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POMIAR RENTOWNOŚCI W ZARZĄDZANIU 
ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Streszczenie: 

Koszty systemu logistycznego generowane są przez procesy logistyczne. 
Zakładając, że efekty wewnętrzne systemu logistycznego są sumą efektów 
uzyskanych w wyniku obniżenia kosztów, odniesienie ich do kosztów syste-
mu logistycznego będzie w rzeczywistości określało stosunek oszczędności 
uzyskanych w wyniku usprawnienia systemu logistycznego do całkowitych 
kosztów jego funkcjonowania. Efektywność wyrażona w  wymiarze opera-
cyjnym może być przedstawiona jako wskaźniki rentowności. Stały się one 
podstawą oceny gospodarności, czyli sprawności i  efektywności działań 
każdej firmy. Przyjęte strategie logistyczne i  poziom efektywności działań 
systemu logistycznego wpływają na rentowność przedsiębiorstwa na wielu 
płaszczyznach i w różnych sposób. Rentowność jest odpowiednio obliczanym 
wynikiem finansowym działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i  może 
wystąpić jako zyskowność lub deficytowość. Prowadząc analizę rentowności 
odnieść się można głównie do przeszłości produkcyjnej, ale przy pomocy 
analizy rentowności można również zmierzyć i  ustalić przyszłą efektyw-
ność przedsiębiorstwa i w ten sposób oszacować zdolność przedsiębiorstwa 
do generowania zysku w następnych latach. Ocenę efektywności procesów 
logistycznych w  kontekście wyniku finansowego przedsiębiorstwa można 
przeprowadzić: w wielkościach bezwzględnych, czyli dokonując porównania, 
w jaki sposób logistyka wpływa na zysk przedsiębiorstwa oraz w wielkościach 
względnych za pomocą wskaźników rentowności.

Celem artykułu jest przedstawienie metod pomiaru rentowności działal-
ności logistycznej.

Słowa kluczowe: rentowność, wskaźniki rentowności, zarządzanie łań-
cuchem dostaw, efektywność.

Kody JEL: C83, D24, O12, O32

Wstęp
Podstawowym i  najważniejszym zadaniem każdej organizacji bizneso-

wej jest zapewnienie jej opłacalności, osiągnięcie celów gospodarczych oraz 
zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Analiza finansowa jest częścią analizy 
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ekonomicznej prowadzonej przez podmiot gospodarczy. W warunkach rynko-
wych charakteryzuje się bezpośrednim wykorzystaniem jej rezultatów do zarzą-
dzania, podkreślając jej retrospektywny i prospektywny charakter (Micherda, 
2011, s.42). Podstawowym narzędziem służącym do oceny sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa, dzięki której można w łatwy sposób 
uzyskać syntetyczne i  obiektywne odzwierciedlenie funkcjonowania przed-
siębiorstwa oraz badać trendy w ciągu ubiegłych okresów (Majewska, Pacuła 
2010, s. 207). Wskaźniki zostały obliczone na podstawie dostępnych danych, 
mogą być podstawą do weryfikacji decyzji podjętych w firmie w przeszłości, jak 
również ustalania planów, celów i innych działań przyszłościowych. 

Istnieje wiele sposobów oceny działalności gospodarczej. Jedną z najlep-
szych metod szacowania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym 
skuteczności zarządzania logistycznego, są analizy rentowności. Kompleksowe 
oddziaływanie logistyki na zasoby, procesy i produkty przedsiębiorstwa jed-
nocześnie wpływa na wszystkie sfery kształtowania wyniku przedsiębiorstwa 
– koszty, przychody i zwrot z inwestycji. Tym samym zarządzanie logistyczne 
determinuje wartości wskaźników rentowności. 

Rentowność oznacza możliwość generowania zysków przez firmę, tzn. 
odnosi się do relacji pomiędzy uzyskanym zyskiem a kapitałem, który został 
zaangażowany w jego realizację. Potrzeba poszukiwania najlepszych możliwości 
zaangażowania wolnych kapitałów przedsiębiorstwa stała się impulsem do 
analizy rentowności. Z tego powodu wyniki analizy są punktem wyjścia dla po-
równań między zwrotem z zainwestowanego kapitału, realnym do osiągnięcia 
na różnych rynkach i w różnych przedsiębiorstwach (Świderska 2008, s. 307).

Bez możliwości zwiększania rentowności przedsiębiorstwo nie podjęłoby 
prawdopodobnie żadnej działalności, rentowność jest więc swoistym motorem, 
która napędza działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, po to, aby rentowność 
była możliwie jak największa. 

