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Synopsis. Postępujący proces globalizacji stworzył nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku mleka. 
Kreowanie przyszłej pozycji konkurencyjnej przez podmioty gospodarcze zmusza do diagnozowania szans i zagrożeń, 
które wynikają z pełniejszego otwarcia rynku europejskiego. 
Funkcjonowanie spółdzielni, które zaliczane są do małych i średnich przedsiębiorstw, wymaga od zarządzających 
tymi podmiotami wyboru takiej strategii działania, która zapewni im długotrwałą przewagę konkurencyjną. 
W artykule autorka przedstawiła i oceniła sytuację ekonomiczno-fi nansową małych spółdzielni na rynku mleka. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy dowiodła, ze jedyną szansą na ich przetrwanie i rozwój jest wspólpraca z 
większymi graczami branżowymi, dzialanie w niszach rynkowych bądź wąska specjalizacja.

Wstęp
Okres integracji Polski z Unią Europejską oraz rozwój nowej gospodarki opartej na wiedzy i tech-

nologii informacyjnej stworzył nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w ostatnich latach. Istota 
zmian w środowisku gospodarczym polega na przesuwaniu punktu ciężkości z segmentu przedsiębiorstw 
dużych na rzecz małych, które mogą szybciej reagować na potrzeby rynku. Skutkiem tego procesu jest 
kształtowanie się nowych struktur gospodarczych, struktur zatrudnienia oraz nowej lokalnej infrastruktury. 
Wysokie bariery wejścia na rynek mleka powodują wzrost intensywności konkurencji i ofensywne strategie 
podmiotów działających w tym sektorze. Osiągnięcie sukcesu rynkowego oraz jego utrzymanie wymaga od 
zarządzającego małym i średnim przedsiębiorstwem wszechstronnej i pogłębionej wiedzy z zakresu ekono-
mii i zarządzania. Osoby na stanowisku kierowniczym powinny szybko reagować na zmiany zachodzące 
w mikro- i makrootoczeniu, wyciągając stosowne wnioski i tworząc koncepcje strategii wiodących, które 
pozwolą przez długi okres funkcjonować w dynamicznie rozwijającej się branży mleczarskiej. 

Artykuł ma na celu przedstawienie znaczenia branży mleczarskiej dla polskiej gospodarki, a także 
warunków osiągania określonej pozycji konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa tego sektora. Wśród kadry 
z tej branży istnieje niedostateczna wiedza odnośnie wyboru strategii działania jako narzędzia osiągnięcia 
długookresowego sukcesu rynkowego. Zamierzeniem więc autorki było uświadomienie praktykom i działa-
czom spółdzielczym skali tego problemu na przykładzie małych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego. 

Metodyka i zakres badań
W artykule wykorzystano dane ekonomiczno-fi nansowe mniejszych spółdzielni mleczarskich regio-

nu śląskiego i małopolskiego, ponieważ na rynku mleka są one małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 
Autorka przeprowadziła wiele badań związanych z analizą sytuacji fi nansowej  spółdzielczych form 
gospodarowania i oceną wyborów strategicznych na rynku mleka. 

Oceny materiału empirycznego dokonano w oparciu o metodę ankietową, opisową i porównawczą. 
Wyniki badań zaprezentowano w formie tabelarycznej i grafi cznej.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa spółdzielczego w branży mleczarskiej
Rynek mleka jest jednym z najbardziej atrakcyjnych sektorów dzisiejszej gospodarki. Charaktery-

