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Streszczenie: W opracowaniu przeanalizowano znaczenie zasobów ludzkich i polityki personalnej 
w procesie budowania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Badaniu poddano 16 spółek z branży 
spożywczej notowanych na GPW w Warszawie w 2017 roku. Przy użyciu metody TOPSIS dwu-
krotnie wyznaczono pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Po pierwsze, na podstawie danych 
wtórnych oraz literatury przedmiotu ustalono ranking wstępny, sporządzony według czterech 
cech określających pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Po drugie, wyznaczono ranking wła-
ściwy według cech analogicznych oraz czynników dodatkowych określających politykę kadrową 
przedsiębiorstwa. W  efekcie dokonano przyporządkowania badanych podmiotów do czterech 
klas. Uzyskane wyniki wskazują, że polityka kadrowa ma istotny wpływ na pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstw z branży spożywczej. Przedstawione w niniejszym artykule badania mają charakter 
pilotażowy. Ciekawym problemem badawczym wydaje się analiza innych branż gospodarki.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka kadrowa, pozycja konkurencyj-
na, sektor spożywczy, metody porządkowania liniowego, TOPSIS

Abstract: The research examines the significance of human resources in the process of creating a mar-
ket position of a company. The research covered 16 food industry companies listed on the Warsaw 
Stock Exchange in 2017. Using the TOPSIS method twice, the competitive position of enterprises 
was determined. First of all, on the basis of secondary data and the state of art, an initial ranking was 
established, drafted according to four features determining the competitive position of enterprises. 
Secondly, proper ranking was determined according to identical features and additional factors deter-
mining the company’s personnel policy. As a result, the surveyed entities were mapped to four classes 
and compared. The obtained results indicate that the personnel policy has a significant impact on the 
competitive position of enterprises from the food industry. The article presents only pilot studies. An 
analysis of other sectors of the economy seems to be an interesting research problem.

Keywords: Human Resources management, personnel policy, competitive position, food 
sector, linear ordering methods, TOPSIS

Wprowadzenie
 
Branża spożywcza w Polsce jest jedną z wiodących gałęzi polskiej gospodarki. 

W  2018 roku wartość sprzedaży przemysłu spożywczego w Polsce przekroczyła 200 
mld PLN. Działało ponad 34 tysiące przedsiębiorstw, które zatrudniały około 1,7 
mln osób1. Wraz z rozwojem przemysłu spożywczego podmioty te coraz większą 
wagę zaczęły przywiązywać do polityki kadrowej. Ze względu na stosunkowo ni-
skie bezrobocie i trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników stała 
się ona istotnym elementem mającym wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Pod 
pojęciem polityki kadrowej należy rozumieć wszelkie działania mające na celu po-
zyskanie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętne zarządzanie posia-
danymi zasobami ludzkimi. 

1  PAIiH, Sektor spożywczy w Polsce, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Warszawa 2018;https://www.
paih.gov.pl/sektory/spozywczy# [dostęp: 8.10.2019].
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Zdaniem J. Kopcia na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa ma wpływ nie 
tylko jakość posiadanych zasobów ludzkich, ale również umiejętność racjonalnego ich 
wykorzystania2. Z kolei w opinii M. Marcinkowskiej kapitał ludzki jest najważniejszym 
spośród wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, a  o pozycji konkurencyjnej oraz sile 
rynkowej organizacji decyduje wiedza i doświadczenie ludzi, którzy ją tworzą, w tym 
pracowników i kadry menedżerskiej3. Według A. Baron i M. Armstronga najważniejszą 
korzyścią wynikającą z osiągnięcia przewagi konkurencyjnej opartej na efektywnym za-
rządzaniu kadrami jest fakt, że tak osiągniętą przewagę trudno jest naśladować konku-
rentom. Uzyskanie stabilnej przewagi jest gwarancją sukcesu organizacji4. 

