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Wp yw zatrudnienia na rentowno  i bezpiecze stwo finansowe 
wybranych spó dzielni mleczarskich w Polsce  

Impact of employment on profitability and financial safety of 
selected milk cooperatives in Poland 

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

pracy jest okre lenie wp ywu zatrudnienia na rentowno  i bezpiecze stwo finansowe spó dzielni 

mleczarskich. Badania wykaza y, e zatrudnienie mia o pozytywny wp yw g ównie na poziomy 

rentowno ci sprzeda y, maj tku, kapita u w asnego i zatrudnienia.  

S owa kluczowe: zatrudnienie, rentowno , spó dzielnie mleczarskie. 

Abstract. A survey concerned 41 dairy cooperatives in four years (2002-2005). This paper identifies 

and examines an impact of employment on profitability and financial safety of dairy cooperatives. The 

survey showed that employment positively influenced mainly the levels of return on sales, assets, own 

capital and employment. 

Key words: employment, profitability, dairy cooperative. 

Wst p 

Podj ty problem badawczy jest wa ny ze wzgl du na znaczenie bran y mleczarskiej, 

która gwarantuje bezpiecze stwo ywno ciowe kraju. Udzia  przemys u mleczarskiego w 

produkcji sprzedanej przetwórstwa ywno ci wynosi 16%, a w zatrudnieniu 14%. 

Mleczarstwo jest eksporterem netto. Polska jest licz cym si  w wiecie producentem mleka 

i jego przetworów. 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 . 

Szczególnie wa ny dla polskiego mleczarstwa by  okres przygotowa  Polski do 

cz onkostwa w UE. Spowodowa y one bowiem „ogromny skok cywilizacyjny” naszego 

mleczarstwa. Ten jako ciowy skok produkcyjny dokona  si  przez poniesienie w w/w 

okresie bardzo du ych nak adów inwestycyjnych. Inwestycje w zasoby maj tkowe 

przedsi biorstwa maj  przynie  mu okre lone korzy ci ekonomiczne. Ale nie by oby to 

mo liwe bez zaanga owania ludzi pracuj cych w przedsi biorstwie, z ca ym ich 

potencja em, który w ogromnym stopniu przyczynia si  do powstania tych korzy ci. 

Przysz o  spó dzielni mleczarskich w naszym kraju, które wci  dominuj  w sektorze 

mleczarskim, zale y od tego, na ile b d  one w stanie zaproponowa  realne korzy ci 

ekonomiczne swoim cz onkom oraz konsumentom. Korzy ci ekonomiczne spó dzielnia 
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osi ga wtedy, gdy jest efektywnym podmiotem gospodarczym w warunkach gospodarki 

rynkowej, któr  cechuje w szczególno ci ostra konkurencja o konsumentów. 

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 jest 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.  

Cele, metody bada  i ród a danych 

Celem pracy jest okre lenie wp ywu zatrudnienia na rentowno  i bezpiecze stwo 

finansowe 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). W pracy postawiono hipotez  badawcz  o pozytywnym wp ywie zatrudnienia na 

rentowno  i na bezpiecze stwo finansowe spó dzielni mleczarskich. 

Do realizacji zamierzonego celu wykorzystano analiz  dokumentów ród owych w 

postaci sprawozda  finansowych (bilansów, rachunków zysków i strat) publikowanych 

przez 41 spó dzielni mleczarskich w „Monitorze Spó dzielczym B” za lata 2002-2005, a 

tak e odpowiedzi zarz dów na pytania zawarte w ankiecie badawczej. Przeprowadzono 

analiz  wska nikow  i statystyczn  (korelacji i wariancji). Do prezentacji wyników bada  

wykorzystano metod  opisow  i zestawie  tabelarycznych. Jako miary rentowno ci 

przyj to wska niki rentowno ci sprzeda y, maj tku ogó em, kapita u w asnego oraz 

zatrudnienia. Jako miary bezpiecze stwa finansowego przyj to wska niki p ynno ci i 

wyp acalno ci.  

