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Synopsis. Przedsiębiorstwa działające w gospodarce rynkowej często korzystają z odroczenia płatności. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że w poszczególnych grupach przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze i napoje 
występują zróżnicowane okresy oczekiwania na należności oraz okresy spłaty zobowiązań. Ponadto, w badanym 
okresie obserwuje się skracanie obu cykli w większości przedsiębiorstw.

Wstęp
Jednym z podstawowych problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa jest pozyskanie środków 

na fi nansowanie działalności bieżącej, aby zachować jej ciągłość. Możliwym do wykorzystania źródłem 
fi nansowania działalności operacyjnej jest kredyt kupiecki. W polskiej rzeczywistości gospodarczej 
sprowadza się on z reguły do odroczenia terminu płatności, tym samym jest on w zasadzie darmowym 
źródłem fi nansowania majątku w przedsiębiorstwie. Na długość okresu odroczenia płatności ma wpływ 
wiele czynników m.in.: charakter produktu, specyfi ka fi rmy, relacje z odbiorcami (częstotliwość, powta-
rzalność dostaw), a także branża, w której działa przedsiębiorstwo [Kosowska 2009]. 

Celem artykułu było przedstawienie długości okresu regulowania należności oraz okresu spłaty 
zobowiązań w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. W pracy wykorzystano niepublikowane 
materiały Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2005-2008 [Niepublikowane dane…2010] w układzie 
branż (klas) przemysłu spożywczego według PKD 2007.

W artykule do analizy wykorzystania kredytu kupieckiego zastosowano wskaźniki sprawności za-
rządzania należnościami oraz operacyjnymi zobowiązaniami bieżącymi. 

Przedsiębiorstwo w roli udzielającego i korzystającego 
z kredytu kupieckiego

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa dokonują zakupu materiałów 
i surowców, często niemając odpowiednich zasobów fi nansowych. W takiej sytuacji, jeśli dostawca 
posiada potencjał fi nansowy może zdecydować się na sprzedaż z odroczoną płatnością, co oznacza 
wyrażenie zgody na dokonanie przez kupującego zapłaty w terminie późniejszym niż data odbioru 
składnika (świadczenia). Odroczenie płatności (określane także mianem kredytu kupieckiego, kredytu 
handlowego lub pożyczką pieniężną) w obrocie między przedsiębiorstwami działa dwukierunkowo, tj. 
jako udzielona lub zaciągnięta pożyczka. W pierwszym przypadku powstają należności od odbiorców, a 
w drugim przypadku tworzone są zobowiązania wobec dostawcy [Krzemińska 2000, 2009].

Polityka udzielania i korzystania z kredytu kupieckiego powinna być tak prowadzona, by zapew-
niała zachowanie płynności oraz utrwalenie pozycji na rynku. Aby powyższe cele zostały zrealizowane 
przedsiębiorstwo powinno dążyć do dostosowania okresu oczekiwania na należności, z terminem regu-
lowania zobowiązań. W teorii cyklu konwersji gotówki zakłada się, że termin regulowania zobowiązań 
krótkoterminowych powinien być nawet dostosowany nie tylko do samego okresu spływu należności, 
lecz do długości cyklu konwersji aktywów bieżących, tj. sumy okresu obrotu zapasami zgromadzonymi 
w przedsiębiorstwie i okresu oczekiwania na należności od odbiorców.

Pomiaru długości udzielonego kredytu kupieckiego można dokonać przy wykorzystaniu wskaźnika 
okresu (cyklu) spływu należności, natomiast określenie długości zaciągniętego kredytu kupieckiego jest 
możliwe przy zastosowaniu wskaźnika okresu (cyklu) spłaty zobowiązań. 
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Okres oczekiwania na należności w przedsiębiorstwach 
przemysłu spożywczego

Okres spływu należności (OSN) wyrażony w dniach informuje  po ilu dniach, od momentu sprzedaży, 
tj. wystawienia faktury przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę [Gołębiowski, Tłaczała 2005]. W literaturze 
przedmiotu można znaleźć wiele formuł obliczania tego wskaźnika. W artykule obliczeń dokonano 
według wzoru [Bieniasz i in. 2009]:

OSN =
NAL

x 365 (w dniach)
PS + VATN

gdzie:
NAL – należności krótkoterminowe od odbiorców, 
PS – przychody ze sprzedaży, 
VATN  – podatek VAT należny.
Im cykl należności jest krótszy, tym lepiej dla przedsiębiorstwa, gdyż szybciej odzyskuje środki 

pieniężne za sprzedane dobra, które może powtórnie zainwestować. Zbyt długie okresy regulowania na-
leżności mogą być przyczyną generowania dodatkowych kosztów fi nansowych oraz zwiększenia ryzyka 
kredytowego. W ocenie długości okresu regulowania należności należy uwzględnić, iż nie może być on 
zbyt krótki, z powodu standardów kredytowania kontrahentów w danej branży. Nie ma jednak stałych 
wielkości normatywnych dla tego wskaźnika, ponieważ jego wielkość zależy od wielu czynników, np.: 
charakteru produktu, specyfi ki przedsiębiorstwa oraz od wcześniej wymienionej relacji z kontrahentami. 
Mimo to, niektórzy autorzy podejmują próbę określenia wielkości granicznych. Sierpińska i Jachna [2004] 
wskazują, iż w Polsce dla przedsiębiorstw przemysłowych można przyjąć długość cyklu należności na 
poziomie około 60 dni. Wędzki [2006] za GUS podaje, że średnio należności są inkasowane po 45 dniach, 
pomimo że dostawcy najczęściej wyznaczają termin płatności od 7 do 21 dni. Dudycz i współautorzy 
[2007, 2008] w swych opracowaniach podają inne wielkości tego wskaźnika w poszczególnych latach 
dla różnych branż, co potwierdza tezę, że wielkość tego wskaźnika zależy od sytuacji gospodarczej.

Z badań przeprowadzonych przez autorów (na podstawie niepublikowanych danych GUS) wynika, 
iż w latach 2005-2007 przedsiębiorstwa produkujące artykuły spożywcze i napoje cechowały się sto-
sunkowo krótkimi okresami spływu należności. Z sekcji przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego 
krótszy okres oczekiwania na należności obserwuje się w przedsiębiorstwach produkujących wyroby 
tytoniowe (14-39 dni), wytwarzających koks i produkty z ropy naftowej (24-30 dni) i przetwarzających 
odpady (33-56 dni) [Bieniasz i in. 2009]. 

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że w latach 2005-2008 długość cyklu należności w przed-
siębiorstwach produkujących artykuły spożywcze wahała się od 43 dni w 2007 roku do 45 dni w 2008 roku, 
natomiast w przedsiębiorstwach produkujących napoje od 47 dni w 2007 roku i 2008 do 52 dni w 2005 roku. 

W dziale przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze najkrótsze okresy oczekiwania na 
należności od odbiorców wystąpiły w przedsiębiorstwach przetwarzających i konserwujących mięso 
(29-32 dni) i wytwarzających wyroby mleczarskie (37-41 dni). Dłuższymi cyklami należności cechowały 
się przedsiębiorstwa produkujące pozostałe artykuły spożywcze (cukier, kakao, wyroby cukiernicze, 
herbatę i kawę, przyprawy oraz posiłki i dania gotowe) – 60-63 dni, przetwarzające i konserwujące 
ryby, skorupiaki i mięczaki (55-69 dni), przetwarzające i konserwujące owoce i warzywa (52-61 dni) 
oraz produkujące pasze i karmy dla zwierząt (48-54 dni) (tab. 1). Z przedstawionych badań wynika, że 
zmienność między cyklami poszczególnych grup nie jest duża. Współczynnik zmienności wynosił od 
22% w roku 2006 do 35% w roku 2008.

