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Synopsis. Celem artykułu było dokonanie oceny efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem w Polsce. W badaniu 
zastosowano główną, parametryczną stochastyczną metodę SFA i weryfi kacyjną  nieparametryczną deterministyczną 
metodę DEA. Dla obydwu modeli uzyskano porównywalne wyniki. Na podstawie wyników analiz przeprowadzonych 
przy wykorzystaniu podejścia stochastycznego, jak i deterministycznego wykazano, iż średni wskaźnik efektywności 
za 2008 rok w badanej próbie osiągnął poziom ok. 0,25, co wskazuje na znaczne możliwości zwiększenia efektów 
przy wykorzystaniu danego poziomu nakładów. W badanej próbie stwierdzono występowanie kilku liderów oraz 
dużego odsetka przedsiębiorstw nieefektywnych, silnie odbiegających pod względem efektywności od wyznaczo-
nych benchmarków.

Wstęp
Pomiar efektywności gospodarowania podmiotów gospodarczych należy do najważniejszych problemów 

ich analizy i oceny. Najczęściej stosowanymi metodami oceny efektywności są metody jednowymiarowej 
analizy, np. wskaźniki fi nansowe. Trend ten widoczny jest wśród prac dotyczących m.in. sektora przemy-
słu spożywczego [Drożdż 2005, Urban 2005]. Do wyznaczenia efektywności przedsiębiorstw stosowane 
są jednak coraz częściej nieklasyczne metody: parametryczne (oparte na modelach ekonometrycznych) i 
nieparametryczne (bazujące na programowaniu liniowym). Wskazać można prace dotyczące oceny efektyw-
ności przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej [Gołębiowski i in. 1999], produkcji roślinnej gospodarstw 
[Jurek, Świtłyk 2002], gospodarowania w rolnictwie [Świtłyk 1999], gospodarstw towarowych [Bieńkowski 
i in. 2005] oraz przedsiębiorstw młynarskich [Jarzębowski 2010]. Również w badaniach zagranicznych 
znaleźć można liczne przykłady zastosowań nieklasycznych metody w analizie sektora rolno-spożywczego. 
Badano m.in. efektywność i produktywność gospodarstw w: Finlandii [Lansink i in. 2002],  Niemczech (w 
Brandenburgii) [Balmann, Czach 2001] i Hiszpanii [Aldaz, Millan 2003]. 

W kwestii opracowań z zakresu efektywności przedsiębiorstw agrobiznesu w literaturze polskiej, jak 
i zagranicznej zauważalna jest luka badawcza. Szczególny niedosyt wzbudzają badania – a zasadniczo 
ich brak – dotyczące oceny efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem. 

Metodyka badań
Do oceny efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem w Polsce zastosowano, jako główną  pa-

rametryczną metodę stochastyczną  (SFA ang. Stochastic Frontier Analysis) i jako weryfi kacyjną  de-
terministyczną nieparametryczną metodę (DEA ang. Data Envelopment Analysis). Metody te zostały 
wybrane ze względu na ich coraz częstsze stosowanie w badaniach efektywności przedsiębiorstw na 
całym świecie. Do wyznaczenia efektywności jednostek decyzyjnych – DMU (ang. Decision Making 
Unit) – wśród podejść parametrycznych najczęściej wykorzystywana jest SFA, natomiast wśród nie-
parametrycznych metoda DEA. W Polsce metoda DEA, w porównaniu do SFA, cieszy się większym 
zainteresowaniem badaczy. Przy zastosowaniu metody DEA nie zachodzi potrzeba określenia funkcyjnej 
zależności pomiędzy efektami i nakładami, a więc nie defi niuje się krzywej produkcji. Wyznaczana jest 
natomiast krzywa będąca obwiednią wszystkich obserwowanych kombinacji efektów i nakładów. Me-
toda ta, oprócz rankingu, dostarcza szczegółowych wyników odnośnie efektywności technicznej, jak i 

* Praca naukowa fi nansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy nr N N112 049737 
pt. Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlu zbożem w Polsce.