Wyniki bada   

Ludzie stanowi  zasoby si y roboczej, co oznacza traktowanie czynnika ludzkiego na 

równi z pozosta ymi czynnikami produkcji. Ranga czynnika zasobów ludzkich wynika z 

faktu, e decyduje on o efektywno ci pozosta ych czynników. A zatem inwestowanie w 

cz owieka ma taki sam wymiar jak inwestycje w aktywa trwa e. W przysz o ci ma si  

przyczyni  do przynoszenia przedsi biorstwu wymiernych korzy ci. To dzi ki inteligencji 

zatrudnionych ludzi, ich sprawno ci i zaanga owaniu przedsi biorstwo odnosi sukces. 

Ludzie dysponuj  niepowtarzalnymi umiej tno ciami adaptacyjnymi, s  mobilni, zmieniaj  

si  dzi ki zdolno ciom uczenia si  i s  w stanie dostarczy  kreatywnych rozwi za  

pojawiaj cych si  problemów [Analiza… 2004, s. 301]. Od produktywno ci pracowników 

zaczyna si  efektywno  dzia ania firmy. Ludzie s  najcenniejszym zasobem w 

przedsi biorstwie, poniewa  to oni s  kreatywni, przedsi biorczy, posiadaj  mo liwo  

uczenia si , doskonalenia swojego potencja u. S  wi c strategicznym zasobem podmiotu 

[Elementy… 1999, s. 389]. Wypracowanie niepowtarzalnego kapita u ludzkiego mo e 

stanowi  trwa y czynnik przewagi konkurencyjnej podmiotu oraz wp ywa  na osi gane 
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przez niego wyniki finansowe [Leszczy ski i Skowronek-Mielczarek 2004, s. 225]. 

Zgodnie z ide  nowego paradygmatu zarz dzania, organizacja (a zatem i przedsi biorstwo) 

nie powinna by  postrzegana jako system, lecz jako „pole” procesów aktywno ci ludzi. 

Organizacje s  nieustannie zmieniane jako pole pe ne zdarze  spo ecznych. W polu tym 

zbiorowo ci i jednostki ludzkie podejmuj  wobec siebie dzia ania [Sopi ska 2008, s. 66]. 

Zgodnie z tym, podstaw  konkurencyjno ci przedsi biorstwa jest poziom i struktura 

zasobów niematerialnych, w tym kapita u ludzkiego. Zdaniem Edvinssona [2001] kapita  

ludzki jest w nieod czny sposób zintegrowany z cz owiekiem (pracownikiem). Odej cie 

pracownika z przedsi biorstwa oznacza utrat  pewnych umiej tno ci, do wiadcze  oraz 

powi za  nieformalnych, które on posiada . Zasoby czynnika ludzkiego wyst puj ce w 

przedsi biorstwie okre la si  mianem zatrudnienia [Bednarski i in. 1996, s. 227].  

Zatrudnienie w badanych spó dzielniach mleczarskich charakteryzowa o si  bardzo 

du ym zró nicowaniem, o czym wiadczy wysoki poziom wspó czynnika zmienno ci (tab. 

1). Dlatego charakteryzuj c wielko  zatrudnienia pos u ono si  miarami pozycyjnymi. 

