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Synopsis. Przedstawiono ocenê systemu marketingowego produktów owocowo-warzywnych w Polsce, w aspek-
cie efektywno�ci ekonomicznej. Okre�lono kryteria i metody pomiaru efektywno�ci ekonomicznej i finansowej
przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w tym systemie, dokonano oceny poziomu i zmian efektywno�ci ekonomicznej
oraz finansowej, sporz¹dzono analizê relacji miêdzy ró¿nymi miarami efektywno�ci przedsiêbiorstw.

Wstêp
Ocena funkcjonowania przedsiêbiorstw i ca³ych sektorów gospodarki ¿ywno�ciowej jest zagadnie-

niem z³o¿onym i mo¿e byæ prowadzona w ró¿nych przekrojach. W literaturze zwraca siê uwagê na
sprawno�æ, adaptacyjno�æ, zdolno�æ do rozwoju, efektywno�æ [Wo�niak 1992, Koz³owski 1998]. Ka¿dy
z aspektów wymaga odrêbnego podej�cia i metodyki. W opracowaniu skoncentrowano siê na efektyw-
no�ci. Celem opracowania jest okre�lenie efektywno�ci ekonomicznej i finansowej przetwórstwa owo-
ców i warzyw w Polsce, stanowi¹cego podstawowe ogniwo systemu marketingowego produktów
owocowo-warzywnych. Do celów szczegó³owych badañ nale¿a³o okre�lenie kryteriów i metod pomiaru
efektywno�ci ekonomicznej i finansowej przedsiêbiorstw przemys³u owocowo-warzywnego, ocena
poziomu i zmian tej efektywno�ci, a tak¿e ocena relacji miêdzy ró¿nymi miarami efektywno�ci.

Efektywno�æ ekonomiczna i finansowa jest jedn¹ z miar efektywno�ci systemów marketingo-
wych produktów ¿ywno�ciowych obok efektywno�ci alokacyjnej, dynamicznej i spo³ecznej. Pod-
kre�la siê, ¿e efektywno�æ ekonomiczna nawi¹zuje do ogólnego rozumienia efektywno�ci, a wiêc
do osi¹gania okre�lonych wyników przy mo¿liwie najni¿szych nak³adach i uzyskania jak najwy¿-
szych efektów [Kulawik 2009, Figiel 2007, Adamowicz 2003].

W literaturze ekonomicznej dyskusjê dotycz¹c¹ metod pomiaru efektywno�ci produkcji rozpocz¹³ w
latach 50. XX w. Farrell [1957], który zdefiniowa³ podstawowe miary efektywno�ci wykorzystywane do
oceny procesów produkcyjnych. Autor w swojej koncepcji zaproponowa³, ¿e efektywno�æ zawiera:
� techniczn¹ efektywno�æ, która odpowiada zdolno�ci firmy do osi¹gania maksymalnego z okre-

�lonych nak³adów lub uzyskiwania okre�lonych efektów przy minimalnych nak³adach,
� efektywno�æ alokacji, która odpowiada zdolno�ci firm do u¿ycia nak³adów w optymalnej pro-

porcji, uwzglêdniaj¹c ich ceny i stosowan¹ technologiê.
Te dwie miary s¹ ³¹cznie wykorzystywane do mierzenia ekonomicznej efektywno�ci. Szacowanie

efektywno�ci technicznej i alokacyjnej wymaga znajomo�ci granicy mo¿liwo�ci produkcyjnych. W
praktyce nie jest znana i musi byæ oszacowana na podstawie danych empirycznych. W badaniach
wykorzystuje siê najczê�ciej dwie metody szacowania granicy: metodê programowania matematycz-
nego DEA (Data Envelopment Analysis), która zaliczana jest do niestochastycznych i nieparame-
trycznych oraz metodê SFA (Stochastic Frontier Analysis) zaliczan¹ do metod parametrycznych1.