Mając powyższe na uwadze, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę zbadania wpły-
wu polityki kadrowej na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw spożywczych. W szcze-
gólności poddano weryfikację hipotezę, w której założono, że polityka kadrowa wywiera 
znaczący wpływ na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw branży spożywczej w Polsce. 
Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje politykę personalną przedsiębiorstw. Zakre-
sem podmiotowym objęto szesnaście spółek z branży spożywczej notowanych na GPW 
w Warszawie, prowadzących działalność na terytorium Polski. Są to: Ambra, Atlanta Po-
land, Colian, Gobarto, Helio, Indykpol, Kania, Kruszwica, Krynica Vitamin, Makarony 
Polskie, Otmuchów, Pamapol, Pepees, Seko, Tarczyński i Wawel. Spółki te zostały wybrane 
do badań ze względu na dostępność danych niezbędnych do analizy. Przedsiębiorstwa te 
muszą bowiem podawać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje na temat pro-
wadzonej działalności. Zakres czasowy badań obejmował 2017 rok. 

 
1. Założenia, źródła danych i scenariusz badań

Przedsiębiorstwa spożywcze coraz większą wagę przywiązują do budowania swo-
jej pozycji konkurencyjnej. Pojęcie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane w literaturze 
przedmiotu5. K. Simmonds postrzega pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa jako mia-
rę jej siły wpływu w odniesieniu do bezpośrednich konkurentów. Determinuje ona po-
ziom osiąganych zysków i poniesionych strat przez dany podmiot, stanowiąc o wartości 
produktów i usług oferowanych przez dane przedsiębiorstwo6. M.E. Porter pod pojęciem 
tym rozumie nieustającą walkę między konkurującymi ze sobą podmiotami. Zmienia się 

2  J. Kopeć, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie, Kraków 2012, s. 44.
3  M. Marcinkowska, Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 264-265.
4  A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki lu-
dziom, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 39-40.
5  M. Gorynia, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europej-
skiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 4.
6  K. Simmonds, The Accounting Assessment of CompetitivePosition, “EuropeanJournal of Marketing” 
1986, Vol. 20, No. 1, s. 16.
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ona w czasie i jest uzależniona od wyboru strategii konkurencyjnej7. W opinii M.J. Stan-
kiewicza pozycja konkurencyjna to rezultat konkurowania w danej branży, który należy 
rozpatrywać na tle wyników osiąganych przez konkurentów8. Jeszcze inną definicję po-
daje A. Szpilta. Zgodnie z nią pozycja konkurencyjna (rynkowa) przedsiębiorstwa to po 
prostu ranking. O miejscu, jakie zajmuje w nim dany podmiot, mogą decydować takie 
czynniki, jak: doświadczenie i kontakty, wielkość udziału w rynku, jakość i komplekso-
wość oferty, konkurencyjność cen, wskaźniki sprzedaży, reputacja przedsiębiorstwa, róż-
norodność produktów oraz ich efektywność9. Zdefiniowanie pozycji konkurencyjnej jako 
rankingu ma swoje uzasadnienie. Takie ujęcie tego zjawiska w czytelny sposób obrazuje 
pozycję danego podmiotu w odniesieniu do konkurentów. 

W literaturze przedmiotu zaproponowano różne metody wyznaczania pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Do najczęściej występujących można zaliczyć: 
metodę Z. Pierścionka, metodę W.J. Otty oraz metodę O. Flaka i G Głoda10. Analiza 
pozycji konkurencyjnej według Z. Pierścionka składa się z trzech etapów. W pierw-
szym z nich wyznacza się wskaźniki pozycji konkurencyjnej. Muszą one być tak do-
brane, aby można było określić, czy istnieje przewaga konkurencyjna. Jeśli występu-
je, wówczas wyznacza się jej wielkość. W drugim etapie bada się wpływ czynników 
bezpośrednich na pozycję konkurencyjną, a w trzecim czynników pośrednich11. Po-
miar pozycji konkurencyjnej, który zaproponował W.J. Otta, różni się od koncepcji 
Z. Pierścionka. Składa się on zarówno z charakterystyki zewnętrznych uwarunko-
wań rynku, jak i analizy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Diagnoza 
i analiza powyższych wielkości w rezultacie wyznaczają miejsce danego podmiotu 
w sektorze oraz kształtują jego strategię12. Pomiar pozycji konkurencyjnej zapropo-
nowany przez O. Flaka i G. Głoda jest zbliżony do koncepcji Z. Pierścionka. Opiera 
się on na badaniu udziału w rynku przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej13.

Na podstawie danych pozyskanych ze sprawozdań finansowych, opublikowa-
nych za rok 2017 i umieszczonych na stronach internetowych badanych podmio-
tów, wyznaczono wskaźniki opisujące sytuację finansową notowanych na GPW 
w Warszawie spółek z branży spożywczej, które w opinii autorów wywierają wpływ 
na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. 

