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BADANIE PRODUKTYWNOCI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
W PRZEDSIÊBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
1. Wprowadzenie
W zarz¹dzaniu coraz wiêksze znaczenie ma logistyka.
W przedsiêbiorstwach podejmuje siê dzia³ania w zakresie
logistyki, które poprawiaj¹ efektywnoæ produkcji. Jednym
ze wskaników efektywnoci jest produktywnoæ. Mo¿e
ona byæ mierzona dla przedsiêbiorstwa jako ca³oci lub na
kolejnych poziomach szczegó³owoci. Produktywnoæ
przedsiêbiorstwa, definiowana jako stosunek produkcji
sprzedanej do poniesionych na ni¹ zasobów, odzwierciedla
efektywnoæ wykorzystanych zasobów.
Zagadnienie produktywnoci jest szczególnie istotne dla
przedsiêbiorstw, gdy¿ pozwala oceniæ stan ich rozwoju oraz
wp³yw poszczególnych dzia³ów, stanowisk itp. na wyniki.
D¹¿y siê do zwiêkszania produktywnoci tak samo jak kategorii pokrewnych, np. wydajnoci, skutecznoci, rentownoci itp. W pewnym stopniu pojêcia te s¹ ze sob¹ powi¹zane.
Istnieje w literaturze wiele wskaników produktywnoci,
jednak zdawkowo potraktowany jest wp³yw logistyki i jej
elementów na produktywnoæ. Istniej¹ wskaniki oceny
dzia³añ zwi¹zanych z gospodark¹ materia³ow¹, produkcj¹,
zaopatrzeniem, magazynowaniem itp., które wp³ywaj¹ na
produktywnoæ logistyki oraz ca³ego przedsiêbiorstwa, jednak brak jest wskazania, jaki jest ich udzia³ w ca³oci. Artyku³ ma na celu kompleksowe przedstawienie wskaników
produktywnoci, które pozwalaj¹ oceniæ procesy logistyczne
w tym aspekcie.
Pomiar produktywnoci procesów logistycznych oraz ustalenie ich wp³ywu na produktywnoæ ca³kowit¹ przedsiêbiorstwa powinien odbywaæ siê w kilku etapach (rys. 1).
Ustalenie wskaników produktywnoci pozwoli okreliæ

obszar logistyki, który ma najwiêkszy wp³yw na wyniki dla
przedsiêbiorstwa. Pierwszy etap to zapoznanie siê z zadaniami realizowanymi w przedsiêbiorstwie, drugi to wybór mierników i wskaników, na podstawie których realizowany jest
etap trzeci, czyli wyznaczanie produktywnoci. W ostatnim
etapie dokonujemy analizy produktywnoci i wyznaczamy
wp³ywaj¹ce na ni¹ kluczowe obszary.
2. Produktywnoæ procesów logistycznych
Produktywnoæ jest to stosunek wielkoci produkcji wytworzonej i sprzedanej (dostarczanej do klienta) w rozpatrywanym okresie do iloci wykorzystywanych i/lub zu¿ytych
w tym okresie zasobów wejciowych. Produktywnoæ
dzieli siê na ca³kowit¹ oraz cz¹stkow¹. Ca³kowita produktywnoæ jest to stosunek ca³kowitej iloci produkcji do
³¹cznej iloci zasobów zu¿ytych lub wykorzystywanych do
jej wytworzenia. Zale¿noæ tê obrazuje wzór [4]:
(1)
gdzie:
Pi  produktywnoæ ca³kowita w okresie i;
t, r = 1,2, ;
T  rodzaje produktów wytwarzanych przez system;
Qoti  iloæ produktów rodzaju t wyprodukowana i dostarczona do odbiorców w okresie i;
poti  cena jednostkowa produktu rodzaju t uzyskiwana
w okresie i;

Rys. 1. Etapy analizy produktywnoci procesów logistycznych i ich wp³ywu na produktywnoæ przedsiêbiorstwa
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R  rodzaje zasobów zu¿ywanych/wykorzystywanych
przez system;
QIri  iloæ zasobu wejciowego rodzaju r zu¿ywana (wykorzystywana) w okresie i;
pIri  koszt jednostkowy zasobu rodzaju r p³acony w okresie i.

