
Robert Dmuchowski
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

METODY BADAŃ ANALITYCZNYCH JAKO 
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Streszczenie: Źródłem odkrywania i kształtowania nowych potencjałów i efektów korzyści eko-
nomiczno-rynkowych stało się poszukiwanie nowych metod zarządzania. Metodą pozwalającą 
na kompleksowe zarządzanie wszystkimi powiązanymi działaniami przepływu materiałów i dóbr 
od źródeł zaopatrzenia do użytkownika wyrobów gotowych jest logistyka, rozumiana jako no-
woczesna koncepcja zarządzania. Stała się ona motorem racjonalizowania działań przedsiębior-
stwa w obszarze zintegrowanych przepływów towarów i informacji, w których stawiane cele dążą 
do minimalizowania kosztów, a strategie ukierunkowane są na czas, jakość, elastyczność i inno-
wacyjność. Istotą tak pojmowanego zarządzania logistycznego jest zaoferowanie potencjalne-
mu klientowi określonej ilości towarów, o odpowiedniej jakości, we właściwym czasie i miejscu. 
Optymalizowanie takich zadań logistyki odbywa się według dwóch podstawowych kryteriów:

-  maksymalizowania poziomu oferowanej obsługi logistycznej przy założonej wielkości 
kosztów,

- minimalizowania kosztów logistycznych dla założonego poziomu obsługi.
Ważnym problemem dla menadżerów firm jest nadmierna podaż towarów w stosunku do 

popytu, chcąc więc utrzymać odpowiedni poziom rentowności prowadzonych działań gospodar-
czych należy dążyć do obniżania całkowitych kosztów. Logistyka jako dziedzina nauki, która 
zajmuje się skupianiem w jednym miejscu organizacji wszystkich funkcji związanych z przepły-
wem dóbr rzeczowych, utrzymaniem zapasów, jak również przekazywaniem strumieni informa-
cji, gdzie czynnikiem determinującym te działania jest wysoki poziom satysfakcji klienta – jest 
nowoczesnym zarządzaniem stwarzającym możliwość obniżania ogólnych kosztów. Problemem 
jest jednak wskazanie metody, za pomocą której zbadać można byłoby zależności między zarzą-
dzaniem logistycznym a obniżką całkowitych kosztów, a tym samym zbadać wpływ logistyki na 
rozwój firmy i jej rentowność.

W artykule podjęta została próba przedstawienia pewnej uniwersalnej metody pozwalają-
cej badać zależności między działaniami logistycznymi a efektywnością funkcjonowania firmy.

Słowa kluczowe:  metody zarządzania, przepływ materiałów, przepływ dóbr, logistyka, 
elastyczność, innowacyjność, optymalizacja zaopatrzenia.

Istota i zadania procesu zarządzania logistycznego

W ostatnich latach zauważa się ciągły wzrost produkcji, co po części jest 
wynikiem globalizacji, ale również zmian w technikach i technologiach produk-
cji. Zaostrzająca się konkurencja na rynku, zwłaszcza pod wpływem masowego 
wchodzenia coraz to innych przedsiębiorstw oraz szybkie zmiany w zachowaniu 
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się konsumentów doprowadziły do sytuacji, że szefowie firm zaczęli poszukiwać 
nowych sposobów zwiększających rentowność firm. Źródłem odkrywania i kształ-
towania nowych potencjałów i efektów korzyści ekonomiczno-rynkowych stało się 
poszukiwanie nowych metod zarządzania. Metodą pozwalającą na kompleksowe 
zarządzanie wszystkimi powiązanymi działaniami przepływu materiałów i dóbr od 
źródeł zaopatrzenia do użytkownika wyrobów gotowych jest logistyka rozumiana 
jako nowoczesna koncepcja zarządzania.

Stała się ona motorem racjonalizowania działań przedsiębiorstwa w obszarze 
zintegrowanych przepływów towarów i informacji, w których stawiane cele dążą do 
minimalizowania kosztów, a strategie ukierunkowane są na czas, jakość, elastycz-
ność i innowacyjność1.