7  M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, 
Warszawa 2006, s. 2008.
8  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwaw  
warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 89. 
9 A. Szpilta, Leksykon przedsiębiorcy, Wydawnictwo PS, Kielce 1996, s. 1.
10  M. Gorynia, Luka konkurencyjna…, s. 71.
11  Z. Pierścionek, Strategia rozwoju firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 147.
12  W.J. Otta, Pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Problemy mię-
dzynarodowej współpracy gospodarczej, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo AE Poznań 1987, Seria I, nr 
148, s. 93-118.
13  O. Flak, G. Głód, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele. Część 1, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 78.
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Należą do nich:
•	 rentowność sprzedaży – rozumiana jako iloraz zysku netto do przychodów 

ze sprzedaży;
•	 płynność bieżąca – rozumiana jako iloraz aktywów obrotowych do zobo-

wiązań krótkoterminowych;
•	 poziom kapitałów własnych – rozumiany jako iloraz kapitałów własnych do 

sumy bilansowej.
Równocześnie do cech opisujących politykę kadrową wytypowano14:
−	 średnie miesięczne wynagrodzenie – rozumiane jako iloraz wypłaconych 

przez przedsiębiorstwo wynagrodzeń w danym miesiącu do liczby zatrudnionych 
pracowników;

−	 zysk operacyjny na pracownika – rozumiany jako iloraz zysku operacyjne-
go i liczby zatrudnionych pracowników.

Sformułowano również scenariusz badań, w ramach których podjęto próbę roz-
strzygnięcia, czy polityka kadrowa wywiera istotny wpływ na pozycję konkurencyj-
ną przedsiębiorstw z branży spożywczej w Polsce. Scenariusz obejmujący poszcze-
gólne etapy badań zilustrowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Etapy badań
Figure 1. Stages of research

Źródło: opracowanie własne. 

14 Na etapie zbierania danych w pierwszej kolejności wyszukano w sprawozdaniach finansowych i in-
nych dostępnych dokumentach wszystkie mierniki opisujące politykę kadrową badanych przedsię-
biorstw. Następnie wyselekcjonowano te, które powtarzają się we wszystkich podmiotach i są najmniej 
skorelowane z innymi miernikami. Mając na uwadze zastosowany algorytm doboru wskaźników, wiele 
mierników opisujących politykę kadrową zostało wykluczonych z badania.

 
 

Dobór cech, na podstawie których zostanie wyznaczona pozycja 
konkurencyjna  

Etap I 
 

Badanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z branży spożywczej w Polsce 

Wyznaczenie pozycji konkurencyjnej w oparciu o cechy 
opisujące sytuację finansową i udział w rynku 

 
Wyznaczenie pozycji konkurencyjnej w oparciu o dodatkowe 

cechy opisujące politykę kadrową (podejście autorskie) 
 

Wyznaczenie klas zmiennej syntetycznej  

Etap II 
 

Etap III 
 

Etap IV 
 

Porównanie dwóch sposobów pomiaru pozycji konkurencyjnej 
(bez uwzględnienia / z uwzględnieniem cech kadrowych)  

 

Etap V 
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2. Metoda badań

W  celu zbadania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, poza danymi wy-
znaczającymi sytuację finansową danego podmiotu, określa się również jego udział 
w  rynku. Niestety, w  dostępnych źródłach brak jest informacji na temat udziału 
rynkowego badanych podmiotów. Dlatego cechę opisującą to zjawisko oszacowano 
na podstawie przychodów ze sprzedaży. Przyjęto, że wielkość wskaźnika dla danego 
podmiotu zostanie wyznaczona jako iloraz przychodów ze sprzedaży tego podmio-
tu do sumy przychodów ze sprzedaży wszystkich przedsiębiorstw. 

