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Wp yw wst pienia Polski do UE na rentowno  i 
bezpiecze stwo finansowe wybranych spó dzielni mleczarskich  

Impact of Polish accession to the European Union on the 
profitability and financial security of selected milk cooperatives  

Synopsis. Badaniami obj to 41 spó dzielni mleczarskich w okresie czterech lat (2002-2005). Badania 

wykaza y, e wej cie Polski do UE mia o pozytywny wp yw na poziomy rentowno ci sprzeda y, 

maj tku, kapita u w asnego i zatrudnienia. Stopie  p ynno ci bie cej i szybkiej z czasem uleg  

nieznacznemu obni eniu, a gotówkowej podwy szeniu. Jednak poziomy te utrzyma y si  w granicach 

dla nich standardowych. Badane mleczarnie po wej ciu Polski do UE poprawi y swoj  sprawno  

finansow  przez szybsze odzyskiwanie rodków pieni nych zaanga owanych w aktywa obrotowe. 

Wzros o nieznacznie ich rednie zad u enie, jednak nie dotyczy o ono zad u enia d ugoterminowego, 

które pozosta o na niezmienionym poziomie. Ich zdolno  do obs ugi zad u enia by a s aba, chocia  

poprawi a si  w wi kszo ci przypadków.  

S owa kluczowe: rentowno , bezpiecze stwo finansowe, wp yw wst pienia do UE, spó dzielnia 

mleczarska. 

Abstract. The investigation concerned 41 milk cooperatives in years 2002-2005. The results indicate 

that Polish accession to the European Union positively influenced the levels of sales profitability, 

assets value, own capital and employment. The degree of current liquidity slightly diminished but that 

of cash liquidity increased. All those levels were maintained within standard limits. The surveyed 

dairies improved their financial efficiency after the accession through faster recovering of money 

engaged in current assets. Their  average indebtedness slightly increased but it did not concern the 

long term indebtedness which stayed at the same level. Their ability to serve the indebtedness was 

weak although it improved in the majority of cases. 

Key words: profitability, financial security, impact of accession to the EU, milk cooperative.  

Wprowadzenie 

Okres przygotowa  Polski do wst pienia do UE by  bardzo wa ny dla polskiego 

mleczarstwa. Spowodowa y one bowiem „ogromny skok cywilizacyjny” naszego 

mleczarstwa, które jako pierwsze w ród krajowych bran  spo ywczych dostosowa o si  do 

nowych warunków funkcjonowania na wspólnym, konkurencyjnym rynku europejskim. W 

przetwórstwie mleka w Polsce spó dzielnie nadal zachowa y oko o 70% rynku mleka. 

Spó dzielczy sektor mleczarski po przemianach systemowych wytwarza nowoczesne i 

konkurencyjne produkty mleczarskie, obecne w kraju i zagranic . Ten jako ciowy skok 

produkcyjny dokona  si  dzi ki poniesionym w okresie przygotowa  bardzo du e nak ady 
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inwestycyjne, pochodz ce g ównie z zaci gni tych przez spó dzielnie mleczarskie 

kredytów. Efektywno  ekonomiczna spó dzielni jest podstawowym warunkiem 

okre laj cym jej rozwój jako podmiotu gospodarczego oraz podstaw  umo liwiaj c  

realizacj  pozosta ych (spo ecznych) celów spó dzielni. O efektywno ci przedsi biorstwa 

wiadczy relacja osi ganego zysku w stosunku do poniesionych nak adów, czyli 

rentowno . Równie wa ne jak wypracowanie zysku, staje si  zapewnienie 

przedsi biorstwu bezpiecze stwa finansowego. Jego wyznacznikami s  p ynno  

finansowa przedsi biorstwa, czyli zdolno  do regulowania jego zobowi za  bie cych, 

oraz wyp acalno  finansowa, czyli zdolno  do sp aty ogó u zobowi za , w tym 

d ugoterminowych, zaci ganych g ównie na cele inwestycyjno-modernizacyjne. St d celem 

pracy jest analiza i ocena rentowno ci i bezpiecze stwa finansowego do  licznej grupy 

spó dzielni mleczarskich w ko cowym etapie przygotowa  do wej cia Polski w struktury 

UE (lata 2002-2003) oraz tu  po jej wst pieniu (lata 2004-2005).  

Metodyka bada  

W pracy wykorzystano analiz  dokumentów ród owych w postaci sprawozda  

finansowych za lata 2002-2005 (bilansów, rachunków zysków i strat) publikowanych w 

Monitorze Spó dzielczym B przez 41 spó dzielni mleczarskich z 14 województw, a tak e 

odpowiedzi zarz dów na pytania zawarte w ankiecie badawczej. Badaniami obj to okres 

ko cowych przygotowa  do wej cia Polski do UE (2002-2003) i porównywalny okres 

dwuletni (2004-2005) tu  po wst pieniu. Przeprowadzono analiz  wska nikow  i 

statystyczn  (analiz  wariancji). W analizie wariancji za o ono niezale no  

poszczególnych obserwacji. Ka da spó dzielnia zosta a potraktowana w kolejnym roku 

jako odr bnie zachowuj ce si  przedsi biorstwo, poniewa  w trakcie wieloletniej 

dzia alno ci nast powa y istotne zmiany warunków ich funkcjonowania. Postawiono dwie 

hipotezy: zerow  o równo ci rednich mi dzy poszczególnymi latami i hipotez  

alternatywn , e co najmniej jedna para rednich nie jest sobie równa. Dla dok adniejszego 

zbadania ró nic mi dzy rednimi z poszczególnych lat wykorzystano test Tukeya. Jest to 

test wielokrotnych porówna , który pozwala stwierdzi , które rednie ró ni  si  istotnie 

mi dzy sob , poniewa  ka da rednia porównana jest z ka d  inn . 