Tabela 1. Miary charakteryzuj ce wielko  zatrudnienia w badanych spó dzielniach mleczarskich, liczba osób  

Table 1. Statistical parameters describing volume of employment in researched dairy cooperatives, person  

Miara Rok 
Zatrudnienie  

ogó em 

Zatrudnienie w dziale 

produkcji 
Zatrudnienie w dziale 

handlu i marketingu 

rednia 

 

2002 

2005 

287,4 

300,3 

107,5 

117,1 

17,3 

18,8 

Vs (%) 

 

2002 

2005 

76,7 

98,4 

111,6 

134,0 

119,8 

128,5 

Minimum 

 

2002 

2005 

75 

68 

14 

13 

3 

3 

Kwartyl pierwszy 
2002 

2005 

148 

135 

54 

52 

6 

6 

Mediana 

 

2002 

2005 

216 

213 

75 

71 

11 

12 

Kwartyl trzeci 
2002 

2005 

333 

330 

116 

120 

18 

19 

Maksimum 

 

2002 

2005 

1185 

1662 

741 

975 

108 

140 

Vq (%) 

 

2002 

2005 

38,5 

41,9 

36,5 

39,5 

50 

52 

Max-min 

 

2002 

2005 

1110 

1594 

727 

962 

105 

137 

Vs (%) – wspó czynnik zmienno ci, Vq (%) – pozycyjny wspó czynnik zmienno ci 

ród o: opracowanie w asne.  

Istniej ce w przedsi biorstwie procesy fizyczne s  przede wszystkim wynikiem jego 

profilu, stosowanej w nim technologii i organizacji pracy. Procesy te s  obs ugiwane 

g ównie przez pracowników produkcyjnych [Metody… 2001, s. 98]. Wa ne jest tak e, jak 

wyprodukowane wyroby czy us ugi zostan  pó niej zaoferowane konsumentom na rynku. 

Dlatego interesuj ce jest scharakteryzowanie zatrudnienia w dziale handlu i marketingu. 
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Obszar zmienno ci wielko ci zatrudnienia ogó em i w jego najwa niejszych dzia ach 

by  bardzo du y i po trzech latach wzrós . Najwi ksza mleczarnia zatrudnia a kilkana cie 

razy wi cej pracowników ogó em ni  najmniejsza (w 2005 r. ponad 24 razy), a w 

przypadku badanych dzia ów by  to dystans jeszcze wi kszy. Ró nice te znacznie si  

powi kszy y (co wynika o nie tyle ze spadku warto ci minimalnej co z gwa townego 

wzrostu warto ci maksymalnej), wykazuj c przy tym sta  tendencj  rosn ca w 

poszczególnych latach.  

Wszystkie wielko ci zatrudnienia ogó em spada y, za wyj tkiem wielko ci 

maksymalnej, co oznacza, e kapita  ludzki zwi ksza  si  tylko w spó dzielniach, które 

posiada y go na wysokim poziomie, co wi za o si  ze zwi kszaniem przez nie rozmiarów 

dzia alno ci. W dziale produkcji spadek zatrudnienia nast powa  w po owie badanych 

spó dzielni, a w przypadku dzia u handlu i marketingu odnotowano w wi kszo ci 

podmiotów raczej wzrost zatrudnienia ni  jego spadek.  

Powy sza analiza potwierdza, e spó dzielnie mleczarskie pod aj  za 

ogólnobran owym trendem w ograniczaniu liczby zatrudnionych pracowników, który w 

powszechnej opinii [Rozwój… 2005, s. 117] wynika z racjonalizacji struktur zatrudnienia. 

Nie dotyczy  on pracuj cych w dziale handlu i marketingu i wyst powa  w mniejszym 

stopniu ni  w dziale produkcji. 

Tabela 2. Miary charakteryzuj ce wska niki produktywno ci kapita u ludzkiego w badanych spó dzielniach 

mleczarskich 

Table 2. Statistical parameters of human capital productivity indicator in researched dairy cooperatives  

Miara Lata Psp/ZO Psp/ZwDzP Przerób/ZO r tr/ZO MiU/ZwDzP 

rednia 

 

2002 

2005 

245,2 

356,1 

714,4 

761,8 

162,6 

199,3 

37,6 

58,0 

47,6 

80,5 

Vs (%) 

 

2002 

2005 

50,0 

55,6 

42,9 

48,6 

48,8 

52,3 

52,4 

57,7 

73,2 

71,9 

Minimum 

 