Po wyznaczeniu wybranych do badania cech dokonano ich weryfikacji mery-
torycznej. Na podstawie analizy zmiennych stwierdzono, że każda cecha ma istot-
ny wpływ na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Wybrane mierniki trafnie 
odzwierciedlają sytuację finansową danego podmiotu (są to najczęściej przytacza-
ne w literaturze przedmiotu wskaźniki określające rentowność, płynność i poziom 
kapitałów własnych). Cechy opisujące politykę kadrową również oddziałują na 
pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Tym samym każda ze zmiennych może wy-
wierać istotny wpływ na pozycję konkurencyjną badanych spółek. Wybrane cechy 
poddano również weryfikacji statystycznej. Sprawdzono, czy zmienne posiadają 
właściwości konieczne do zbudowania modelu opisującego pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstw. W tym celu zbadano współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla 
poszczególnych zmiennych. Wszystkie uzyskane wartości były mniejsze od 0,75. 
Co więcej, tylko 4 z wyznaczonych 15 uzyskały wartości w przedziale od 0,50 do 
0,75, wykazując średnie powiązania. W  pozostałych przypadkach można mówić 
o słabych powiązaniach między cechami. Nie zidentyfikowano również obserwa-
cji istotnie odbiegających. Na podstawie sporządzonych histogramów przyjęto, że 
badane zmienne posiadają rozkład zbliżony do normalnego (przy tak małej próbie 
weryfikacja przy użyciu stosownego testu statystycznego w zasadzie nie jest moż-
liwa). Wytypowane cechy zweryfikowano pozytywnie w zakresie merytorycznym 
i statystycznym, co pozwala na ich uwzględnienie w kolejnych etapach badań. W ta-
beli 1  zestawiono cechy, za pomocą których wyznaczono pozycję konkurencyjną 
badanych przedsiębiorstw branży spożywczej [patrz: etap I badań – rysunek 1].
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Tabela 1. Wartości wybranych cech określających pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw
Table 1. Values of selected features determining the competitive position of enterprises

Spółka

Zmienne opisujące 
sytuację finansową

Zmienna 
opisująca 

udział 
w rynku

Zmienne opisujące 
wpływ polityki kadrowej

Ren-
towność 

sprzedaży

Płyn-
ność

bieżąca

Poziom 
kapita-

łów wła-
snych

Udział
 w rynku

Średnie 
wynagro-

dze-nie 
w tys. PLN

Zysk ope-
racyjny na 

pracownika 
w tys. PLN

Ambra 0,0839 2,0712 0,7887 0,0275 6,4983 45,7822
Atlanta 
Poland 0,0032 2,8404 0,4787 0,0217 4,3828 8,9736

Colian 0,0000 2,0316 0,7169 0,1048 4,5123 26,0660
Gobarto 0,0115 0,6172 0,4080 0,1436 5,2740 30,5852

Helio 0,0611 3,9618 0,7248 0,0194 4,1981 66,8178
Indykpol 0,0053 0,8547 0,7044 0,1400 4,3594 0,0000

Kania 0,0380 0,8920 0,2992 0,1540 5,0517 114,1253
Kruszwica 0,0160 1,6417 0,6678 0,2773 6,3571 60,4965

Krynica 
Vitamin 0,0286 0,9176 0,3911 0,0225 4,1035 34,6502

Makarony 
Polskie 0,0423 1,1870 0,5872 0,0135 4,0498 49,7626

Otmuchów 0,0000 0,9313 0,5329 0,0175 3,4685 0,6751
Pamapol 0,0086 1,5295 0,5984 0,0283 4,1236 9,5364
Pepees 0,0758 1,7032 0,5661 0,0177 4,3939 68,4196
Seko 0,0488 2,8016 0,5515 0,0201 3,7682 23,0913

Tarczyński 0,0326 0,9463 0,4335 0,0787 4,9135 27,3421
Wawel 0,1832 3,4652 0,8612 0,0673 5,1916 100,9265

Źródło: opracowanie własne15.

Badanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z branży spożywczej przeprowadzono 
za pomocą metody TOPSIS (ang. Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal 
Solution)16. Polega ona na uszeregowaniu obiektów (spółek spożywczych notowanych na 

15  Wskaźniki wyznaczono na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych dostępnych na 
stronach internetowych badanych spółek: www.ambra.com.pl, www.atlantapoland.com.pl, www.bdl.stat.gov.
pl, www.colian.pl, www.geo.stat.gov.pl, www.gpw.pl, www.gobarto.pl, www.grupaotmuchow.pl, www.helio.pl, 
www.indykpol.pl, www.henrykkania.pl, www.ztkruszwica.pl, www.krynicavitamin.com.pl, www.makarony.
pl, www.pamapol.pl, www.pepees.pl, www.tarczynski.pl, www.wawel.com.pl [dostęp: 31.05.2019].
16  E. Mikołajczak, Ł. Sarniak, L. Wanat, Synthetic measures as a tool for identitying the potential of the 
wood-based industry selected sectors, [w:] R. Chobanova (red.), Digitalisation and circular economy: for-
estry and forestry based industry implications, 11-13.09.2019, Varna 2019, s. 245-250, Union of Scientists 



