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Synopsis. W artykule określono charakter korzyści skali spółdzielni mleczarskich i przedsiębiorstw o innych formach 
prawnych działających w przemyśle mleczarskim. Korzyści skali przedsiębiorstw mleczarskich oceniono wykorzy-
stując metody parametryczne i nieparametryczne.

Wprowadzenie
Sektor mleczarski, będący kluczowy elementem systemu agrobiznesu w Polsce, ma niewystarczającą 

międzynarodową konkurencyjność wynikającą m.in. z silnego rozproszenia przedsiębiorstw przetwór-
czych oraz niskiej produktywności. Potwierdza to  fakt, że przeciętna skala polskich mleczarni jest około 
30-krotnie mniejsza niż mleczarni holenderskich [Pietrzak 2006]. w Niemczech działa zbliżona liczba mle-
czarni jak w Polsce (ok. 200 podmiotów gospodarczych), tyle tylko że przetwarzają one ponad trzykrotnie 
więcej mleka niż w Polsce, przy mniejszym o 18% zatrudnieniu pracowników [Seremak-Bulge 2009].

Kluczową formą gospodarowania w polskim sektorze mleczarskim są spółdzielnie. W literaturze 
wskazuje się na znaczne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej spółdzielni w odniesieniu od innych form 
prawnych1 działających w polskim mleczarstwie [Pietrzak 2005]. Spółdzielnie mleczarskie ustępują innym 
formom prawnym pod względem większości istotnych parametrów ekonomicznych i w konsekwencji tracą 
swoją dominującą pozycję na rzecz innych form prawnych. Świadczy o tym spadek udziału spółdzielni w 
latach 1998-2008 w: liczbie przedsiębiorstw – z 83 do 67%, w przychodach ze sprzedaży produktów – z 
76 do 61%, w majątku trwałym – z 69 do 57%, w zatrudnieniu – z 85 do 73% [Baran 2010].

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie polskich przedsiębiorstw mleczarskich 
należy stwierdzić, że zarówno spółdzielniom, jak i innym formom prawnym potrzebna jest przemyślana 
i konsekwentnie wdrażana strategia, precyzująca dążenia w zakresie zapewnienia konkurencyjności i 
rozwoju. W powszechnej opinii czynnikiem poprawiającym efektywność i konkurencyjność polskiego 
przetwórstwa mleka może stać się wzrost koncentracji produkcji i wiążący się z tym wzrost skali produkcji. 

Skalę produkcji defi niuje się jako wielkość nakładów czynników produkcji stosowanych przez 
przedsiębiorstwo [Samuelson, Marks 1998]. Wielkość produkcji przedsiębiorstwa może różnie reagować 
na zwiększanie ilości czynników produkcji. W przypadku, gdy wzrost produkcji jest procentowo więk-
szy niż wzrost nakładów, mówi się o rosnących korzyściach skali. Jeżeli wielkość produkcji wzrośnie 
procentowo mniej niż każdy z czynników produkcji, mówi się o malejących korzyściach skali, a jeżeli 
wielkość produkcji wzrasta o taki sam procent jak czynniki produkcji to przedsiębiorstwo charakteryzuje 
się stałymi korzyściami skali [Kamerschen i in. 1992]. W literaturze branżowej wskazuje się na wystę-
powanie rosnących korzyści skali w przetwórstwie mleka. Odwołując się jednak do różnic w efektyw-
ności między spółdzielniami a pozostałymi formami prawnymi działającymi w sektorze mleczarskim, 
autorka postanowiła sprawdzić, czy w zależności od formy prawnej istnieją także różnice w zakresie 
efektywności skali produkcji. 

Głównym celem artykułu było określenie czy charakter korzyści skali produkcji polskich przedsię-
biorstw mleczarskich zależy od formy prawnej tych przedsiębiorstw. 

1 Do określenia innych form prawnych będzie wykorzystywany skrót IOC (Inwestors Owned Company = fi rma będąca 
własnością inwestorów) używany często w anglojęzycznej literaturze dotyczącej porównań spółdzielni z innymi typami 
przedsiębiorstw (głównie spółkami).
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Materiał i metodyka badań
Materiałem źródłowym do badań były sprawozdania fi nansowe przedsiębiorstw  mleczarskich za lata 1999-

2006, publikowane w Monitorach Spółdzielczych – B i Monitorach Polskich – B. Obiekty do badań zostały 
dobrane w sposób celowy. Kryterium doboru było spełnienie co najmniej dwóch z trzech poniższych warunków: 
zatrudnienie co najmniej 50 osób, wartość aktywów co najmniej 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzedaży towa-
rów i produktów oraz operacji fi nansowych co najmniej 5 mln euro oraz prowadzenie rachunku zysków i strat w 
układzie rodzajowym. W próbie badawczej znalazło się łącznie 578 obiektów, z tego 70% stanowiły spółdzielnie 
mleczarskie i 30% przedsiębiorstwa o innych formach prawnych działających w sektorze przetwórstwa mleka.

