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Synopsis. Badaniami objêto 41 mleczarni w okresie czterech lat. Podzielono je na cztery grupy ze wzglêdu na
wielko�æ skupu mleka uzyskan¹ w ka¿dym roku. Najwy¿sze poziomy wska�ników p³ynno�ci i wyp³acalno�ci w
najwiêkszym stopniu uzyska³a grupa mleczarni o najmniejszych wielko�ciach skupu mleka w roku. W pozosta³ych
grupach mleczarni poziomy rozpatrywanych wska�ników by³y zró¿nicowane.

Wstêp
Polskie mleczarnie nale¿¹ do grupy najmniejszych mleczarni w Europie. Ich �rednioroczny

przerób mleka w 2005 r. wyniós³ ponad 36 mln l na mleczarniê, a w 2008 r. 40 mln l [Rasz 2009].
Odpowiednio mniejszy przerób mleka od polskich mleczarni wystêpuje w mleczarniach W³och,
Hiszpanii i Grecji.

  We Francji, Finlandii i w Irlandii statystyczna mleczarnia przerabia wiêcej mleka ni¿ w Polsce
1,5-2-krotnie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii 3-4,5-krotnie. Najsilniej w UE-15 przetwórstwo
mleka jest skoncentrowane w Szwecji i Holandii, gdzie statystyczna mleczarnia przetwarza³a ju¿ w
2000 r. odpowiednio: 230 i 700 tys. t mleka.

W literaturze bran¿y mleczarskiej podkre�la siê wp³yw skali produkcji na efektywno�æ przedsiê-
biorstw mleczarskich. Wiêksza skala przerobu mleczarni to potencjalnie wiêksza jej zdolno�æ kon-
kurencyjna. Koszty jednostkowe produkcji du¿ych mleczarni s¹ na ogó³ mniejsze, co wynika z
efektu skali produkcji. Pozwala to na stosowanie mniejszej mar¿y. Podmiot taki ujako lider na rynku
mo¿e dyktowaæ nie tylko ceny skupu mleka ale i wytworzonych artyku³ów. Koncentracja w prze-
twórstwie mleka uzale¿niona jest od koncentracji w produkcji tego surowca [Sznajder 1999].

P³ynno�æ finansowa i wyp³acalno�æ to wyznaczniki bezpieczeñstwa finansowego przedsiê-
biorstwa oraz podstawa jego trwa³o�ci. St¹d coraz wiêkszego znaczenia nabiera ono w warunkach
nasilonej konkurencji, szczególnie dla spó³dzielni mleczarskich. Te z racji ich pe³nionych misji oraz
realizowanych celów ekonomicznych i spo³ecznych, bezpieczeñstwo  finansowe traktuj¹ jako g³ów-
ny priorytet. D¹¿¹ przede wszystkim do zachowania bezpieczeñstwa finansowego, tj. p³ynno�ci
finansowej i wyp³acalno�ci. Bez niego nie mog¹ byæ bezpiecznymi i wiarygodnymi podmiotami,
oferuj¹cymi realne korzy�ci ekonomiczne swoim cz³onkom oraz interesariuszom.

Celem pracy jest okre�lenie wp³ywu wielko�ci skupowanego surowca przez mleczarnie spó³-
dzielcze na zachowanie ich bezpieczeñstwa finansowego.

Metodyka badañ
Do realizacji zamierzonego celu wykorzystano analizê dokumentów �ród³owych w postaci spra-

wozdañ finansowych za lata 2002-2005 (bilansów, zysków i strat) publikowanych w �Monitorze
Spó³dzielczym B� przez 41 spó³dzielni mleczarskich z 14 województw, a tak¿e odpowiedzi zarz¹dów
na pytania zawarte w ankiecie badawczej. Przeprowadzono analizê wska�nikow¹ i statystyczn¹ (kore-
lacji i wariancji). Do prezentacji wyników badañ wykorzystano metodê opisow¹ i zestawieñ tabela-
rycznych. Jako miary bezpieczeñstwa finansowego przyjêto wska�niki p³ynno�ci i wyp³acalno�ci.
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Wyniki badañ
Wyznaczniki bezpieczeñstwa finansowego przedsiêbiorstwa mo¿na byæ jego p³ynno�æ i wy-