Do prezentacji wyników bada  wykorzystano metod  opisow  i metod  zestawie  

tabelarycznych. Jako miary rentowno ci przyj to wska niki rentowno ci, a w przypadku 

bezpiecze stwa finansowego wska niki p ynno ci i wyp acalno ci. 

Wyniki bada  

Poziom rentowno ci, je li si  wy czy przyczyny o charakterze obiektywnym (np. 

koniunktur ), zale y od efektywno ci gospodarowania przedsi biorstwa, stanowi wyraz 

jego sprawno ci finansowej [Analiza... 2004]. Najcz ciej uwzgl dnian  we wska nikach 

rentowno ci kategori  wyniku finansowego jest wynik netto (i t  kategori  wyniku 

finansowego pos u ono si  w pracy). W przypadku zysku netto wielko  wska nika 

rentowno ci wi e si  z oddzia ywaniem wszystkich obszarów dzia alno ci 

przedsi biorstwa, tj. operacyjnej, finansowej i zdarze  nadzwyczajnych oraz polityki 

fiskalnej pa stwa. Nak adem, do którego odnosi si  zysk, mo e by : kapita  w asny, który 
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zosta  zainwestowany w osi gni cie tego zysku, warto  zaanga owanego maj tku, praca 

ludzka. Mówi si  wtedy o rentowno ci kapita u w asnego (finansowej), maj tku 

(ekonomicznej), zasobów osobowych (zatrudnienia). Istnieje tak e mo liwo  oceny 

efektywno ci podstawowej dzia alno ci przedsi biorstwa, tj. sprzeda y.  

Jako wyznaczniki bezpiecze stwa finansowego przedsi biorstwa mo na traktowa  

p ynno  i wyp acalno  [Ekonomika... 2005]. Z analizy wniosków upad o ciowych 

sk adanych w polskich s dach wynika bowiem, e bezpo redni  przyczyn  upad o ci jest 

utrata zdolno ci p atniczej przez przedsi biorstwa, a wi c krótkookresowa niezdolno  do 

wywi zywania si  z zaci gni tych zobowi za  (utrata p ynno ci finansowej), jak i trwa a 

utrata p ynno ci, tzn. niewyp acalno . O p ynno ci finansowej przedsi biorstwa decyduje 

jego zdolno  do regulowania zobowi za  krótkoterminowych, która nieodzownie 

zwi zana jest z odpowiedni  wielko ci  tych aktywów, które mo na szybko zamieni  na 

gotówk  (aktywów obrotowych). Klasyczna analiza p ynno ci finansowej wykorzystuje 

[Kusak 2006]: wska nik bie cej p ynno ci (relacja aktywów obrotowych do zobowi za  

krótkoterminowych, której optymalna warto  zawiera si  w przedziale 1,2-2,0), wska nik 

szybkiej p ynno ci (relacja ró nicy aktywów obrotowych i zapasów do zobowi za  

krótkoterminowych, która powinna by  wi ksza od jedno ci), wska nik gotówkowej 

p ynno ci (stosunek rodków pieni nych do zobowi za  bie cych, który nie powinien 

przekracza  poziomu 0,1-0,2). Ocena p ynno ci finansowej przedsi biorstwa wymaga tak e 

dok adnej analizy cyklu gotówkowego, poniewa  odpowiednia rotacja poszczególnych 

sk adników aktywów i kapita ów jest jednym z warunków zapewnienia sprawno ci 

finansowej przedsi biorstwa. Dlatego te  oblicza si  wska niki (cykle) rotacji w dniach 

[Sierpi ska i W dzki 1999]: zapasów ( redni stan zapasów do przychodów ze sprzeda y 

pomno ony przez liczb  dni w okresie), nale no ci  ( redni stan nale no ci w stosunku do 

przychodów ze sprzeda y z uwzgl dnieniem liczby dni w okresie), zobowi za  bie cych 

(iloraz redniego stanu zobowi za  krótkoterminowych i sprzeda y z uwzgl dnieniem 

liczby dni w okresie). Po zsumowaniu cyklu rotacji zapasów i nale no ci i odj ciu 

wska nika rotacji zobowi za  otrzymuje si  cykl gotówkowy, okre laj cy okres czasu jaki 

up ywa od momentu odp ywu rodków pieni nych w zwi zku z regulowaniem 

zobowi za  (wydatkowaniem przez podmiot rodków pieni nych na zap at  za zakupione 

dostawy) do momentu wp ywu rodków pieni nych z tytu u inkasowania nale no ci 

(wp ywu rodków pieni nych ze sprzeda y wytworzonych produktów). Utrzymanie 

p ynno ci jest podstaw  dla osi gania rentowno ci. Natomiast rentowno  nie prowadzi 

automatycznie do zapewnienia p ynno ci [Analiza... 1996]. Brak dost pnych rodków 

pieni nych stanowi bezpo rednie zagro enie dla bytu jednostki gospodarczej.  