Pomimo takiego orientowania się nie należy zapominać, że nadal jedynym 
i podstawowym miernikiem oceny działalności każdego przedsiębiorstwa jest pro-
duktywność i rentowność, od których w znacznej mierze zależy to, czy dane przed-
siębiorstwo podejmie działalność produkcyjną i czy później będzie ją kontynuować.

Ostra rywalizacja o klienta sprawiła, że zarządzanie logistyczne postrzegane 
jest jako narzędzie walki konkurencyjnej oraz element integrujący rynek i firmy na 
nim działające. Stąd widoczne są działania przedsiębiorstw nakierowane na wkom-
ponowywanie sfery logistyki w struktury zarządzania marketingowego.

Podejście marketingowe do logistyki zakłada efektywną i wydajną alokację za-
sobów pomiędzy poszczególnymi elementami marketingu, tj.: produkcję, cenę, pro-
mocję i dystrybucję, w taki sposób, który prowadzi do osiągnięcia w długim okresie 
jak największych zysków, przy założeniu pełnej satysfakcji klientów.

Istota tak pojmowanego zarządzania sprowadza się do zaoferowania klientowi 
określonej ilości towarów, o odpowiedniej jakości, we właściwym czasie i miejscu. 
Optymalizowanie takich zadań logistyki odbywa się według dwóch podstawowych 
kryteriów:

– maksymalizowania poziomu oferowanej obsługi logistycznej przy założonej 
wielkości kosztów logistycznych,

– minimalizowania kosztów logistycznych dla założonego poziomu obsługi.
Ważnym problemem dla menadżerów wielu firm we współczesnym świecie jest 

nadmierna podaż towarów w stosunku do popytu. Coraz trudniej jest sprzedać wy-
produkowany wyrób, w związku z czym, chcąc utrzymać odpowiedni poziom rentow-
ności prowadzonych działań gospodarczych należy dążyć do obniżania całkowitych 
kosztów. Koszty są związane z przepływami rzeczowymi i stanowią 10–40% wartości 
sprzedaży2. Jest to zarazem ta grupa kosztów, w której tkwią największe możliwo-
ści znaczących oszczędności, dlatego też istotną rolę w procesie osiągania przewagi 
konkurencyjnej ma możliwość redukcji kosztów, szczególnie wówczas, gdy możliwo-
ści ekspansji rynkowej są obecnie bardzo ograniczone i niezwykle kosztowne. Lo-

1 J. Coyle, E. Bardi, J. Langley, Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002, s. 41.
2 A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa 2010, s. 78.
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gistyka jako jedna z nauk o zarządzaniu wskazuje na konieczność kompleksowego 
spojrzenia na koszty, które powstają w przedsiębiorstwie. Na zasadzie tej oparte są 
trzy koncepcje: globalnych kosztów logistycznych, współzależności kosztów oraz 
unikanie suboptymalizacji. Koncepcja globalnych kosztów logistycznych zakłada, 
że wszystkie działania przedsiębiorstwa, które dotyczą przepływu dóbr i usług, po-
winny być traktowane całościowo. Z tych kosztów najczęściej wyróżnia się następu-
jące koszty: utrzymania zapasów, zakupów zaopatrzeniowych, realizacji zamówień, 
składowe i transportowe. Koncepcja współzależności kosztów jest rozwinięciem kon-
cepcji globalnych kosztów logistycznych i uzasadnia konieczność kompleksowego 
spojrzenia na koszty logistyczne. Wskazuje ona, że poszczególne grupy kosztów są 
ze sobą nierozerwalnie połączone, tzn.: zmiana w jednym z ich składników wywołuje 
wzrost, spadek, bądź brak zmian w pozostałych. Nałożenie na siebie tych dwóch 
koncepcji wskazuje, że zadaniem logistyki jest znalezienie takiego wariantu kosztów, 
żeby w efekcie otrzymać najniższe, globalne koszty logistyczne. Decydowanie się 
na optymalizowanie każdego ze składników kosztów z osobna prowadzi do zjawi-
ska suboptymalizacji, tj. sytuacji, w której wysiłki skierowane na obniżenie kosztów 
w każdym z elementów indywidualnie, z punktu widzenia systemu jako całości nie 
dają najniższego możliwego poziomu globalnych kosztów. Występuje taka sytuacja 
w przedsiębiorstwach, w których nie stosuje się zasad zarządzania logistycznego, 
a dominuje tradycyjny model.