Rentowność jest kategorią względną, której element kosztowy jest wielko-
ścią wrażliwą na wszelkie zmiany organizacyjne. Zysk jest efektem wszystkich 
działań, natomiast na koszty możemy wpływać przez działania organizacyjne, 
przy odpowiednim podziale tych kosztów, wskazać precyzyjnie elementy naj-
bardziej wrażliwe na te działania. 

Rentowność ze względu na swoją pojemność analityczną, jest kategorią 
złożoną, dlatego też, w analizie ekonomicznej rzadko posługujemy się ogólnym 
terminem zysku, a w przypadku próby oceny optymalizacji procesów logistycz-
nych czy też innych obszarów działalności pod względem skuteczności ich 
działań, jest on prawie nieprzydatny w analizie. Zysk jest wartością ekstensyw-
ną i nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania i inwestowania. 
Oceny jakości, efektywności i  celowości podejmowanych decyzji w  zakresie 
zarządzania posiadanymi zasobami organizacji gospodarczej dokonać można 
stosując wskaźniki rentowności.
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Znaczenie wskaźników rentowności w optymalizowaniu 
procesów logistycznych 

Wskaźniki rentowności informują o sposobie i racjonalności zarządzania 
posiadanymi zasobami w określonym czasie oraz uzasadniają czy działalność 
przedsiębiorstwa jest zgodna z jego nadrzędnymi celami biznesowymi. Ocena 
działalności przedsiębiorstwa/organizacji oparta na wskaźnikach rentowności 
jest najbardziej precyzyjnym sposobem pomiaru efektywności, ze względu na 
następujące uwarunkowania (Wędzki 2009, s. 354):
–  stanowi oszacowanie stopnia pomnożenia kapitału właścicieli, co jest rów-

noważne maksymalizacji wartości dla właścicieli,
–  wyraża funkcję celu przedsiębiorstwa, z którą powinny być zgodne wszystkie 

inne obszary działalności, takie jak płynność finansowa, sprawność zarzą-
dzania itp.,

–  umożliwia wskazanie czynników wpływających na wartość dla właścicieli. 
Zintegrowane zarządzanie logistyczne ma na celu racjonalizowanie działań 

przedsiębiorstwa/organizacji w obszarze zintegrowanych przepływów towarów, 
przy założeniu odpowiedniego poziomu i jakości świadczonych usług w ramach 
tych przepływów. W aspekcie systemowego rozpatrywania oraz kształtowania 
procesów i celów logistycznych, ważne jest kształtowanie się pożądanych relacji 
między nakładami (koszty) a uzyskiwanymi korzyściami (zysk). W celu podej-
mowania trafnych decyzji, optymalizujących procesy logistyczne w układzie 
efekt-proces-nakład, w którym nowe efekty prowadzą do nowych rozwiązań 
dotyczących zaangażowania środków i przedsięwzięć oraz sposobów realizacji 
celów, - potrzebne są nowoczesne i aktualne sposoby pomiaru. Analiza wskaź-
nikowa jest dobrym fundamentem do weryfikacji już podjętych decyzji, ich 
słuszności oraz skuteczności, a także może stanowić podstawę do określenia 
celów i środków ich realizacji. Można więc stwierdzić, iż jest wymarzonym na-
rzędziem oceny zależności sprawnego funkcjonowania procesów logistycznych 
do osiąganych korzyści i wyników gospodarczych. Najważniejszą jednak zaletą 
wskaźników rentowności, z punktu widzenia zarządzania łańcuchem dostaw, 
jest możliwość oceny poszczególnych procesów logistycznych (np. efektywność 
gospodarowania zapasami, utrzymania magazynów, zarządzania środkami 
transportowym). Wskaźnikowe wyniki rentowności odnoszące się do wybra-
nych obszarów prowadzonej działalności gospodarczej, w ujęciu dynamicznym, 
pozwalają podejmować najtrafniejsze decyzje i usprawniać procesy logistyczne. 
Posiadając wyniki gospodarcze w wielkościach względnych, można interpre-
tować wartości otrzymanych wskaźników i  poprzez zmiany organizacyjne 
kształtować procesy logistyczne tak, aby zapewniały realizację zasadniczych 
celów przedsiębiorstwa i  gwarantowały osiąganie optymalnych rozwiązań 
z punktu widzenia całego systemu, jak również umożliwiały unikanie obniża-
jących sprawność konfliktów między sferami danego przedsiębiorstwa. 
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Dla logistyki istotne są informacje otrzymywane z analizy ekonomiczno-
-rynkowej przedsiębiorstwa, które dotyczą przepływów fizycznych, czyli efek-
tywności wykorzystania posiadanych potencjałów logistycznych oraz obsługi 
klienta. Procesy logistyczne mają znaczący wpływ na gospodarowanie zasobami 
w przedsiębiorstwie, w rezultacie kształtują jego wynik finansowy i wpływają 
na jego rentowność. Wskaźniki rentowności są wielkościami względnymi 
i obrazują relację zysku do zaangażowanych zasobów. Wynik finansowy w re-
lacjach względnych jest więc stosunkiem jego kwoty bezwzględnej do obrotu 
lub zaangażowanych zasobów. Dlatego też rentowność jest tak ważna do oceny 
wykorzystania posiadanego majątku i  efektywności procesów logistycznych 
przedsiębiorstwa, ale i również większych organizacji gospodarczych, na przy-
kład klastrów biznesowych. 