p³acalno�æ [Paw³owicz 2005]. Jak wynika z analizy wniosków upad³o�ciowych sk³adanych w pol-
skich s¹dach, bezpo�redni¹ przyczyn¹ upad³o�ci jest utrata zdolno�ci p³atniczej przez przedsiê-
biorstwa, a wiêc krótkookresowa niezdolno�æ do wywi¹zywania siê z zaci¹gniêtych zobowi¹zañ,
czyli utrata p³ynno�ci finansowej, jak i trwa³a utrata p³ynno�ci (tzn. niewyp³acalno�æ). Za utratê
p³ynno�ci uwa¿a siê równie¿ sytuacjê, w której � w danym momencie � przedsiêbiorstwo nie jest w
stanie pokryæ swoich bie¿¹cych wydatków ze �rodków zakumulowanych we wcze�niejszych okre-
sach. Niewyp³acalno�æ jest definiowana jako niezdolno�æ przedsiêbiorstwa do regulacji swoich
zobowi¹zañ, wynikaj¹ca z faktu, ¿e warto�æ jego zobowi¹zañ przekracza � w daj¹cym siê przewi-
dzieæ okresie � warto�æ jego maj¹tku.

Bezpieczeñstwo finansowe w zakresie wyp³acalno�ci oznacza zdolno�æ pokrycia planowanych
(przewidywanych) wydatków zwi¹zanych z realizowan¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹. Czynników
powoduj¹cych brak mo¿liwo�ci pokrycia wydatków jest wiele. Jednym z najistotniejszych czynni-
ków wp³ywaj¹cym, zarówno na skalê wp³ywów, jak i wydatków jest wielko�æ sprzeda¿y [Kusak
2006]. Obok przyczyn rynkowych wymienia siê te¿ jako najczêstsze przyczyny upad³o�ci o charak-
terze: operacyjnym, finansowym, organizacyjnym, kapita³owym oraz wynikaj¹ce z polityki gospo-
darczej [Szczerbak 2005].

Zgodnie z definicj¹ podstawowym kryterium oceny p³ynno�ci finansowej mo¿na przyj¹æ sto-
pieñ pokrycia w danym momencie zobowi¹zañ bie¿¹cych aktywami przedsiêbiorstwa, które sto-
sunkowo szybko mog¹ byæ zamienione na gotówkê. Warunek ten spe³niaj¹ aktywa obrotowe, a w
szczególno�ci ich najbardziej p³ynne sk³adniki, tj. krótkoterminowe aktywa finansowe i aktywa
pieniê¿ne [Narkiewicz 2003]. Klasyczna analiza p³ynno�ci finansowej wykorzystuje [Bednarski
2002, Wa�niewski, Skoczylas 1997]:
� wska�nik bie¿¹cej p³ynno�ci � to relacja aktywów obrotowych do zobowi¹zañ krótkoterminowych;

jego wzrost wskazuje na poprawê zdolno�ci podmiotu do regulowania zobowi¹zañ bie¿¹cych,
� wska�nik szybkiej p³ynno�ci (wysokiej) � jest relacj¹ ró¿nicy aktywów obrotowych i zapasów

do zobowi¹zañ krótkoterminowych; pokazuje, czy przedsiêbiorstwo jest w stanie pokryæ ca-
³o�æ zobowi¹zañ krótkoterminowych ³atwo up³ynnianymi aktywami obrotowymi,