Rozwój logistyki jako zintegrowanej koncepcji zarządzania spowodował zmini-
malizowanie kosztów przedsiębiorstwa prowadząc do podniesienia jego rentowności 
poprzez redukcję kosztów przepływu oraz kosztów utrzymania zapasów. Ze względu 
na szeroki zakres działań logistycznych konieczne jest wielokryteriowe ujęcie kosz-
tów, po to, aby łatwo było wskazać te elementy kosztów, na które należy zwracać 
szczególną uwagę przy podejmowaniu działań zmierzających do redukcji kosztów 
globalnych. Szerokie ujęcie kosztów wg różnych kryteriów pozwala na podejmowanie 
skutecznych działań logistycznych spełniających postulat minimalizowania kosztów 
globalnych, a nie tylko wybranej grupy kosztów poprzez działania skoordynowane. 
Chodzi bowiem o to, aby redukcji jednych kosztów nie towarzyszył wzrost jednego 
lub grupy innych kosztów.

Elastyczne koordynowanie przepływu surowców i materiałów gotowych jest 
strategicznym celem zarządzania logistycznego, nakierowanym na dostosowywanie 
procesów wytwórczych wymogom i oczekiwaniom klientów. Dlatego też tworzenie 
modelu logistycznego powinno mieć orientację rynkową, tzn. taką, która uwzględ-
niałaby zmiany zachodzące na rynku danych dóbr i usług, związane z istniejącym 
i prognozowanym popytem oraz o elastyczności i zdolności samokontroli działań 
związanych z badaniem rynku. Przedsiębiorstwa spełniające warunki wg nowocze-
snych zadań zarządzania logistycznego to takie, które na tyle potrafią skoordynować 
działania poszczególnych służb odpowiedzialnych za badania rynkowe oraz dosto-
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sować je do tych wymagań rynku, aby elastyczność przedsiębiorstwa była niemal 
doskonała.

Formą pozyskania klientów jest sprzedaż towarów charakteryzujących się wy-
soką jakością. W dobie globalnej konkurencji tylko przedsiębiorstwo, które w od-
powiednim czasie potrafi wyprodukować pożądany przez klienta wyrób, wysokiej 
jakości, może liczyć się na rynkach. Można więc powiedzieć, że obsługa klienta zaj-
muje szczególne miejsce w zarządzaniu logistycznym3. Poprawiając jakość obsługi, 
firma otacza się coraz większą grupą lojalnych i stałych klientów, a to z kolei prowa-
dzi do umocnienia pozycji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa przyjmujące zasadę, 
że czas i jakość produkcji to elementy sprzyjające pozyskiwaniu klientów nie tylko 
odnoszą korzyści ze zwiększonego udziału w zysku, ale także są czynnikami, które 
eliminują powstawanie wielu kosztów związanych z naprawianiem wielu błędów 
wynikających z niskiego poziomu obsługi. Koszt pozyskania klienta jest od kilku 
do kilkunastu razy większy niż koszt jego utrzymania. Argument ten przez wiele lat 
nie trafiał do świadomości menadżerów, gdyż kosztów utraconych możliwości nie 
można wykazać np. w bilansie firm.

Wpływ zarządzania logistycznego na rentowność firmy  
– metody badań

Podstawowym celem przy długookresowym planowaniu rozwoju firmy jest 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: które obszary inwestowania prowadzą do uzyska-
nia planowanych wyników finansowych?

Przyjmując założenie, że w sferze produkcji dokonano niemal wszystkiego 
w racjonalizowaniu jej, co jest po części wynikiem zmian w technikach i technolo-
gii produkcji – logistyka jako koncepcja nowoczesnego zarządzania stała się źró-
dłem odkrywania i kształtowania nowych możliwości i efektów, jak również korzy-
ści ekonomiczno-rynkowych. Jako szczególna metoda zarządzania kompleksowo 
zajmująca się powiązaniami działań przepływu materiałów i dóbr od źródeł za-
opatrzenia do użytkownika wyrobów gotowych, stała się sposobem pozwalającym 
na zwiększenie rentowności firm, a jednocześnie zaczęła odgrywać istotną rolę 
w procesie osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku. Nie ma wątpliwości i jest 
to teza, która nie wymaga udowadniania, że zwiększenie sprawności funkcjonowa-
nia firmy poprzez skracanie czasu dostaw, zmniejszenie zapasów magazynowych, 
sprawne gromadzenie i szybki dostęp do informacji przyczyniają się do zmniejsza-
nia kosztów produkcji, a zatem i zwiększają rentowność.

