NAUK ROLNICZYCH,
SERIA G, T. 97,NARODOWEJ
z. 3, 2010
MIEJSCE ROCZNIKI
SEKTORA SPÓ£DZIELCZEGO
W GOSPODARCE
...

181

MIEJSCE SEKTORA SPÓ£DZIELCZEGO W GOSPODARCE
NARODOWEJ POLSKI
Danuta Mierzwa
Instytut Nauk Ekonomicznych i Spo³ecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
Dyrektor: prof. dr hab. Barbara Kutkowska
S³owa kluczowe: inwestycje, produkcja globalna, produkt krajowy brutto, spó³dzielnia,
zatrudnienie
Key words: investment, global production, gross national product, cooperative, employment
S y p o p s i s. Opracowanie przedstawia ocenê sektora spó³dzielczego w gospodarce
narodowej w Polsce w latach 1989-2008. W badanym okresie pozycja ekonomiczna
przedsiêbiorstw spó³dzielczych w gospodarce uleg³a wyranemu os³abieniu. W ci¹gu 20
lat zmniejszy³ siê bowiem ich udzia³ w tworzeniu PKB z 9,5% w 1989 r. do 1,9% w 2008
r., produkcji globalnej z 11,0% do 1,5% oraz zatrudnieniu z 12,5% do 2,1%, a tak¿e
nak³adach inwestycyjnych z 18,7% do 1,8%. Pomimo wyhamowania tempa spadku
tych kategorii ekonomicznych w ostatnich latach, nie mo¿na stwierdziæ, ¿e sytuacja
sektora spó³dzielczego jest ustabilizowana.

WSTÊP
Rok 1990 by³ momentem prze³omowym w polskiej spó³dzielczoci, gdy¿ ustawa z dnia
20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i dzia³alnoci spó³dzielczoci [DzU. 1990.6.36]
zlikwidowa³a zwi¹zki spó³dzielcze i prowadzon¹ przez nie dzia³alnoæ. W konsekwencji skupiony w zwi¹zkach potencja³ gospodarczy, niezbêdny do ich funkcjonowania uleg³ rozproszeniu i du¿emu zniszczeniu. W ten sposób spó³dzielnie podstawowe z dnia na dzieñ straci³y oparcie w posiadanym przez zwi¹zki hurcie, us³ugach i zorganizowanym zapleczu techniczno-gospodarczym, a tak¿e pomoc i doradztwo organizacyjne, prawne i finansowe, niezmiernie potrzebne w warunkach wprowadzonego systemu rynkowego. Procesowi likwidacji zwi¹zków towarzyszy³y liczne nieprawid³owoci i nadu¿ycia. Wprowadzenie gospodarki
rynkowej i procesy prywatyzacji doprowadzi³y na pewnym etapie do dezorganizacji i os³abienia spó³dzielni, które nie by³y przygotowane do tak g³êbokich przekszta³ceñ oraz samodzielnego funkcjonowania [Boczar 1996].
Po 20 latach przemian ustrojowych sektor spó³dzielczy w Polsce nadal odbiega od
klasycznego modelu europejskiego. Postêpuj¹ce w naszym kraju (zw³aszcza po przyst¹pieniu do UE) procesy globalizacyjne oznaczaj¹ ekspansjê i liberalizacjê rynku. Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, jakimi s¹ spó³dzielnie, poddane zosta³y bezwzglêdnej konkurencji.
Nast¹pi³y równie¿ realne zmiany w praktyce ekonomicznej pañstwa (WPR; nowe uzgodnie-
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nia w ramach WTO), co bez w¹tpienia ma wp³yw na gospodarkê spó³dzielcz¹. Liberalizacja
¿ycia gospodarczego, dokonuj¹cy siê postêp techniczno-ekonomiczny oraz ewolucja zachowañ konsumentów powoduj¹, ¿e rynki krajowe, regionalne i lokalne staj¹ siê coraz
bardziej zmienne i trudno przewidywalne. Zjawiska te stawiaj¹ przed spó³dzielcz¹ kadr¹
zarz¹dzaj¹c¹ i samorz¹dem spó³dzielczym czêsto ca³kiem nowe problemy, których rozwi¹zanie warunkuje dalszy ich rozwój. Spó³dzielnie, które nie rozwi¹za³y wspomnianych problemów w sposób w³aciwy i w odpowiednim czasie, ju¿ upad³y lub znajduj¹ siê w stanie
procesu likwidacyjnego. Przedsiêbiorstwa spó³dzielcze stanowi¹ wa¿ne struktury organizacyjne w gospodarce narodowej, ale musz¹ podlegaæ transformacjom, jeli chc¹ przetraæ
na rynkach, które coraz szerzej siê umiêdzynaradawiaj¹ [Hardt 2004, s. 80-95]. Tradycyjne
sposoby funkcjonowania i zarz¹dzania tymi podmiotami nie maj¹ racji bytu na wspó³czesnym zintegrowanym rynku.
