze stwa obserwowana jest tendencja spadku spo ycia owoców,
w tym jabłek [Brzozowski 2008, Olewnicki 2011]. Według J der i Wawrzyniaka
[2015], w latach 1999–2001 w polskich gospodarstwach domowych konsumowano rocznie rednio 47,0 kg owoców wie ych, a w kolejnych latach wielko ć
ta ulegała zmniejszaniu.
Bior c szczegółowo pod uwag zarówno spo ycie owoców ogółem, jak równie samych jabłek, w latach 2002–2015 mo na zaobserwować wyra ny trend
spadkowy spo ycia tych artykułów (rys. 1). W 2015 roku spo ycie owoców ogółem wynosiło 43,08 kg na osob i było o 11,8% ni sze w stosunku do 2002 roku.
rednie roczne tempo spadku wynosiło w tym czasie 1,0%. Nale y podkre lić,
i analizy te opieraj si na danych bilansowych (produkcja pomniejszona o eksport i powi kszona o import). Jak zauwa a Strojewska [2015], spo ycie owoców
w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na osob według prowadzonych
przez GUS bada bud etów gospodarstw domowych jest około 10% ni sze od
liczonego według bilansu, poniewa badania te nie obejmuj spo ycia w zakładach
ywienia zbiorowego, czyli w restauracjach, barach, stołówkach, szpitalach itp.
Znacznie wi kszym tempem spadku w latach 2002–2015 charakteryzowało
si spo ycie jabłek. W 2015 roku ich spo ycie na jedn osob na rok kształtowało si na poziomie 13,2 kg i było a o 44,7% ni sze w stosunku do 2002 roku.
rednie roczne tempo spadku wyniosło w tym okresie 4,4%. Nale y podkre lić,
e ju od pocz tku transformacji ustrojowej w Polsce obserwowano spadek spo-

Rysunek 1
Dynamika zmian spo ycia owoców ogółem* oraz jabłek w latach 2002–2015 (na osobę/rok)
* wie e, mro one i przetworzone
ródło: Opracowanie własne według danych IERIG -PIB z lat 2003–2016, za GUS.
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ycia jabłek. Przykładowo w 1992 roku ich spo ycie na jedn osob w gospodarstwie domowym wynosiło 18,7 kg, a w 2008 roku spadło do 15 kg. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, i pod koniec lat 90. wielko ć spo ycia jabłek przekraczała
22 kg na osob [Olewnicki 2011].
Zjawisko spadku spo ycia jabłek obserwowano tak e w innych krajach.
W Stanach Zjednoczonych w okresie 100-letnim wraz ze wzrostem zamo no ci
społecze stwa popyt na jabłka spadał z 30,1 kg w latach 1910–1911 do 8,2 kg
(na osob ) w latach 2005–2006 [Brzozowski 2009]. Oznacza to, e jabłka stały si w tym kraju dobrem ni szego rz du. W Polsce w bli szej lub dalszej
przyszło ci równie za takie b d uznawane, choć według Adamczyk [2002],
na pocz tku minionej dekady nadal uwa ane były za dobra wy szego rz du.
Jak podkre la Makosz [2015], w najbli szych latach konsumpcja jabłek mo e
wzrosn ć pod warunkiem, e nadal b dzie skuteczna promocja tego owocu w całym kraju, przede wszystkim przez oferowanie jabłek wysokiej jako ci i odmian
preferowanych przez konsumentów. Bardzo cz sto w wielu ró nych sklepach jako ć jabłek zniech ca do ich zakupu. Wygrywaj owoce południowe czy jabłka
importowane.