W literaturze znaleæ mo¿na wiele wskaników pozwalaj¹cych wskazaæ stosunki nak³adów do efektów. Najczêciej
rozró¿niamy nastêpuj¹ce produktywnoci cz¹stkowe [1, 5]:
- kapita³u, czyli stosunek produkcji do nak³adów kapita³owych,
- energii, czyli stosunek produkcji do nak³adów energii,
- materia³ów, czyli stosunek produkcji do nak³adów materia³owych,
- pracy, czyli stosunek produkcji do nak³adów pracy w postaci zasobów ludzkich.
Pomiar wskaników produktywnoci w przedsiêbiorstwie,
czyli ilorazu dwóch wartoci, przy posiadaniu odpowiednich informacji, nie odpowiada na pytanie: Czy jest to dobry poziom, czy z³y? Dopiero porównanie konkretnego
wskanika w czasie lub porównanie z innymi wskanikami
daje obraz sytuacji w przedsiêbiorstwie.
Bior¹c pod uwagê przedsiêbiorstwo produkcyjne, H.Ch.
Pfohl [7] zaproponowa³ podzia³ logistyki na podsystemy,
tak jak na rysunku 2. Analizuj¹c ten rysunek widaæ, ¿e wyró¿niono logistykê zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji
oraz magazyn  jako ogniwo ³¹cz¹ce kolejne podsystemy
ze sob¹. Podzia³ na takie podsystemy jest odpowiedni dla
przedsiêbiorstw produkcyjnych i dlatego autorzy przyjêli
taki w³anie podzia³ jako mo¿liwie najlepszy.
Zarz¹dzanie logistyk¹ w przedsiêbiorstwie polega na odpowiednim sterowaniu procesami zakupowymi, przep³ywu
materia³ów i zapasów oraz dystrybucji. Ka¿dy z tych procesów zawiera dzia³ania podejmowane w celu realizacji
odpowiednich zadañ, które w literaturze s¹ dosyæ obszernie
opisane, miêdzy innymi w [2, 3].
Produktywnoæ w logistyce jest prezentowana w literaturze
zdawkowo. Kilku autorów [6, 10, 11] porusza tê tematykê,

jednak wskaniki proponowane przez nich odnosz¹ siê bardziej do poszczególnych zadañ realizowanych w ramach
podsystemów logistycznych ni¿ ca³ych podsystemów.
W celu wyznaczenia, w dalszych etapach analizy, wp³ywu
poszczególnych podsystemów na produktywnoæ przedsiêbiorstwa niezbêdne jest wyznaczenie ich produktywnoci.
Ocena wskaników produktywnoci umo¿liwia przede
wszystkim [4]:
- formu³owanie planów strategicznych przedsiêbiorstwa,
- ocenê wyników osi¹ganych przez przedsiêbiorstwo w porównaniu z innymi przedsiêbiorstwami, zw³aszcza w ramach tej samej bran¿y,
- identyfikacjê s³abych miejsc, tzn. obszarów dzia³ania,
które charakteryzuj¹ siê nisk¹ produktywnoci¹ i wymagaj¹ usprawnienia,
- obserwacjê trendów zmian wskaników produktywnoci,
dziêki czemu mo¿liwe jest wprowadzenie mechanizmów wczesnego ostrzegania o ewentualnych zagro¿eniach i szansach dla firmy,
- formu³owanie programów poprawy produktywnoci,
- powi¹zanie polityki wynagrodzeñ przedsiêbiorstwa z produktywnoci¹ jego jednostek,
- dostarczenie informacji zwrotnej o skutkach wprowadzonych programów poprawy produktywnoci.
3. Propozycja zbioru wskaników produktywnoci dla
procesów logistycznych