114 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

GPW w Warszawie) względem określonych cech (zmiennych, mających wpływ na pozycję 
konkurencyjną danego przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w tabeli 1). Jak podaje A. Łuczak17, 
a także S. Paszkowski18 oraz P. Szczuciński19, stosując metodę TOPSIS, wskazuje się najpierw 
tak zwany „wzorzec” (ideał lub najlepszy obiekt) i „antywzorzec” (antyideał lub najgorszy 
obiekt), a następnie wyznacza względem nich odległości euklidesowe od wszystkich zmien-
nych20. Na tej podstawie tworzy się ranking i dokonuje klasyfikacji obiektów21. W scenariu-
szu badań wykorzystującym metodę TOPSIS wyodrębniono następujące etapy22:

1) Wybór cech opisujących badane zjawisko.
2) Normalizację wartości zmiennych zgodnie ze wzorem: 
*wzór 1:  

gdzie:           – wartość k-tej cechy dla i-tego obiektu.
3) Wyznaczenie wzorca: . 
4) Wyznaczenie antywzorca: 
5) Obliczenie odległości euklidesowych obiektów od wzorca: 
**wzór 2: 

gdzie: – znormalizowana wartość k-tej cechy dla i-tego obiektu. 
6) Obliczenie odległości euklidesowych obiektów od antywzorca: 
***wzór 3: 
gdzie: – znormalizowana wartość k-tej cechy dla i-tego obiektu.
7) Obliczenie wartości cechy syntetycznej:
****wzór 4:

gdzie:            , – odległości od wzorca i antywzorca.
8) Uporządkowanie wartości cech (budowa rankingu).

in Bulgaria &WoodEMA, i.a., Sofia, Bulgaria; http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2019_
Proceedings.pdf [dostęp: 11.11.2019].
17  A. Łuczak, I. Kurzawa, F. Wysocki, Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej 
z  wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu” 2018, nr 508, s. 126-136.
18  S. Paszkowski, Ł. Sarniak, Zmiany zasobów czynników rozwoju na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] 
A. Stelmach, T.R. Szymczyński, M. Walkowski, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławo-
wi W. Puśleckiemu, WNPID 2018, s. 395-405.
19  P. Szczuciński, Zastosowanie metod porządkowania liniowego do oceny poziomu rozwoju społeczno-go-
spodarczego powiatów województwa lubuskiego, „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych” 2016, 
tom XVII/I, s. 109-120.
20  A. Łuczak, I. Kurzawa, Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce z wykorzystaniem metod 
taksonomicznych, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 469, s. 109-118.
21  W. Zalewski, Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybuujących ener-
gię elektryczną, „Ekonomia i Zarządzanie” 2012, nr 4, s. 137-145.
22  C.L. Hwang, K. Yoon, Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer, Berlin 
1981, s. 58-191.
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Szeregowane obiekty podzielono na klasy, wykorzystując średnią arytmetyczną 
i odchylenie standardowe cechy syntetycznej. Na tej podstawie wyróżniono23:

•	 Klasę 1 – spółki o wysokiej pozycji konkurencyjnej:                                                      (wzór 5);
•	 Klasę 2 – spółki o średnio-wyższej pozycji konkurencyjnej:

 (wzór 6);
•	 Klasę 3 – spółki o średnio-niższej pozycji konkurencyjnej: 
(wzór 7);
•	 Klasę 4 – spółki o niskiej pozycji konkurencyjnej: 
(wzór 8),
gdzie: –       wartość cechy syntetycznej dla i-tego obiektu;    – średnia wartość 

cechy syntetycznej; odch.st.– odchylenie standardowe cechy syntetycznej.

