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Streszczenie
Celem bada  by o przedstawienie wybranych rozwi za  organizacyjno-technicznych

w zakresie sterowania zapasami w przedsi biorstwach przetwórstwa rolno-spo ywczego w
Polsce. Badane firmy sklasyfikowano jako mikro i ma e (0–49 pracowników), rednie (50–249
pracowników) oraz du e (powy ej 250 pracowników). Na podstawie bada  stwierdzono istotne
statystycznie zró nicowanie w zakresie rozwi za  technicznych dotycz cych ewidencji zapasów oraz
metod ustalania struktury zapasów materia ów i wyrobów gotowych w zale no ci od wielko ci
przedsi biorstw agrobiznesu.

***

1. Wprowadzenie

W polskim przetwórstwie rolno-spo ywczym dokona y si  istotne przemiany

zwi zane z  urynkowieniem i prywatyzacj . Mimo znacznych przeobra , polski sektor

rolno-spo ywczy stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Akcesja do Unii Europejskiej to, z jednej

strony dost p do jednolitego rynku europejskiego, z drugiej – nasilaj ca si  konkurencja ze

strony przedsi biorstw zagranicznych. Wyrównuj ce si  ceny surowców rolnych w ramach

poszerzonej UE tworz  siln  presj  na popraw  konkurencyjno ci polskiego agrobiznesu.

Jednym ze sposobów zwi kszenia efektywno ci przedsi biorstw mo e by  racjonalizacja

gospodarki zapasami. Przedsi biorstwa agrobiznesu kszta tuj c systemy logistyczne, tak aby

efektywnie gospodarowa  zapasami mog  obni  koszty i poprawia  poziom obs ugi

klienta2.

1 Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk  w latach 2009-2012 jako projekt badawczy nr N N112
049637 pt. „Procesy logistyczne w funkcjonowaniu przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego”.
2 M. Wasilewski: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsi biorstwach
rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 7.
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Za poziom zapasów w przedsi biorstwach odpowiadaj  zasadniczo dwie grupy

przyczyn. Pierwsza wynika z braku mo liwo ci pe nego zsynchronizowania strumieni

dop ywu i odp ywu dóbr. O ile „odp yw” dóbr wynikaj cy z popytu mo e by  czasem quasi-

ci y, to „dop yw” (dostawy) nie mo e mie  takiego charakteru, w zwi zku z czym dostawy

pokrywaj  potrzeby w d szym okresie tworz c zapas cykliczny (rotuj cy)3. Jest to

szczególnie istotne w przedsi biorstwach przetwórstwa rolno-spo ywczego gdzie istnieje

znaczna nierównowaga czasowa poda y i popytu na produkty rolne wynikaj ca z wzgl dnie

sta ego charakteru popytu przy sezonowo ci poda y (dotyczy zw aszcza produkcji ro linnej).

Druga grupa przyczyn odpowiadaj ca za poziom zapasów w przedsi biorstwach wynika z

niepewno ci co do rzeczywistego popytu oraz zgodno ci ilo ciowej, jako ciowej i terminowej

dostaw. W celu zabezpieczenia si  przed niepewno ci  popytu i dostaw przedsi biorstwa

utrzymuj  zapas zabezpieczaj cy4.

cuch dostaw przedsi biorstw agrobiznesu cz sto charakteryzuje si  licznymi i

niezale nymi ogniwami po rednicz cymi „od pola rolnika do sto u konsumenta”, co

powoduje siln  ekspozycj  na zak ócenia w przep ywie informacji i w konsekwencji

nadmierne zapasy, narastaj ce w gór cucha dostaw – zgodnie z mechanizmem opisanym

jako efekt „byczego bicza”  (efekt Forestera).

Znajomo  struktury zapasu mo e wspomaga  racjonalne dzia ania zmierzaj ce do

obni enia jego poziomu. Zmniejszenie poziomu zapasów przy zachowaniu wymaganego

poziomu obs ugi mo e przebiega  kilkoma sposobami:

zmniejszenie zapasów (g ównie zabezpieczaj cych) dzi ki zmniejszeniu niepewno ci, co

do rzeczywistego popytu w cyklu uzupe nienia zapasów;

zmniejszenie zapasów (g ównie cyklicznych) przez zmniejszenie wielko ci dostaw;

zmniejszenie zapasów w cuchu dostaw dzi ki innym formom wspó pracy dostawcy i

odbiorcy5.