Przegl¹d literatury w zakresie wskaników produktywnoci
pozwoli³ na utworzenie wskaników, które uwzglêdniaj¹
procesy logistyczne. Pomiaru i analizy dokonywaæ mo¿na
na ró¿nych poziomach szczegó³owoci. Zgodnie z rysunkiem 3. wyró¿nia siê poziom najwy¿szy, czyli produktywnoæ ca³ego przedsiêbiorstwa, mierzon¹ jako stosunek produkcji sprzedanej i zu¿ytych zasobów do produkcji. Ni¿szy
poziom to produktywnoci szczegó³owe, wród których wyró¿nia siê wykorzystane zasoby podzielone na: materia³y,
energiê, pracê oraz kapita³. S¹ to najczêciej wymieniane

Rys. 2. Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych wed³ug faz przep³ywu towarów w logistyce przedsiêbiorstwa
dla przedsiêbiorstwa produkcyjnego [7]
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Rys. 3. Produktywnoæ w przedsiêbiorstwie produkcyjnym z uwzglêdnieniem podsystemów logistycznych
zasoby anga¿owane w procesach produkcji. Istot¹ artyku³u
s¹ poszczególne produktywnoci cz¹stkowe, definiowane
w odniesieniu do podsystemów logistycznych wystêpuj¹cych na najni¿szym poziomie.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e produktywnoæ materia³ów jest zbie¿na z produktywnoci¹ materia³ów dla podsystemu produkcji.
Wynika to z faktu, i¿ materia³y zastosowane do produkcji
wyrobów s¹ zu¿ywane tylko w tym podsystemie. Zaopatrzenie jest odpowiedzialne za ich dostarczenie, dystrybucja
zajmuje siê sprzeda¿¹, natomiast magazyn tylko przechowywaniem. Pozosta³e trzy rodzaje produktywnoci mo¿na
podzieliæ na wskazane wczeniej podsystemy logistyczne.
Przedsiêbiorstwa nie prowadz¹ ewidencji danych w podziale na podsystemy logistyczne, jednak¿e przygotowanie
ich do analizy w wiêkszoci przypadków polega na zagregowaniu odpowiednich danych w okrelone grupy.
Produktywnoæ materia³ów mierzy siê jako stosunek produkcji wytworzonej i sprzedanej do zaanga¿owanych materia³ów. Tak samo oblicza siê produktywnoæ materia³ów
dla podsystemu produkcji. W zwi¹zku z tym, badanie produktywnoci dla podsystemów zaopatrzenia, dystrybucji
oraz magazynu powinno odbyæ siê w kontekcie strat materia³owych. Wskaniki zaproponowane do analizy materia³ów przedstawione s¹ w tabeli 1. Jednak¿e, nie w ka¿dym
przedsiêbiorstwie bêdzie mo¿liwoæ ich wyznaczenia. Wynika to z braku danych przesz³ych. Wtedy nale¿y wprowadziæ
odpowiednie zasady ewidencjonowania, które pozwol¹
w przysz³oci uzyskaæ potrzebne dane. Analiza tego wskanika i poszukiwanie mo¿liwoci poprawy produktywnoci
powinne byæ realizowane w sytuacji, gdy maj¹ one najwiêkszy wp³yw na produktywnoæ ca³ego przedsiêbiorstwa.
Produktywnoæ kapita³u, czyli zaanga¿owanych aktywów
obrotowych i rodków trwa³ych do wytworzenia sprzedanych produktów mo¿e byæ analizowana dla ka¿dego podsystemu logistycznego osobno. Wskaniki, które u³atwi¹
pomiar zosta³y zebrane w tabeli 2.
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Jako rodzaj kapita³u mo¿na zastosowaæ podzia³ na aktywa
obrotowe i rodki trwa³e. Analizuj¹c bardziej szczegó³owo,
mo¿na wyró¿niæ: budowle, grunty, infrastrukturê, maszyny
i urz¹dzenia wykorzystywane w procesie produkcyjnym,
rodki transportu, materia³y i zapasy, gotówkê itp. Takie
ujêcie autorzy przedstawili w artykule [8].
Tabela 3 przedstawia wskaniki produktywnoci pracy
z uwzglêdnieniem podzia³u na podsystemy logistyczne.
Zaprezentowano zestaw wskaników, który jest uniwersalny dla produktywnoci pracy oraz podsystemów logistycznych, wyró¿nionych w ramach zasobu, jakim jest praca.
Ró¿nica polega tylko na podstawieniu odpowiednich wartoci zgodnie z uwagami w tabeli.
W przypadku przedsiêbiorstw mo¿emy wyró¿niæ wiele
róde³ energii. Zaliczamy do nich miêdzy innymi energiê:
elektryczn¹, ciepln¹, j¹drow¹, gazow¹, s³oneczn¹ i wiatrow¹. W zwi¹zku z tym, proponuje siê stosowanie wskaników produktywnoci, które uwzglêdniaj¹ energiê jako
zu¿ywany zasób w podziale na podsystemy logistyczne.
Propozycja takich wskaników zosta³a przedstawiona w tabeli 4, a szczegó³owo opisano je w pracy [9].
4. Pomiar produktywnoci na wybranym przyk³adzie
Produktywnoæ przeanalizowana zostanie na przyk³adzie
przedsiêbiorstwa zajmuj¹cego siê produkcj¹ wyrobów mleczarskich. Jest to redniej wielkoci firma produkuj¹ca na
zamówienia sieci handlowych, takich jak: Bierdonka, Kaufland, Netto, Tesco, ¯abka.
We wskanikach wykorzystano przede wszystkim miernik
w postaci przychodów ze sprzeda¿y jako wyra¿enie produkcji sprzedanej. Wszystkie wskaniki zosta³y przeanalizowane wartociowo, w zwi¹zku z czym s¹ one bezwymiarowe. Analiza dotyczy lat 2012-2013. Dane zebrano za
okres 18. miesiêcy.
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Tab. 1. Produktywnoæ materia³ów w podsystemach logistycznych