W dziale przedsiębiorstw produkujących napoje okres oczekiwania na należności był nieznacznie 
dłuższy w porównaniu do czasu oczekiwania na środki pieniężne w dziale przedsiębiorstw artykułów 
spożywczych. W poszczególnych grupach przedsiębiorstw produkujących napoje obserwuje się dość 
duże zróżnicowanie długości okresu spłaty należności. Krótkimi okresami spłaty należności cechowały 
się przedsiębiorstwa produkujące słód (29-33 dni), piwo (32-38 dni) oraz cydr i pozostałe wina owo-
cowe (36-38 dni). Zdecydowanie dłużej na należności oczekiwały przedsiębiorstwa produkujące wino 
gronowe (101-173 dni) oraz produkujące pozostałe niedestylowane napoje fermentowane (99-113 dni). 
Stosunkowo duże zróżnicowanie cyklu należności w dziale przedsiębiorstw produkujących napoje jest 
następstwem specyfi ki produktów wytwarzanych w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Przedstawione wyniki badań potwierdzają tezę braku jednego, optymalnego okresu spływu należności 
dla przedsiębiorstw o różnym charakterze produkcji. Jednocześnie można stwierdzić, że przedsiębiorstwa 
dążyły do skracania czasu zamrożenia środków w udzielanym kredycie kupieckim. Należy także pod-
kreślić, że w większości grup przedsiębiorstw okresy oczekiwania na należności był krótsze niż 60 dni. 
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Tabela 1. Cykl należności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w latach 2005-2008 
Table 1. Amount due cycle in the Polish enterprises of food industry in 2005-2008 
Produkcja artykułów spożywczych [dni]/Manufacture 

of food products
Produkcja napojów [dni]/Manufacture of 

beverages
grupy*/groups 2005 2006 2007 2008 grupy**/groups 2005 2006 2007 2008
10 44 44 43 45 11 52 51 47 47
10. 1 29 31 31 32 11.01 63 64 59 60
10. 2 55 55 60 69 11.02 173 186 175 101
10. 3 55 53 52 61 11.03 38 37 36 36
10. 4 44 44 39 35 11.04 106 99 103 113
10. 5 37 39 37 41 11.05 38 37 32 33
10. 6 47 44 41 38 11.06 33 30 29 29
10. 7 47 46 47 38 11.07 53 52 52 53
10. 8 63 61 60 63
10. 9 54 54 51 48

* Grupy w dziale przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze (10): przetwarzanie i konserwowanie mięsa 
oraz produkcja wyrobów z mięsa (10.1), przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.2), 
przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3), produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego (10.4), wytwarzanie wyrobów mleczarskich (10.5), wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i 
wyrobów skrobiowych (10.6), produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (10.7), produkcja pozostałych artykułów 
spożywczych (10.8) i produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (10.9)/Group in the divisions of manufacture 
of food products (10): processing and preserving of meat and production of meat (10.1), processing and preserving 
of fi sh, crustaceans and mollusks (10.2), processing and preserving of fruit and vegetables (10.3), production of oils 
and fats of vegetable and animal (10.4), production of dairy products (10.5), manufacture of grain mill products, 
starches and starch products (10.6), production of bakery and farinaceous (10.7), production of other food (10.8) 
and production of fi nished feed and pet food (10.9), ** Grupy w dziale przedsiębiorstw produkujących napoje (11): 
destylowanie, rektyfi kowanie i mieszanie alkoholi (11.01), produkcja win gronowych (11.02), produkcja cydru i 
pozostałych win owocowych (11.03), produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (11.04), 
produkcja piwa (11.05), produkcja słodu (11.06) i produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i 
pozostałych wód butelkowanych (11.07)/Group in the divisions of manufacture of beverages (11): distilling, rectifying 
and blending of spirits (11.1), production of wines (11.2), production of cider and other fruit wines (11.3), manufacture 
of other not distilled fermented beverages (11.4), beer production (10.5), production of malt (10.6), production of 
soft drinks, production of mineral waters and other bottled waters (10.7)
Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS 2010
Source: own study based on unpublished data of GUS 2010