zuje się wysoką przeciętną zyskownością oraz stosunkowo dużym średniorocznym tempem wzrostu. 
Odgrywa on też istotną rolę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb społeczeństwa. Instytut Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie podaje, że w 2009 roku udział tego sektora w sprzedaży 
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produktów rolno-spożywczych sięgał 17%, a zatrudnienie  przekraczało 16% ogółu zatrudnionych na rynku 
żywnościowym. Rynek mleka w Unii Europejskiej odznacza się znacznym zakresem interwencjonizmu 
państwowego i jest on realizowany przy pomocy różnorodnych narzędzi, m.in.: systemu podtrzymywania 
cen produktów rolnych, regulacji związanych z handlem zagranicznym oraz instrumentów ograniczających 
podaż produktów mlecznych i stymulujących popyt wewnętrzny. Limitowanie produkcji, wprowadzone 
w 1984 roku, miało na celu przeciwdziałanie rosnącym nadwyżkom produktów mlecznych i polegało na 
określeniu maksymalnej ilości mleka, jaka może być wyprodukowana w danym kraju, jak i na poziomie 
indywidualnego gospodarstwa rolniczego. W przypadku przekroczenia określonego limitu krajowego, 
wyznaczonego przepisami UE, na nadprodukcję nakłada się dodatkowy podatek (superlevy), który stanowi 
115% ceny docelowej mleka. Pobieranie podatku jest obowiązkiem krajowych władz krajów członkow-
skich i jest ściśle monitorowane przez Komisję Europejską. Od początku roku kwotowego 2009/2010 
istnieje możliwość przepływu kwot mlecznych pomiędzy poszczególnymi województwami. W tej sytuacji 
producenci mają możliwość kupowania, jak i sprzedawania kwot indywidualnych na terenie całego kraju.

Charakter przemysłu przetwórstwa mleka i jego silne związki z rynkami lokalnymi powodują, że należy 
on do działów przemysłu przetwórczego, w którym dużą rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Firmy tego rodzaju stanowią około 98,7% wszystkich podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego, oferując 
szeroki asortyment w regionach, w których funkcjonują. Według Polskiego Biura Badań Marketingowych 
w 2009 roku sprzedaż sektora MŚP stanowiła ok. 58% ogólnej wartości sprzedaży, a zatrudnienie wynosiło 
ponad 64% wszystkich zatrudnionych w fi rmach produkcyjnych [Materiały Polskiego... 2009].

Konkurencja na rynku produktów mlecznych
Konkurencyjność przedsiębiorstwa nie zależy tylko od zasobów wewnętrznych, ale także od czynni-

ków zewnętrznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni kształtują jego pozycję na rynku. Do tych 
najważniejszych zalicza się m.in.: panującą koniunkturę na rynku, dostęp do informacji, obowiązujący 
system podatkowy, dostępność kredytów, konkurencję na rynku, dostęp do rynków zagranicznych i 
niezbędnych zasobów [Bargłowska 2004]. Ważnym kryterium branym pod uwagę przy ocenie konkuren-
cyjności zakładów mleczarskich jest wielkość przerobu surowego mleka wyrażona w mln lirów rocznie 
lub w tys. litrów dziennie. W małych przedsiębiorstwach przerabia się do 4 mln litrów mleka rocznie, 
podczas gdy w bardzo dużych zakładach jest to wartość powyżej 1000 mln litrów rocznie [Sznajder 1999]. 

W Polsce jest ponad 200 podmiotów produkujących wyroby mleczarskie, z tego tylko kilku graczy 
ma znaczącą pozycję strategiczną w sektorze. Według danych z 2009 roku niekwestionowanym liderem w 
branży mleczarskiej jest przedsiębiorstwo spółdzielcze Mlekpol z Grajewa, które posiada 30% udziałów 
wartościowych na rynku i 26% udziałów w ilości sprzedanych wyrobów. Na drugim miejscu zarówno 
pod względem wartości, jak i ilości sprzedaży znalazły się produkty marki własnej, które osiągnęły od-
powiednio: 17 i 21%. Na trzeciej pozycji znalazła się fi rma Mlekovita, która zanotowała 16% udziałów 
wartościowych i ilościowych. Pozostali producenci mleka stanowią ok. 37% wartości sprzedaży i 38% 
w ilości sprzedanego mleka (rys. 1).

Organizacje chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność w ramach wybranej domeny, muszą zdobywać 
informacje o: rodzaju i jakości oferowanych produktów przez innych dostawców, poziomie cen ryn-
kowych, stosowanych technologiach oraz metodach promocji wyrobów. W dobie globalizacji rynków, 
podstawowym warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa jest zatem wybór oraz implementacja 
odpowiedniej strategii, która zapewni organizacji przewagę rynkową w dłuższym okresie.