Czynniki wpływające na zakup jabłek w opinii
konsumentów
Przeprowadzone analizy wskazuj , e w ród respondentów dominowały
kobiety, których udział stanowił 64,4%. Bior c natomiast pod uwag miejsce
zamieszkania, respondenci zamieszkuj cy tereny wiejskie stanowili ok. 1/3
wszystkich ankietowanych, a respondenci zamieszkuj cy miasta do 100 tys.
mieszka ców 22%. Miasta od 100 do 500 tys. reprezentowało 11% ankietowanych, a miasta powy ej 500 tys. – 33,5%. Ponad 3/4 respondentów stanowiły
osoby w wieku do 30. roku ycia, 12,6% osoby w wieku od 30 do 45 lat, a 8,9%
osoby powy ej 45. roku ycia.
Wykształcenie rednie deklarowało 48,7% ankietowanych, a wy sze 48,2%.
Respondenci z wykształceniem podstawowym stanowili jedynie 3,1%, dlatego
ze wzgl du na niewielki ich udział w dalszych analizach nie uwzgl dniano tej
zmiennej. Bior c natomiast pod uwag dochody respondentów, dochód do 1000 zł
na jedn osob w gospodarstwie domowym deklarowało 27,2% ankietowanych,
dochód od 1000 do 1500 zł – 31,9% respondentów, a powy ej 1500 zł – 40,8%.
Według Czernyszewicz [2008], preferencje konsumentów przy zakupie
wie ych jabłek s zwi zane z cechami demograﬁczno-społecznymii ekonomicznymi. Wyst puje statystycznie istotna ujemna współzale no ć mi dzy wiekiem
nabywców a znaczeniem wie o ci, smaku i uszkodze owoców, a tak e dodat-

200
ni zwi zek mi dzy wykształceniem konsumentów a wa no ci cech jabłek, takich jak wie o ć, sposób opakowania, kraj pochodzenia i du y wybór owoców.
Przy wyborze jabłek konsumenci zwracaj uwag w kolejno ci na takie cechy,
jak: wie o ć, uszkodzenia, smak, czysto ć owoców, odmiana, cena, informacja
o braku szkodliwych pozostało ci, barwa, kraj pochodzenia, du y wybór, wielko ć owoców, technologia produkcji, sposób opakowania, nazwa producenta.
Przeprowadzone badania ankietowe na rynku warszawskim wskazuj natomiast, e w ród badanych respondentów wygl d jabłek ma najistotniejsze znaczenie podczas ich zakupu, na co zwróciło uwag 69,1% badanych. Równie
du e znaczenie dla ponad połowy ankietowanych ma smak tych owoców. Warto
zwrócić uwag , e cena jabłek, w ród wskaza respondentów, znalazła si dopiero na czwartym miejscu, co mo e sugerować, e nie ma ona du ego wpływu
na popyt. Osoby, które wskazały, e kupuj te owoce, bo je po prostu lubi , stanowiły mniej ni 1/3 ankietowanych. Tylko ok. 1/5 respondentów nabywa jabłka
ze wzgl du na ich wła ciwo ci od ywcze i prozdrowotne (rys. 2).
Wygląd
Smak
JakoĞü
Cena
LubiĊ je
Wartosci prozdrowotne i odĪywcze