2002 

2005 

84,4 

102,3 

165,7 

304,4 

30,2 

49,1 

11,0 

15,4 

4,1 

8,1 

Kwartyl pierwszy 
2002 

2005 

161,1 

235,6 

510,6 

653,1 

104,5 

122,7 

21,6 

32,9 

22,0 

34,1 

Mediana 

 

2002 

2005 

211,0 

295,4 

647,0 

885,2 

155,1 

186,1 

32,0 

47,1 

38,7 

60,1 

Kwartyl trzeci 
2002 

2005 

297,6 

418,1 

923,5 

132,7 

200,7 

263,5 

46,3 

75,2 

59,9 

112,8 

Maksimum 

 

2002 

2005 

616,0 

981,5 

1480,1 

2323,2 

427,0 

536,7 

86,3 

133,1 

160,5 

253,3 

Vq (%) 

 

2002 

2005 

29,6 

27,9 

28,8 

34,0 

31,5 

36,5 

36,3 

39,1 

46,5 

53,6 

Max-min 

 

2002 

2005 

531,6 

879,2 

1314,4 

2018,8 

396,8 

487,7 

75,3 

117,7 

156,4 

245,1 

Vs (%) – wspó czynnik zmienno ci, Vq (%) – pozycyjny wspó czynnik zmienno ci, ZO – zatrudnieni ogó em 

(osoby), ZwDzP – zatrudnieni w dziale produkcji (osoby), r tr – rodki trwa e (tys. z ), MiU – maszyny i 

urz dzenia (tys. z ), Psp – przychody ze sprzeda y (tys. z ), Przerób – roczny przerób mleka (tys. l) 

ród o: opracowanie w asne.  
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W analizie kapita u ludzkiego przedsi biorstwa wa na jest te  ocena efektywno ci 

jego wykorzystania. W przemy le spo ywczym za g ówne czynniki wp ywaj ce na 

wydajno  pracy (oprócz wielko ci zatrudnienia) uznaje si  te  czynniki zwi zane z 

wielko ci  produkcji i rodkami trwa ymi [Chechelski i Morkis 2002, s. 20]. Wi kszo  

wska ników efektywno ci kapita u ludzkiego charakteryzowa o w badanym okresie bardzo 

silne zró nicowanie (tab. 2). Dlatego omawian  charakterystyk  nale y oprze  o miary 

pozycyjne.  

Ró nice w osi ganej ekonomicznej wydajno ci pracy przez pracowników by y bardzo 

du e i z czasem si  pog bia y. W ¾ spó dzielni w 2002 r. osi gane przychody ze 

sprzeda y na jednego zatrudnionego by y mniejsze ni  300 tys. z , podczas gdy w 

najlepszych pod tym wzgl dem podmiotach dwa razy wi ksze. Poprawa efektywno ci 

pracy nast pi a we wszystkich podmiotach, najwi kszy wzrost dotyczy  spó dzielni o 

najwi kszej produktywno ci. Wzrost efektywno ci nast pi  tak e w dziale produkcji, 

szczególnie w najs abszych spó dzielniach, co nale y uzna  za zjawisko pozytywne. 

Badane spó dzielnie pod a y zatem w tym samym kierunku co krajowa bran a. 

Nast powa  wyra ny wzrost ekonomicznej wydajno ci pracy. Osi gane wyniki w 

wi kszo ci z nich by y jednak s absze ni  rednio w kraju (309,2 tys. z /os. w 2004 r. i 

463,1 tys. z /os. w 2005 r. ). 