33Ocena efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem przy wykorzystaniu metody SFA i DEA

efektywności skali poszczególnych DMU. Z drugiej strony DEA ma również wady, do których należy 
przede wszystkim pominięcie szumów statystycznych mających wpływ na ostateczną wartość wskaźni-
ka efektywności (jednocześnie wartości odstające w dużym stopniu wpływają na wyniki). W metodzie 
DEA nie jest możliwe dokonanie statystycznej oceny istotności wyznaczonych wartości. W zależności 
od specyfi kacji modelu (np. model zorientowany na nakłady bądź efekty) otrzymywane są różne wyniki 
efektywności. Jednocześnie dobór odpowiedniego modelu jest raczej sprawą intuicji eksperckiej, nie ma 
bowiem możliwości przeprowadzenia testów statystycznych w tym zakresie [Bezat 2011]. 

W literaturze znaleźć można podejście mówiące, iż w przypadku występowania szumów statystycz-
nych w analizowanej próbie zastosowanie metody SFA przeważa nad metodą DEA. Kolejnym elementem 
przemawiającym za metodą SFA jest fakt, iż pozwala ona na statystyczną analizę istotności uzyskanych 
wyników. SFA pozwala jednak na uwzględnienie tylko jednego efektu, co w przypadku DEA zasadniczo 
nie jest ograniczone. SFA, w odniesieniu do poszczególnych obiektów, dostarcza jedynie wartość wskaźnika 
efektywności technicznej, badacz nie uzyska natomiast informacji np. o efektywności skali poszczególnych 
obiektów [Bezat 2009]. Zaletą obu metod jest możliwość stworzenia jednoznacznego rankingu sprawności 
gospodarowania badanych obiektów przez ich wzajemne porównanie [Cantner i in. 2007].

Ze względu na szersze zainteresowanie metodą DEA wśród polskich badaczy oraz jej bardziej 
szczegółowe opisanie w literaturze polskojęzycznej, główna uwaga poświęcona została stochastycznej 
parametrycznej metodzie SFA. 

Wprowadzenie do metody SFA
Producent jest to podmiot gospodarczy, który zbiór nakładów przekształca pod względem formy bądź 

lokalizacji w zbiór efektów. Natomiast relację pomiędzy nakładami i efektami obrazuje funkcja lub jak 
podają Fried, Lovell i Schmidt  funkcja jest tą relacją [Fried i in. 1993]. Również badanie efektywności 
wymaga przyjęcia funkcji opisującej zależność między nakładami a efektami. Najczęściej stosowanymi w 
badaniach empirycznych są funkcje: Cobba-Douglasa oraz translogarytmiczna [Fried i in. 1993]. Modele 
stworzone na bazie danej funkcji mogą przyjmować charakter deterministyczny, jak i stochastyczny. 
W modelu deterministycznym odchylenia od krzywej granicznej oznaczają nieefektywność techniczną. 
Jednakże odchylenia od krzywej granicznej mogą wynikać nie tylko z nieefektywności technicznej, ale 
także z przyczyn takich, jak: błędne obserwacje, wpływ zmiennych nieujętych w modelu np. pogoda, szoki 
rynkowe,  błędny dobór postaci funkcyjnej. Zjawiska te nazywane są szumami. Stochastyczne podejście 
do estymacji modeli granicznych uwzględnia istnienie szumu statystycznego, który reprezentowany jest 
przez dodatkową zmienną losową vi.

Stochastyczny model graniczny został jednocześnie i niezależnie zaproponowany przez Aignera, 
Lovella i Schmidta (1977) oraz Meeusena i van den Broecka (1977). Omawiany model – bazujący na 
funkcji produkcji Cobba-Douglasa – przyjmuje postać [Coelli i in. 2005]:
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Po przekształceniu (1) oraz (2) otrzymujemy odpowiednio: 
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oraz (dla k nakładów):
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gdzie:
yi – efekt obiektu i, i=1,…, I, 
xi – wektor zlogarytmowanego nakładu wykorzystywanego przez obiekt i, 
β – wektor parametrów do estymacji, 
vi – zmienna losowa reprezentująca błąd losowy, który zakłada istnienie szumu statystycznego,
ui – dodatnia zmienna losowa powiązana z efektywnością techniczną (TE).