3. Wyniki badań

Proces porządkowania liniowego metodą TOPSIS wymaga normalizacji zmien-
nych (patrz: tabela 1), zgodnie z formułą określoną wzorem 1. Wyniki zestawiono 
w tabeli 2. W kolejnym etapie badań (patrz: etap II badań – rysunek 1), na podsta-
wie wzorów 2 i 3 wyznaczono odległości euklidesowe pomiędzy zadanymi z góry: 
wzorcem i  antywzorcem oraz następującymi zmiennymi: (1) udziałem w  rynku, 
(2) płynnością bieżącą, (3) rentownością sprzedaży i (4) poziomem kapitałów wła-
snych. Korzystając ze wzoru 4, wyznaczono wartości miernika syntetycznego. Na-
stępnie określono pozycję w rankingu, przypisując najwyższej wartości wskaźnika 
miejsce pierwsze, wartości kolejnej miejsce drugie itd. 

Tabela 2. Wartości zmiennych znormalizowanych
Table 2. Values of normalized variables

Spółka Udział 
w rynku

Płyn-
ność 

bieżąca

Ren-
towność 

sprzedaży

Poziom 
kapita-

łów wła-
snych

Średnie 
wynagrodzenie

Zysk ope-
racyjny na 

pracownika

Ambra 0,46 0,43 0,87 0,05 1,00 0,40
Atlanta 
Poland 0,02 0,66 0,32 0,03 0,30 0,08

Colian 0,00 0,42 0,74 0,35 0,34 0,23
Gobarto 0,06 0,00 0,19 0,49 0,60 0,27

Helio 0,33 1,00 0,76 0,02 0,24 0,59
Indykpol 0,03 0,07 0,72 0,48 0,29 0,00

23  F. Wysocki, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiej-
skich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 167-169.
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Kania 0,21 0,08 0,00 0,53 0,52 1,00
Kruszwica 0,09 0,31 0,66 1,00 0,95 0,53

Krynica 
Vitamin 0,16 0,09 0,16 0,03 0,21 0,30

Makarony 
Polskie 0,23 0,17 0,51 0,00 0,19 0,44

Otmu-
chów 0,00 0,09 0,42 0,02 0,00 0,01

Pamapol 0,05 0,27 0,53 0,06 0,22 0,08
Pepees 0,41 0,32 0,47 0,02 0,31 0,60
Seko 0,27 0,65 0,45 0,02 0,10 0,20

Tarczyński 0,18 0,10 0,24 0,25 0,48 0,24
Wawel 1,00 0,85 1,00 0,20 0,57 0,88

Źródło: opracowanie własne.

W  kolejnym kroku (patrz: etap III badań – rysunek 1) dokonano analogicz-
nych obliczeń dla rozszerzonego zbioru zmiennych. Do grupy czterech zmiennych 
zbadanych uprzednio dodano dwie kolejne, opisujące wpływ polityki kadrowej: (5) 
średnie wynagrodzenie i (6) zysk operacyjny przypadający na jednego pracownika. 
Odległości euklidesowe, wartość syntetycznego miernika oraz zajmowaną pozycję 
w rankingu, odpowiednio dla czterech i sześciu cech, zestawiono w tabeli 3.

Na podstawie danych zawartych w  tabeli 3  zauważono, że najwyższą pozycję 
w rankingu, wyznaczoną zarówno na podstawie czterech, jak i sześciu cech, uzyskał 
Wawel (odpowiednio – 0,67 i 0,68). Z kolei pozycję najniższą dla czterech cech uzy-
skała Krynica Vitamin ( – 0,12), a dla sześciu Otmuchów ( – 0,16). Wyniki przed-
stawione w tabeli 3 można uznać za poprawne ze statystycznego punktu widzenia. 
Rozpiętość wskaźnika syntetycznego wyniosła odpowiednio: dla czterech cech 0,55 
(min.: 0,12, max.: 0,67), a dla sześciu 0,52 (min.: 0,16, max.: 0,68). Ponieważ wartość 
wzorca ustalono na 1, zaś antywzorca na 0, stwierdzono, że w badanej próbie nie 
istnieje obiekt zbliżony zarówno do idealnego, jak i przeciwnego.  
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Tabela 3. Odległości euklidesowe, wartości syntetycznego miernika i ranking spółek 
Table 3. Values of Euclidean distances, the synthetic measure and company rankings

Spółka

Pozycja konkurencyjna 
wyznaczona na podstawie 4 cech

Pozycja konkurencyjna 
wyznaczona na podstawie 6 cech

d+ d- Si
Pozycja 

w rankingu d+ d- Si
Pozycja 

w rankingu
Ambra 1,24 1,08 0,47 4 1,37 1,52 0,53 3

Atlanta Po-
land 1,57 0,74 0,32 9 1,95 0,80 0,29 11

Colian 1,35 0,92 0,41 5 1,69 1,01 0,37 6
Gobarto 1,67 0,53 0,24 13 1,87 0,84 0,31 10