Niezale nie od charakterystyki bie cej zdolno ci p atniczej przedsi biorstwa, tj. 

p ynno ci finansowej, celowa jest tak e ocena bardziej perspektywicznych mo liwo ci 

sp aty jego zobowi za  d ugoterminowych, zaci ganych g ownie na cele inwestycyjno-

modernizacyjne, tj. wyp acalno ci finansowej. Oceniaj c wyp acalno  przedsi biorstwa 

stosuje si  wska niki obrazuj ce wielko  zad u enia firmy i wynikaj cych z niego 

konsekwencji w postaci kosztu kapita u. Do przeprowadzenia analizy wielko ci zad u enia 

mo na pos u y  si  [Sierpi ska i Jachna 2002] wska nikiem ogólnego zad u enia (relacja 

zobowi za  ogó em do aktywów ogó em; zbyt wysoki jego poziom poci ga za sob  spore 

ryzyko utraty zdolno ci do zwrotu d ugów) i wska nikiem zad u enia d ugoterminowego 

(informuje o tym, jaka cz  aktywów przedsi biorstwa jest finansowana zobowi zaniami 

d ugoterminowymi). Druga grupa wska ników wyp acalno ci opisuje zdolno  

przedsi biorstwa do sp at d ugu, czyli rat zaci gni tych kredytów wraz z odsetkami, z 
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osi gni tych korzy ci finansowych [Bie  2008]. Do najwa niejszych z nich mo na zaliczy  

wska nik pokrycia odsetek zyskiem (relacja zysku brutto do kwoty tych odsetek) i 

wska nik pokrycia d ugu zyskiem (stosunek zysku netto do sumy rat kredytu i odsetek). 

Przedsi biorstwa spó dzielcze, podobnie jak inne przedsi biorstwa, aby utrzyma  

swoj  pozycj  rynkow  zmuszone s  do osi gania efektywno ci ekonomicznej, sprawno ci 

organizacyjnej i innowacyjno ci. Na efektywno  gospodarowania ka dego 

przedsi biorstwa, w tym spó dzielni, wp ywaj  uwarunkowania [Zió kowska 2008] 

systemowo-instytucjonalne, rynkowe i wewn trzne. Spó dzielnie osi gaj  sukces, je li 

potrafi  optymalizowa  swoj  ekonomik  w kszta towaniu relacji czynników produkcji i 

swojego uczestnictwa w rynku. 

Po podpisaniu traktatu akcesyjnego sta o si  jasne, e wszystkie zak ady mleczarskie 

musz  si  dostosowa  do surowych norm unijnych (na unijnym rynku mleczarskim 

obowi zuje system zapewnienia kontroli punktów krytycznych HACCP). To spowodowa o 

wzrost nak adów inwestycyjnych w mleczarstwie. Do po owy 2004 r. ¾ mleczarni 

dostosowa o si  w pe ni do wymogów unijnych [Okrzesik 2005], a pozosta e, które spe ni y 

tylno normy sanitarne, uzyska y okresy przej ciowe na wprowadzenie odpowiednich 

rozwi za  technicznych. Te ostatnie podmioty nie mog y jednak uczestniczy  w 

eksportowej hossie i dodatkowo musia y specjalnie oznacza  swoje produkty, co mog o 

zniech ca  do zakupów klientów podejrzewaj cych ich ni sz  jako .  

Decyduj cym czynnikiem wp ywaj cym na wynik ekonomiczny spó dzielni 

mleczarskiej ma sprzeda  gotowych wyrobów, a ta w polskiej bran y mleczarskiej 

systematycznie ro nie. W 2005 r. warto  sprzeda y wyra ona w cenach sta ych by a o 

63% wi ksza ni  w 1995 r. Mimo tego rentowno  przemys u mleczarskiego, mierzona 

wska nikiem rentowno ci sprzeda y netto, a  do 2002 r. by a niska, poni ej 1%. Dopiero w 

kolejnym roku, a w szczególno ci w 2004 r., na skutek mo liwo ci sprzeda y na unijnym 

rynku po wy szych cenach, wska nik ten wzrós  do 2,3%. Przyczyn nale y tak e 

upatrywa  w poprawie koniunktury w sektorze oraz w obni aniu kosztów jego dzia alno ci. 