Celem artyku u jest przedstawienie wybranych rozwi za  organizacyjno-technicznych w

zakresie sterowania zapasami w przedsi biorstwach przetwórstwa rolno-spo ywczego w

zale no ci od wielko ci tych przedsiebiortw.

3 S. Krzy aniak: Zapasy we wspó czesnych rozwi zaniach logistycznych, [w:] Logistyka, ILiM, Pozna  4/2008,
s. 6
4 J. Baran i in., Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 15
5 S. Krzy aniak, op. cit., s. 7
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2. Materia  i metody badawcze

Badania obejmuj  polskie przedsi biorstwa zajmuj ce si  przetwórstwem rolno-

spo ywczym. W zakresie zbierania materia u badawczego zastosowano metod  ankietow .

Badanie przeprowadzono na prze omie 2009 i 2010 r. Ankiety rozes ano do 10 tys. losowo

wybranych przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego, z czego zwrot otrzymano od

489 przedsi biorstw (ok. 5%), w tym od przedsi biorstw zajmuj cych si : przetwórstwem

mi sa (112); owoców i warzyw (30); olejów i t uszczów (6); wytwarzaniem wyrobów

mleczarskich (24); wytwarzaniem produktów przemia u zbó  i skrobi (37); produkcj

wyrobów piekarskich i m cznych (203); produkcj  pozosta ych artyku ów spo ywczych (45);

produkcj  pasz dla zwierz t (13); produkcj  napojów (3) oraz produkcj  wyrobów

tytoniowych (1). Badan  prób  przedsi biorstw podzielono wed ug liczby zatrudnionych na

przedsi biorstwa mikro i ma e (do 49 osób), rednie (od 50 do 249 osób) i du e (powy ej 250

osób) (tabela 1).

Tabela 1. Liczebno  badanej próby i cz sto  wyst powania odr bnego dzia u logistyki w

przedsi biorstwach przetwórstwa rolno-spo ywczego wed ug wielko ci

Wyszczególnienie Mikro&ma e rednie Du e Ogó em

Liczba przedsi biorstw 365 95 29 489

Udzia  % w ca ej próbie 75% 19% 6% 100%

Udzia  przedsi biorstw z
wyodr bnionym dzia em
logistyki w danej grupie
wielko ciowej

14% 40% 66% 22%

Udzia  przedsi biorstw z
wyodr bnionym dzia em
zajmuj cym si  zapasami w
danej grupie wielko ciowej

13% 24% 34% 17%

ród o: badania w asne

Wyst powanie dzia u logistyki zajmuj cego si  kompleksowo procesami

logistycznymi zadeklarowa o dwie trzecie du ych przedsi biorstw. Z kolei 40%

przebadanych przedsi biorstw rednich wskazywa o na integracj  procesów logistycznych w

jednym dziale. Z drugiej strony tylko 14% mikro i ma ych przedsi biorstw posiada o

wyodr bniony dzia  logistyki. W wielu mniejszych przedsi biorstwach istnienie odr bnego



4

dzia u logistyki jest nie zawsze uzasadnione ze wzgl dnu na ograniczony poziom specjalizacji

komórek organizacyjnych w mniejszych firmach. Tyko w 17% spo ród badanych

przedsi biorstw funkcjonowa y komórki odpowiedzialne za zarz dzanie zapasami.

W badaniach pos ono si  metod  porównawcz  z zastosowaniem wykresów i

wska ników struktury oraz dodatkowo wykorzystano test „chi-kwadrat”. Test ten bada

zale no  pomi dzy dwoma cechami X i Y. Hipotez  zerow  definiuje si  w nast puj cy

sposób:

Ho: cecha X nie zale y od cechy Y,  wobec hipotezy alternatywnej

H1: cecha X zale y od cechy Y.

Je eli empirycznie wyliczona warto  testu chi-kwadrat jest wi ksza ni  warto

krytyczna, to odrzuca si  hipotez  zerow  na poziomie istotno ci alfa i przyjmuje hipotez

alternatywn 6.  Poziom istotno ci  dla  wszystkich  testów zosta  przyj ty  na  poziomie  =0,05.

W obliczeniach skorzystano z pakietu Statistica 7.1.