Tab. 2. Produktywnoæ kapita³u

Tab. 3. Produktywnoæ pracy w podsystemach logistycznych
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Tab. 4. Produktywnoæ energii w podsystemach logistycznych
4.1. Produktywnoæ kapita³u
Kapita³y s¹ zestawiane w przedsiêbiorstwie za pomoc¹
kwartalnych sprawozdañ i dlatego te¿ zostan¹ one przeanalizowane w takich okresach. Wyznaczono produktywnoæ
kapita³u w oparciu o wykorzystanie aktywów w odniesieniu do przychodów ze sprzeda¿y (rys. 4). W analizowanym
okresie wykonano piêæ sprawozdañ.
Produktywnoæ kapita³u (PK) jest na najni¿szym poziomie
z analizowanych, jednak¿e w porównaniu z innymi wskanikami, które s¹ analizowane w dalszej czêci artyku³u,
przyjmuje jedne z najwy¿szych wartoci. Produktywnoæ
kapita³u obrotowego (PKO) jest ni¿sza od produktywnoci
kapita³u trwa³ego (PKT). Z punktu widzenia przedsiêbiorstwa jest dobrze, gdy produktywnoæ rodków trwa³ych
jest tak wysoka. W dalszej czêci badañ analizie zostanie
poddana produktywnoæ kapita³u w podziale na podsystemy logistyczne.
4.2. Produktywnoæ materia³ów
W przedsiêbiorstwie badano produktywnoæ materia³ów
w oparciu o zu¿ycie surowców oraz przychody ze sprzeda¿y.
Z uwagi na ró¿norodne jednostki surowców analiza zosta³a
oparta na danych wartociowych. Rysunek 5. przedstawia
produktywnoæ materia³ów (PM) oraz produktywnoæ ca³kowit¹ (PC) przedsiêbiorstwa. Produktywnoæ ta jest przede
wszystkim zwi¹zana z podsystemem produkcji. Dlatego na
tym etapie badañ, przeanalizowano tylko ten wskanik.
Produktywnoæ materia³ów jest zbli¿ona do produktywnoci ca³ego przedsiêbiorstwa. Utrzymuj¹ siê mniej wiêcej na
tym samym poziomie. W miesi¹cach, w których wystêpuje
spadek produktywnoci ca³kowitej zauwa¿alny jest spadek
wykorzystania materia³ów. Taka sama obserwacja dotyczy
wzrostu wskaników. W ostatnich badanych miesi¹cach
spada produktywnoæ przedsiêbiorstwa oraz materia³ów.
4.3. Produktywnoæ pracy
Do obliczeñ wykorzystano wynagrodzenia wraz z narzutami w poszczególnych podsystemach. Z zatrudnionych pracowników w firmie wydzielono osoby, które s¹ zwi¹zane
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z procesami: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz magazynowania. Na podstawie wzorów z tabeli 2 obliczono
wskaniki produktywnoci:
1) przedsiêbiorstwa (PC),
2) pracy (PP),
3) pracy podsystemu zaopatrzenia (PPZ),
4) pracy podsystemu produkcji (PPP),
5) pracy podsystemu dystrybucji (PPD),
6) pracy magazynu (PPM).
Wyniki zaprezentowano na rysunku 6. W badanym okresie
najbardziej zbli¿ona do produktywnoci pracy jest produktywnoæ dla podsystemu produkcji. Oznacza to, ¿e jest taka