Bran a zachowuje ca y czas zadowalaj c  p ynno  finansow . Wynika to z krótkich cykli 

produkcyjnych, du ej p ynno ci wi kszo ci produktów oraz ze stosowania miesi cznych 

rozlicze  dostaw mleka [Rozwój... 2005]. W pozytywnej ocenie wyników ekonomicznych 

bran y mleczarskiej nale y uwzgl dni  fakt, i  maleje udzia  op aty pracy w nadwy ce 

ekonomicznej (której udzia  ro nie z kolei w przychodach), co oznacza popraw  

wykorzystania zasobów pracy ywej. Wzrasta natomiast udzia  op aty kapita u w warto ci 

dodanej, co wskazuje na rosn ce zapotrzebowanie na kapita  [Przemiany... 2004]. Wynika 

to z faktu, e rozpocz cie, jak i kontynuowanie procesu restrukturyzacji, by o mo liwe 

dzi ki inwestowaniu g ównie w nowoczesne technologie, które mia y dostosowa  ofert  

produktów do popytu, poprawi  jako  wyrobów, podnie  standardy weterynaryjne. Od 

po owy lat 90-tych poziom inwestycji w mleczarstwie wzrasta . Czynnikiem stymuluj cym 

by y kredyty preferencyjne ARiMR, jednak ich udzia  w poziomie inwestycji z czasem 

mala . Zast powane by y one subwencjami udzielanymi w ramach programu SAPARD 

oraz Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO). rodki z tych programów by y przez 

mleczarnie wykorzystywane m.in. do wprowadzenia nowych i zmodernizowania 

istniej cych technologii produkcji, tworzenia nowych i racjonalizacji istniej cych kana ów 

dystrybucji oraz ulepszenia logistyki, dostosowania standardów weterynaryjno-

higienicznych do wymogów wspólnotowych, poprawy jako ci produktów, zmniejszenia 

negatywnego oddzia ywania na rodowisko [Wieliczko 2007]. Potwierdzeniem tego jest 

wysoka aktywno  inwestycyjna firm przetwórstwa mleka od pocz tku bie cego 
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dziesi ciolecia. Warto  nak adów inwestycyjnych w polskim przemy le mleczarskim 

ci gle wzrasta (z 554 mln z  w 2000 r. do 875 mln z  w 2006 r.)[Analiza... 2007]. 

Aktywno  inwestycyjna przedsi biorstw przetwórstwa mleka by a wynikiem 

dostosowywania si  podmiotów do standardów unijnych. Niektórzy twierdz , e  

determinacja, z jak  si  zabrano za unowocze nianie przemys u mleczarskiego w kraju 

sprawi a, e jest on dzi  jednym z najnowocze niejszych w Europie [Wodzicki 2008]. 

Akcesja Polski do UE spowodowa a, i  przed polskimi mleczarniami, które 

odpowiada y okre lonym standardom higieniczno-sanitarnym i technicznym oraz mia y 

wdro ony system HACCP, otworzy  si  ogromny obszar wolnego handlu, chroniony 

jednolitym systemem celnym. W 2004 r. saldo handlu zagranicznego produktami 

mleczarskimi wynios o 506 mln euro i by o dwukrotnie wi ksze ni  dwa lata wcze niej. 

Warto  eksportu w analogicznym okresie wzros a z 352 do 618 mln euro. Tak szybki 

wzrost eksportu i mocna poprawa salda handlu zagranicznego nie mog yby si  dokona , 

gdyby nie du a konkurencyjno  polskich mleczarni, których oferta eksportowa jest 

zarówno bezpieczna i dobra jako ciowo, jak i atrakcyjna cenowo dla zagranicznych 

konsumentów. Eksport produktów mleczarskich ma du e znaczenie dla uzyskiwanych 

przez ten sektor wyników finansowych (w 2003 r. stanowi  on 12% przychodów ze 

sprzeda y omawianej bran y, a w 2005 r. 22%) [Zmiany... 2007]. 

Poziom rentowno ci w badanych spó dzielniach mleczarskich charakteryzowa  si  

bardzo du ym zró nicowaniem (tab. 1).  

Tabela 1. Miary charakteryzuj ce poziom rentowno ci w badanych spó dzielniach mleczarskich 

Table 1. Measures characterizing the level of profitability in surveyed milk cooperatives 

Miara 

rentowno ci 
Rok 

Rentowno  

sprzeda y, % 

Rentowno  

maj tku, % 

Rentowno  

kapita u w asnego, % 

Rentowno  

zatrudnienia, z /os 

2002 -0,9 -191,8 
rednia 

2005 

-0,2 

0,1 

-0,4 

0,4 0,6 1572,8 

2002 -17,7 -14058,0 
minimum 

2005 

-4,7 

-7,5 

-9,2 

-16,3 -47,3 -7688,4 

2002 -1,7 -728,3 
kwartyl pierwszy 

2005 

-0,3 

0,1 

-1,0 

0,2 0,4 164,0 

2002 0,5 193,1 
mediana 

2005 

0,1 

0,2 

0,3 

0,6 1,5 655,0 

2002 2,0 881,5 
kwartyl trzeci 

2005 

0,3 

0,5 

1,0 

2,0 3,2 1992,5 

2002 11,8 7194,3 
maksimum 

2005 

1,7 

2,0 

7,4 

6,5 12,4 19759,5 

2002 29,5 21252,3 
max - min 

2005 

6,4 

9,5 

16,6 

22,8 59,7 27447,9 

ród o: opracowanie w asne. 

Wszystkie rednie wska niki rentowno ci, w pierwszym roku ujemne, poprawi y si . 