Wskaźnik efektywności – w przypadku granicznej funkcji stochastycznej – zorientowany na efekt jest 
mierzony jako stosunek obserwowanego efektu (yi, równanie 3) do maksymalnego do osiągnięcia efektu 
(yi

*) w środowisku (otoczeniu) charakteryzowanym przez exp(vi), a więc wskaźnik można zapisać jako:
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Tę samą zależność uzyska się dla k nakładów. 
Na podstawie formuły (5) można stwierdzić, iż wskaźnik TE przyjmuje wartości większe od 0 i 

mniejsze bądź równe jedności. Maksymalna fi zyczna wartość yi – czyli 
0exp( ln )i ix v    – osiągana 

jest wtedy, gdy ui=0, a więc TEi=1 (obiekt jest efektywny). Natomiast TEi<1 mierzy odchylenie obser-
wowanego efektu od maksymalnego możliwego do osiągnięcia w środowisku charakteryzowanym przez 
exp( )iv  [Krumbhakar, Lovell 2004]. Nieefektywność mierzona jest jako efekt i-tego DMU relatywnie do 
efektu, który jest uzyskiwany przez efektywny DMU wykorzystujący ten sam wektor nakładów. Poprzez 
zastosowanie parametrycznej metody SFA można zatem wyznaczyć relatywną efektywność DMU. 

Wyniki badań
Zamieszczona w opracowaniu analiza efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem przeprowadzona 

została w oparciu o dane fi nansowe z 42 obiektów z terenu całej Polski. Za obiekt handlu zbożem przyjęto 
przedsiębiorstwo z przeważającym udziałem przychodów z handlu zbożem (pow. 60%) w przychodach 
ogółem. Okres badań objął 2008 rok. Źródłem danych są sprawozdania zamieszczone w Monitorze Pol-
skim B (grupa PKD 14.27) oraz ankiety i kwestionariusze wywiadu. Przedsiębiorstwa oznaczone zostały 
jako DMU1, DMU2, …, DMU42 i uszeregowane rosnąco. W analizie uwzględniono po stronie efektów: 

Y – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (zł),
po stronie nakładów przyjęto następujące wielkości: 
X1 – wartość środków trwałych (zł),
X2 – wartość sprzedanych towarów i materiałów (zł), 
X3 – koszty działalności operacyjnej pomniejszone o wartość sprzedanych towarów i materiałów (zł). 
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe statystyki dla nakładów i efektów przedsiębiorstw z badanej grupy.
W badaniu przetestowano dwie postaci funkcyjne opisujące zależności między przyjętymi nakładami 

i efektem, a mianowicie model Cobba-Douglasa oraz translogarytmiczny. Parametry modeli wyznaczono 
przy pomocy metody największej wiarygodności. 

Przy zastosowaniu 
testu ilorazu wiarygod-
ności dokonano wyboru 
pomiędzy tymi funkcja-
mi. Weryfi kacja hipotezy 
zerowej o najlepszym 
dopasowaniu modelu bez 
restrykcji (model translo-
garytmiczny) pozwoliła 
na przyjęcie hipotezy al-
ternatywnej zakładającej, 
iż model z restrykcjami, 
w tym przypadku model 
Cobba-Douglasa, przed-
stawia najlepszą zależność funkcyjną między zmiennymi. Dla modelu Cobba-Douglasa sprawdzono 
występowanie obserwacji odstających, w wyniku tego wyeliminowano z dalszych analiz dwa przed-
siębiorstwa (w ostatecznym modelu uwzględniono zatem 40 obiektów). W następnym etapie badania 
weryfi kacji (na podstawie testu t) poddano parametry modelu Cobba-Douglasa. Wykazano, iż parametr 
stojący przy zmiennej X2 jest nieistotny statystycznie, w następstwie czego do ostatecznego modelu 
przyjęto zmienną X1 oraz X3. W analizie wykorzystany został model Cobba-Douglasa postaci:

0 1 1 2 3exp( ln ln )i i i i iy x x u                       (6)

Oznaczenia jak w równaniu (4).
Analiza efektywności przeprowadzona została przy wykorzystaniu programu R, a wyniki zamieszczo-

no w tabeli 2. Największy wpływ na poziom efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem mają koszty 
operacyjne (zmienna X3). Jednocześnie należy zauważyć, iż wraz ze wzrostem wartości tej zmiennej 
rośnie nieefektywność. I odwrotnie dla zmiennej X1 – wraz ze wzrostem jej wartości nieznacznie maleje 
nieefektywność, co wskazywać może, iż większe przedsiębiorstwa (o większej wartości aktywów trwa-
łych) osiągają wyższy wskaźnik efektywności. 