Rentowność jest możliwa do ustalenia w poszczególnych rodzajach dzia-
łalności przedsiębiorstwa. W przypadku, kiedy w firmie dominują określone 
wyroby lub usługi, to wówczas możliwa jest nawet analiza rentowności pojedyn-
czych produktów. Stąd też analiza rentowności ma na celu określenie obszarów 
powstawania kosztów i przez odpowiednie działania, np. organizacyjne, dopro-
wadzenie do ich całkowitej eliminacji, bądź znacznego ograniczenia.

Wśród wskaźników rentowności możemy wyróżnić:
–  wskaźnik rentowności obrotu (sprzedaży),
–  wskaźnik rentowności majątku,
– wskaźnik rentowności kapitału własnego,
–  wskaźnik rentowności zasobów osobowych.

Nadrzędnym warunkiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest 
realizacja sprzedaży. Jednak sprzedaż zasadna jest wówczas, gdy uzyskana 
cena ze sprzedaży produktów czy usług jest wyższa niż koszty wytworzenia 
produktów lub ceny zakupu towarów. W takim przypadku sprzedaż jest ren-
towna. Wraz ze wzrastającą rentownością sprzedaży wzrasta stopień pokrycia 
kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa i możliwość wygospodarowania 
dodatkowych środków na rozwój. 

Wskaźnik rentowności obrotu jest stosunkiem procentowym zysku do 
przychodu ze sprzedaży lub kosztów uzyskania przychodów, co możemy zapisać 
następująco:

Zysk × 100
przychód ze sprzedaży 

Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach uzyskania przychodów 
zapisać można jako:

Zysk × 100
koszt działalności operacyjnej 
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Podstawowa działalność operacyjna – sprzedaż, oddaje kondycję finansową 
tego poziomu rachunku, do którego przedsiębiorstwo zostało powołane i z któ-
rego powinno czerpać główne źródło zysku. 

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej jest stosunkiem procento-
wym zysku operacyjnego do podstawowych i pozostałych przychodów z dzia-
łalności operacyjnej, określa rentowność działalności operacyjnej. W praktyce 
rentowność operacyjna jest mniejsza niż rentowność sprzedaży, gdyż pozostałe 
koszty operacyjne przewyższają pozostałe przychody operacyjne. Wskaźnik 
ten uwzględnia pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności, stąd 
podwyższa lub obniża rentowność podstawowej działalności operacyjnej 
wynikiem osiąganym na pozostałej działalności operacyjnej. Ujemny wynik 
może być przyczyną straty na całej działalności operacyjnej, mimo że podsta-
wowa działalność przynosi zysk. Zwrócić należy również uwagę, że wielkość 
osiąganego zysku z działalności operacyjnej nie wpływa jedynie na przychody 
ze sprzedaży, ale również na pozostałe przychody i koszty operacyjne. Stosując 
taką interpretację wskaźnik rentowności działalności operacyjnej przedstawić 
można następująco:

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  × 100
przychody ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne

 

Wskaźniki rentowności majątku mają wiele odmian w zależności od ro-
dzaju zysku ujętego w liczniku wskaźnika i postaci majątku przyjętego w mia-
nowniku. Wskaźnik rentowności majątku jest to stosunek procentowy wyniku 
finansowego w wielkości bezwzględnej do przeciętnego stanu majątku trwałego 
lub obrotowego, zaangażowanego w działalność gospodarczą przedsiębiorstwa 
i można go zapisać następująco:

Zysk × 100
kapitał trwały + obrotowy 

Informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę zaangażo-
wanego w przedsiębiorstwie majątku, obejmującego majątek trwały i obrotowy. 
Majątek ogółem odpowiada w  bilansie sumie aktywów, dlatego zwany jest 
wskaźnikiem zyskowności aktywów. Określa zdolność firmy do zarządzania 
aktywami i generowania zysku. Zaletą wskaźnika rentowności majątku jest to, 
że pobudza do racjonalnego gospodarowania majątkiem zarówno trwałym, 
jaki i  obrotowym, utrzymuje wielkość zasobów majątku, która odpowiada 
rozmiarowi prowadzonych działań, eliminuje zbędne składniki majątku oraz 
stymuluje wzrost sprzedaży i obniżkę kosztów. Szczególnie dwie ostatnie korzy-
ści są istotne w procesie optymalizacji logistycznych łańcuchów dostaw. Zbyt 
duże zapasy znacząco wpływają na koszty działalności gospodarczej i mogą 
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negatywnie kształtować wyniki finansowe organizacji. Sprawne zarządzanie 
logistyczne pozwala ograniczać zapasy do minimum uzasadniającego nieza-
chwianą produkcję i zapewnia wysoki poziom zadowolenia klientów.

Wskaźnik rentowności majątku wskazuje relację wielkości zysku do zaan-
gażowanego kapitału, pokazuje efektywność wykorzystania kapitału (w tym 
potencjału logistycznego) oraz pośrednio efektywność zarządzania aktywami 
wypracowującymi zysk.

Następnym wskaźnikiem pomiaru efektywności działania przedsiębiorstwa 
jest wskaźnik kapitału własnego. Wskaźnik rentowności kapitału jest relacją 
wyniku finansowego (zysku netto) do kapitałów własnych przedsiębiorstwa. 
Ogólnie więc wskaźnik ten przedstawić można następująco:

Zysk netto × 100
   kapitały własne  

Rentowność kapitału własnego może być określana przez ogólne wskaźniki 
rentowności kapitału własnego lub wskaźniki rentowności jednostkowych 
udziałów kapitałowych. Wskaźniki te wyrażają efekty działalności przedsię-
biorstwa w  przeliczeniu na jednostkę kapitału zaangażowanego przez jego 
właścicieli. Są one zatem, w odróżnieniu od wskaźników rentowności majątku, 
wyrazem efektywności nie całości ulokowanego kapitału w majątku trwałym 
i obrotowym, lecz jedynie jego części z pominięciem kapitału obcego. Wskaźnik 
ten należy do najważniejszych miar w gospodarce rynkowej, którym zaintereso-
wani są, oprócz zarządu przedsiębiorstwa, inwestorzy i akcjonariusze. Pozwala 
on określić stopę zysku, jaką przynosi inwestycja. 

Rosnący poziom wskaźnika rentowności kapitału własnego świadczy o syn-
tetycznym wyrazie wyższej efektywności zaangażowanego kapitału w różnych 
jego formach. Prowadzi to zazwyczaj do uzyskiwania wyższych dywidend oraz 
szerszych możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa. Zaznaczyć jednak należy, 
że ocena taka jest uzasadniona jedynie w warunkach stabilizacji lub wzrostu 
udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku. 

Ostatnim z wymienionych wskaźników jest wskaźnik rentowności zaso-
bów osobowych, często nazywany wskaźnikiem rentowności zatrudnienia lub 
pracy na jednego zatrudnionego. Wynik tego wskaźnika odzwierciedla efekt 
finansowy przedsiębiorstwa w stosunku do jednego zatrudnionego. Wskaźnik 
rentowności zatrudnienia przedstawia wzór:

Zysk
przeciętny stan zatrudnienia 
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Metody pomiaru rentowności w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw

Kryterium rozróżniania wskaźników rentowności jest podstawa odniesienia 
zysku. 