sama proporcja pomiêdzy przychodami a kosztami ogólnymi i przychodami a kosztami zatrudnienia osób wykonuj¹cych procesy produkcyjne. Produktywnoæ pracy podsystemów: zaopatrzenia, dystrybucji i magazynu ma podobny
trend. Dla wszystkich analizowanych wskaników w 10.
miesi¹cu odnotowano znacz¹cy spadek w porównaniu do
poprzednich miesiêcy. Jest to wynik spadku przychodów ze
sprzeda¿y o 22 % w porównaniu do 9. miesi¹ca. Wzrost produktywnoci w kolejnym miesi¹cu zwi¹zany jest ze wzrostem przychodów o 54 % w porównaniu z 10. miesi¹cem.
Produktywnoæ pracy utrzymuje siê na sta³ym poziomie.
Najwiêksza zmiennoæ zatrudnienia wystêpuje w podsystemie produkcji i kszta³tuje siê na poziomie 6%. Pozosta³e
dzia³y maj¹ stabilne zatrudnienie. Zatrudnienie w produkcji
zale¿ne jest od wielkoci produkcji wynikaj¹cej ze zleceñ
od firm zewnêtrznych. Zmiennoæ produktywnoci pracy
kszta³tuje siê na poziomie 10%.
4.4. Produktywnoæ energii
W przedsiêbiorstwie korzysta siê z dwóch róde³ energii:
gazu oraz energii elektrycznej. Jako miernik do wyznaczania produktywnoci wykorzystano wartoæ zu¿ytej energii
wyra¿onej w z³. Na podstawie wzorów z tabeli 3 obliczono
wskaniki produktywnoci:
1) energii (PE),
2) energii podsystemu zaopatrzenia (PEZ),
3) energii podsystemu produkcji (PEP),
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Rys. 4. Produktywnoæ kapita³u

Rys. 5. Produktywnoæ przedsiêbiorstwa oraz produktywnoæ materia³ów
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4) energii podsystemu dystrybucji (PED),
5) energii magazynu (PEM).
Z uwagi na du¿¹ ró¿nicê w wynikach i ma³¹ czytelnoæ
wykresu, wyniki zaprezentowano na dwóch kolejnych rysunkach (rys. 7-8). Przeanalizowanie rysunków dotycz¹cych produktywnoci pozwala stwierdziæ, ¿e podsystem
zaopatrzenia charakteryzuje siê najwy¿sz¹ produktywnoci¹ energii. Oznacza to, ¿e najlepiej wykorzystuje zasób,
jakim jest energia. W rzeczywistoci jest to spowodowane
niskim udzia³em w zu¿yciu energii. Dzia³ ten zu¿ywa oko³o
0,1% ca³ej pobieranej energii w przedsiêbiorstwie. Wynika
to z faktu, ¿e powierzchnia istniej¹cego stanowiska biurowego wynosi oko³o 12 m2. W dalszej analizie powinno siê
pomijaæ ten podsystem, poniewa¿ nie ma w nim du¿ej mo¿liwoci poprawy produktywnoci. Ta sama uwaga dotyczy
te¿ podsystemu dystrybucji.
Najwiêksza produktywnoæ energii dla przedsiêbiorstwa zanotowana zosta³a w miesi¹cu 11., czyli w styczniu 2013
roku. W tym miesi¹cu odnotowano najni¿sze zu¿ycie energii
elektrycznej w analizowanym okresie 18 miesiêcy, co wp³ynê³o pozytywnie na wynik produktywnoci. Energia elektryczna stanowi rednio 66% ogólnego zu¿ycia energii.