Helio 1,21 1,30 0,52 2 1,49 1,44 0,49 4
Indykpol 1,47 0,87 0,37 7 1,91 0,92 0,32 8

Kania 1,64 0,58 0,26 12 1,71 1,27 0,43 5
Kruszwica 1,20 1,24 0,51 3 1,29 1,65 0,56 2

Krynica 
Vitamin 1,78 0,25 0,12 16 2,07 0,44 0,18 15

Makarony 
Polskie 1,59 0,59 0,27 11 1,87 0,76 0,29 12

Otmuchów 1,77 0,43 0,19 15 2,26 0,43 0,16 16
Pamapol 1,60 0,60 0,27 10 2,00 0,65 0,24 14
Pepees 1,43 0,71 0,33 8 1,64 0,98 0,37 7
Seko 1,38 0,84 0,38 6 1,83 0,87 0,32 9

Tarczyński 1,62 0,40 0,20 14 1,87 0,67 0,26 13
Wawel 0,81 1,66 0,67 1 0,92 1,97 0,68 1

Źródło: opracowanie własne.

Po wyznaczeniu wartości wskaźnika syntetycznego, na podstawie przyjętych 
formuł (wzory od 5 do 8), przydzielono badane obiekty do czterech klas (patrz: etap 
IV badań – rysunek 1). W tabeli 4 przedstawiono wartości graniczne dla poszcze-
gólnych klas. 
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Tabela 4. Przedziały klasowe miernika pozycji konkurencyjnej
Table 4. Competitive position class ranges

Poziom pozycji 
konkurencyjnej
(cztery cechy)

Granica 
górna 
klasy

Granica 
dolna 
klasy

Poziom pozycji 
konkurencyjnej

(sześć cech)

Granica 
górna 
klasy

Granica 
dolna 
klasy

I – wysoki 1,00 0,48 I – wysoki 1,00 0,50
II – średni - wyższy 0,48 0,35 II – średni – wyższy 0,50 0,36
III – średni - niższy 0,35 0,21 III – średni – niższy 0,36 0,23

IV – niski 0,21 0,00 IV – niski 0,23 0,00

Źródło: opracowanie własne.

Analizując podział przedstawiony w tabeli 4, warto zwrócić uwagę na niesyme-
tryczne rozłożenie klas. Pierwsza z nich obejmuje bowiem połowę badanego zakre-
su (dla czterech cech wynosi 52%, a dla sześciu 50%). Taki rozkład jest następstwem 
dominującej pozycji rynkowej jednego podmiotu (Wawel). 

Na podstawie wyników zestawionych w  tabelach 3  i 4  dokonano mapowania 
poszczególnych obiektów do czterech klas. Następnie zbadano, które podmioty 
zmieniły klasę w wyniku dodania dodatkowych cech, odzwierciedlających wpływ 
polityki kadrowej na pozycję konkurencyjną. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Przynależność spółek spożywczych do klas pozycji konkurencyjnej
Table 5. Affiliation of food companies with competitive position classes

Spółka
Klasy 

dla czte-
rech cech

Klasy 
dla 

sześciu 
cech

Zmiana 
klasy Spółka

Klasy 
dla 

czterech 
cech

Klasy 
dla 

sześciu 
cech

Zmiana 
klasy

Ambra II I Wzrost Krynica 
Vitamin IV IV -

Atlanta 
Poland III III - Makarony 

Polskie III III -

Colian II II - Otmuchów IV IV -

Gobarto III III - Pamapol III III -

Helio I II Spadek Pepees III II Wzrost

Indykpol II III Spadek Seko II III Spadek

Kania III II Wzrost Tarczyński IV III Wzrost

Kruszwica I I - Wawel I I -

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 5 stwierdzono, że w przypadku weryfikacji 
czterech cech, do klasy wysokiej zaliczono odpowiednio 3 przedsiębiorstwa, do klasy śred-
niej-wyższej 4, do średniej-niższej 6 i niskiej 3. Z kolei w przypadku weryfikacji sześciu 
cech, do klasy wysokiej zaliczono odpowiednio 3 przedsiębiorstwa, do klasy średnio-wyż-
szej 4, do średniej-niższej 7 oraz do klasy niskiej 2. Liczba reprezentantów w pierwszych 
dwóch klasach, tj. wysokiej i średnio-wyższej, nie zmieniła się. Liczba podmiotów w klasie 
średnio-niższej wzrosła o 1, a w klasie niskiej spadła o 1. Do klasy wyższej awansowały 
4 podmioty, a do klasy niższej spadły 3. Nie zaobserwowano radykalnych zmian klas (czyli 
ewentualnego przemieszczenia o dwie lub więcej pozycji w górę lub w dół).