� wska�nik natychmiastowej p³ynno�ci (gotówkowej) � obrazuje stopieñ pokrycia zobowi¹zañ
bie¿¹cych w trybie natychmiastowym aktywami o najwy¿szym stopniu p³ynno�ci finansowej; w
wersji najczê�ciej spotykanej jest to stosunek �rodków pieniê¿nych do zobowi¹zañ bie¿¹cych.
Diagnoza dotycz¹ca p³ynno�ci finansowej przedsiêbiorstwa wymaga tak¿e dok³adnej analizy

cyklu gotówkowego, poniewa¿ odpowiednia rotacja poszczególnych sk³adników aktywów i kapi-
ta³ów jest jednym z warunków zapewnienia sprawno�ci finansowej przedsiêbiorstwa. Dlatego
oblicza siê wska�niki (cykle) rotacji w dniach [Dudycz, Wrzosek 2000]:
� zapasów � jest to �redni stan zapasów do przychodów ze sprzeda¿y pomno¿ony przez liczbê dni w

okresie (365); informuje, co ile dni przedsiêbiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania okre-
�lonej sprzeda¿y; wysoki jego poziom informuje o wolnym obrocie zapasów, niski za� o szybkim,

� nale¿no�ci � to �redni stan nale¿no�ci w stosunku do przychodów ze sprzeda¿y z uwzglêdnie-
niem liczby dni w okresie (365); okre�la liczbê dni sprzeda¿y, za któr¹ nie uzyskano jeszcze
gotówki, a wiêc w jakim stopniu podmiot kredytuje odbiorców wyrobów gotowych i jak d³ugo
�rodki pieniê¿ne s¹ zamro¿one w nale¿no�ciach,

� zobowi¹zañ bie¿¹cych � jest ilorazem �redniego stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych i sprze-
da¿y z uwzglêdnieniem liczby dni w okresie (365); relacja ta obrazuje czas opó�nienia regulowa-
nia zobowi¹zañ bie¿¹cych; okre�la przez jak d³ugi okres przedsiêbiorstwo jest kredytowane
przez swoich dostawców; im bardziej jest on d³u¿szy od cyklu nale¿no�ci, tym mniejsze s¹
potrzeby w zakresie kapita³u obrotowego.
Cykl �rodków pieniê¿nych (gotówkowy) to wynik zsumowania cyklu rotacji zapasów i nale¿no-

�ci w dniach i nastêpnie odjêcia wska�nika rotacji zobowi¹zañ w dniach. Cykl konwersji gotówki
okre�la zatem okres czasu, jaki up³ywa od momentu odp³ywu �rodków pieniê¿nych w zwi¹zku z
regulowaniem zobowi¹zañ (wydatkowaniem przez podmiot �rodków pieniê¿nych na zap³atê za
zakupione surowce) do momentu wp³ywu �rodków pieniê¿nych z tytu³u inkasowania nale¿no�ci
(wp³ywu �rodków pieniê¿nych ze sprzeda¿y wytworzonych produktów).
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Niezale¿nie od charakterystyki bie¿¹cej zdolno�ci p³atniczej przedsiêbiorstwa, p³ynno�ci finan-
sowej, celowa jest tak¿e ocena bardziej perspektywicznych mo¿liwo�ci sp³aty jej zobowi¹zañ d³u-
goterminowych, zaci¹ganych na cele inwestycyjno-modernizacyjne, tj. wyp³acalno�ci finansowej
[Sierpiñska, Jachna 2002]. Oceniaj¹c wyp³acalno�æ przedsiêbiorstwa stosuje siê wska�niki obrazu-
j¹ce wielko�æ zad³u¿enia firmy i wynikaj¹cych z niego konsekwencji w postaci kosztu kapita³u. Do
przeprowadzenia analizy wielko�ci zad³u¿enia mo¿na pos³u¿yæ siê wska�nikiem:
� ogólnego zad³u¿enia � obrazuje strukturê finansowania maj¹tku; jest relacj¹ zobowi¹zañ ogó³em

do aktywów ogó³em; zbyt wysoki jego poziom �wiadczy o du¿ym finansowaniu maj¹tku podmio-
tu przez kapita³y obce, co poci¹ga za sob¹ spore ryzyko utraty zdolno�ci do zwrotu d³ugów,