W badaniach zastosowano parametryczne i nieparametryczne metody oceny efektywności skali. Podejście 
parametryczne do badania efektywności skali produkcji bazowało na funkcji produkcji. Kluczowym zagadnie-
niem w podejściu parametrycznym było przyjęcie postaci analitycznej funkcji opisującej zależność pomiędzy 
nakładami a efektami. Poszukując jak najlepszego odwzorowania efektów skali, w niniejszych badaniach zasto-
sowano giętki model funkcji produkcji, tj. model translogarytmiczny2 o następującej postaci [Kowalski 1996]:
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y – wielkość produkcji, 
x1,x2,...,xk – wielkości czynników produkcji,
β0, β1, β2,…, βk  –  parametry funkcji.

Nieparametryczne podejście do badania efektywności skali produkcji bazowało na metodach progra-
mowania liniowego określanych jako Data Envelopment Analysis (DEA). Matematycznie model DEA 
można przedstawić w następujący sposób [Cooper i in. 2007]:
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gdzie:
s – liczba efektów,
m – liczba nakładów,
ur – wagi określające ważność poszczególnych efektów,
νi – wagi określające ważność poszczególnych nakładów,
yrj – wielkość efektu r-tego rodzaju (r =1,…,R) w obiekcie j-tym,
xij – wielkość nakładu i-tego rodzaju 
       (n =1,…,N) w obiekcie j-tym; (j =1,…,J).

Rozwiązanie funkcji celu przy pomocy progra-
mowania liniowego pozwala na ustalenie krzywej 
efektywności, na której znajdują się wszystkie naj-
bardziej efektywne jednostki badanej zbiorowości 
(wskaźnik ich efektywności wynosi 1). Obiekty, które 
znajdują się poza krzywą efektywności są nieefek-
tywne technicznie (wskaźnik ich efektywności jest 
mniejszy od 1) [Charnes i in. 1978]. 

Ze względu na rodzaj efektów skali wyróżnia 
się model DEA zakładający stałe efekty skali – CCR 
(nazwa pochodzi od twórców modelu: Charnes-
-Cooper-Rhodes), model BCC zakładający zmienne 
efekty skali (nazwa pochodzi od twórców modelu: 
Banker-Charnes-Cooper) oraz model NIRS zakłada-
jący niewzrastajace efekty skali (Non-Increasing Re-
turns-to-Scale) (rys. 1). Model CCR jest wykorzy-
stywany do obliczenia całkowitej efektywności 
2  Efekty skali w modelu translogarytmicznym obliczono według następującego wzoru [Kowalski 1996]:
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Rysunek 1. Efektywność skali według metody DEA 
(model: 1 efekt  i 1 nakład)
Figure 1. Scale effi ciency according to the DEA 
method (model: 1 output and 1 input)
Źródło: opracowane własne na podstawie Coelli i in. 1998
Source: own study based on Coelli et al. 1998
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technicznej (Technical Effi ciency – TE), gdzie TE dla obiektu P = APC/AP. Model BCC jest wykorzystywany 
do obliczenia czystej efektywności technicznej (Pure Technical Effi ciency – PTE), gdzie PTE dla obiektu 
P = APV/AP. Mając obliczoną całkowitą efektywność techniczną i czystą efektywność techniczną, można 
wyznaczyć efektywność skali obiektu (Scale Effi ciency – SE) według wzoru: SE dla obiektu P = APC/APV, 
czyli SE = TE/PTE. Tak wyliczona efektywność skali (SE) określa, w jakim stopniu obiekt jest efektywny w 
stosunku do optimum umożliwiającego maksymalnie efektywne wykorzystanie nakładów. Obiekty, dla których 
efektywność skali jest równa 1 charakteryzują się stałymi korzyściami skali. Obliczona w ww. sposób efektywność 
skali nie pozwala jednak wskazać, które obiekty charakteryzują się rosnącymi, a które malejącymi korzyściami 
skali. Charakter skali (rosnący lub malejący) dla konkretnego obiektu może być określony poprzez porównanie 
wielkości efektywności technicznej NIRS z wielkością całkowitej efektywności technicznej (TE). Jeżeli wielkości 
te są równe, świadczy to o rosnącym charakterze skali dla danego obiektu. Jeżeli natomiast wielkości te nie są 
równe to obiekt charakteryzuje się malejącymi efektami skali [Coelli i in. 2005]. 