Spad a liczba spó dzielni o ujemnej rentowno ci sprzeda y netto, maj tku, kapita ów 

w asnych i zatrudnienia, z 13 do 7. Pogorszy a si  jednak znacz co warto  minimalna. 
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Ros y wszystkie obszary zmienno ci. Powi kszy y si  ró nice mi dzy osi gni tymi przez 

podmioty poziomami rentowno ci. Poprawa rentowno ci by a zgodna z ogólnobran ow  

tendencj , jednak w o wiele mniejszym stopniu. Poziom rednich wyników bran y w 

przypadku rentowno ci sprzeda y netto (0,5%) osi gn o w 2002 r. tylko 6 badanych 

spó dzielni, a w 2005 r. (1,7%) tylko 1. Podobnie by o z rentowno ci  maj tku, kapita u 

w asnego czy zatrudnienia. W 2002 r. zaledwie kilka spó dzielni osi gn o rentowno  

powy ej redniej bran y (6 lub 7), trzy lata pó niej ju  tylko jedna lub dwie [Dro d  2005; 

Dro d , 2008].  

Oceniaj c p ynno  badanych spó dzielni mleczarskich, nale y stwierdzi , e  

charakteryzowa a si  tak e du ym zró nicowaniem (tab. 2). 

Tabela 2. Miary charakteryzuj ce p ynno  finansow  badanych spó dzielni mleczarskich  

Table 2. Measures characterizing financial liquidity of surveyed milk cooperatives 

Stopnie p ynno ci Cykl obrotu, dni 

Miara Rok 
bie cej szybkiej gotówkowej zapasów nale no ci

zobowi za  

 bie cych 
gotówki 

2002 1,6 1,1 0,2 21,9 39,8 48,0 
rednia 

2005 1,5 1,1 0,3 17,5 35,7 47,4 

13,7 

5,8 

2002 0,8 0,5 0,001 7,3 12,3 21,8 
minimum 

2005 0,6 0,4 0,002 5,8 12,9 19,2 

-27,9 

-51,8 

2002 1,2 0,8 0,05 14,7 33,5 35,7 
kwartyl pierwszy 

2005 1,1 0,8 0,04 12,6 28,3 34,7 

4,3 

0,3 

2002 1,5 1,0 0,1 18,2 40,0 41,7 
mediana 

2005 1,4 1,0 0,2 16,0 33,7 41,8 

12,5 

8,0 

2002 1,9 1,3 0,3 26,7 45,6 54,8 
Kwartyl  trzeci 

2005 1,7 1,2 0,3 19,4 39,8 56,6 

22,5 

12,1 

2002 2,8 2,1 1,0 48,2 67,7 139,0 
maksimum 

2005 3,2 2,6 1,3 36,7 81,5 114,4 

48,4 

29,6 

2002 2,0 1,6 1,0 40,9 55,4 117,2 
max - min 

2005 2,6 2,2 1,3 30,9 68,7 95,3 

76,3 

81,5 

ród o: opracowanie w asne. 

Stopie  p ynno ci bie cej i szybkiej uleg  nieznacznemu obni eniu, a gotówkowej 

podwy szeniu ale utrzyma  si  w granicach standardowych. Wzros y ró nice mi dzy 

skrajnymi warto ciami p ynno ci. W przypadku p ynno ci bie cej i szybkiej tylko warto  

maksymalna zanotowa a wzrost, reszta warto ci spad a. Natomiast prawie wszystkie 

warto ci p ynno ci gotówkowej odnotowa y wzrost.  

Skróci  si  redni czas obrotu zapasami z 22 do niespe na 18 dni. Zarówno 

spó dzielnie o szybkim (7,3 dni) jak i wolnym (48,2 dni) obrocie szybciej odnawia y swoje 

zapasy. Skróci  si  tak e okres oczekiwania na sp at  nale no ci przez odbiorców wyrobów 

gotowych. Jedynie podmioty, które najd u ej kredytowa y swoich odbiorców, jeszcze to 

dzia ania wzmocni y. Szybko  regulowania w asnych zobowi za  przez spó dzielnie 

w a ciwie si  nie zmieni a (48 dni), chocia  wyra nie szybciej sp aca y swoje zobowi zania 

spó dzielnie, które dotychczas czyni y to najwolniej i najszybciej. Cykl konwersji gotówki 
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skróci  si  o po ow  (z ponad 13 do niespe na 6 dni). W pierwszym roku badania 7 

spó dzielni wolniej sp aca o swoje zobowi zania ni  wynosi  cykl zapasów i nale no ci 

tzw. operacyjny (st d ujemna warto  minimum cyklu gotówki), trzy lata pó niej tak  

strategi  obra o 10 podmiotów. Tak wyd u ony cykl zobowi za , chocia  pozytywnie 

oddzia uje na rentowno  ze wzgl du na ni sze koszty zwi zane ze zobowi zaniami 

krótkoterminowymi, mo e wiadczy  o trudno ciach zwi zanych ze sp at  zobowi za  

krótkoterminowych. Bior c pod uwag , e zarówno w pierwszym roku jak i drugim roku 

bada  ujemn  rentowno  sprzeda y netto odnotowa y z tych siedmiu i dziesi ciu 

podmiotów tylko 4 spó dzielnie, wyd u enie czasu sp aty swoich zobowi za  ponad cykl 

operacyjny dla niektórych podmiotów okaza o si  dzia aniem celowym. Badane podmioty 

poprawi y swoj  sprawno  finansow , przez szybsze odzyskiwanie rodków pieni nych 

zaanga owanych w aktywa obrotowe (zapasy i nale no ci). Obrót zapasami by  krótszy o 

oko o 2 dni ni  w ca ej bran y, która tak e poprawi a si  w zarz dzaniu tymi aktywami. 