CEL, MATERIA£ I METODY
W trakcie transformacji systemowej, przy wprowadzeniu nowych regu³ gospodarowania udzia³ sektora spó³dzielczego w gospodarce ulega³ wyranemu zmniejszeniu. W opracowaniu podjêto próbê oceny sektora spó³dzielczego w gospodarce narodowej w latach
1989-2008 przez pryzmat czterech podstawowych kategorii ekonomicznych, takich jak:
 udzia³ sektora spó³dzielczego w tworzeniu PKB,
 udzia³ sektora spó³dzielczego w produkcji globalnej gospodarki narodowej,
 udzia³ sektora spó³dzielczego w zatrudnieniu ogó³em w gospodarce narodowej,
 udzia³ sektora spó³dzielczego w nak³adach inwestycyjnych gospodarki narodowej.
Dyskusja oparta jest g³ównie na analizie powszechnie dostêpnych danych zawartych
w publikacjach naukowych oraz w opracowaniach G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS).
W artykule pos³u¿ono siê metod¹ analizy porównawczej. Wyniki badañ zestawiono w formie tabelarycznej.
WYNIKI I DYSKUSJA
Analiza zmian czterech wybranych kategorii ekonomicznych mia³a daæ odpowied na
pytanie, jak w latach 1989-2008 zmienia³a siê pozycja spó³dzielni w gospodarce narodowej.
Udzia³ dóbr i us³ug wytworzonych przez sektor spó³dzielczy w gospodarce narodowej
systematycznie mala³. W 2008 roku stanowi³ 1,9% PKB (tab. 1.). Od 1989 roku do 2008 roku
udzia³ sektora spó³dzielczego w PKB obni¿y³ siê o 7,6 pp. Najni¿szy udzia³ (0,9%) odnotowano w 2006 r. W dwóch kolejnych latach zauwa¿a siê nieznaczny wzrost znaczenia tego
sektora w gospodarce.
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 1. obserwuje siê, ¿e w latach 1989-2008
procentowy udzia³ sektora spó³dzielczego w produkcji globalnej gospodarki narodowej
systematycznie mala³. W 2008 r. sektor spó³dzielczy wytwarza³ 1,5% produkcji globalnej
kraju. W porównaniu do 1989 r. udzia³ tego sektora obni¿y³ siê o 9,5 pp.
Nasilenie siê miêdzynarodowej konkurencji wymusza sta³y wzrost wydajnoci i produktywnoci. Tymczasem z analizy wielkoci produkcji globalnej i liczby zatrudnionych
wynika, ¿e w spó³dzielniach te dwie kategorie ekonomiczne, w analizowanym okresie, wyka-
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Tabela 1. Znaczenie sektora spó³dzielczego w gospodarce narodowej Polski w latach 1989- 2008

zywa³y tendencje malej¹ce. W konsekwencji powodowa³o to nisk¹ konkurencyjnoæ spó³dzielni i
wypadanie ich z rynku.
W 2008 r. liczba osób, dla których spó³dzielnia
by³a g³ównym miejscem pracy, wynosi³a wed³ug
szacunków 330,3 tys. Liczba ta obejmowa³a osoby
zatrudnione w ramach umowy o pracê, a w spó³dzielniach rolniczych stanowi³a jedyne ród³o utrzymania. W 2008 r. udzia³ sektora spó³dzielczego w
zatrudnieniu ogó³em wyniós³ 2,1%. Spó³dzielnie
rolnicze (nie licz¹c banków) zatrudnia³y oko³o 97
tys. osób. Najwiêcej osób pracowa³o w Spó³dzielniach Samopomocy Ch³opskiej  oko³o 13,3 tys.
(13,7%) oraz w spó³dzielniach mleczarskich  oko³o
8,3 tys. (8,6%) [Na³êcz, Konieczna 2008].