Do budowy modeli funkcji produkcji oraz modeli Data Envelopment Analysis przyjęto następujący 
zestaw zmiennych:
 – efekt: P – przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł),
 – nakład 1: KPr – koszty pracy, tj. łączny koszt wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i  innych 
świadczeń (tys. zł),

 – nakład 2: MatEn – koszt zużycia materiałów i energii (tys. zł),
 – nakład 3: AkTrw – wartość aktywów trwałych (tys. zł).

Wyniki badań
Bazując na metodach parametrycznych oceniono korzyści skali w latach 1999-2006 dla całej grupy 

badanych spółdzielni mleczarskich i całej grupy IOC. Modele translogarytmiczne funkcji produkcji zostały 
wyznaczone dla średniej wielkości spółdzielni, jak i średniej wielkości IOC. Na podstawie modeli transloga-
rytmicznych stwierdzono, że IOC (mające nakłady o średniej wielkości) w badanym okresie doświadczały 
stałych korzyści skali, z kolei średniej wielkości spółdzielnie doświadczały rosnących korzyści skali (tab. 1). 
Otrzymane wyniki wydają się uzasadnione, biorąc pod uwagę  fakt, że przeciętna skala produkcji IOC jest 
znacząco większa niż przeciętna skala spółdzielni mleczarskich. Można zatem przypuszczać, że IOC średniej 
wielkości doświadczają stałych korzyści skali, podczas gdy spółdzielnie o przeciętnej skali doświadczają 
rosnących korzyści i dopiero wzrost ich skali produkcji pozwoli im operować w obszarze stałych korzyści.

Tabela 1. Wyniki estymacji funkcji produkcji dla przedsiębiorstw przetwórstwa mleka
Table 1. Evaluation of adjustment of the models of production function of milk processing companies
Model/
Model

Wyszczególnienie/
Specifi cation

Wartości 
oszacowa-
nych para-

metrów
B/Values of 
estimated 

parameters

Błąd st. 
B/

Standard 
error of 

parameter 
estimation

Wartość 
statystyki 
t-studen-

ta/
Value of 
student’s 

t-ratio

Poziom 
p/

p level

Skorygowane R2/
Corrected R2

Korzyści 
skali/

Returns 
on

scale
Błąd standardowy 
estymacji F; (p)/
Standard error of 

estimate

M
od

el
 d
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 sp

ół
dz
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i/
Th
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r d
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co

op
er

at
iv

es
   

W.wolny -0,015 0,0404 -0,37 0,710
R2=0,992

1,120
(rosnące)

Ln_KPr 0,826 0,0790 10,45 0,000
Ln_MatEn 0,668 0,1723 3,88 0,000
Ln_AkTrw -0,374 0,0782 -4,78 0,000

Błąd std. estymacji 
=0,0072

Ln_(KPr)2 0,243 0,2146 1,13 0,258
Ln_(MatEn)2 1,937 0,1674 11,57 0,000
Ln_(AkTrw)2 0,046 0,0244 1,88 0,061
Ln_KPrLn_MatEn -2,644 0,3316 -7,97 0,000 F=5698

(p<0,000 )Ln_KPrLn_AktTrw 1,487 0,1519 9,79 0,000
Ln_MatEnLn_AkTrw -1,174 0,1439 -8,15 0,000

M
od

el
 d

la
 IO

C
/

Th
e 

m
od

el
 fo

r I
O

C

W.wolny 0,049 0,1063 0,46 0,645
R2= 0,984

1,000 
(stałe)

Ln_KPr 0,991 0,2664 3,72 0,000
Ln_MatEn 0,749 0,2390 3,13 0,002
Ln_AkTrw -0,740 0,1716 -4,37 0,000

Błąd std. estymacji 
=0,1290

Ln_(KPr)2 0,238 0,2751 0,86 0,389
Ln_(MatEn)2 0,531 0,2362 2,25 0,026
Ln_(AkTrw)2 0,096 0,1139 0,85 0,399
Ln_KPrLn_MatEn -1,543 0,4783 -3,23 0,002 F=2069

(p<0,000 )Ln_KPrLn_AktTrw 0,133 0,2902 0,46 0,647
Ln_MatEnLn_AkTrw 0,505 0,2424 2,08 0,039

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Monitorów Spółdzielczych – B” i „Monitorów Polski – B”
Source: own study based on „Monitor Spółdzielczy – B” and „Monitor Polski – B”.
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Aby wskazać konkretnie, któr e przedsiębiorstwa w obydwu grupach doświadczały rosnących korzyści skali, 
a które malejących czy stałych, efektywność skali spółdzielni i pozostałych form prawnych oceniono w oparciu 
o modele DEA (zastosowane modele DEA ukierunkowane były na minimalizację nakładów). Analizie porów-
nawczej poddano udział przedsiębiorstw o danym charakterze korzyści skali w grupie spółdzielni mleczarskich 
i w grupie pozostałych form prawnych (rys. 2 i 3). Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanym okresie 
udział przedsiębiorstw o efektywnej skali produkcji (stałych korzyściach skali) w grupie IOC znacząco wzrósł 
(z 6% w 1999 r.  do 18% w 2006 r.) i kształtował się na średniorocznym poziomie ok. 10%. Wśród spółdzielni 