Wciąż jednak pozostaje pytanie o metody kwantyfikowania korzyści w wyniku 
usprawniania tych dziedzin, które w całości uznaje się za zarządzanie logistyczne.

3 M. Ciesielski, Logistyka w biznesie, Warszawa 2006, s. 44.



179METODY BADAŃ ANALITYCZNYCH JAKO ELEMENT STRATEGII...

Pewną różnicą jest przeprowadzenie logicznego procesu myślowego polegają-
cego na stwierdzeniu, że jeżeli powstanie zdarzenie A to z pewnością wywoła sku-
tek B. Główny nacisk należy położyć na to, aby odpowiedzieć, jakie koszty należy 
ponieść na wywołanie zjawiska A dla uzyskania spodziewanego efektu o wielkości 
B i temu służyć ma poszukiwanie odpowiednich metod badawczych, które zastąpić 
ma powyżej opisane domniemanie.

Brak jest uniwersalnej metody, która mogłaby opisywać ogół zjawisk i jedno-
cześnie obarczona byłaby tak małym błędem, że uznać ją można byłoby za w pełni 
wiarygodną. Stąd potrzeba wyodrębnienia i pogrupowania kosztów w posiadające 
takie cechy, dla których możliwe jest przyjęcie szczegółowych metod badawczych 
nie obciążonych wadami miar uniwersalnych.

Wśród naukowców zajmujących się teorią logistyki znaleźć można wiele ro-
dzajów podziałów kosztów. Tak więc według E. Wolgramma, przedstawiciela firmy 
A. T. Kearney zajmującej się m.in. badaniami wpływu logistyki na obniżanie cał-
kowitych kosztów, na koszty logistyczne składają się koszty transportu, magazy-
nowania, administracji i zamrożonego kapitału4. Według K. Kowalskiej głównymi 
kosztami logistycznymi są koszty transportu i magazynowania5.

Żadnemu z tych podziałów z formalnego punktu widzenia nie można nic zarzu-
cić. Bez wątpienia dla rentowności przedsiębiorstwa znaczenie ma całość ponoszo-
nych kosztów. Z punktu widzenia jednak strategii logistycznej w centrum zaintere-
sowania pozostają te koszty, na które poprzez zarządzanie logistyczne wywiera się 
największy wpływ. Można więc powiedzieć, że istnieje grupa kosztów neutralnych 
z punktu widzenia podejmowania decyzji w procesie zarządzania logistycznego.

Dla wiarygodności obliczeń i wyboru przyjętej metody badawczej, wybór grup 
kosztów składających się na koszty logistyczne determinowane będzie sposobem 
gromadzenia danych w konkretnym przedsiębiorstwie. Sposób zaś gromadzenia 
danych zależy głównie od charakteru produktu wytwarzanego w przedsiębiorstwie. 
Dla wiarygodności obliczeń mniejsze znaczenie będzie miało szczegółowe groma-
dzenie danych w firmach wytwarzających jednorodne produkty, natomiast szczegó-
łowość prowadzonej ewidencji będzie miała kapitalne znaczenie dla wiarygodności 
badań w zakładzie wytwarzającym produkty bardziej złożone.