Rysuenk 1. Udziały wartościowe i ilościowe producentów wszystkich wyrobów mleczarskich
Figure 1. Value and quantity producers’ stocks of all dairy products
Źródło/Source: Materiały Polskiego... 2009
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Strategia jako narzędzie przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa
W literaturze polsko- i obcojęzycznej można spotkać się z wieloma defi nicjami pojęcia strategii. Według 

Clausewitz’a, który zaadoptował termin na potrzeby współczesnej nauki wojennej, strategia dotyczy: „stwo-
rzenia planu wojny, określenia poszczególnych kampanii oraz indywidualnych przedsięwzięć w ich ramach” 
[Davidow, Malone 1992]. Wielu autorów [Fonfara i in. 2000] zwraca  uwagę na ewolucję w pojmowaniu 
strategii w ostatnich kilkudziesięciu 
latach. Wczesne definicje strategii 
odwoływały się do dużej swobody 
zachowań przedsiębiorstwa, a zmiany 
w otoczeniu fi rmy nie były uważane za 
istotne. Z czasem zaczęto dostrzegać 
konieczność dostosowywania się pod-
miotów gospodarczych do warunków 
i wymagań otoczenia, które kształ-
tuje sytuację konkurencyjną w danej 
branży. Dla omawianej problematyki 
konieczne wydaje się podanie defi nicji 
Portera [1996], gdzie: „strategia fi rmy 
jest tworzeniem unikatowej i warto-
ściowej pozycji za pomocą odmien-
nego, w stosunku do rywali, zestawu 
czynności”. Zatem istotą  strategii jest 
taki dobór działań, który jest inny od 
wyborów rywali.

Wybory strategiczne, przed któ-
rymi stoją przedsiębiorstwa na rynku 
mleka, dokonują się w trzech obsza-
rach: pola działania (gdzie konkuru-
jemy?), typu relacji z konkurentami 
(czy i jak konkurujemy?) oraz rodzaju 
przewagi konkurencyjnej (czym kon-
kurujemy?) (tab. 1).

Sytuacja ekonomiczno-fi nansowa spółdzielni mleczarskich
Analiza sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw spółdzielczych przemysłu mleczarskiego ma na celu oce-

nę efektywności funkcjonowania tych podmiotów oraz ich konkurencyjności. Zestaw celowo dobranych 
wskaźników umożliwia badanie trendów na przestrzeni co najmniej kilku lat i stwarza szanse porównań z 
przeciętnymi wartościami osiąganymi przez fi rmy w danej branży na rynku globalnym. Ponadto, wskazuje 
także niezbędne usprawnienia sposobu zarządzania podmiotem gospodarczym oraz wyjaśnia spadek zysku 
i potencjalne możliwości wzrostu. Wskaźnikowa analiza kondycji fi nansowej stanowi rozwinięcie wstępnej 
analizy podstawowych dokumentów fi nansowych przedsiębiorstwa i oparta jest na badaniach wzajemnych 
relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat (patrz tab. 2).

Na podstawie tabeli 2 można zauważyć, że w analizowanych spółdzielniach średnie wartości 
wskaźników rentowności sprzedaży netto (S1 – 0,61%, S2 – 0,14%) i wskaźników ROE (S1 – 2,82%,
S2 – 0,99%) kształtują się na bardzo niskim poziomie. Spółdzielnia mleczarska S1 generowała znacznie wyższą 
wartość zysku z każdej jednostki sprzedaży oraz z zaangażowanego kapitału własnego niż spółdzielnia S2. 

Wskaźniki rentowności osiągane przez obie spółdzielnie w latach 2007-2009 wskazują, że decyzje 
inwestycyjne i fi nansowe podejmowane przez ich zarządy w tym okresie nie miały większego na nie 
wpływu. Niepokojące zmiany, które zachodziły w 2008 i 2009 roku, zwłaszcza w spółdzielni S2 dowodzą, 
że powinny one podjąć natychmiastowe działania, mające na celu poprawę sytuacji fi nansowej fi rmy i 
zmianę przyjętej strategii rynkowej.