Badane spó dzielnie szybciej ni  bran a odzyskiwa y swoje nale no ci (o oko o 10 dni). 

Tak jak i ona skróci y okres kredytowania odbiorców. Badane przedsi biorstwa szybciej 

sp aca y swoje zobowi zania, podobnie jak ca a bran a (o ponad 6 dni).   

Wyp acalno  badanych spó dzielni by a zró nicowana (tab. 3). 

Tabela 3. Miary wyp acalno ci badanych spó dzielni mleczarskich 

Table 3. Solvency  measures of surveyed milk cooperatives 

Zad u enie przedsi biorstwa Pokrycie zyskiem 
Miara Rok 

ogólne d ugoterminowe odsetek d ugu 

2002 0,47 -0,21 
rednia 

2005 0,50 

0,08 

0,08 19,22 

3,22 

-0,84 

2002 0,26 -284,39 
minimum 

2005 0,29 

0,00 

0,00 -78,38 

-2,32 

-67,97 

2002 0,38 0,00 
kwartyl pierwszy 

2005 0,43 

0,04 

0,04 0,00 

0,00 

0,03 

2002 0,46 0,00 
mediana 

2005 0,49 

0,08 

0,07 1,79 

0,03 

0,14 

2002 0,56 1,19 
kwartyl trzeci 

2005 0,57 

0,11 

0,12 4,39 

0,40 

0,49 

2002 0,76 197,93 
maksimum 

2005 0,74 

0,25 

0,23 376,16 

129,52 

15,85 

2002 0,50 482,32 
max - min 

2005 0,45 

0,25 

0,23 454,54 

131,84 

83,83 

ród o: opracowanie w asne. 

Wzros o nieznacznie rednie zad u enie w badanych spó dzielniach, jednak nie 

dotyczy o ono zad u enia d ugoterminowego, które pozosta o na niezmienionym poziomie. 

Niewielka cz  aktywów jest finansowana zobowi zaniami d ugoterminowymi.  Ró nice 

w strukturze kapita ów zmniejsza y si  na skutek spadku warto ci maksymalnych i wzrostu 

(lub stagnacji) warto ci minimalnych. Wzrost zad u enia spó dzielni dotyczy  tych zarówno 

o mniejszym, jak i wi kszym udziale kapita u obcego. Kilka spó dzielni w ogóle nie 
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posiada o w strukturze swego kapita u d ugoterminowych obcych róde  finansowania (w 

2002 r. 4, w 2005 r. 5). Spad o zró nicowanie w zdolno ciach spó dzielni do obs ugi d ugu. 

Jednak ró nica w warto ciach skrajnych pozosta a bardzo du a. Wska nik pokrycia odsetek 

zyskiem wzrós  znacz co, g ównie w wyniku poprawy w ród podmiotów o najlepszej 

relacji zysku brutto do kwoty odsetek. Warto ci dla po owy podmiotów w 2002 r by y 

mniejsze od zera, poniewa  cz  z nich wygenerowa a strat  brutto, a cz  nie musia a 

sp aca  odsetek. Poprawi a si  sytuacja w najmniej rentownych spó dzielniach, ale i tak nie 

wystarcza o to na pokrycie odsetek. Wska nik pokrycia d ugu zyskiem spad , na co g ówny 

wp yw mia o pogorszenie zdolno ci do sp aty ca ego d ugu (rat i odsetek) w ród spó dzielni 

o najs abszym i najlepszym jej poziomie. Spó dzielnie powi ksza y stopie  swego 

zad u enia, g ównie na skutek wi kszego zaci gania zobowi za  krótkoterminowych, a ich 

zdolno  do obs ugi zad u enia by a s aba, chocia  poprawi a si  w wi kszo ci 

przypadków. Badane podmioty wykaza y odwrotn  tendencj  ni  ca y przemys  mleczarski, 

który ogranicza  udzia  kapita ów obcych w strukturze dysponowanego kapita u na rzecz 

w asnych róde  finansowania. O ile w 2002 r. poziomy zad u enia by y do siebie zbli one, 

to w 2005 r. ró nica si gn a ju  8%. (50% do 42%). Popraw  obs ugi zad u enia wykaza a 

si  tak e ca a bran a. 

Chc c okre li  czy rednie warto ci zmiennych zale nych w poszczególnych latach 

by y zró nicowane, wykorzystano analiz  wariancji do okre lenia wp ywu czasu na 

zmienne zale ne (α = 0,05). Starano si  udowodni  hipotez , e istnia y istotne ró nice w 

poziomach rentowno ci i bezpiecze stwa finansowego spó dzielni mleczarskich przed i po 

przyst pieniu Polski do UE.  