Dlatego też najbardziej celowe wydaje się przyjęcie następującego podziału 
kosztów logistycznych:

a) koszty transportu związane z zaopatrzeniem w surowce i dystrybucja wyro-
bów gotowych,

b) koszty magazynowania surowców i wyrobów gotowych,
c) koszty utrzymania punktów sprzedaży,
d) koszty zamrożonego kapitału,
e) koszty administracji.
4 G. Lichocik, Rola logistyki w przedsiębiorstwie, „Rzeczpospolita” 1998, nr 3, s. 10.
5 K. Kowalska, Logistyka. Analiza całkowitego kosztu w procesach logistycznych, Poznań 2009, 

s. 341.
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Pamiętać jednak trzeba, że redukcja kosztów globalnych nie jest celem samym 
w sobie, byłaby to metoda na osiągnięcie wysokich wskaźników rentowności w krót-
kim czasie, lecz przynosząca trudne do określenia korzyści i szkody z punktu wi-
dzenia strategii firmy. Dlatego też należy koncentrować się na ilości i strukturze 
kosztów jednostkowych metodami pozwalającymi na wskazanie źródeł ich pocho-
dzenia i ich redukcji metodami organizacyjnymi, nie tracąc z pola widzenia celów 
rynkowych. Nie zawsze zwiększenie kosztów globalnych, np. zwiększenie nakładów 
na programy badania rynków, zwiększać musi koszty przypadające na jeden wyrób 
zakładając, że spełniają swoją rolę, tzn. następuje wzrost produkcji, inaczej mówiąc 
chodzi tu o ponoszenie takich nakładów, które powodują zwiększenie wydajności. 
Charakterystycznym zjawiskiem (przy wzroście wydajności pracy) jest towarzyszą-
cy wzrostowi jednostki nakładu więcej niż proporcjonalny wzrost sprzedaży.

W interesujących nas obszarach kosztów uznanych za logistyczne, wyodrębnić 
można współczynnik kosztochłonności i wskazać można obszary, gdzie zadziałać 
można metodami logistycznymi.

Przyjmując następującą postać współczynnika kosztochłonności logistycznej:
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gdzie:
M

LOG – liczba jednostek nakładów np. (tonokilometry, m2 powierzchni),
C

LOG – cena jednostkowa np. (tonokilometry, m2),
P  – liczba produktów, materiałów,
P

C – cena jednostkowa w złotych.

Uwzględniając dokonany podział kosztów logistycznych:
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gdzie:
W

KT
 – współczynnik transportochłonności,

M
TI – liczba tonokilometrów (tkm)

C
TI – cena 1 tkm

6 Opracowanie własne na podstawie W. Gabrusewicz. Rachunkowość zarządcza, Warszawa 
2002, s. 301–317.



181METODY BADAŃ ANALITYCZNYCH JAKO ELEMENT STRATEGII...

   1

1

n

MI MI
i

KM n

J CJ
i

M C
W

P P

=

=

×
=

×

∑

∑
 (2)

gdzie:
W

KM – współczynnik kosztów magazynowania,
M

MI – liczba m2 powierzchni magazynowej,
C

MI – koszt 1m2 magazynu
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gdzie:
W

KZ – współczynnik zamrożenia kapitału,
M

KZ – ilość zapasów,
C

KZ – cena jednostkowa zapasów
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gdzie:
W

KA – współczynnik administracji,
M

KA – liczba zatrudnionych pracowników,
C

KA – średnie wynagrodzenie.

Współczynnik kosztów logistycznych będzie więc miał postać:

W
KLOG 
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7)

Opracowując więc strategię logistyczną firmy należy mieć na uwadze, żeby 
współczynnik kosztów logistycznych w okresie po wprowadzeniu strategii był 
mniejszy niż współczynnik okresu bazowego, czyli:

W
KLOG

1 > W
KLOG

1+n

Podstawowym kryterium wyboru przy badaniu współczynnika transporto-
chłonności będzie odpowiedź na pytanie: czy kupić usługę transportową, czy też 
ponosić koszty transportu własnego?
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Przy założeniu, że zakład korzysta z własnego transportu o kosztach jednost-
kowych K

TWI
 i kupuje usługi transportowe na rynku K

TOI
, to cena jednostkowa trans-

portu wynosi:

1

n

TWI OI
i

TI
T

K T
C

M
=

+
=
∑

wtedy

TW
TWI

TW

KC
M

=           TO
TOI

TO

KC
M

=  

Przy kształtowaniu się następującej relacji C
TWI ≥ C

TOI oznaczać będzie, że 
opłacalne jest utrzymywanie własnego transportu.