69,1
58,6
45,5
30,9
28,8
22,5

0

50

%

100

Rysunek 2
Czynniki mające wpływ na zakup jabłek przez ankietowanych (suma wskazań respondentów
w %)
ródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Poza ogóln ocen czynników, które maj wpływ na zakup jabłek przez
respondentów, postanowiono dokonać oceny, czy istniej statystyczne ró nice
w ocenie tych czynników w poszczególnych grupach respondentów, uwzgl dniaj c płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania i dochód przypadaj cy
na jedn osob w gospodarstwie domowym. Przeprowadzone analizy wskazały, e w przypadku prawie wszystkich badanych parametrów, nie ma istotnych ró nic w podej ciu konsumentów do nabywania jabłek. Znaczenie takich
cech jabłek, jak cena, wygl d, wła ciwo ci prozdrowotne nie jest zró nicowane
w poszczególnych grupach wiekowych, dochodowych oraz np. ze wzgl du na
miejsce zamieszkania. Jedynie dwa analizowane parametry istotnie ró ni si
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w zale no ci od wybranych czynników. Bior c pod uwag taki czynnik jak smak
jabłek, na podstawie przyj tego poziomu istotno ci α = 0,05 i statystyki Z testu
Manna-Whitneya wynosz cej Z = 4,8955 oraz warto ci p-value = 0,001 mo na stwierdzić, e wyst puj istotne statystycznie ró nice, polegaj ce na tym, i
w ocenie kobiet smak ma wi ksze znaczenie podczas zakupu ni w przypadku
m czyzn. Równie istotne statystycznie ró nice wyst puj , bior c pod uwag dochody respondentów i ich wpływ na postrzeganie jako ci. Na podstawie
przyj tego poziomu α = 0,05 i statystyki H testu ANOVY rang Kruskala-Wallisa
wynosz cej H = 10,9181, przy warto ci p-value = 0,0122 (tab. 1), a nast pnie
wielokrotnego porównania rednich rang dla wielu prób mo na wywnioskować,
e dla respondentów posiadaj cych dochody powy ej 1500 zł na osob jako ć
owoców ma wi ksze znaczenie ni dla respondentów o dochodach ni szych.
Powy sze analizy wskazuj , e tak wa ne z punktu widzenia konsumenta wła ciwo ci prozdrowotne jabłek w ocenie ankietowanych maj niewielkie
znaczenie. Nie odnotowano równie istotnych statystycznie ró nic bior c pod
Tabela 1
Ocena istotno ci ró nic pomiędzy wybranymi parametrami charakteryzującymi respondentów, a czynnikami wpływającymi na zakup jabłek (na podstawie testów U Manna-Whitneya
ANOVY Kruskala Wallisa)
Wyszczególnienie

Cena

Wygląd

Smak

Jako ć

Wła ciwo ci
prozdrowotne

Bo je lubię

warto ć
p

0,5171

0,3284

0,0001

0,9948

0,5436

0,8483

Z

0,6490

0,9786

4,8955

0,0063

0,6084

0,1917

warto ć
p

0,3653

0,3687

0,6353

0,6661

0,1829

0,1357

H

3,1758

3,1525

1,7073

1,5707

4,8530

5,5500

warto ć
p

0,5980

0,3580

4,2838

0,6302

1,8298

0,1052

H

1,0526

2,0547

0,1174

0,7297

0,3986

0,9487

warto ć
p

0,2304

0,5684

0,7846

0,1967

0,5655

0,6760

H

4,3040

2,0193

1,0689

4,6811

2,0333

1,5274

warto ć
p

0,4283

0,5604

0,4430

0,0122

0,5317

0,2853

H

2,7708

2,0193

2,6838

10,9181

2,2012

3,7876

Płeć

Wiek*

Wykształcenie**
Miejsce
zamieszkania***
Dochód
****

*Wiek (do 30 lat, od 30 do 45 oraz pow. 45 lat), **Wykształcenie ( rednie i wy sze), ***Miejsce
zamieszkania (wie , miasto do 100 tys. mieszkańców, od 100 do 500 tys. oraz powy ej 500
tys. mieszkańców),****Dochód (do 1000 zł, od 1000 do 1500 zł, pow. 1500 zł na osobę).
ródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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uwag np. wykształcenie respondentów ( rednie lub wy sze) lub ich dochodów
w postrzeganiu tych warto ci. Sugeruje to, e zarówno dla konsumentów ze rednim wykształceniem, jak i wy szym ta cecha owoców ma podobne znaczenie,
podobnie jak w przypadku respondentów o ni szych lub wy szych dochodach.
Przeprowadzone analizy wskazuj natomiast, e ponad połowa respondentów
zna wła ciwo ci prozdrowotne jabłek (53,9%), a 60,7% ankietowanych ma wiadomo ć, e jabłka posiadaj wła ciwo ci antyoksydacyjne (antyrakowe) – tabela 2. Na uwag zasługuje natomiast fakt, e 83,2% ankietowanych uwa a, e
wzrost wiadomo ci konsumentów dotycz cej antyoksydacyjnych wła ciwo ci
jabłek mo e spowodować zwi kszenie ich spo ycia. Inaczej natomiast wygl da
sytuacja, kiedy podobne pytanie dotyczyło samych respondentów. Mniej ni połowa z nich (45,5%) nabywa jabłka ze wzgl du na te wła ciwo ci, a ponad 1/4
nie ma w tej kwestii adnego zdania.
Tabela 2
Ocena wła ciwo ci antyoksydacyjnych jabłek i ich wpływ na mo liwo ć zwiększenia zakupów
tych owoców (w % wskazań respondentów)
Wyszczególnienie
Czy zna Pan/Pani wła ciwo ci prozdrowotne jabłek?
Czy Pana/Pani zdaniem jabłka mają wła ciwo ci
antyoksydacyjne?
Czy wzrost wiadomo ci konsumentów dotyczącej
antyoksydacyjnych wła ciwo ci jabłek mo e
spowodować zwiększenie ich spo ycia?
Czy znajomo ć wła ciwo ci antyoksydacyjnych wpływa
na zwiększenie przez Panią/Pana zakupu jabłek?