Tak e w przypadku technicznej wydajno ci pracy, mierzonej roczn  wielko ci  

przerobu surowca na zatrudnionego, badane spó dzielnie charakteryzowa y si  popraw  

efektywno ci, zgodnie z ogólnobran ow  tendencj . Najsilniej dotyczy a ona spó dzielni o 

niskim przerobie mleka, co nale y uzna  za pozytywne zjawisko. Ró nice w technicznej 

wydajno ci pracy by y du e, a po trzech latach wzros y, chocia  w mniejszym stopniu ni  

w przypadku ekonomicznej wydajno ci pracy. 

Poprawa zarówno ekonomicznej, jak i technicznej wydajno ci pracy w badanych 

spó dzielniach spowodowana by a nie tyle spadkiem zatrudnienia (w najwi kszych 

mleczarniach  wzros o zatrudnienie), ale powi kszaniem ilo ci skupowanego mleka i 

warto ci sprzeda y. Tempo ich wzrostu by o o wiele wi ksze ni  tempo zmian zatrudnienia 

(z wyj tkiem wielko ci skupu dla mniejszych mleczarni). 

Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na efektywno  zatrudnionych jest techniczne 

uzbrojenie pracy, które w badanych spó dzielniach bardzo si  ró ni o. W najs abszych pod 

wzgl dem wyposa enia technicznego spó dzielniach jeden pracownik dysponowa  

rodkami trwa ymi o 8-krotnie mniejszej warto ci ni  w najlepszych podmiotach (po trzech 

latach ró nica ta wzros a). W przypadku dzia u produkcji dystans w przypadaj cej na 

jednego zatrudnionego warto ci maszyn i urz dze  by  ogromny (ponad 40-krotny), który 

jednak po trzech latach spad  o ¼. Techniczne uzbrojenie pracy wykazywa o we wszystkich 

podmiotach tendencj  rosn c , i to nie tylko ze wzgl du na spadek zatrudnienia, ale przez 

zwi kszone inwestycje w rodki trwa e, i ich najbardziej produkcyjn  cz . W porównaniu 

jednak do ca ej bran y nak ady rodków trwa ych na jednego zatrudnionego okaza y si  w 

badanych spó dzielniach o wiele mniejsze ( rednio w 2002 r. stanowi y 33% nak adów w 

ca ej bran y, w 2005 r. 36%). 

Zgodnie z teori  gospodarki rynkowej prowadzenie przedsi biorstwa jest 

zorientowane na dodatni wynik finansowy. D enie do maksymalizacji zysku (nadwy ki 

przychodów nad kosztami przedsi biorstwa) jako cel nie jest dogmatem, lecz wynika z 

rzeczowego zapotrzebowania firmy na zasilanie w nowe, w asne rodki finansowe. Zysk 

jest konieczny dla sfinansowania dzia alno ci i rozwoju, stwarzaj c tym samym potencja  

d ugookresowego osi gania przysz ych zysków. Zwi kszenie rozmiarów sprzeda y, a przez 
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to i udzia u w rynku i rozpocz cie realizacji nowych projektów wymaga dodatkowych 

nak adów, które finansuje m.in. zysk. Jako rezultat dzia alno ci gospodarczej 

przedsi biorstwa jest on sprawdzianem skuteczno ci podejmowanych dzia a  

przedsi biorczych oraz wynagrodzeniem za podejmowane ryzyko gospodarcze. W nim 

znajduje odzwierciedlenie efekt rzeczowy zwi zany z lepszym wykorzystaniem czynników 

produkcji (maszyn, materia ów, czasu pracy), efekt u ytkowy powstaj cy w wyniku 

poprawy jako ci produktów i us ug oraz efekt ekonomiczny wyra aj cy si  zaspokojeniem 

okre lonego zapotrzebowania odbiorców [Janik 2001, s. 99]. 