W istocie układanie się tych relacji zależeć będzie zarówno od czynników ryn-
kowych (wielkość podaży usług transportowych), jak i intensywności wykorzysty-
wania transportu własnego. Ostatecznie też o wyborze określonego sposobu wy-
konywania transportu decydować będzie nie tylko układanie się relacji cenowych, 
ale również i inne uwarunkowania pozacenowe, wynikające z korzyści posiadania 
transportu własnego (np. utrzymywanie stałej kontroli nad pojazdem) lub korzyści 
płynących z korzystania z usług obcych przewoźników (np. przystosowanie taboru 
do sezonowości popytu).

Jak z tego widać, układanie się relacji kosztów jest zaledwie wstępem w pro-
cesie podejmowania strategicznych decyzji. Poznanie ich jest jednak warunkiem 
niezbędnym do dokonania prawidłowego wyboru.

Postać przyjętego współczynnika kosztów magazynowania pozwala wskazać 
elementy działania zmierzające do obniżenia tych kosztów. Zwiększenie obrotowo-
ści towarów będzie miało wpływ na obniżenie kosztów magazynowych przypada-
jących na jednostkę wyrobów. Zakładając, że cena 1m2 powierzchni magazynowej 
jest niezmienna, to zmniejszyć koszty przypadające na wyrób można poprzez skró-
cenie czasu przebywania towaru w magazynie, a tam, gdzie jest to tylko możliwe 
wyeliminowanie w ogóle potrzeby magazynowania towaru jako pośredniego etapu 
dostawy.

Myśląc o redukcji magazynowania działać można dwutorowo:
1. Zwiększenie rotacji towarów w magazynie (ograniczeniem będzie długość 

trwania cyklów produkcji wyrobów).
2. Wyeliminowanie całkowitej potrzeby magazynowania towaru (decydować 

tutaj będzie porównanie kosztów związanych z tworzeniem nowoczesnego 
systemu informatycznego i kosztów utworzenia dodatkowych powierzchni 
magazynowych).
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Istotnym problemem zwłaszcza w sferze produkcji jest zamrożenie środków 
obrotowych poprzez utrzymywanie nadmiernych zapasów. Ważne tu jest porówna-
nie kosztów alternatywnych znane pod pojęciem „trade off”, czyli „coś za coś”7. 
Nadmiernie gromadzone zapasy powodują, z jednej strony, zamrożenie środków ob-
rotowych, które mogą być wykorzystane w innych sferach działalności lub też powo-
duje konieczność zaciągania wysokich kredytów obrotowych i poprzez to obciążanie 
wyniku finansowego kosztami operacji finansowych. Z drugiej jednak strony, brak 
odpowiednich zapasów powoduje kosztowne przestoje w produkcji, konieczność in-
terwencyjnych dostaw, co zawsze pociąga za sobą koszty związane z nieracjonalnym 
wykorzystaniem powierzchni ładunkowych, środków transportowych. Uzasadniona 
wielkość zapasów magazynowych będzie więc taka, która uwzględnia długość trwa-
nia cyklu produkcji i możliwość formowania całościowych ładunków, czyli swojego 
rodzaju kompromis pomiędzy wymienionymi kosztami alternatywnymi.

Wzrost bądź zwolnienie środków (kapitałów) zaangażowanych w zapasach, 
obok skutku bezpośredniego wpływa na wzrost lub obniżkę tych pozycji kosztów, 
które zmieniają się proporcjonalnie do wielkości zapasów.

Kwoty zwolnionych bądź związanych kapitałów w zapasach w okresie bada-
nym w stosunku do okresu ubiegłego możemy obliczyć wg następującej formuły8:

2
1

2
Z

O
Z M

M
PM −=∆

gdzie:
Mz  –  wartość zwolnionych (związanych) kapitałów zaangażowanych w za-

pasach,
P

2 –  przychody (obrót) z całokształtu działalności przedsiębiorstwa w okre-
sie badanym,

W
O1 – wskaźnik obrotu zapasów w okresie bazowym,

M
Z2 – przeciętna wartość zapasów w okresie badanym.

Spełnienie ogólnego postulatu, tzn. uzyskanie korzyści w wyniku zwolnienia 
kapitałów zaangażowanych w zapasach nastąpi przy zachowaniu warunku, że zapa-
sy zostaną utrzymane na poziomie ustalonego zapasu bezpieczeństwa.