Tak

Nie

Nie mam zdania

56,1

43,9

–

60,7

39,3

–

83,2

5,2

11,5

45,5

28,8

25,7

ródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Równie i w tym przypadku dokonano oceny, czy bior c pod uwag ró ne
parametry charakteryzuj ce respondentów, mo na zaobserwować istotne statystycznie ró nice w znajomo ci warto ci prozdrowotnych jabłek. Jak wynika
z analiz, nie stwierdzono istotnych statystycznie ró nic mi dzy znajomo ci tych
wła ciwo ci, a np. wykształceniem, płci czy wiekiem respondentów (tab. 3).
Zatem niezale nie np. od płci, wykształcenia czy wieku respondenci maj podobny stan wiedzy na temat wła ciwo ci prozdrowotnych jabłek.
Powy sze wyniki bada potwierdzaj obserwacje rynkowe. Jak zaznacza Zembrzycki [2015], mnogo ć atutów owoców i warzyw, w szczególno ci
tych zwi zanych z efektami zdrowotnymi daje du y potencjał rozwijania biecej mody na zwi kszon konsumpcj tych artykułów spo ywczych. Istnienie
w wiadomo ci podstawowej wiedzy o pozytywnych skutkach spo ycia owoców i warzyw powoduje, e kolejne kampanie promocyjne, zgodnie z efektem
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Tabela 3
Ocena istotno ci ró nic między wybranymi parametrami charakteryzującymi respondentów
a znajomo cią wła ciwo ci prozdrowotnych i od ywczych jabłek (na podstawie testów U Manna-Whitneya i ANOVY Kruskala Wallisa)
Wyszczególnienie
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Miejsce zamieszkania
Dochód

warto ć p

0,5638

Z

0,5770

warto ć p

0,7047

H

1,4034

warto ć p

0,8896

H

0,2339

warto ć p

0,7301

H

1,2960

warto ć p

0,7256

H

1,3148

ródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

kuli nie nej, korzystaj z tej wiedzy, jednocze nie j pomna aj c. Nikogo nie
zaskakuje dzi powszechnie znane hasło: „Jedz przynajmniej 5 porcji owoców
i warzyw dziennie”, a wyniki ró nych bada wskazuj , e na poziomie deklaratywnym konsumenci si z nim zgadzaj . Niestety nie przekłada si to tak znacz co na poziom zakupowy. Aby tak si stało, potrzebne jest przeistoczenie mody
w trwałe nawyki ywieniowe. W tym celu konieczne jest pogł bienie edukacji
ywieniowej w ród młodzie y i dzieci. Nie mniej wa na jest edukacja tych, którzy młodzie wychowuj : rodziców i nauczycieli.