Tabela 4. Poziomy istotno ci ró nic rednich warto ci rentowno ci i bezpiecze stwa finansowego w badanych 

spó dzielniach mleczarskich w dwóch badanych latach 

Table 4. Significance levels for differences between the average profitability and financial security of surveyed 

milk cooperatives in two investigated years 

Zmienna Istotno  

Rentowno  sprzeda y <.0001 

Rentowno  maj tku <.0001 

Rentowno  kapita u w asnego <.0001 

Rentowno  zatrudnienia <.0001 

P ynno  bie ca <.0001 

P ynno  szybka 0,0774 

P ynno  gotówkowa 0,0766 

Cykl konwersji zapasów <.0001 

Cykl konwersji nale no ci <.0001 

Cykl konwersji zobowi za  0,0536 

Cykl konwersji gotówki <.0001 

Ogólne zad u enie <.0001 

Zad u enie d ugoterminowe 0,0757 

Pokrycie odsetek zyskiem 0,3258 

Pokrycie d ugu zyskiem 0,3638 

ród o: opracowanie w asne. 
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Na podstawie otrzymanych wyników (tab. 4) odrzuca si  hipotez  zerow  o równo ci 

rednich mi dzy poszczególnymi latami w przypadku rentowno ci sprzeda y, maj tku, 

kapita u w asnego, zatrudnienia, p ynno ci bie cej, cyklu konwersji gotówki i jego 

poszczególnych sk adników oraz ogólnego zad u enia; czyli lata mia y wp yw na 

powstanie statystycznie istotnej ró nicy dla rednich tych zmiennych. 

Nast pnie zastosowano test Tukeya do porównania istotno ci ró nic rednich w 

latach. rednie, przy których znajduj  si  te same litery (lub przynajmniej jedna wspólna 

litera) stanowi  grup  rednich jednorodnych czyli takich, dla których brak statystycznie 

istotnej ró nicy. Otrzymane wyniki (tab. 5) potwierdzaj  brak statystycznie istotnej ró nicy 

ze wzgl du na up ywaj cy czas dla p ynno ci szybkiej i gotówkowej oraz dla 

wyp acalno ci (poza ogólnym zad u eniem). 

Tabela 5. rednie warto ci zmiennych okre laj cych rentowno ci i bezpiecze stwo finansowe w badanych 

spó dzielniach I test istotno ci ich ró nic (poziom istotno ci α = 0,05) 

Table 5. Averages of variables regarding the profitability and financial security of surveyed cooperatives and 

testing the significance of their differences (significance level α = 0,05) 

rednia warto  w roku 
Zmienna 

2002 2003 2004 2005 

Rentowno  sprzeda y -0,22 c 0,49 a b 0,88 a 0,08 b c 

Rentowno  maj tku -0,37 c 1,71 a b 2,61 a 0,41 b c 

Rentowno  kapita u w asnego -0,90 c 3,78 a b 5,33 a 0,59 b c 

Rentowno  zatrudnienia -191,80 c 2149,90 a b 3829,10 a 1572,80 b c 

P ynno  bie ca 1,59 a 1,57 a b 1,50 b c 1,46 c 

P ynno  szybka 1,11 a 1,13 a 1,09 a 1,06 a 

P ynno  gotówkowa 0,21 a 0,24 a 0,26 a 0,26 a 

Cykl konwersji zapasów 21,85 a 20,50 a 17,42 b 17,50 b 

Cykl konwersji nale no ci 39,84 a 41,20 a 36,18 b 35,66 b 

Cykl konwersji zobowi za  48,03 a b 49,75 a 46,02 b 47,38 a b 

Cykl konwersji gotówki 13,67 a 11,96 a 7,59 b 5,79 b 

Ogólne zad u enie 0,47 c 0,48 b c 0,50 a b 0,50 a b 

Zad u enie d ugoterminowe 0,08 a 0,09 a 0,09 a 0,08 a 

Pokrycie odsetek zyskiem -0,21 a 11,17 a 18,44 a 19,22 a 

Pokrycie d ugu zyskiem 3,22 a 3,23 a 11,52 a -0,84 a 

ród o: opracowanie w asne. 

Dla pozosta ych zmiennych ich rednie wielko ci mi dzy latami wykazuj  

statystycznie istotne ró nice: 

a) w przypadku rentowno ci sprzeda y najsilniej ró ni y si  lata 2004 i 2002 oraz 

2004 i 2005;  lata 2003 i 2004 oraz 2002 i 2005 tworzy y jednorodne grupy,  

b) w przypadku rentowno ci maj tku lata 2003 i 2004 oraz 2002 i 2005 tworzy y 

jednorodne grupy; najsilniej pod wzgl dem warto ci rentowno ci maj tku ró ni y si  lata 

2004 i 2002,  

c) w przypadku rentowno ci kapita u w asnego i rentowno ci zatrudnienia najbardziej 

ró ni y si  lata 2004 i 2002,  
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d) w przypadku p ynno ci finansowej 