Jednak nie bezwzgl dna wielko  zysku wiadczy o efektywno ci przedsi biorstwa, 

ale relacja osi ganego zysku do poniesionych nak adów, czyli rentowno . T  sam  

wielko  zysku mo na bowiem osi gn  przy ró nym poziomie zaanga owanych zasobów, 

przy ró nych rozmiarach dzia alno ci gospodarczej. Nak adem, do którego odnosi si  zysk, 

mo e by  kapita  w asny, który 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 te  

mo liwo  oceny efektywno ci nie zaanga owanych rodków podmiotu, a rodzaju jego 

dzia alno ci skutkuj cej w sprzeda y, gdy odniesiemy zysk do przychodów ze sprzeda y 

(rentowno  handlowa).  

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. Rentowno  spe nia wi c rol  syntetycznego miernika, który 

pozwala na wyodr bnienie ró nych obszarów dzia alno ci przedsi biorstwa za pomoc  

jednego lub kilku wska ników.  

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, tj. operacyjnej, finansowej i zdarze  nadzwyczajnych 

oraz polityki fiskalnej pa stwa.  

Równie wa ne jak wypracowanie zysku staje si  zapewnienie przedsi biorstwu ci g ej 

zdolno ci do regulowania jego zobowi za . Jako wyznaczniki bezpiecze stwa finansowego 

przedsi biorstwa mo na traktowa  p ynno  i wyp acalno  [Ekonomika… 2005, s. 33].  

Za podstawowe kryterium oceny p ynno ci finansowej mo na przyj  stopie  

pokrycia w danym momencie zobowi za  bie cych aktywami przedsi biorstwa, które 

stosunkowo szybko mog  by  zamienione na gotówk . Warunek ten spe niaj  aktywa 

obrotowe, a w szczególno ci ich najbardziej p ynne sk adniki, tj. krótkoterminowe aktywa 

finansowe i aktywa pieni ne [Wa niewski i Skoczylas 1997, s. 109]. 

Diagnoza dotycz ca p ynno ci finansowej przedsi biorstwa wymaga tak e analizy 

cyklu gotówkowego, poniewa  odpowiednia rotacja poszczególnych sk adników aktywów i 

kapita ów jest jednym z warunków zapewnienia sprawno ci finansowej przedsi biorstwa. 

Cykl rodków pieni nych (gotówkowy) okre la okres czasu 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 surowce) do momentu wp ywu 

rodków pieni nych z tytu u inkasowania nale no ci (wp ywu rodków pieni nych ze 

sprzeda y wytworzonych produktów) [Dudycz i Wrzosek 2000, s. 95]. 

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 na cele inwestycyjno-
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modernizacyjne, tj. wyp acalno ci finansowej [Sierpi ska i Jachna 2002, s. 89]. 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 [Nowak 2005, s. 174]. 

Druga grupa wska ników wyp acalno ci to wska niki opisuj ce zdolno  przedsi biorstwa 

do sp at d ugu, czyli rat zaci gni tych kredytów wraz z odsetkami, z osi gni tych korzy ci 

finansowych [Bie  2008, 112]. 

Aby zbada  zale no  mi dzy wielko ci  zatrudnienia a poziomami rentowno ci i 

bezpiecze stwa finansowego pos u ono si  wspó czynnikiem korelacji liniowej Pearsona 

(tab.3). 

Tabela 3. Wspó czynniki korelacji liniowej Pearsona mi dzy wielko ci  zatrudnienia ogó em a rentowno ci , 

p ynno ci  i wyp acalno ci  spóldzielni 

Table 3. Pearson’s linear correlation coefficients between the size of employment and the profitability, liquidity 

and solvency of dairy cooperatives 

Rentowno  sprzeda y 
Rentowno  

maj tku 

Rentowno  kapita u 

w asnego 

Rentowno  

zatrudnienia 

0,19 0,16 0,15 0,43 

P ynno  bie ca P ynno  szybka 
P ynno  

natychmiastowa 
Cykl gotówkowy 

-0,07 -0,11 -0,13 0,05 

Ogólne zad u enie 
Zad u enie 

d ugoterminowe 

Pokrycie odsetek 

zyskiem 

Pokrycie d ugu 

zyskiem 

0,06 0,12 0,31 0,04 

ród o: opracowanie w asne. 

