Гжегож Зімон
Аналіз впливу централізованого складування на функціонування польських малих і середніх
підприємств в рамках організацій, які займаються груповими закупівлями
Зростаюча конкуренція на ринку змушує малі та середні підприємства впроваджувати певні механізми, що
дозволить їм формувати конкурентну перевагу. Найчастіше малі та середні підприємства роблять спробу
працювати разом як частина компаній з кількома акціонерами і об’єднуються у організації, які займаються
груповими закупівлями з централізованим складуванням для покращення фінансового стану підприємств.
Метою статті є оцінка і аналіз впливу централізованого складування на діяльність польських малих і середніх
підприємств в рамках організацій, які займаються груповими закупівлями. Було досліджено 172 торгові
підприємства в рамках польських організацій, які займаються груповими закупівлями, які було поділено на
дві групи. До першої групи належать компанії в рамках організацій, які займаються груповими закупівлями, з
централізованим складуванням. До другої групи належать компанії, в яких головний структурний підрозділ не
має централізованого складування. Результати аналізу і дослідження свідчать про позитивний вплив
централізованого складування на фінансову безпеку малих і середніх підприємств в рамках організацій, які
займаються груповими закупівлями. Використання централізованого складування оптимізує найбільш
витратну складову оборотних активів – товарно-матеріальні запаси. Це підтверджується більш високим
значенням коефіцієнтів оборотності товарно-матеріальних запасів найближчим часом, зменшенням частки
товарно-матеріальних запасів у структурі оборотних активів, а також оптимізацією коефіцієнтів фінансової
ліквідності.
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Анализ влияния централизованного складирования на функционирование польских малых и
средних предприятий в рамках организаций, занимающихся групповыми закупками
Растущая конкуренция на рынке заставляет малые и средние предприятия внедрять определенные механизмы,
что позволит им формировать конкурентное преимущество. Чаще всего малые и средние предприятия делают
попытку работать вместе как часть компаний с несколькими акционерами и объединяются в организации,
занимающиеся групповыми закупками с централизованным складированием для улучшения финансового
состояния предприятий. Целью статьи является оценка и анализ влияния централизованного складирования на
деятельность польских малых и средних предприятий в рамках организаций, занимающихся групповыми
закупками. Были исследованы 172 торговых предприятия в рамках польских организаций, занимающихся
групповыми закупками, которые были поделены на две группы. К первой группе относятся компании в
рамках организаций, занимающихся групповыми закупками, с централизованным складированием. Ко второй
группе относятся компании, в которых главное структурное подразделение не имеет централизованного
складирования. Результаты анализа и исследования свидетельствуют о позитивном влиянии
централизованного складирования на финансовую безопасность малых и средних предприятий в рамках
организаций, занимающихся групповыми закупками. Использование централизованного складирования
оптимизирует наиболее затратную составляющую оборотных активов – товарно-материальные запасы. Это
подтверждается более высоким значением коэффициентов оборачиваемости товарно-материальных запасов в
ближайшее время, уменьшением доли товарно-материальных запасов в структуре оборотных активов, а также
оптимизацией коэффициентов финансовой ликвидности.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, товарно-материальные запасы, организации, занимающиеся
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