Tabela 1. Podstawowe statystyki nakładów i efektów w badanej próbie w 2008 
roku [zł]
Table 1. Basic statistics for inputs and outputs in the sample in 2008 [in PLN]
 Wyszczególnienie/
Specifi cation Y X1 X2 X3

Średnia/Mean [PLN] 64 779 085 23 801 530 57 705 073 14 384 549
Odchylenie standardowe/
Standard deviation

93 499 328 41 643 784 87 256 155 19 781 588

Minimum/Minimum 125 178 17 951 108 935 18 974
Maksimum/Maximum 381 554 170 195 842 000 346 699 919 93 757 869
Źródło: opracowanie  własne
Source: own study
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Wartość gamma informuje, 
jaką część całkowitej wariancji 
zmiennych stanowi nieefektyw-
ność. Na poziomie istotności 5% 
można przyjąć, iż 89% warian-
cji zmiennych spowodowane 
jest nieefektywnością badanych 
obiektów, a jedynie 11% wa-
riancji wynika z występowania 
szumu statystycznego. Niewielki 
wpływ szumów statystycznych na 
wynik analiz poddaje pod zasta-
nowienie zastosowanie w ocenie 

efektywności deterministycznej metody DEA. W związku z tym, iż przy tej metodzie nie ma możliwości 
statystycznej weryfi kacji doboru zmiennych, wykorzystano przyjęte w modelu stochastycznym (równanie 
6). Ze względu na analogię do modelu stochastycznego SFA w modelu DEA przyjęto orientację na efekt, 
zakładającą maksymalizację efektu przy danym poziomie nakładów oraz stałe efekty skali. 

Wskaźniki efektywności wyznaczone dla 40 obiektów otrzymane dla modelu stochastycznego, jak 
deterministycznego przedstawiono na rysunku 1 (DMU ułożono kolejno wraz ze zwiększaniem się 
wartości wskaźnika efektywności uzyskanego w przypadku metody SFA).

Zaobserwowano porównywalne wartości wskaźników efektywności dla poszczególnych obiek-
tów w przypadku modelu głównego (stochastycznego), jak i weryfi kacyjnego (deterministycznego) 
– współczynnik korelacji Pearsona między wartościami wskaźnika dla obu modeli wynosi 0,923. 
Wartości wskaźników efektywności dla obu modeli charakteryzuje zbliżony poziom wskaźnika od-
chylenia standardowego, tj. ok. 0,3 (tab. 3). Średni poziom efektywności badanych przedsiębiorstw w 
2008 roku wynosi 0,27 dla modelu SFA oraz 0,24 dla modelu DEA. Niski poziom średniego wskaź-
nika efektywności wynika z tego, iż większa część obiektów wykazuje efektywność na poziomie 
poniżej 0,5; a tylko kilka obiektów odnotowuje wskaźnik efektywności na poziomie powyżej 0,8. 
Potwierdza to występowanie znacznych rozbieżności w poziomie wskaźnika efektywności między 
kilkuelementową grupą liderów (DMU2, DMU15, DMU37, DMU23, DMU26) i pozostałymi obiek-
tami. Niski poziom wskaźnika efektywności informuje również o znacznych możliwościach zwięk-
szenia efektów (tj. przychodów netto ze sprzedaży) przy wykorzystaniu danego poziomu nakładów 
(tj. aktywów trwałych oraz kosztów operacyjnych). 

Dzięki zastosowaniu jednego z modeli DEA uzyskane zostały szczegółowe wyniki dotyczące po-
szczególnych DMU, m.in. możliwe było wskazanie benchmarków, a w następstwie scharakteryzowanie 
modelowych przedsiębiorstw w badanej grupie. Głównym benchmarkiem dla 21 obiektów wskazany 
został DMU23, następnie DMU15 oraz DMU26 (tab. 3). Przedsiębiorstwa te charakteryzują się jednym 
z niższych udziałów kosztów operacyjnych w przychodach oraz niewielką (relatywnie w badanej grupie) 
wartością aktywów trwałych. 

Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów funkcji Cobba-Douglasa
Table 2. Results of parameters’ estimation of Cobb-Douglas function
Wyszczegól-
nienie/
Specifi cation

Parametry/
Parameters

Błąd 
standardowy/
Standard error

Statystyka t/
t statistic

Wartość p/
p-value

Przecięcie/
Intercept

18.805 0.981 19.169 2.2e-06

LX1 -0.318 0.026 -12.031 1.3e-03
LX3 0.472 0.043 10.157 3.3e-08 
Gamma 0.892 0.003 297.063 < 2.2e-16 
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 1. Wskaźniki efektywności dla modelu SFA oraz DEA
Figure 1. Effi ciency indices for the SFA and DEA models
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Podsumowanie
1. Dokonano oceny efektywności polskich przedsiębiorstw handlu zbożem. Jako główną metodę oceny 

zastosowano, wybrany na podstawie testu ilorazu wiarygodności model Cobba-Douglasa oraz jako 
weryfi kacyjny – model DEA CCR. Dla oby dwu modeli uzyskano porównywalne wyniki, co po-
twierdza poprawność przyjętego podejścia. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano 
wnioski w zakresie efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem.

2. Na podstawie analiz przeprowadzonych przy wykorzystaniu podejścia stochastycznego, jak i deter-
ministycznego wykazano, iż średni wskaźnik efektywności w próbie osiąga poziom ok. 0,25. 

3. Niski poziom wskaźnika efektywności informuje o znacznych możliwościach zwiększenia efektów 
(tj. przychodów netto ze sprzedaży) przy wykorzystaniu danego poziomu nakładów (tj. aktywów 
trwałych oraz kosztów operacyjnych).

4. W badanej próbie stwierdzono występowanie kilku liderów (wskaźnik efektywności powyżej 0,8) oraz 
dużego odsetka przedsiębiorstw nieefektywnych, silnie odbiegających pod względem efektywności 
od wyznaczonych benchmarków.

5. Bencharki charakteryzują się jednym z niższych udziałów kosztów operacyjnych w przychodach 
oraz niewielką – relatywnie w badanej grupie – wartością aktywów trwałych. 
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Tabela 3. Zestawienie wyników uzyskanych dla modelu Cobba-Douglasa oraz DEA CCR
Table 3. Summary of results obtained for the Cobb-Douglas model and the DEA CCR
Wyszczególnienie/Specifi cation SFA DEA
Średnia wartość wskaźnika efektywności/
The average value of the effi ciency index 

0,27 0,23

Odchylenie standardowe/
Standard deviation

0,31 0,32

Obiekty o najwyższym wskaźniku efekt/
Objects with the highest effi ciency index

DMU2, DMU15, DMU37, 
DMU23, DMU26

DMU26, DMU23, DMU15, DMU1, 
DMU37, DMU30

Benchmarki/Benchmarks - DMU26 dla 6 obiektów, DMU23 dla 
21 obiektów, DMU15 dla 10 obiektów

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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nieruchomości rolne od AWRSP w latach 1995-1998 oraz gospodarstw rolnych prowadzących zunifi kowaną 
rachunkowość rolną w 1997 r. na terenie województwa gorzowskiego. AR, Szczecin.

Urban R. 2005: Stan fi nansowy przemysłu spożywczego po przystąpieniu do UE. Przemysł Spożywczy, 5, 2.

Summary
 The aim of the paper was to make an assessment of effi ciency of grain wholesale enterprises in Poland. In the 

research – as a main – the parametric stochastic method and – as verifi cation model – the nonparametric deterministic 
DEA methods were used. For both models comparable results were obtained. Based on the results of analysis which 
were conducted by using stochastic and deterministic approach, it was shown that mean effi ciency index for year 2008 
in the analyzed sample has reached a level of 0,25; which indicates a big possibilities of output increasing by using 
a given level of inputs. In the analyzed sample a couple of leaders and a large percentage of ineffi cient enterprises, 
which strongly differ in effi ciency indices from their benchmarks, can be observed. 
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