Wskaźniki płynności dostarczają informacji o możliwościach wywiązywania się z krótkotermino-
wych zobowiązań i mierzą natychmiastową zdolność do spłaty długów w badanych podmiotach. Średni 
wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio) w spółdzielni S1 wynosił 1,10 i był zbliżony do optimum, 
który zawiera się w przedziale 1,2-2,0. Natomiast w spółdzielni S2 osiągnął poziom 0,97, co sygnalizuje 
brak środków na terminowe regulowanie zobowiązań. 

Tabela 1. Obszary wyboru strategii
Table 1. Areas of strategy choices
Płaszczyzna wybo-
ru/Plane of choice

Rodzaje strategii/Types of strategies

Pole działań 
konkurencyjnych/
Area of compe-
titive 
activities

strategia koncentracji/formy realizacji:/
concentration strategy/forms of realizations:
 – penetracja rynku/market penetration
 – zejście w niszę rynkową/descending into 

market niche
strategia dywersyfi kacji/formy realizacji:/
diversifi cation strategy/forms of realizations:
 – ekspansja potencjału fi rmy na pokrewne dome-

ny/expansion of the company’s potential into 
related domains

 – integracja pionowa/vertical integration
 – rozwój produktu/product development
 – ekspansja na nowe rynki/expansion into new 

markets
Typy relacji z 
konkurentami/
Types of relations 
with competitors

strategia konfrontacji/confrontation strategy
strategia współpracy/cooperation strategy
strategia uniku/evasion strategy

Rodzaje przewagi 
konkurencyjnej/
Types of competiti-
ve advantage

strategia przewagi kosztowej/cost advantage 
strategy
strategia przewagi prestiżu/prestige advantage 
strategy

Źródło/Source: Kaleta 2000
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W przypadku analizy wskaźnika szybkości spłaty zobowiązań (Quick Ratio), za korzystną sytuację 
fi nansową fi rmy uznaje się jego wartość w przedziale 1-1,3. Wartość Quick Ratio wynosiła w S1 – 0,86, a 
w S2 – 0,73, czyli osiągnął on poziom niższy niż wynosi dolna granica przedziału,. Oznacza to, że badane 
spółdzielnie charakteryzują się małą wiarygodnością w zakresie płynności na rzecz kontrahentów i znacznym 
wykorzystywaniem obcych środków krótkoterminowych dla poprawy zyskowności kapitałów własnych. 

W analizowanych spółdzielniach mleczarskich średnie wartości wskaźnika obrotu należnościami 
i obrotu zapasami były na bardzo wysokim poziomie i wynosiły odpowiednio: w S1 – 35,65 i 18,2 a 
w S2 – 53,53 i 17,23. Wskazuje to na słabe zarządzanie i wykorzystywanie zasobów oraz świadczy o 
wysokiej skali zamrożenia kapitałów w ich fi nansowaniu. Sytuacja w zakresie regulowania zobowiązań 
jest znacznie lepsza w spółdzielni S1 niż w spółdzielni S2. Poziom tych wskaźników dowodzi, że fi rmy 
te mają kłopoty z bieżącą regulacją swoich zobowiązań, z których część jest już przeterminowana. Z 
drugiej strony wydłużenie okresu płatności jest powszechnie stosowane przez podmioty gospodarcze 
jako forma nieoprocentowanego kredytu [Czekaj, Dresler 2005, Rutkowski 2007, Wersty 1993].

Wiele fi rm z sektora MŚP odczuwa obecnie znaczne pogorszenie się wyników fi nansowych, wynika-
jących głównie ze źle dobranej strategii rynkowej. Analizowane spółdzielnie mleczarskie stosują formę 
dywersyfi kacji profi lu działalności, co przyczynia się do braku koncentracji na kluczowych produktach 
przedsiębiorstwa, mogących przynieść poprawę warunków ekonomiczno-fi nansowych.  Sytuacja taka 
bez radykalnych zmian doprowadzi prawdopodobnie w najbliższym czasie do znacznego osłabienia 
pozycji konkurencyjnej tych podmiotów i zakończenia działalności. 