Podsumowanie i wnioski
Jabłka, ze wzgl du na swoje wła ciwo ci prozdrowotne, w tym antyoksydacyjne, powinny nale eć do produktów spo ywanych regularnie i w du ych
ilo ciach. Niestety w Polsce spo ycie owoców od kilkunastu lat wykazuje tendencj spadkow . Mimo opisywanego w literaturze wzrostu zamo no ci społecze stwa zarówno po transformacji ustrojowej i w latach minionej dekady,
w okresie 2002–2015, rednioroczne tempo spadku spo ycia owoców wynosiło
1%. Jeszcze wi ksze tempo spadku spo ycia w tym samym czasie zaobserwowano w przypadku jabłek – wynosiło ono a 4,4% na rok. Te niekorzystne trendy
powoduj potrzeb kompleksowych rozwi za zwi zanych z promocj spo ycia
owoców, a szczególnie jabłek, za sama promocja cz sto opiera si tak e na podkre laniu ich warto ci prozdrowotnych. Przeprowadzone badania sugeruj nato-
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miast, e dla wi kszo ci respondentów warto ci prozdrowotne maj najmniejsze
znaczenie podczas zakupu jabłek, a tylko ok 1/5 ankietowanych ma na uwadze
t cech podczas zakupów. Z kolei najwi ksze znaczenie podczas zakupów tych
produktów, bo a dla 3/4 ankietowanych ma wygl d jabłek. Nale y podkre lić,
e nie zaobserwowano istotnie statystycznego zró nicowania w poszczególnych
grupach respondentów pod wzgl dem wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania i dochodów a zwracaniem uwagi na ogólne warto ci prozdrowotne
jabłek. Nawet je li przyj ć, e cz ć konsumentów z zało enia kupuje jabłka
ze wzgl du na warto ci prozdrowotne, to nadal ta cecha jabłek nie jest dla nich
najistotniejsza. Powy sze wyniki wskazuj , e promocja spo ycia jabłek w oparciu o ich wła ciwo ci prozdrowotne i od ywcze mo e mieć niewielki wpływ
na zmian postrzegania tego produktu przez konsumentów, a w efekcie tego
wzrost popytu. Być mo e szans na wzrost zainteresowania tym produktem jest
ich promocja wykorzystuj ca podkre lanie ich wła ciwo ci antyoksydacyjnych.
Wymaga to jednak dalszych bada i analiz przekraczaj cych ramy niniejszego
opracowania.
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Abstrakt
Celem opracowania była ocena wpływu poszczególnych cech jabłek na ich
zakup, a tak e ocena znajomo ci w ród konsumentów ich wła ciwo ci prozdrowotnych, w tym wła ciwo ci antyoksydacyjnych (antyrakowych).Na tej podstawie podj to prób okre lenia, czy zwi kszenie tej wiadomo ci mo e wpłyn ć
na wzrost popytu na te owoce. Jabłka, ze wzgl du na swoje wła ciwo ci prozdrowotne, w tym antyoksydacyjne, powinny nale eć do produktów spo ywanych
regularnie i w du ych ilo ciach. Niestety w Polsce spo ycie owoców od kilkunastu lat wykazuje tendencj spadkow . Ponadto przeprowadzone badania sugeruj , e dla wi kszo ci respondentów warto ci prozdrowotne maj najmniejsze
znaczenie podczas zakupu jabłek, a tylko ok. 1/5 ankietowanych ma na uwadze
t cech . Najwi ksze znaczenie podczas zakupów tych produktów, bo a dla 3/4
ankietowanych ma wygl d jabłek. Nawet je li przyj ć, e cz ć konsumentów
z zało enia kupuje jabłka ze wzgl du na warto ci prozdrowotne, to nadal ta cecha jabłek nie jest dla nich najistotniejsza.
Słowa kluczowe: owoce, jabłka, spo ycie, wła ciwo ci prozdrowotne
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Evaluation of selected characteristics of apples
as potential demand factors
Abstract
The aim of the study was to evaluate an impact of selected characteristics of
apples as potential demand factors. It seemed interesting to ﬁnd if an increasing
this awareness could increase demand for these fruits. Apples, because of their
pro-health properties and especially the antoxidant action, should be consumed
regularly and in high amounts. Unfortunately, for the last years a downward trend
in fruit consumption in Poland has been observed. The survey made on consumers’ preferences shows that the pro-health properties have the smallest impact
on purchase of apples for most of consumers and only 20% buyers take this property into account. For 75% respondents the most important feature affecting a
scale of apple purchase is fruit appearance. Therefore, even if some consumers
buy apples because of their pro-health properties this feature is not the most important for their decision.
Key words: fruits, apples, consumption, pro-health properties
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