• bie cej: lata 2002 i 2003 oraz 2004 i 2005 tworzy y jednorodne grupy; pod 

wzgl dem warto ci rednich najbardziej ró ni y si  lata 2002 i 2005, 

•  zmienna cyklu konwersji zapasów: lata 2002 i 2003 oraz 2005 i 2004 tworzy y 

jednorodne grupy; cz ciowo mo na stwierdzi , e w kolejnych latach nast powa  

szybszy obrót zapasami, 

• zmienna cyklu konwersji nale no ci: lata przed oraz po wst pieniu do UE tworzy y 

homogeniczne grupy; wraz z up ywem czasu spó dzielnie raczej w mniejszym 

stopniu by y sk onne do kredytowania swoich odbiorców, 

• zmienna cyklu konwersji zobowi za  krótkoterminowych: istotne ró nice wyst pi y 

mi dzy latami 2003 a 2004; po wst pieniu do UE spó dzielnie szybciej sp aca y 

swoje zobowi zania krótkoterminowe, 

• zmienna cyklu konwersji gotówki: lata 2002 i 2003 oraz 2005 i 2004 tworzy y 

jednorodne grupy; z up ywem czasu sprawno  finansowa spó dzielni ros a, 

poniewa  szybciej odzyskiwa y one rodki pieni ne zaanga owane w aktywa 

obrotowe,  

e) w przypadku wyp acalno ci ogólne zad u enie w kolejnych latach wzrasta o; pod 

wzgl dem warto ci rednich najbardziej ró ni y si  lata 2005 i 2002; lata 2002 i 2003 oraz 

2003, 2004 i 2005 tworzy y jednorodne grupy. 

Podsumowuj c wyniki testu Tukeya dla badanych zmiennych mo na stwierdzi , e w 

przypadku wi kszo ci zmiennych czas mia  wp yw na powstanie istotnych ró nic mi dzy 

rednimi.  

Podstawow  korzy ci , jak  odniós  polski przemys  mleczarski z integracji z UE, 

by o poszerzenie mo liwo ci sprzeda y. W czenie polskiego mleczarstwa do jednolitego 

rynku europejskiego zwi kszy o wprawdzie mo liwo ci sprzeda y posiadanych nadwy ek 

produktów mleczarskich w tych krajach unijnych, które ponosz  wy sze koszty produkcji i 

przetwórstwa, ale konkurencyjno  krajowego sektora na unijnym i wiatowym rynku 

wynikaj ca z coraz mniejszych ró nic w poziomie cen mi dzy Polsk  a krajami 

cz onkowskimi, zarówno w rolnictwie jak i przetwórstwie, b dzie male . Reforma bowiem 

Wspólnej Polityki Rolnej, która rozpocz a si  w lipcu 2004 r., ma na celu w czenie 

mleczarstwa unijnego do rynku globalnego przez obni enie cen wewn trznych do poziomu 

cen wiatowych, ograniczenie wsparcia rynkowego oraz oderwanie wsparcia dochodów 

rolników od produkcji mleka. Oznacza to odej cie od stabilizacji ekonomicznych 

warunków przetwórstwa mleka na rzecz poddania go mechanizmowi rynkowemu i 

konkurencji mi dzynarodowej. Dla polskich zak adów przetwórczych oznacza to 

konieczno  poprawy efektywno ci gospodarowania oraz podejmowania bada  z tego 

zakresu.  

Podsumowanie 

W omawianym okresie (2002-2005) nast pi o zró nicowanie wyników 

ekonomicznych badanych spó dzielni mleczarskich. Jednak nie wszystkie badane 

spó dzielnie poprawi y swoje wyniki. Cz ciowo potwierdzona zosta a hipoteza o tym, e 

up yw czasu wi za  si  z pozytywnymi zmianami rentowno ci (w kolejnych latach, za 

wyj tkiem 2005 roku, redni poziom rentowno ci wzrasta ). W przypadku stopnia 
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p ynno ci analogiczna hipoteza zosta a potwierdzona tylko w przypadku p ynno ci 

gotówkowej. Dla pozosta ych wska ników p ynno ci zaobserwowano zmniejszanie si  

poziomów p ynno ci, cho  nadal utrzymywa y si  one w granicach optymalnych. Z 

ka dym rokiem sprawno  finansowa spó dzielni ros a, poniewa  szybciej odzyskiwa y one 

rodki pieni ne zaanga owane w aktywa obrotowe. Natomiast w przypadku wyp acalno ci 

analogiczna hipoteza nie zosta a potwierdzona do ko ca, poniewa  wzros o nieznacznie 

rednie zad u enie, jednak nie dotyczy o ono zad u enia d ugoterminowego. Zdolno  

spó dzielni do sp aty odsetek poprawia a si . Potwierdzona zosta a tym samym hipoteza o 

istotnych ró nicach w poziomach rentowno ci i bezpiecze stwa finansowego spó dzielni 

mleczarskich pomi dzy okresami przed i po przyst pieniu Polski do UE. O ile w przypadku 

rentowno ci zmiany te by y przewa nie pozytywne, to dla bezpiecze stwa finansowego nie 

mo na tego jednoznacznie stwierdzi .  
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