� zad³u¿enia d³ugoterminowego � jest stosunkiem zobowi¹zañ d³ugoterminowych do ogó³u ak-
tywów przedsiêbiorstwa; informuje o tym, jaka czê�æ aktywów przedsiêbiorstwa jest finanso-
wana zobowi¹zaniami d³ugoterminowymi [Nowak 2005].
Druga grupa wska�ników wyp³acalno�ci to wska�niki opisuj¹ce zdolno�æ przedsiêbiorstwa do

sp³at d³ugu, czyli rat zaci¹gniêtych kredytów wraz z odsetkami, z osi¹gniêtych korzy�ci finanso-
wych. Do najwa¿niejszych z nich mo¿na zaliczyæ wska�nik:
� pokrycia odsetek zyskiem � stanowi relacjê zysku brutto z odsetkami od kredytów do kwoty

tych odsetek, a wiêc charakteryzuj¹cy zdolno�æ kredytobiorcy do sp³aty odsetek,
� pokrycia d³ugu zyskiem � charakteryzuje zdolno�æ przedsiêbiorstwa do sp³aty ca³ego d³ugu, tj.

rat kredytu wraz z odsetkami; jest stosunkiem zysku netto do sumy rat kredytu i odsetek, a
obrazuje efektywno�æ wykorzystania kredytów zaci¹gniêtych na finansowanie inwestycji, prze-
wa¿nie rozwojowych [Bieñ 2008].
Przemys³ rolno-spo¿ywczy ma sw¹ specyfikê, która wyró¿nia go od innych bran¿. Przede wszyst-

kim chodzi o wp³yw nietrwa³o�ci surowców rolnych i du¿¹ ich podatno�æ na zepsucie. St¹d d¹¿enie
do jak najszybszego ich przerobu powoduje, ¿e przedsiêbiorstwa unikaj¹ transportu surowców na
du¿e odleg³o�ci, dzia³aj¹c w rolniczych bazach surowcowych. Ta tendencja powoduje stosunkowo
nisk¹ koncentracjê produkcji rolno-spo¿ywczej, w porównaniu z innymi ga³êziami przemys³u. Istotny
czynnik oddzia³uj¹cy na przetwórstwo rolno-spo-
¿ywcze stanowi¹ tak¿e wahania poda¿y surow-
ców rolnych, wynikaj¹ce m.in. z przyczyn klima-
tycznych i przyrodniczych, które rzutuj¹ na
organizacjê produkcji (zapasy, moce przerobowe,
transport, gospodarka materia³owa) [Makarski
1998]. Innym wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na dzia³alno�æ zak³adu rolno-przetwórczego a wy-
nikaj¹cym z zaopatrzenia surowcowego jest roz-
proszenie produkcji surowca i konieczno�æ utrzy-
mywania przez przetwórcê �cis³ych zwi¹zków z
producentem [Kapusta 2001].

Wielko�æ skupowanego mleka w badanych
spó³dzielniach mleczarskich charakteryzowa³a siê
bardzo du¿ym zró¿nicowaniem, o czym �wiad-
czy wysoki poziom wspó³czynnika zmienno�ci
(tab. 1). Dlatego charakteryzuj¹c wielko�æ sku-
pu pos³u¿ono siê miarami pozycyjnymi.

Obszar zmienno�ci wielko�ci skupu mleka
ogó³em by³ du¿y (kilkaset mln l). Najwiêksza mle-
czarnia skupowa³a rocznie sto razy wiêcej litrów
mleka ogó³em ni¿ spó³dzielnia najmniejsza. Ró¿-
nica miêdzy maksymaln¹ a minimaln¹ wielko�ci¹
skupu mleka powiêkszy³a siê o oko³o 80%, wy-
kazuj¹c przy tym tendencjê rosn¹ca w poszcze-
gólnych latach.