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje o tym, ile procent zysku osią-
gnęło przedsiębiorstwo z uzyskanego przychodu ze sprzedaży. Im wskaźnik 
rentowności ze sprzedaży jest wyższy, tym większa jest efektywność działal-
ności bieżącej przedsiębiorstwa. Tendencja rosnąca lub dodatnie odchylenie 
tego wskaźnika, przy porównaniu dwóch okresów świadczyć może nie tylko 
o  rozszerzeniu działalności gospodarczej przez wzrost sprzedaży, lecz także 
o osiąganiu korzystniejszych cen sprzedaży i obniżeniu jednostkowych kosztów 
własnych. Należy zaznaczyć, że poziom wskaźnika rentowności obrotu zależy 
w znacznym stopniu od charakteru działalności badanego przedsiębiorstwa, 
Wysokość wskaźnika rentowności obrotu w  dużym stopniu zależna jest od 
przyjętych kategorii zysku w  jego obliczeniu. Do obliczenia wskaźnika ren-
towności obrotu wykorzystuje się zysk brutto, netto, a także zysk operacyjny. 
Wymienione kategorie zysku różnią się między sobą wielkością i pojemnością, 
co ma niewątpliwy wpływ na poziom wskaźnika rentowności sprzedaży. 

Dla wskazania wpływu procesów logistycznych na kształtowanie się ren-
towności wyszczególnić należałoby te wskaźniki, które w głównej mierze mają 
na nie wpływ, a należą do nich (Skowronek, Sarjusz-Wolski 2995, s. 248): 
–  koszty logistyki (KL), jako część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa (K),
–  wartość środków trwałych zaangażowanych w  procesach logistycznych 

(MTL), jako  część składowa majątku trwałego przedsiębiorstwa (MT),
–  wartość zapasów rzeczowych (MZ), jako część składowa majątku obrotowego 

(MO).
Przyjmując, że koszty całokształtu działalności przedsiębiorstwa (K) sta-

nowić będą sumę dwóch składników: kosztów pozostałych (KP) oraz kosztów 
procesów logistycznych (KL), obliczyć można zysk jako różnicę przychodów do 
sumy kosztów logistyki i kosztów pozostałych, przyjmując następującą formułę: 

 Z = P – (KP + KL) (1)

Uwzględniając wymienione składniki rentowności obrotu można zapisać 
wzór o następującej formule:

 RO =
P – (K

P
P + KL) × 100 

 (2)

gdzie:
RO – wskaźnik rentowności obrotu, 
P – przychody ze sprzedaży.
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Z tak przedstawionego wzoru można ustalić, jaki udział mają koszty pro-
cesów logistycznych w zysku i jaki wywierają wpływ na rentowność sprzedaży. 

Drugim wskaźnikiem pomiaru efektywności działalności przedsiębiorstwa 
jest wskaźnik rentowności majątku (aktywów). Wielkość i  struktura zaso-
bów majątkowych przedsiębiorstwa powinna być dostosowana do realizacji 
zadań i  racjonalnego wykorzystania majątku, bo od tego w  dużym stopniu 
zależy wielkość wyniku finansowego, a przede wszystkim od długości cyklu 
produkcyjnego. 

Na ogół niższą marżą zysku zadowalają się przedsiębiorstwa, których cykl 
produkcyjny jest krótki. Wyższą marżę zysku na sprzedaży starają się reali-
zować przedsiębiorstwa o długim cyklu produkcyjnym, w którym występują 
z reguły wysokie koszty zamrożenia kapitału. 

Wskaźnik rentowności obrotu uwzględnia w obliczeniach koszty działal-
ności. Wskaźnik ten określa efekt finansowy działalności przedsiębiorstwa 
w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. W związku z tym reagują 
one szczególnie silnie na zmiany w poziomie kosztów własnych.

Czynnikami wpływającymi na poziom rentowności sprzedaży są:
–  jednostkowe koszty wytwarzania poszczególnych produktów,
–  ilość sprzedanych produktów, pozwalających na uzyskanie efektów skali, 

wyrażających się w relatywnej obniżce kosztów stałych,
–  rodzaj działalności przedsiębiorstwa i związana z nimi jednostkowa rentow-

ność produktów,
–  struktura asortymentowa produktów,
–  polityka cenowa,
–  polityka doboru źródeł finansowania,
–  polityka podatkowa przedsiębiorstwa. 

Zasadniczym walorem wskaźników rentowności majątku jest to, że 
uwzględniają one wykorzystanie zaangażowanych zasobów majątkowych. 
Rosnący poziom tego wskaźnika oznacza maksymalizację obrotu i  obniż-
kę kosztów własnych oraz racjonalne gospodarowanie majątkiem własnym 
i obrotowym. 