Od 1989 do 2001 liczba miejsc pracy w sektorze spó³dzielczym ci¹gle mala³a, za po 2001 r. ustabilizowa³a siê. redni poziom zatrudnienia w latach 2001-2007 wynosi³ ok. 2,5% (tab. 1.). A zatem
w ci¹gu 20 lat liczba zatrudnionych w tym sektorze zmniejszy³a siê 6-krotnie. By³ to skutek przede
wszystkim zmniejszenia liczby spó³dzielni oraz
spadku poziomu przeciêtnego zatrudnienia w tych
przedsiêbiorstwach.
O rozwoju bran¿y wiadcz¹ nak³ady inwestycyjne. Z danych przedstawionych w tabeli 1. widaæ wyranie, ¿e udzia³ sektora spó³dzielczego w
nak³adach inwestycyjnych drastycznie spada³. W
2008 r. wartoæ tego wskanika osi¹gnê³a poziom
1,8%. W ci¹gu analizowanych 20 lat obni¿y³ siê
on prawie 10-krotnie. Nawet przyst¹pienie Polski
do UE nie przyczyni³o siê do wzrostu tych nak³adów. Jedyn¹ prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê bran¿¹ by³a
spó³dzielczoæ mleczarska. By³ to efekt na³o¿onych
na sektor mleczarski wysokich wymagañ sanitarno-weterynaryjnych oraz koniecznoci uzyskiwania certyfikatów jakoci.
Przytoczone dane wiadcz¹ o utrzymywaniu
siê w spó³dzielniach ró¿nych typów tradycyjnych
kierunków produkcji, braku postêpu technicznego i ich niskiej konkurencyjnoci wzglêdem przedsiêbiorstw sektora prywatnego. W sektorze prywatnym udzia³ w inwestycjach wzrós³ w analizowanym okresie o 25 pp. i osi¹gn¹³ poziom 66%
[Na³êcz 2010].
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W latach 1989-2008 powa¿nym zmianom uleg³ potencja³ organizacyjny i gospodarczy
spó³dzielni. I tak w 2008 roku:
 udzia³ sektora spó³dzielczego w tworzeniu PKB wynosi³ 1,9% i obni¿y³ siê w po
równaniu do 1989 r. o 7,6 pp.,
 udzia³ sektora spó³dzielczego w produkcji globalnej wynosi³ 1,5% i obni¿y³ siê w
stosunku do 1989 r. o 9,5 pp.,
 szacunkowa liczba zatrudnionych wynosi³a 330,3 tys. osób i pod tym wzglêdem
Polska zajmowa³a 5. pozycjê wród krajów UE [Na³êcz, Konieczna 2008, s. 42-87].
Zatrudnienie ogó³em w ci¹gu 20 analizowanych lat zmniejszy³o siê w sektorze
spó³dzielczym 6-krotnie.
 udzia³ sektora spó³dzielczego w nak³adach inwestycyjnych gospodarki narodowej
wynosi³ 1,8%. W analizowanym okresie obni¿y³ siê 10-krotnie.
Zderzenie z rynkow¹ rzeczywistoci¹ spowodowa³o, ¿e spó³dzielnie utraci³y swoj¹
pozycjê na rynku. Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e chocia¿ uleg³ wyhamowaniu
spadek podstawowych kategorii ekonomicznych, to nie mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e
sytuacja podmiotów spó³dzielczych jest ustabilizowana. Przyjête przez spó³dzielnie
rozwi¹zania nie mog¹ byæ uznane za wieczne. Musz¹ byæ aktualizowane i doskonalone.
Zarz¹d spó³dzielni musi zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e z up³ywem czasu wyczerpuj¹
siê mo¿liwoci i walory posiadanego potencja³u, a przyjête rozwi¹zania dezaktualizuj¹
siê pod wp³ywem zmieniaj¹cego siê otoczenia [Mierzwa 2007, s. 62].
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Summary
The article presents the position of the cooperative sector in Polands national economy in the
years 1989-2008. By analyzing four economic categories, such as the share of cooperatives in gross
national product and global production as well as in employment and investment outlays one may claim
that the economic position of the cooperative companies has been remarkably weakened. In the course
of the last 20 years their share in GNP has decreased by 7.6 percentage points (from 9.5% in 1989 to
1.9% in 2008) and in global production  by 9.5 percentage points (from 11 % to 1.5%), in employment
 by 10.4 PP (from 12.5% to 2.1%) and in investment outlays  by 16.9 percentage points (from 18.7%
to 1.8%). Despite the fact that the speed of decrease in these economic categories has been reduced, one
cannot claim that the situation of the cooperative sector has become stable.
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