Dla 1/4 spó³dzielni skup mleka ogó³em nie prze-
kracza³ kilkunastu milionów litrów rocznie i w prze-
ci¹gu badanego okresu praktycznie siê nie zmieni³.
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W pierwszym roku badania po³owa spó³dzielni mia³a skup
mleka na poziomie przynajmniej �redniej krajowej (25,0 mln l),
trzy lata pó�niej ju¿ tylko 25%  tej �redniej (35,5 mln l). Nie jest
to zjawisko korzystne, bo chocia¿ �wiadczy o zwiêkszonej
skali przetwórstwa mleka w kraju, to wskazuje, ¿e tylko nie-
liczne spó³dzielnie wyra�nie za tym trendem nad¹¿aj¹. �wiad-
czy o tym tak¿e powiêkszaj¹cy siê wspó³czynnik zmienno�ci
dla spó³dzielni z drugiej i trzeciej æwiartki obszaru zmienno�ci.

Spó³dzielni o skupie powy¿ej 100 mln l rocznie by³o zaledwie
kilka (5 w 2002 r., 7 w 2005 r.), w tym jedna ze skupem powy¿ej 500
mln  l, która po trzech latach skupi³a o 76% wiêcej mleka ogó³em.
Jest to zatem niewielki odsetek mleczarni w porównaniu z innymi
krajami unijnymi, gdzie �redni przerób mleka na poziomie 100 mln
l dotyczy przeciêtnej mleczarni (np. w Wielka Brytanii, Niem-
czech, Danii, Szwecji i Holandii).

W celu zbadania zale¿no�ci miêdzy wielko�ci¹ skupu mleka
a poziomami bezpieczeñstwa finansowego pos³u¿ono siê wspó³-
czynnikiem korelacji liniowej Pearsona (tab. 2).

Analiza korelacji, przy poziomie istotno�ci 0,05, wskazuje na
bardzo s³ab¹ nieistotn¹ zale¿no�æ miêdzy poziomem wielko�ci sku-
pu mleka a poziomami p³ynno�ci i wyp³acalno�ci. Na poziomie
umiarkowanym mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e im wiêkszy przerób
surowca, tym lepsza zdolno�æ do obs³ugi zad³u¿enia spó³dzielni.

Chc¹c sprawdziæ, czy na kszta³towanie siê bezpieczeñstwa
finansowego pozytywnie wp³ywa poziom wielko�ci skupu
mleka, przeprowadzono tak¿e analizê wariancji. Pogrupowa-
no spó³dzielnie w cztery grupy, gdzie w grupie 1 s¹ spó³dziel-
nie o najmniejszej wielko�ci skupu mleka, w 2 o nieco wy¿szej,
w 3 wysokiej i w 4 bardzo wysokiej. Podstaw¹ pogrupowania
tych mleczarni by³y warto�ci trzech kolejnych kwartyli cha-
rakteryzuj¹ce odpowiednio wielko�æ skupu mleka przez te mle-
czarnie w ka¿dym roku. Starano siê okre�liæ, czy �rednie war-
to�ci bezpieczeñstwa finansowego w poszczególnych
grupach by³y istotnie zró¿nicowane (przy a = 0,05). W wyni-
ku analizy wariancji (tab. 3.) odrzuca ono hipotezê o równo�ci
�rednich miêdzy poszczególnymi grupami, g³ównie w przy-
padku p³ynno�ci, czyli wielko�æ skupu mleka ma wp³yw na
powstanie statystycznie istotnej ró¿nicy dla poszczególnych
grup tych zmiennych. Nie ma podstaw do odrzucenia hipote-
zy o równo�ci �rednich miêdzy poszczególnymi grupami, czy-
li �rednie nie ró¿ni³y siê istotnie w wyró¿nionych grupach w
przypadku p³ynno�ci bie¿¹cej, ogólnego zad³u¿enia oraz zdol-
no�ci do sp³aty d³ugu.