W zasobach logistycznych jest zaangażowany znaczny majątek przedsię-
biorstwa, w postaci obiektów magazynowych i ich wyposażenia służącego do 
manipulacji i magazynowania towarów. Znaczącą wartość mają także środki 
transportu wewnętrznego i zewnętrznego, systemy informatyczne zapewniające 
współpracę w  łańcuchach dostaw z  dostawcami i  odbiorcami. Generuje to 
z  jednej strony koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją tego majątku, 
a z drugiej optymalnego wykorzystania tego majątku, ażeby zwrócił się zain-
westowany kapitał. Obszary wpływu zarządzania logistyką na strukturę mająt-
kowo-kapitałową i na wynik finansowy są powiązane ze wskaźnikami stopnia 
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zwrotu (rentowności) z zainwestowanego kapitału. Wskaźnik ten jest często 
stosowanym miernikiem oceny efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie. 

Wskaźnik rentowności majątku możemy również zapisać jako iloczyn 
rentowności obrotu i szybkości obrotu majątku (Skowronek, Sarjusz – Wolski 
2995, s. 248), przyjmując formułę: 

 RM = × Z × 100
P

P
MT + MO

  (3)

gdzie:
RM – rentowność majątku, 
Z – zysk, 
MT – wartość majątku trwałego, 
MO – wartość majątku obrotowego.

Podobnie jak w  przypadku obliczania wskaźnika rentowności obrotu 
i  wyodrębniania kosztów przedsiębiorstwa dla ukazania wpływu procesów 
logistycznych na rentowność, wyróżnić można wartość środków trwałych za-
angażowanych w procesy logistyczne (MTL) i majątek obrotowy ze szczególnym 
uwzględnieniem zapasów rzeczowych (MZ).

Uwzględniając te zmiany obliczyć można rentowność majątku według 
formuły:

 RM = P – (KP + KL) × 100
MTP + MTL + MOP + MZ

 (4)

gdzie:
MTP + MTL – majątek trwały, 
MOP + MZ – majątek obrotowy.

Dzięki tak skonstruowanemu wzorowi można przeprowadzić analizę, 
w  jaki sposób koszty logistyki wpływają na wskaźnik rentowności majątku, 
a jednocześnie ustalić wpływ majątku trwałego i obrotowego zaangażowanego 
w  procesy logistyczne. Ponadto można odpowiedzieć, do jakiego momentu 
celowe jest ponoszenie kosztów przeznaczonych na logistykę, a również kiedy 
następuje przeinwestowanie w systemy logistyczne przedsiębiorstwa.

Realizowane procesy logistyczne wywołują mniej lub bardziej sprawny ob-
rót gospodarczy, szybszą lub wolniejszą akumulację zysku, zamrożenie kapitału 
w cyklu gospodarczym, powstawanie zapasów na różnych etapach przepływu 
materiałowego, poziom obsługi klienta rzutujący na wielkość sprzedaży.

Dla ustalenia wpływu szybkości obrotu majątku przydatne będzie zapisanie 
wskaźnika rentowności majątku jako iloczyn rentowności obrotu i szybkości 
obrotu majątku, przyjmując następującą formułę:
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 RM = ×P – (KP + KL) × 100 P
P MTP + MTL + MOP + MZ

 (5)

W celu ustalenia wpływu poszczególnych elementów procesów logistycz-
nych na rentowność majątku w poszczególnych okresach czasu można posłużyć 
poniższymi wzorami:

ΔRM = RM2 – RM1

RM2 = ×P2 – (KP2 + KL2) × 100 P2

P2 MTP2 + MTL2 + MOP2 + MZ2

RM1 = ×P1 – (KP1 + KL1) × 100 P1

P1 MTP1 + MTL1 + MOP1 + MZ1

Wskaźnik rentowności majątku w  toku porównań w  czasie wykazywać 
może niekiedy znaczne skoki, które wynikają ze zmiany w  stanie majątku 
(również majątku przeznaczonego na zabezpieczenie procesów logistycznych). 
Takie zmiany najczęściej występują np. przy zakończeniu większej inwestycji. 
Jest on także narażony na zakłócenia metodologiczne. Wskaźnik ten repre-
zentuje zupełnie inną wartość w zależności od tego, czy w obliczeniach znaj-
dują się zastosowane wartości brutto, czy też netto środków trwałych. Poziom 
wskaźnika, zależy ponadto od zakresu uwzględnionych składników majątku 
trwałego i obrotowego. Każde ograniczenie zakresu składników majątku pod-
wyższa wskaźnik i odwrotnie – jego rozszerzenie obniża go. Jest jednak zasadą, 
żeby uwzględniać w obliczeniach wszystkie składniki majątku pozostającego 
w  dyspozycji przedsiębiorstwa. Uzasadnione także może być dokonywanie 
w toku analizy korekty inflacyjnej wyniku finansowego roku ubiegłego, przy 
uwzględnieniu wskaźnika inflacji roku bieżącego.