Produktywnoæ energii dla podsystemów: produkcji i magazynu jest najbardziej zbie¿na z produktywnoci¹ wykorzystania zasobu w postaci energii. wiadczy to o zale¿noci produktywnoci energii od produkcji.
5. Podsumowanie i kierunki dalszych badañ
Produktywnoæ kapita³ów zosta³a przeprowadzona w oparciu o aktywa trwa³e i obrotowe. Wynika to z braku prowadzonych analiz w przedsiêbiorstwie w podziale na podsystemy logistyczne. W dalszych badaniach podjête zostan¹
próby przeanalizowania kapita³u zwi¹zanego z produkcj¹
i pozosta³ymi dzia³ami.
Produktywnoæ materia³ów jest bardzo podobna do produktywnoci ca³kowitej. Dlatego w dalszych etapach badañ nale¿y ustaliæ wagowo, jaki wp³yw maj¹ poszczególne produktywnoci cz¹stkowe na produktywnoæ ca³kowit¹. Nale¿y
równie¿ przeanalizowaæ produktywnoæ materia³ów zgodnie
z propozycj¹ przedstawion¹ w tym artykule, czyli pod k¹tem
strat materia³owych oraz podjêcie próby ich eliminacji.
Produktywnoæ pracy ma przebieg podobny do produktywnoci przedsiêbiorstwa. Produktywnoæ energii nie jest

Rys. 7. Produktywnoæ energii (PE) oraz dla podsystemów: produkcji i magazynu

Rys. 8. Produktywnoæ energii dla podsystemów zaopatrzenia i dystrybucji
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zbie¿na z produktywnoci¹ ca³kowit¹, w zwi¹zku z tym ma
na ni¹ ma³y wp³yw. W dalszej analizie przy poszukiwaniu
kluczowych podsystemów, wp³ywaj¹cych na produktywnoæ przedsiêbiorstwa, mo¿na pomin¹æ analizê wykorzystania energii w przedsiêbiorstwie.
Wzrost wskanika produktywnoci w czasie oznacza coraz
lepsze wykorzystywanie analizowanych zasobów. Analiza
wskaników w czasie pozwoli³a zauwa¿yæ nieznaczny spadek produktywnoci w ostatnich badanych miesi¹cach.
Po etapie ustalania wag, przeanalizowane zostan¹ dzia³ania, jakie s¹ realizowane w podsystemie, który ma najwiêkszy wp³yw na produktywnoæ, co pozwoli na jej szybsze
zwiêkszenie.
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can be classified into subsystems. However, there is no account of the processes as a whole and attempts to assess the
impact of these subsystems on the productivity of the company.
The paper is a division of logistics processes at the subsystems: supply, production, distribution and storage. Only
material productivity is consistent with the productivity of
the production subsystem. Productivity is divided into partial productivity such as capital, materials, labor and energy. Productivity in the company of the dairy industry has
been examined. The analysis shows that the materials productivity of the production subsystem results are most similar to the productivity of the company. It should be analyzed in detail what affects the rate and determine an action
plan to improve productivity.
Further studies should determine the weight of the impact
of the partial productivity for company productivity and the
weight of the impact of logistics subsystems for partial productivity. This will indicate which areas of logistics have
the most impact on company productivity.
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ANALYSIS PRODUCTIVITY OF LOGISTICS PROCESSES IN MANUFACTURING COMPANY
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Abstract:
Aim of article is to provide indicators of productivity of in
logistics processes. Many authors dealing with productivity
does not introduce productivity of logistics processes. There are indicators for the tasks performed in companies that
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