O przynależności do określonej klasy decyduje wartość wskaźnika syntetyczne-
go. Zmienia się ona po uwzględnieniu w badaniu cech odpowiedzialnych za poli-
tykę personalną. W tym zakresie, po dodaniu dwóch zmiennych, o których mowa 
wyżej, zaobserwowano istotne zmiany wartości miernika syntetycznego. Odnoto-
wano wartości procentowe od -18,3% dla Otmuchowa do +63,5% dla Zakładów 
Mięsnych Henryk Kania. Stwierdzono, że polityka kadrowa, wyrażona zachowa-
niem badanych zmiennych, wywiera relatywnie silny wpływ na zmianę wskaźnika 
syntetycznego. Przeciętna zmiana wyniosła 19,4%. Na tej podstawie można skłaniać 
się ku potwierdzeniu hipotezy, w której założono, że polityka kadrowa ma znaczący 
wpływ na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw branży spożywczej w Polsce.

Podsumowanie

Podejmując refleksję nad wpływem polityki kadrowej na pozycję konkuren-
cyjną przedsiębiorstw, zbadano w szczególności relacje pomiędzy poziomem wy-
nagrodzenia pracowników a sytuacją rynkową przedsiębiorstwa. Odwołano się do 
przykładu wiodących podmiotów przemysłu spożywczego. Posługując się analizą 
porównawczą, wykazano, że polityka kadrowa ma znaczący wpływ na pozycję kon-
kurencyjną badanych podmiotów. Świadczy o tym choćby zmiana pozycji rankin-
gowej po uwzględnieniu charakterystycznych dla polityki personalnej czynników. 
Tylko w jednym przypadku pozycja nie uległa zmianie. Obserwacja ta potwierdza 
oddziaływanie wartości miernika określającego pozycję konkurencyjną na jej zmia-
nę. Stwierdzono zarazem, że dynamika zmian badanego wskaźnika, po uwzględnie-
niu cech odpowiedzialnych za politykę personalną, wyniosła niemal 20%.

Wpływ polityki kadrowej na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa analizowano na 
przykładzie podmiotów z branży spożywczej w Polsce notowanych na GPW w Warszawie. 
Sektor ten wybrano ze względu na znaczenie, jakie odgrywa on w gospodarce. Oczywiście, 
polityka kadrowa wywiera wpływ nie tylko na konkurencyjność branży spożywczej, ale 
również na sytuację innych sektorów. Warto podkreślić, że w dotychczasowych badaniach 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw politykę kadrową niekiedy marginalizowano. 
Uwzględniano zasadniczo miary ekonomiczne, określające sytuację finansową czy udział 
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w rynku. Tymczasem, jak podaje T. Potkański, sukcesywnej zmianie ulega paradygmat 
konkurencyjności24, opartej głównie na klasycznie ujmowanych zasobach. Okazuje się, 
że uwzględnienie czynników antropocentrycznych, w  tym czynnika współpracy, może 
zmienić sytuację konkurencyjną poszczególnych przedsiębiorstw, a nawet branż czy re-
gionów25. Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do badań w tym zakresie. 

Trzeba zarazem zaznaczyć, że w badaniach uwzględniono tylko przedsiębior-
stwa z branży spożywczej notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie. Podmioty te prowadzą zróżnicowaną działalność w ramach grup kapitało-
wych. Niektóre z nich zajmują się produkcją, inne przetwarzaniem, a jeszcze inne 
handlem, prowadząc działalność o zróżnicowanej skali, która to perspektywa nie 
zawsze pozwala na uzyskanie wyników o  odpowiedniej dokładności. Sytuacja ta 
skłania do kontynuacji badań z uwzględnieniem rozszerzonej zbiorowości podmio-
tów lub branż, adekwatnej dla skali, specyfiki i struktury analizowanych sektorów.
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