Dla ustalenia takiego zapasu przyjąć można jeden z dwóch istniejących modeli

Model stałego punktu zamawiania:

R = B + Z,

gdzie:
B – zapas bezpieczeństwa,
Z – zapas niezbędny do zaspokojenia popytu.

7 K. Grzybowska, Podstawy logistyki, Warszawa 2010, s. 141.
8 T. Trus, Ekonomia logistyki, Warszawa 2010, s. 172.
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Model stałego odstępu między zamówieniami:

365∗=
D

EWZP

gdzie
P  – liczba dni między przeglądami,
D  – zużycie roczne,
EWZ – zamówienie o ustalonej wielkości.

Naturalnie, każdy z tych dwóch modeli modyfikowany może być poprzez kon-
kretne warunki dostaw istniejące w firmie.

Podane formuły obliczania współczynników kapitałochłonności służyć mogą 
bardziej szczegółowemu badaniu sfer powstawania kosztów przy założeniu jednak, 
że gromadzone dane (analityka księgowa) pozwolą na takie szczegółowe badania 
i tu np. na współczynnik kapitałochłonności transportu składać się mogą współ-
czynniki cząstkowe9:

W
KT 

= W
CKA 

+ W
CKP 

+ W
CKM 

+ W
CKIN 

+ W
CKUF

,

gdzie:
W

CKA –  współczynnik kosztów amortyzacji zaangażowanych w procesach logi-
stycznych,

W
CKP –  współczynnik kosztów pracy stanowiących iloczyn zatrudnionych 

w procesach logistycznych i przeciętnego wynagrodzenia,
W

CKM – współczynnik kosztów zużycia materiałów, paliw i energii,
W

CKIN – współczynnik innych kosztów przepływu,
W

CKUF – współczynnik kosztów zewnętrznych.

Podobne zasady będą miały zastosowanie przy innych pozostałych współczyn-
nikach kosztochłonności: magazynowania (W

KM
), zamrożonego kapitału (W

KZ
), 

administracji (W
KA

).
Wskaźniki rentowności pokazują zależności zmian rentowności od działań 

podejmowanych w sferze zarządzania logistycznego, nie dają jednak odpowiedzi 
jakiego typu konkretne działania mają wpływ na zwiększenie tych wskaźników. 
Znając formuły kosztochłonności można rozwinąć wzór dotyczący wskaźnika ren-
towności.

Procesy logistyczne wywierają wszechstronny wpływ na ekonomikę przedsię-
biorstwa, w rezultacie kształtując jego wynik finansowy. Ocenę wpływu procesów 
logistycznych na wynik finansowy można przeprowadzić w wielkościach względ-
nych za pomocą wskaźników rentowności:

• wskaźnik rentowności obrotu (sprzedaży),
• wskaźnik rentowności majątku,

9 J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, IIiM, Poznań 2009, s. 47–91
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• wskaźnik rentowności kapitału własnego,
• wskaźnik rentowności zasobów osobowych.
Podstawowym kryterium rozróżniania tych wskaźników jest podstawa odnie-

sienia zysku.

Wzór na rentowność ma postać:

ZR
P

=

gdzie:
Z – zysk,
P – przychód

Dla wykazania wpływu procesów logistycznych na kształtowanie się rentowno-
ści wyszczególnić należy te składniki, które w głównej mierze mają na nie wpływ10. 
Należą do nich:

• koszty logistyki (K
log

) jako część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa (K)
• wartość środków trwałych zaangażowanych w procesach logistycznych (M

tl
) 

jako część składowa majątku trwałego przedsiębiorstwa (M
t
),

• wartość zapasów rzeczowych (M
z
) jako część składowa majątku obrotowego 

(M
o
).