Okres spłaty zobowiązań w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Wskaźnik spłaty zobowiązań (OSz) wyrażony w dniach, określa po ilu dniach spłacane są przez przedsię-

biorstwo zobowiązania z tytułu dostaw i usług [Gołebiowski, Tłaczała 2005]. W literaturze przedmiotu brak 
jednomyślnie określonej formuły obliczenia tego wskaźnika. W artykule wskaźnik obliczono według wzoru:
gdzie: 

    
OSz =

ZB
x 365 (w dniach)KO + IKO

ZB – zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców, 
KO – koszty operacyjne, 
IKO – inne koszty operacyjne.
Im dłuższy jest okres spłaty zobowiązań bieżących, tym korzystniejsza sytuacja dla przedsiębiorstwa. 

Folga [2009] na podstawie swoich badań stwierdza, że obecnie obserwuje się tendencję do negocjowania 
dłuższych terminów płatności wobec dostawców. Przedsiębiorstwa stosują taką strategię, przede wszystkim 
dlatego, że kredyt kupiecki jest wciąż najtańszą formą fi nansowania (dotyczy to sytuacji, w której nie ist-
nieją atrakcyjne dla odbiorców zapisy dotyczące opustu (rabatu) w przypadku płatności natychmiastowej).

 Jednak w dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie nie należy bez potrzeby wydłużać cyklu 
zobowiązań. Powinien być on zsynchronizowany z cyklem konwersji aktywów bieżących [Bieniasz, 
Czerwińska-Kayzer 2007]. W literaturze przedmiotu nie ma jednomyślnie określonych wielkości gra-
nicznych tego cyklu. Niektórzy przyjmują, że korzystna sytuacja w przedsiębiorstwie jest wówczas, gdy 
cykl zobowiązań wynosi ok. 55 dni [Dobija 1997].
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Tabela 2. Cykl zobowiązań w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w latach 2005-2008 
Table 2. Liabilities cycle in the Polish enterprises of food industry  in 2005-2008 

Produkcja artykułów spożywczych [dni]/
Manufacture of food products

Produkcja napojów [dni]/
Manufacture of beverages

grupy/
groups

2005 2006 2007 2008 grupy/
groups

2005 2006 2007 2008

10 49 50 49 47 11 62 66 63 64
10.1 37 38 36 35 11.01 71 70 71 79
10.2 60 56 59 65 11.02 87 92 90 61
10.3 68 59 57 62 11.03 52 50 45 41
10.4 67 83 90 77 11.04 141 117 112 119
10.5 44 45 43 45 11.05 49 55 52 63
10.6 32 32 28 28 11.06 71 95 91 77
10.7 64 57 55 51 11.07 67 77 68 44
10.8 61 67 68 61
10.9 42 42 41 35

Oznaczenia grup w działach jak w tab. 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS 2010
Source: own study based on unpublished data of GUS 2010

Z wcześniejszych badań autorów [Bieniasz i in. 2009] wynika, że w przedsiębiorstwach przetwórstwa prze-
mysłowego kształtowanie się okresu spłaty zobowiązań jest zróżnicowane. W latach 2000-2007 wskaźnik ten 
dla tych przedsiębiorstw mieścił się średnio w przedziale od 57 do 68 dni. Przedsiębiorstwa produkujące artykuły 
spożywcze i napoje zaliczane są do działów o stosunkowo krótkich okresach spłaty zobowiązań. Krótszymi okre-
sami spłaty zobowiązań cechowały się jedynie przedsiębiorstwa produkujące tytoń (29-28 dni), przetwarzające 
odpady (33-55 dni) i wytwarzające koks i produkty z ropy naftowej (36-44 dni) [Bieniasz i in. 2009]. 