3. Wyniki

Na podstawie przeprowadzonych bada  zlokalizowano, gdzie przedsi biorstwa

przetwórstwa rolno-spo ywczego utrzymuj  g ówne zapasy ca ego cucha dostaw (tzn.

gdzie ulokowany jest tzw. punkt rozdzielaj cy). Z bada  wynika, e w wi kszo ci du ych

przedsi biorstw rolno-spo ywczych (60%) zapas wyrobów gotowych utrzymywany jest

blisko klientów, co daje mo liwo  szybkiej reakcji na zamówienia klientów i realizowanie

tych zamówie  z zapasu, a wi c równie  zapewnia wysoki poziom obs ugi (rysunek 1). Z

drugiej strony wi e si  to z utrzymywaniem wy szego poziomu zapasu zabezpieczaj cego i

wi kszym zapotrzebowaniem na powierzchni  magazynow . Uzasadnieniem utrzymywania

zapasów wyrobów gotowych blisko klientów jest fakt, e du e przedsi biorstwa agrobiznesu

chc c utrzyma  siln  pozycj  wzgl dem swoich odbiorców, którymi zazwyczaj s  du e sieci

handlowe musz  do  szybko realizowa  ich zamówienia i nie mog  sobie pozwoli  na braki

w zapasach. Z kolei ma e przedsi biorstwa wspó pracuj ce cz sto z mniejszymi odbiorcami

detalicznymi mog  pozwoli  sobie na utrzymywane zapasów pó produktów i rozpocz cie

6 Stanisz A., Przyst pny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przyk adach z medycyny, T1,
StatSoft, Kraków 2006, s. 323-324.
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produkcji dopiero na konkretne zlecenie odbiorcy. Ponadto ma e firmy s  zazwyczaj

elastyczniejsze, dzi ki szybciej reaguj  na potrzeby nabywców.

Zidentyfikowana zale no  mi dzy wielko ci  przedsi biorstw przetwórstwa rolno-

spo ywczego a po eniem punktu rozdzielaj cego jest istotna statystycznie (por.

za cznik 1).

Rysunek 1. Po enie punktu rozdzielaj cego w przedsi biorstwach przetwórstwa rolno-

spo ywczego
ród o: badania w asne

Przeprowadzone badania wskazuj  równie , e w zale no ci od wielko ci

przedsi biorstw istniej  ró nice w zakresie rozwi za  dotycz cych bie cej ewidencji

zapasów. Z analizy wynika, e wraz ze wzrostem wielko ci przedsi biorstw zast puje si

papierow  ewidencj  zapasów ewidencj  elektroniczn . W najwi kszym zakresie

elektroniczn  ewidencj  zapasów stosuj  przedsi biorstwa du e - ok. 82% (rysunek 2). Dzi ki

temu mog  lepiej monitorowa  i usprawnia  proces magazynowania, lepiej wykorzystywa

dost pn  pojemno  magazynu np. dzi ki zastosowaniu metody wolnych miejsc sk adowania,
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ogranicza  b dy ludzkie, eliminowa  dokumenty papierowe oraz prowadzi  ci

inwentaryzacj . Z kolei stosowanie uproszczonej, papierowej ewidencji zapasów przez ma e

przedsi biorstwa (68%) prawdopodobnie utrudnia kontrol  i sterowanie przep ywem zapasów

przez magazyn.

Zidentyfikowana zale no  mi dzy wielko ci  przedsi biorstw a sposobem ewidencji

zapasów jest istotna statystycznie (por. za cznik 2).

Rysunek 2. Sposób prowadzenia bie cej ewidencji poziomu zapasów w przedsi biorstwach

przetwórstwa rolno-spo ywczego
ród o: badania w asne
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Na podstawie empirycznej warto ci testu „chi-kwadrat” mniejszej od warto ci

krytycznej, mo na stwierdzi , e nie ma podstaw do odrzucenia Ho tj. nie istnieje istotna

statystycznie zale no  mi dzy wielko ci  przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego

a prowadzeniem klasyfikacji zapasów wg ró nych kryteriów (za cznik 3).

Rysunek 3. Udzia  przedsi biorstw dokonuj cych klasyfikacji zapasów ze wzgl du na ich

udzia  w warto ci i/lub cz sto ci pobra  i/lub wielko ci pobra  i/lub regularno ci zu ycia w

poszczególnych grupach wielko ciowych
ród o: badania w asne

Blisko po owa ma ych przedsi biorstw stosuje intuicyjne wyznaczanie wielko ci

zapasów wyrobów gotowych. Wraz ze wzrostem skali dzia alno ci mo na zaobserwowa
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zapotrzebowanie klientów.