Podsumowanie i wnioski
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku mleka odgrywają istotną rolę w gospodarkach krajów 

całego świata. Grupa ta wywiera znaczny wpływ na wszelkie dziedziny życia społecznego i uważa się 
ją powszechnie za podstawę rozwoju branży mleczarskiej. Proces globalizacji jest główną przyczyną 
zmian otoczenia współczesnych podmiotów gospodarczych.

Na podstawie przeprowadzonych badań sformuowano wnioski.
1. Przedsiębiorstwa muszą adaptować się do nowych realiów gospodarczych, dostosowując swoją 

działalność do wymagań wspólnotowych.
2. Korzyści płynące z rozszerzenia przestrzeni działania, a także zagrożenia im towarzyszące zmuszają 

przedsiębiorstwa do podejmowania kluczowych decyzji, tj. kreowania pozycji konkurencyjnej.

Tabela 2. Wskaźniki ekonomiczno-fi nansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w latach 2007-2009
Table 2. The economic and fi nancial ratios in selected dairy co-operatives in years 2007-2009
Lp./
Item

Wyszczególnienie/Specifi cation Spółdzielnie/
Co-operatives

2007 2008 2009 Średnia/
Average

1 Wskaźniki rentowności [%]/Profi tability ratios [%]
1.1 Rentowność sprzedaży netto/

Nett sales profi tability
S1 0,59 0,56 0,67 0,61
S2 0,36 0,032 0,04 0,14

1.2 Rentowność kapitału własnego (ROE)/
Own capital profi tability

S1 2,56 2,52 3,37 2,82
S2 2,53 0,23 0,25 0,99

2 Wskaźniki płynności/Liquidity ratios
2.1 Wskaźnik bieżącej płynności/

Current liquidity ratios
S1 1,15 1,08 1,06 1,10
S2 0,93 0,96 1,01 0,97

2.2 Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań/
Speed of obligations discharge ratio

S1 0,89 0,85 0,85 0,86
S2 0,75 0,66 0,77 0,73

3 Wskaźniki efektywności [dni]/Effectiveness ratios [days]
3.1 Wskaźnik obrotu należnościami/

Remittance turnover ratio
S1 37,66 31,77 37,51 35,65
S2 53,00 52,65 54,93 53,53

3.2 Wskaźnik obrotu zapasami/
Stock turnover ratio

S1 13,77 27,37 13,46 18,2
S2 13,79 17,33 20,58 17,23

3.3 Wskaźnik okresu regulacji zobowiązań/
Obligation discharge period ratio

S1 31,26 33,57 39,85 34,89
S2 68,15 66,49 66,93 67,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółdzielni
Source: author’s research based on the co-operatives’ data
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3. W warunkach niepewności wymaga się od menedżerów przewidywania przyszłości, generowania 
strategicznych opcji działania oraz szeroko pojętego myślenia strategicznego.

4. Szansą na przetrwanie i rozwój małych spółdzielni na rynku mleka jest współpraca z większymi 
graczami branżowymi i działanie w niszach rynkowych bądź wąska specjalizacja.
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Summary
The progressing globalisation process has opened new conditions for the functioning of enterprises on the 

milk-processing market. The economic subjects’ efforts aimed at creating their future competitive position requires 
a diagnosis of the chances and threats that result from the European market being opened wider.

The activities of the co-operatives that are included in the group of small and medium enterprises demand from 
their managerial staff selecting such strategy which will ensure a long-term competitive advantage. 

The author has presented and assessed the economic and fi nancial situation of the small and medium co-operatives 
on the milk-processing market and on the basis of the analysis she has proved that their only chance of survival and 
development is cooperation with bigger players in the branch, functioning in market niches or narrow specialization.
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