Wpływ logistyki na rentowność kapitału jest bardzo duży, gdyż decyduje 
on z jednej strony o wysokości zysku netto, z drugiej jednak determinuje część 
kosztów stałych i zmiennych, będących aktywami własnymi przedsiębiorstwa. 
Dlatego można powiedzieć, iż o  tym, jak przedstawiać się będzie wskaźnik 
kapitału własnego, decydować będzie w  pewnym sensie proces logistyczny. 
Wpływa on bowiem zarówno na licznik, jak i  mianownik przedstawionego 
wzoru. Dla ukazania wpływu logistyki na zysk, można wyodrębnić z kosztów 
ogólnych, koszty logistyczne i zależność tą przedstawić następująco:

 Z = P – (KP + KL) – S 

gdzie S to straty nadzwyczajne.
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Z tak sformułowanego wzoru można już wskazać pewne zależności pomię-
dzy wartością sprzedaży a kosztami zmiennymi i zapasami logistycznymi oraz 
zależności między zapasami a należnościami i gotówką. Podobnie należałoby 
dokonać rozdzielenia aktywów własnych firmy i  wyróżnić majątek trwały 
i obrotowy, a w nim udział majątku biorącego udział w procesach logistycznych:

M = MT + MO 

MT = MTP + MTL

 MO = MOP + MZ 

gdzie:
MT – majątek trwały, 
MTP – majątek trwały przedsiębiorstwa ogółem, 
MTL – majątek logistyki, 
MO – majątek obrotowy, 
MOP – majątek obrotowy przedsiębiorstwa, 
MZ – zapasu zarządzane w procesach logistycznych. 

 MWŁ = (MTPWŁ + MTLWŁ) + (MOPWŁ + MZWŁ) 

gdzie:
MWŁ – majątek własny przedsiębiorstwa, 
MTPWŁ – majątek trwały, własny przedsiębiorstwa, 
MTLWŁ – majątek trwały, własny zarządzany w procesach logistycznych,
 MOPWŁ – majątek obrotowy, własny przedsiębiorstwa, 
MZWŁ – zapasy własne utrzymywane w ramach procesów logistycznych.

Na podstawie powyższych wzorów obliczyć można wskaźnik rentowności 
kapitału własnego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ten wzór pro-
cesów logistycznych, wg. następującej formuły:

 RK = P – (KP + KL) – S × 100
MTPWŁ + MTLWŁ + MOPWŁ + MZWŁ

  (6) 

Podobnie jak w przypadku wskaźnika rentowności majątku przy zastoso-
waniu powyższego wzoru obliczyć można wpływ szybkości obrotu majątku 
własnego logistyki na ten wskaźnik, jak również ustalić zmiany wskaźnika 
w różnych okresach. 

Przy obliczeniu tego wskaźnika w liczniku uwzględnia się zarówno zysk 
netto, jak i zysk brutto przypadający na działalność gospodarczą, natomiast 
w mianowniku stan zatrudnienia.
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W  procesach logistycznych jest zatrudnionych wielu pracowników, co 
powoduje wysokie koszty pracy i wymaga śledzenia efektywności wykonywanej 
przez nich pracy. 

Celem określenia wpływu logistyki na ten wskaźnik wzór ten należało-
by przekształcić i  dokonać podziału na zatrudnionych w  logistyce i  ogółem 
w przedsiębiorstwie, co przedstawia następująca formuła:

 RZ = Z
WO + WL

 (7)

gdzie
RZ – wskaźnik rentowności zatrudnienia, 
WO – zatrudnienie w przedsiębiorstwie ogółem, 
WL – zatrudnieni przy procesach logistycznych.

Jest to jednak przedstawienie statycznej analizy rentowności, w której nie 
da się wykazać związku pomiędzy wzrostem nakładów na rozwijanie systemu 
logistycznego a wzrostem rentowności.