W wyniku przeprowadzenia analizy korelacji, przy poziomie istotno ci 0,05, mo na 

stwierdzi , e im wy szy poziom zatrudnienia, tym wy sza rentowno  przedsi biorstwa. 

Poziom zatrudnienia jest skorelowany s abo i nieistotnie z poziomami p ynno ci i cyklem 

gotówkowym. Ze wzrostem zatrudnienia ro nie zad u enie i zdolno  do obs ugi d ugu. 

Tabela 4. Poziomy istotno ci ró nic dla rednich warto ci rentowno ci, p ynno ci i wyp acalno ci ze wzgl du na 

wielko  zatrudnienia 

Table 4. The level of statistical significance for differences in the average value of profitability, liquidity and 

solvency taking into account volume of employment 

Rentowno  sprzeda y 
Rentowno  

maj tku 

Rentowno  kapita u 

w asnego 

Rentowno  

zatrudnienia 

0,1670 0,3187 0,3441 0,0016 

P ynno  bie ca P ynno  szybka 
P ynno  

natychmiastowa 
Cykl gotówkowy 

0,0005 0,0001 0,0001 0,1709 

Ogólne zad u enie 
Zad u enie 

d ugoterminowe 

Pokrycie odsetek 

zyskiem 

Pokrycie d ugu 

zyskiem 

0,0962 0,0168 0,1551 0,2198 

ród o: opracowanie w asne. 

Nast pnie, chc c sprawdzi  czy na kszta towanie si  rentowno ci i bezpiecze stwa 

finansowego pozytywnie wp ywa poziom zatrudnienia, przeprowadzono analiz  wariancji. 
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Pogrupowano spó dzielnie w cztery równe grupy, gdzie w grupie I s  spó dzielnie o 

najmniejszym zatrudnieniu, w II o nieco wy szym, w III wysokim i w IV bardzo wysokim. 

Starano si  okre li , czy rednie warto ci rentowno ci i bezpiecze stwa finansowego w 

poszczególnych grupach by y istotnie zró nicowane (przy = 0,05). W wyniku analizy 

wariancji (tab. 4) odrzucono hipotez  o równo ci rednich mi dzy poszczególnymi grupami 

w przypadku rentowno ci zatrudnienia, poziomów p ynno ci finansowej i zad u enia 

d ugoterminowego, czyli zatrudnienie mia o wp yw na powstanie statystycznie istotnej 

ró nicy dla tych zmiennych. 

Nast pnie testem Tukeya porównano istotno  rednich grup i wyznaczono 

statystycznie jednorodne (homogeniczne) grupy. 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. Potwierdzono (tab. 5) istnienie 

statystycznie istotnej ró nicy, ze wzgl du na wielko  zatrudnienia, dla rentowno ci 

zatrudnienia (spó dzielnie o najwy szym poziomie zatrudnienia istotnie ró ni y si  od 

pozosta ych podmiotów, osi ga y przy tym najwy sz  rentowno ), p ynno ci finansowej 

(spó dzielnie o najni szym zatrudnieniu istotnie ró ni y si  od pozosta ych spó dzielni, 

osi ga y one najwy sze poziomy stopni p ynno ci), zad u enia d ugoterminowego (istotne 

ró nice wyst pi y dla grupy II i IV).  