Zidentyfikowana zale no  mi dzy wielko ci  przedsi biorstw a metod  wyznaczania

zapasów wyrobów gotowych jest istotna statystycznie (por. za cznik 4).
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Rysunek 4. Sposób wyznaczania zapasów wyrobów gotowych w przedsi biorstwach

przetwórstwa rolno-spo ywczego
ród o: badania w asne

Rysunek 5. Sposób wyznaczania zapasów bezpiecze stwa materia ów do produkcji w

przedsi biorstwach przetwórstwa rolno-spo ywczego
ród o: badania w asne
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Rysunek 6. Sposób wyznaczania zapasów bezpiecze stwa wyrobów gotowych w

przedsi biorstwach przetwórstwa rolno-spo ywczego

ród o: badania w asne
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bran y w zakresie gospodarki zapasami. Wi kszo  respondentów (55%) zadeklarowan a

poziom rozwi za  na poziomie „lepszym rednim” tj. – nieco powy ej przeci tnej dla bran y.

(rysunek 7).

Rysunek 7. Opinia dotycz ca poziomu zarz dzania zapasami (stosowanych rozwi za ) w

danych przedsi biorstwach na tle redniej bran owej
ród o: badania w asne
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Badania wskaza y równie , e w wi kszo ci du ych przedsi biorstw zamówienia

realizowane s  bezpo rednio z zapasów wyrobów gotowych, co przek ada si  na wysoki

poziom obs ugi klientów. Z kolei w mikro i ma ych przedsi biorstwach w wi kszo ci

utrzymywane s  zapasy pó produktów a produkcja rozpoczyna si  pod konkretne zamówienie

odbiorcy, co mo e wp ywa  na wyd enie czasu realizacji zamówienia ale mo e tak e

wiadczy  o wi kszej elastyczno ci mniejszych firm.

Przeprowadzone badania potwierdzi y zale no  mi dzy sposobem prowadzenia bie cej

ewidencji zapasów a wielko ci  przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego. Du e

przedsi biorstwa stosuj  bardziej lub mniej zaawansowane elektroniczne narz dzia ewidencji

zapasów, przy czym mikro i ma e przedsi biorstwa bazuj  g ównie na ewidencji papierowej.

Z bada  wynika równie , e wraz ze wzrostem rozmiarów przedsi biorstw przetwórstwa

rolno-spo ywczego stosuje si  bardziej zaawansowane metody okre lania struktury i poziomu

zapasów materia ów jak i wyrobów gotowych.
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SCALE OF AGRIBUSINESS COMPANIES VERSUS THEIR STOCK’S
MANAGEMENT

The paper presents results obtained from 489 agribusiness  companies via questionnaire
surveys. Researched companies were divided into three groups according to the scale of employment:
micro and small companies (up to 49 workers), medium companies (from 50 to 249 workers) and
large (more than 250 workers) enterprises. The analyses done show that methods of the stock
management are depend on scale of the company.
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ANEKS STATYSTYCZNY
Za cznik 1
H0: Po enie punktu rozdzielaj cego w cuchu dostaw nie zale y od wielko ci przedsi biorstw
przetwórstwa rolno-spo ywczego
H1: Po enie punktu rozdzielaj cego w cuchu dostaw zale y od wielko ci przedsi biorstw
przetwórstwa rolno-spo ywczego
Empiryczne 2 =3,85  jest wi ksze od krytycznego 2*=3,84, a zatem s  podstawy do odrzucenia H0.

Tabela 2. Punkt rozdzielaj cy a wielko  przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego (test 2)

mikro&ma e rednie&du e  Razem
Punkt rozdzielaj cy po ony blisko rynku zbytu
(klientów) 101 46 147

% ca ci 21% 10% 31%
Punkt rozdzielaj cy po ony daleko od rynku zbytu
(klientów) 253 75 328

% ca ci 53% 16% 69%
Razem 354 121 475
% ca ci 74% 26%
Chi-kwadrat (df=1) 3,85 p=0 ,0502
ród o: badania w asne

Za cznik 2
H0: Sposób ewidencjonowania zapasów nie zale y od wielko ci przedsi biorstw przetwórstwa rolno-
spo ywczego
H1: Sposób ewidencjonowania zapasów zale y od wielko ci przedsi biorstw przetwórstwa rolno-
spo ywczego
Empiryczne 2 =30,03 jest wi ksze od krytycznego 2*=3,84, a zatem s  podstawy do odrzucenia H0.