Przyjmując, że koszty całokształtu działalności przedsiębiorstwa (K) stanowić 
będą sumę dwóch składników: kosztów pozostałych (K

p
) oraz kosztów logistyki 

(K
log

), obliczyć można zysk jako różnicę przychodów do sumy kosztów logistyki 
i kosztów pozostałych, czyli:

Z = P – (K
p
 + K

log
)

Wykorzystując przedstawione wcześniej formuły kosztochłonności, można 
rozwinąć wzór na obliczanie rentowności:

( ) 100P LOGP K KR
P

− + ×
=

Przyjmując, że K
log

 = W
KLOG 

x P

( 100P KLOGP K WR
P

− + ×
=

W
KLOG

 = [(W
KT

 x P) + (W
KM 

x P) + (W
KZ

 x P) + (W
KA

 x P)]

Ze względu na to, że przedstawione wskaźniki rentowności nie pozwalają wy-
kazać zależności między wzrostem nakładów na rozwijanie systemu logistycznego 

10 C. Skowronek, Z. Syrjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa 1995, s. 248.



186 ROBERT DMUCHOWSKI

a wzrostem rentowności, należy je przedstawić w sposób dynamiczny, zakładając, 
że w okresie objętym analizą dokonywałyby się istotne zmiany dotyczące rozwoju 
logistyki. Wychodząc więc od pierwotnego wzoru należałoby dokonać następujące-
go porównania:

R1 < R1+1 < R1+n, przy założeniu

K
p 
= constans lub K

p
< K

log

Analiza dynamiczna rentowności spełniać będzie postulat R1 < R1+1 < R1+n , 
przy założeniu następującej relacji współczynników kosztów logistycznych:

W
KLOG

1 > W
KLOG

1+1 > W
KLOG

1+n

Zadziałanie na jeden z elementów współczynnika W
KLOG

 powodować będzie 
zmiany w rentowności odpowiadające udziałowi tego elementu w grupie kosztów 
logistycznych. Natomiast zadziałanie na więcej lub wszystkimi elementami powo-
dować będzie skumulowany efekt i odpowiednio większą poprawę wskaźnika ren-
towności.

Obserwacja układu prezentacji kosztów logistyki, zwłaszcza w literaturze za-
chodniej, pozwoliła na dokonanie wydzielenia podstawowych grup kosztów w ukła-
dzie zagregowanym obejmującym: transport, magazynowanie, zapasy i administra-
cja. Taki podział stał się wystarczający do zaprezentowania uniwersalnej metody 
obliczania wpływu zarządzania logistycznego na rentowność przedsiębiorstwa 
i wskazanie miejsc powstawania nadmiernych kosztów logistycznych, których eli-
minację bądź znaczne ograniczenie można uzyskać stosując nowoczesne metody 
zarządzania.

Przedstawione metody pomiaru są jednym z przykładów pomiaru wpływu lo-
gistyki na rentowność przedsiębiorstwa. Powyższe wzory mogą być odpowiednio 
zmieniane i rozbudowywane na potrzeby prowadzonych analiz, a ich wyniki mogą 
stać się podstawą do tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych systemów logi-
stycznych przedsiębiorstw.
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Methods of analytic research as a strategy element of logistic 
management

Summary: Searching for the new methods of management became the source of discovering and 
shaping the new potential and effects of the economic and market profits. Logistics, understood 
in terms of modern management is the method which allows for thorough managing all material 
and goods traffic between the source of supply finished products users. It became the driving 
force of streamlining enterprise operations in the field of integrated flows of goods and infor-
mation which aim at minimizing costs and the strategies are directed at time, quality, flexibility 
and ingenuity. The essence of the logistics in such a meaning is to offer the potential recipient 
a specified amount of the products with the particular quality at the right place and time. The 
optimization of such logistic assignments proceeds according to two basic criteria:

- maximizing the level of the offered logistic service assuming the cost extent,
- minimizing logistic costs for the required service level.
Excessive supply in relation to demand is an important issue for the managers. Only by re-

ducing overall costs can the appropriate level of profitability be maintained.
Logistics as a discipline which deals with focusing all the functions associated with the flow 

of goods, maintaining the stocks and communicating the stream of information in one place, 
taking into account the client’s satisfaction as the major factor, is modern management enabling 
reduction in overall costs.

A problem which appears is to point out the method which allows to examine dependence 
of logistic management on the reducing overall costs as well as to examine the influence of logis-
tics on the company development and its profitability.

An attempt to present a universal method of examining the influence of logistics on the ef-
fectiveness of company functioning is made in this article.

Key words:  methods of business administration, material transfer, product transfer, logistics, 
flexibility, innovativeness, supply optimization.