Odpowiedź na współzależność pomiędzy rozwojem tego systemu a zwięk-
szeniem rentowności może dać analiza dynamiczna, pod warunkiem jednak, 
że w  okresie objętym analizą dokonywałyby się istotne zmiany dotyczące 
rozwoju logistyki. Wychodząc więc od pierwotnego wzoru należałoby dokonać 
następującego porównania:

R1< R1+1< R1+n, 

przy założeniu KP = constans lub KP < KL wobec tego, poszczególne wcześniej 
wymienione wskaźniki rentowności badać należy w sposób analogiczny:

RO
1< RO

1+1< RO
1+n 

przy założeniu KP = constans lub KP < KL,

RM
1< RM

1+1< RM
1+n 

przy założeniu MTP, MOP = constans lub MTP, MOP < MTL, MZ,

RK
1< RK

1+1< RK
1+n 

przy założeniu MTPWŁ, MOPWŁ = constans lub MTPWŁ, MOPWŁ < MTLWŁ, MZWŁ

RZ
1< RZ

1+1< RZ
1+n 

przy założeniu WO = constans lub WO < WL.
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Dlatego też zastosowanie wskaźnika rentowności w ujęciu dynamicznym 
pozwoli na stwierdzenie, w jakim stopniu inwestowanie w logistykę wpływa 
na rozwój firmy i jego rentowność.

Przedstawione wzory wskaźników rentowności są przykładami pomiaru 
wpływu logistyki na rentowność przedsiębiorstw, ale również i innych orga-
nizacji gospodarczych. Powyższe wzory mogą być odpowiednio zmieniane 
i rozbudowywane, ze względu na potrzeby prowadzonych analiz, a ich wyniki 
podstawą do optymalizowania procesów logistycznych.

Podsumowanie
Każde przedsiębiorstwo prowadzi działalność biznesową w celu osiągnięcia 

korzyści gospodarczych oraz zwiększenia swojej wartości ekonomiczno–ryn-
kowej. Potrzeba bycia efektywnym, elastycznym i  innowacyjnym jest obecnie 
w biznesie czymś oczywistym, a wynika z podstawowego mechanizmu rynko-
wego, jakim jest konkurencja. Rynek eliminuje najmniej efektywne podmioty 
gospodarcze, a o  ich funkcjonowaniu decyduje zysk i rachunek ekonomiczny. 
Systematyczne wkomponowywanie koncepcji zarządzania logistycznego w strate-
gie zarządzania przedsiębiorstwem poprawia efektywność prowadzonych działań. 
Efektywność wyrażona w wymiarze operacyjnym może być przedstawiona jako 
wskaźniki rentowności, które są podstawą oceny gospodarności, czyli sprawności 
i efektywności działań firmy. Menadżerowie „muszą” modernizować i udoskona-
lać istniejące procesy logistyczne, gdyż w swojej doskonałości te procesy generują 
(co jest oczywiste) i koszty. Optymalizacja procesów logistycznych polegać będzie 
na eliminowaniu i obniżaniu pewnych grup kosztów występujących w całym 
systemie zarządzania łańcuchem dostaw. Usprawnianie procesów logistycznych 
w nowoczesnym, globalnym przedsiębiorstwie może odbywać się tylko wówczas, 
gdy posiada się pełną wiedzę, której dostarczają wskaźniki rentowności. 

Przedstawione w artykule metody pomiaru rentowności działalności logi-
stycznej, pozwalają ocenić sprawność procesów logistycznych przedsiębiorstwa 
w danym okresie czasu oraz stać się platformą przyszłych badań do obniżania 
kosztów logistycznych.
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Measure Profitability in Supply Chain Management

Summary

Logistics system costs are generated by logistics processes. Assuming that 
the internal effects of the logistics system are the sum of the effects resulting 
from the reduction in costs, their reference to the costs of the logistics system 
will in fact determine the ratio of savings achieved as a result of the improvement 
of the system the total costs of its operation. Efficiency expressed operating 
dimension can be presented as profitability indicators. They have become 
the basis for assessing the economy, i.e. the efficiency and efficiency of each 
company’s activities. The logistics strategies adopted and the level of efficiency 
of logistics system activities affect the profitability of the company on multiple 
levels and in different ways. Profitability is a properly calculated financial result 
of the company’s business and can occur as profitability or deficit. Conducting 
a profitability analysis, you can mainly refer to the production past, but with 
the help of a profitability analysis, it is also possible to measure and determine 
the future efficiency of the company and thus estimate the company’s ability 
to generate profit in the following years. An assessment of the effectiveness 
of logistics processes on the company’s financial result can be carried out: in 
absolute terms, i.e. by comparing how logistics affects the company’s profit and 
relative volumes by means of profitability indicators.

The aim of the article is to present methods for measuring the profitability 
of logistics activities.

Key words: profitability, profitability indicators, supply chain manage-
ment, efficiency
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