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że wśród przedsiębiorstw produkujących artykuły 
spożywcze i napoje, krótszymi okresami spłaty zobowiązań cechują się przedsiębiorstwa produkujące 
artykuły spożywcze. W badanym okresie cykl zobowiązań w tym dziale wahał się od 47 dni w 2008 
roku do 50 dni w 2006 roku. Najkrótszy okres spłaty zobowiązań obserwuje w przedsiębiorstwach 
produkujących i konserwujących mięso (35-38 dni), wytwarzających produkty przemiału zbóż, skrobi i 
wyrobów skrobiowych (28-32 dni) i produkujących gotowe pasze dla zwierząt (35-42 dni). Zdecydowa-
nie dłuższe okresy regulowania zobowiązań obserwuje się w przedsiębiorstwach produkujących oleje i 
tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (67-90 dni), pozostałe artykuły spożywcze (61-68 dni), 
przetwarzające ryby, skorupiaki i mięczaki (56-65 dni) oraz przetwarzające owoce i warzywa (57-68 dni).

Przedstawione wyniki wskazują na dość niską zmienność w okresie regulowania zobowiązań w 
dziale przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze. Współczynnik zmienności w badanych latach 
wynosił od 21% do 30%.

W przedsiębiorstwach produkujących napoje zróżnicowanie długości okresu spłaty zobowiązań 
jest większe niż w dziale przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze. Najkrótsze okresy spłaty 
zobowiązań obserwuje się w grupach przedsiębiorstw produkujących cydr i pozostałe wina owocowe 
(41-52 dni) oraz produkujących piwo (49-63 dni). Z najdłuższych kredytów kupieckich korzystają przed-
siębiorstwa produkujące pozostałe niedestylowane napoje fermentowane (112-141 dni).

Rysunek 1 .  Średnia  d ługość 
cyklu należności i zobowiązań 
w przedsiębiorstwach produkcji 
artykułów spożywczych w latach 
2005-2008
Figure 1. The average length of 
amount due cycle and liabilities cycle 
in enterprises mmanufacturing food 
products 
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie niepublikowanych danych 
GUS 2010
Source:  own  s tudy  based  on 
unpublished data of GUS 2010
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Rysunek 2. Średnia długość 
cyklu należności i zobowiązań 
w  p r z e d s i ę b i o r s t w a c h 
produkujących napoje
Figure 1. The average length 
of  amount due cycle and 
liabilities cycle in enterprises 
mmanufacturing beverages
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1
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Otrzymane wyniki wskazują na dość dużą zmienność w długości okresu spłaty zobowiązań, jednak z 
ukierunkowaniem na krótsze okresy, tj. około 70 dni. Warto podkreślić, iż przedsiębiorstwa w badanym 
okresie dążyły do skrócenia terminu spłaty kredytu kupieckiego. Zależność ta jest skorelowana z okresem 
oczekiwania na należności, który także w badanym okresie ulegał skróceniu (rys. 1 i 2).

Podsumowanie
W obrocie gospodarczym kredyt kupiecki jest instrumentem fi nansowym działającym w dwóch 

kierunkach, tj. jako udzielona pożyczka – wówczas w przedsiębiorstwie powstają należności i jako 
zaciągnięty dług u kontrahenta – wtedy występują zobowiązania. W literaturze przedmiotu nie ma jed-
noznacznych wielkości normujących zarówno długość okresu oczekiwania na należności, jak i okresu 
spłaty zobowiązań. Przeprowadzone badania potwierdzają zróżnicowanie obu cykli w poszczególnych 
grupach przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze i napoje. W latach 2005-2008 obserwuje 
się wyraźne skrócenie zarówno okresu oczekiwania na należności, jak i okresu regulowania zobowiązań. 
Ponadto można stwierdzić, że przedsiębiorstwa produkujące artykuły spożywcze i napoje generalnie 
starają się zsynchronizować politykę udzielania kredytu kupieckiego z polityką korzystania z niego.
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Summary
Companies operating in a market economy often use the prorogation of payment. The study shows that different 

groups of enterprises producing food and beverages there are different waiting periods for short-term amount due 
and liabilities repayment. In addition, during the period observed shortening of the two cycles in business, and adjust 
policies granting trade credit policies of its use.
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