Tabela 5. Grupowanie rentowno ci, p ynno ci, wyp acalno ci wg wielko ci zatrudnienia. rednie z t  sam  liter  

nie ró ni  si  znacz co ( = 0,05) 

Table 5. Profitability grouping, liquidity, solvency by volume of employment. The averages with the same latter 

are not different significantly ( = 0,05) 

Zmienne 
rednie w poszczególnych grupach mleczarni 

I II III IV 

Rentowno  sprzeda y, % 0,23 a -0,06 a 0,32 a 0,72 a 

Rentowno  maj tku, % 1,04 a 0,51 a 0,83 a 2,01 a 

Rentowno  kapita u 

w asnego, % 
2,30 a 0,88 a 1,53 a 4,09 a 

Rentowno  zatrudnienia, 

z  
1098,20 b 883,40 b 1200,60 b 4177,80 a 

P ynno  bie ca 1,80 a 1,39 b 1,41 b 1,52 b 

P ynno  szybka 1,39 a 1,01 b 0,9 b 1,03 b 

P ynno  natychmiastowa 0,42 a 0,20 b 0,16 b 0,17 b 

Cykl gotówkowy 12,37 a 5,67 a 9,24 a 11,72 a 

Ogólne zad u enie 0,46 a 0,52 a 0,48 a 0,50 a 

Zad u enie 

d ugoterminowe 
0,08 a b 0,06 b 0,09 a b 0,10 a 

Pokrycie odsetek zyskiem 18,44 a 1,15 a 2,06 a 26,99 a 

Pokrycie d ugu zyskiem 12,94 a -0,74 a 0,47 a 4,45 a 

ród o: opracowanie w asne. 

Podsumowuj c, w przypadku rentowno ci sprzeda y cz ciowo zosta a potwierdzona 

hipoteza o pozytywnym wp ywie zatrudnienia na jej poziomy. Podobnie by o w przypadku 

rentowno ci zatrudnienia (podmioty z kwartyla IV s  lepsze od pozosta ych, ale nie zawsze 
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te z kwartyla III s  lepsze od tych z II i z I, czy mieszcz ce si  w II lepsze od tych z I). W 

przypadku rentowno ci maj tku i kapita u w asnego nie jest mo liwe ani potwierdzenie, ani 

zaprzeczenie hipotezie, bo najwy sze poziomy osi ga y zarówno podmioty o najwy szym 

jak i najni szym zatrudnieniu. W przypadku poziomów p ynno ci hipoteza nie zosta a 

potwierdzona, poniewa  wysoka p ynno  (bie ca i szybka) cechowa a zarówno 

spó dzielnie zatrudniaj ce najmniej pracowników, jak i najwi cej, a w przypadku p ynno ci 

natychmiastowej cz ciowo udowodniona zosta a odwrotna relacja. Z podobnych przyczyn 

hipoteza ta nie zosta a potwierdzona w przypadku cyklu konwersji gotówki. W stosunku do 

wyp acalno ci hipoteza tak e nie zosta a potwierdzona. Dla niektórych zmiennych 

zaobserwowano cz ciowo odwrotne relacje, a dla sprawno ci obs ugi d ugu zarówno 

spó dzielnie o najni szym, jak i najwy szym zatrudnieniu by y najlepsze. 

Zatem hipoteza o tym, e spó dzielnie o wi kszym zatrudnieniu posiada y wy sz  

rentowno  i wi ksze bezpiecze stwo finansowe, tylko w przypadku rentowno  

zatrudnienia i sprzeda y zosta a cz ciowo potwierdzona. 

Podsumowanie 

Podsumowuj c przeprowadzon  analiz  korelacji mo na powiedzie , e istnieje 

dodatnia zale no  mi dzy wielko ci  zatrudnienia spó dzielni mleczarskich a osi ganymi 

przez nie poziomami rentowno ci sprzeda y, maj tku, kapita u w asnego i zatrudnienia 

oraz poziomem zad u enia i stopniem jego obs ugi. Tak e analiza wariancji potwierdzi a 

pozytywny wp yw zatrudnienia g ównie na rentowno . Dlatego w najwi kszych 

spó dzielniach zwi kszano zatrudnienie, w tym w dziale produkcji i handlu. W wi kszo ci 

z badanych spó dzielni poprawia a si  ekonomiczna i techniczna wydajno  pracy. 
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