Tabela 3. Sposób ewidencjonowania zapasów a wielko  przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego (test
2)

mikro&ma e rednie&du e  Razem
pisemna 221 47 268
% ca ci 50% 10% 60%
elektroniczna 103 72 175
% ca ci 23% 17% 40%
Razem 324 119 443
% ca ci 73% 27%
Chi-kwadrat (df=1) 30,03 p= 0,0000
ród o: badania w asne

Za cznik 3
H0: Prowadzenie klasyfikacji zapasów nie zale y od wielko ci przedsi biorstw przetwórstwa rolno-
spo ywczego
H1: Prowadzenie klasyfikacji zapasów zale y od wielko ci przedsi biorstw przetwórstwa rolno-
spo ywczego
Empiryczne 2 =1  jest mniejsze od krytycznego 2*=3,84, a zatem nie ma podstaw do odrzucenia H0.
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Tabela 4. Prowadzenie klasyfikacji zapasów a wielko  przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego (test
2)

mikro&ma e rednie&du e  Razem

klasyfikuj  zapasy 142 52 194
% ca ci 30% 11% 41%
nie klasyfikuj  zapasów 208 65 273
% ca ci 45% 14% 59%
Razem 350 117 467
% ca ci 75% 25%
Chi-kwadrat (df=1) 1 p= 0,4618
ród o: badania w asne

Za cznik 4
H0: Metoda ustalania wielko ci zapasu wyrobów gotowych nie zale y od wielko ci przedsi biorstw
przetwórstwa rolno-spo ywczego
H1: Metoda ustalania wielko ci zapasu wyrobów gotowych zale y od wielko ci przedsi biorstw
przetwórstwa rolno-spo ywczego
Empiryczne 2 =8,38  jest wi ksze od krytycznego 2*=3,84, a zatem s  podstawy do odrzucenia H0.

Tabela 5. Ustalanie poziomu zapasu wyrobów gotowych a wielko  przedsi biorstw przetwórstwa rolno-
spo ywczego (test 2)

mikro&ma e rednie&du e  Razem

wielko  zapasów wyznaczana intuicyjnie 167 41 208
% ca ci 42% 10% 52%
wielko  zapasów wyznaczana wg analizy zmian popytu 127 61 188
% ca ci 32% 16% 48%
Razem 294 102 396
% ca ci 74% 26%
Chi-kwadrat (df=1) 8,38 p=0 ,0038
ród o: badania w asne

Za cznik 5
H0: Metoda ustalania poziomu zapasu bezpiecze stwa materia ów do produkcji nie zale y od
wielko ci przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego
H1: Metoda ustalania poziomu zapasu bezpiecze stwa materia ów do produkcji zale y od wielko ci
przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego
Empiryczne 2 =28,31 jest wi ksze od krytycznego 2*=3,84, a zatem s  podstawy do odrzucenia H0.
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Tabela 6. Ustalanie poziomu zapasu bezpiecze stwa materia ów a wielko  przedsi biorstw przetwórstwa rolno-
spo ywczego (test 2)

mikro&ma e rednie&du e  Razem

ZB wyznaczany intuicyjnie 185 38 223
% ca ci 54% 11% 65%
ZB wyznaczany na podstawie analizy popytu i POK 69 53 122
% ca ci 20% 15% 35%
Razem 254 91 345
% ca ci 74% 26%
Chi-kwadrat (df=1) 28,31 p= 0,0000
ród o: badania w asne

Za cznik 6
H0: Metoda ustalania poziomu zapasu bezpiecze stwa wyrobów gotowych nie zale y od wielko ci
przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego
H1: Metoda ustalania poziomu zapasu bezpiecze stwa wyrobów gotowych zale y od wielko ci
przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego
Empiryczne 2 =30,47 jest wi ksze od krytycznego 2*=3,84, a zatem s  podstawy do odrzucenia H0.

Tabela 7. Ustalanie poziomu zapasu bezpiecze stwa wyrobów gotowych a wielko  przedsi biorstw
przetwórstwa rolno-spo ywczego (test 2)

mikro&ma e rednie&du e  Razem
ZB wyznaczany intuicyjnie 156 28 184
% ca ci 47% 9% 56%
ZB wyznaczany na podstawie analizy popytu i POK 84 62 146
% ca ci 26% 18% 44%
Razem 240 90 330
% ca ci 73% 27%
Chi-kwadrat (df=1) 30,47 p=0 ,0000
ród o: badania w asne