Nastêpnie testem Tukeya porównano istotno�æ �rednich grup
i wyznaczono statystycznie jednorodne (homogeniczne) grupy,
które uporz¹dkowano wed³ug rosn¹cej warto�ci �redniej danej
zmiennej w cztery klasy. �rednie, przy których znajduj¹ siê te same
litery (lub przynajmniej jedna wspólna litera) stanowi¹ grupê �red-
nich jednorodnych, czyli takich, dla których brak statystycznie

istotnej ró¿nicy. Potwierdzono istnienie statystycznie istotnej ró¿nicy ze wzglêdu na wielko�æ skupu
surowca dla (tab. 4):
� p³ynno�ci szybkiej i natychmiastowej � wy¿sze poziomy p³ynno�ci osi¹ga³y spó³dzielnie o mniejszym

skupie surowca (2 i 1),
� cyklu konwersji zapasów � spó³dzielnie o wiêkszym przerobie mleka (4 i 3) istotnie wolniej

obraca³y swoimi zapasami od spó³dzielni o mniejszym (1 i 2) przerobie mleka,
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415Wp³yw wielko�ci skupu mleka wybranych spó³dzielni mleczarskich...

� cykl konwersji zobowi¹zañ krótkotermi-
nowych

� spó³dzielnie skupuj¹ce wiêcej mleka d³u-
¿ej sp³aca³y swoje zobowi¹zani ni¿ te o
mniejszym przerobie mleka,

� cyklu konwersji nale¿no�ci � najd³u¿ej
kredytowa³y swoich odbiorców spó³-
dzielnie o najwiêkszym skupie mleka, a
najkrócej te o najmniejszym,

� cyklu gotówki � �rodki pieniê¿ne naj-
szybciej wraca³y do spó³dzielni o naj-
mniejszym przerobie mleka (nieca³e 3
dni), ale nie mo¿na powiedzieæ o jakiej�
konkretnej tendencji, poniewa¿ najs³a-
biej zarz¹dza³y nimi (13 dni) podmioty
tak¿e o ma³ym przerobie,

� ogólnego zad³u¿enia, jak i d³ugotermi-
nowego � wiêksze by³o w przypadku
spó³dzielni o wy¿szym przerobie mleka.

Podsumowanie
Podsumowuj¹c przeprowadzon¹ analizê

korelacji i wariancji mo¿na powiedzieæ, ¿e wy-
¿sze poziomy p³ynno�ci szybkiej i natychmia-
stowej osi¹ga³y spó³dzielnie o mniejszym sku-
pie surowca. Spó³dzielnie o mniejszym
przerobie mleka istotnie szybciej obraca³y
swoimi zapasami, szybciej sp³aca³y swoje zo-
bowi¹zania od spó³dzielni o wiêkszym przerobie mleka.  Najd³u¿ej kredytowa³y swoich odbiorców
spó³dzielnie o najwiêkszym skupie mleka, a najkrócej te o najmniejszym skupie. �rodki pieniê¿ne naj-
szybciej wraca³y do spó³dzielni o najmniejszym przerobie mleka, ale nie mo¿na powiedzieæ o jakiej�
konkretnej tendencji, poniewa¿ najs³abiej zarz¹dza³y nimi podmioty tak¿e o ma³ym przerobie mleka.
Zad³u¿enie mleczarni wiêksze by³o w przypadku spó³dzielni o wy¿szym przerobie mleka.
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Summary
The paper aims to analyze an impact of milk purchase size of chosen milk corporatives on their financial

safety. Survey concerned 41 dairies within four years. They were divided into four groups regarding milk purchase
value gained every year. The highest levels of both  profitability and solvency coefficients showed  dairies
characterized with the lowest levels of milk purchase values in year. In other dairies groups the above mentioned
coefficients were differentiated.
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