Rysunek 2. Charakter 
korzyści skali spółdzielni 
mleczarskich oceniony 
metodą DEA
Figure 2. The type of 
returns to scale of dairy 
companies evaluated based 
on the DEA method
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Rysunek 3. Charakter 
korzyści skali pozostałych 
form prawnych (IOC) 
oceniony metodą DEA
Figure 3. The type of 
returns to scale of  IOC 
evaluated based on the 
DEA method
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Tabela 2. Zależność pomiędzy formą prawną a charakterem korzyści skali przedsiębiorstw mleczarskich – 
wyniki testu χ2

Table 2. The relationship between legal form and the type of returns to scale of dairy companies – 
χ2 test results
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Forma prawna 
przedsiębiorstw/

Legal form of 
enterprises

Malejące 
korzyści skali/

Decreasing 
returns to scale

Stałe korzyści 
skali/

Constant returns 
to scale

Rosnące 
korzyści skali/

Increasing 
returns to scale

Wiersz razem/
Line total

Liczba fi rm/
Number of companies

IOC

48 16 105 169
% z kolumny/
% from the column 35 55 26
% z wiersza/
% from the line 28 10% 62
Liczba fi rm/
Number of companies

spółdzielnie/
cooperatives

91 13 305 409
% z kolumny/
% from the column 65 45 74
% z wiersza/
% from the line 22 3 75
Liczba fi rm/Number of companies 139 29 410 578
χ2  Pearsona χ2=13,919, df=2, p=0,00095
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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mleczarskich udział obiektów o efektywnej skali produkcji wynosił średnio ok. 3%. Warto również podkreślić, 
że w latach 2000, 2002 i 2004 nie zidentyfi kowano żadnej spółdzielni o stałych korzyściach skali. Badania wy-
kazały również, że zarówno wśród spółdzielni, jak i pozostałych form prawnych dominowały przedsiębiorstwa 
charakteryzujące się rosnącymi korzyściami skali i przeciętnie stanowiły one odpowiednio 75 i 61% (rys. 2 i 3).  

Uzyskane wyniki poddano weryfi kacji statystycznej testem na zależność cech χ2 (tab. 2). Testem zweryfi ko-
wano hipotezę zerową H0: charakter korzyści skali nie zależy od formy prawnej przedsiębiorstw mleczarskich, 
wobec hipotezy alternatywnej H1: charakter korzyści skali zależy od formy prawnej przedsiębiorstw mleczarskich.

Otrzymane wyniki testu χ2 pozwalają odrzucić hipotezę zerową (χ2> χ2
α)

3 i stwierdzić, że na poziomie 
istotności α=0,05 istnieje zależność pomiędzy formą prawną przedsiębiorstw mleczarskich a odnotowywa-
nymi korzyściami skali. Spółdzielnie częściej niż IOC charakteryzują się rosnącymi korzyściami skali, z 
kolei IOC częściej niż spółdzielnie działają w obszarze stałych i malejących korzyści skali. Można uznać, że 
wyniki testu χ2 potwierdzają zatem częściowo to, co wykazały modele funkcji produkcji translogarytmicznej. 

Podsumowanie i wnioski
W literaturze wskazuje się na możliwość znacznej poprawy efektywności przedsiębiorstw mleczarskich 

dzięki występującym w przetwórstwie mleka rosnącym korzyściom skali. Przeprowadzone badania wpisują 
się w dotychczasowe ustalenia literatury przedmiotu i wskazują, że w większości spółdzielni jak i przedsię-
biorstw o innych formach prawnych (IOC) działających w sektorze mleczarskim, występują rosnące korzyści 
skali. Jednak IOC częściej niż spółdzielnie doświadczają stałych i malejących korzyści skali a spółdzielnie 
częściej niż inne formy prawne operują w obszarze rosnących korzyści skali. Konkluzja ta stanowi podstawę 
do stwierdzenia, że rodzaj korzyści skali zależy od formy prawnej przedsiębiorstw przetwórstwa mleka.
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Summary
The aim of the article was to measure returns to scale in Polish dairy cooperatives and other legal forms of 

enterprises operating in the dairy industry. Economies of scale of dairy enterprises were evaluated using parametric 
and nonparametric methods.
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