Obok oceny efektywno�ci technicznej i alokacyjnej w ocenie rozwoju systemów gospodarczych
wykorzystuje siê ocenê produktywno�ci. Niektórzy autorzy stwierdzaj¹, ¿e produktywno�æ jest wska�ni-
kiem efektywno�ci ekonomicznej [Lis 1999]. Kulawik [2009] traktuje j¹ jako integralny element oceny

1 Przegl¹d tych metod prezentowany jest m.in. w opracowaniu: Coelli i in. 2005
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dokonañ przedsiêbiorstwa, równolegle realizowany z ocen¹ efektywno�ci ekonomicznej. Nie rozstrzyga-
j¹c tych problemów klasyfikacyjnych nale¿y podkre�liæ, ¿e produktywno�æ jest uznawana za podstawo-
wy czynnik wzrostu gospodarczego i poprawy warunków ¿ycia spo³eczeñstwa. Produktywno�æ mo¿e byæ
odnoszona do ro¿nych typów systemów gospodarczych: gospodarki narodowej, ga³êzi, regionu gospo-
darczego, przedsiêbiorstwa, a nawet pojedynczych stanowisk pracy. Produktywno�æ powszechnie defi-
niowana jako relacja efektu do nak³adu. Stosowane w praktyce miary produktywno�ci s¹ klasyfikowane
jako jednoczynnikowe (relacja efektu do pojedynczego nak³adu) i wieloczynnikowe (relacja efektu do
zbioru nak³adów). Innym podzia³em odnosz¹cym siê szczególnie do poziomu przemys³u lub firmy jest
wyodrêbnienie miar bazuj¹cych na produkcji lub obrocie i bazuj¹cych na warto�ci dodanej.

Wieloczynnikowy pomiar produktywno�ci (MFP) lub ca³o�ciowy pomiar produktywno�ci (TFP)
wykorzystuje siê w sytuacji u¿ycia w procesie produkcyjnym wielu czynników produkcji, co jest
powszechne w przypadku przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w sektorze ¿ywno�ciowym. W przy-
padku wielu efektów i nak³adów ca³o�ciowa produktywno�æ czynników produkcji mo¿e byæ defi-
niowana, jako relacja zagregowanego efektu produkcji do wielko�ci zagregowanych nak³adów.

Metodyka badañ
Oceny efektywno�ci ekonomicznej i finansowej systemu marketingowego produktów owoco-

wo-warzywnych dokonano na podstawie badañ przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego i handlu
¿ywno�ci¹, w trakcie realizacji projektu badawczego nr 2P06R03928 pt. �Perspektywy rozwoju
systemów marketingowych produktów ro�linnych finansowanego przez MNiI�. W trakcie badañ
zbudowano panel 165 przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w g³ównych ogniwach systemu marketin-
gowego produktów ¿ywno�ciowych. Zgromadzone dane obejmowa³y lata 2002-2005 [Go³êbiewski
2007]. W 2009 r. dokonano aktualizacji wcze�niej zgromadzonych informacji o dane za lata 2006 i
2007 oraz weryfikacji wykazu przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê w panelu. Do badañ wybrano
podmioty, które spe³nia³y jednocze�nie nastêpuj¹ce kryteria:
� dane dostêpne za lata 2002-2007 (pe³ne sprawozdania finansowe),
� dane prezentowane w uk³adzie porównawczym rachunku wyników.

W wyniku tej weryfikacji ograniczono liczbê podmiotów znajduj¹cych siê w bazie do 93. Przedsiê-
biorstwa reprezentuj¹ dwa podstawowe ogniwach ³añcucha marketingowego ¿ywno�ci (przemys³
spo¿ywczy i handel detaliczny niewyspecjalizowany z przewag¹ ¿ywno�ci). W badanej próbie przed-
siêbiorstw przemys³u spo¿ywczego znalaz³y siê 23 przedsiêbiorstwa przetwórstwa owocowo-wa-
rzywnego. W tabeli 1 przedstawiono podstawowe statystyki charakteryzuj¹ce badane firmy. Analiza
�rednich wskazuje, ¿e badane przedsiêbiorstwa pod wzglêdem zatrudnienia i przychodów ze sprzeda-
¿y zaliczyæ mo¿na do grupy �rednie. W próbie znalaz³y siê równie¿ przedsiêbiorstwa ma³e, poni¿ej 50
zatrudnionych i du¿e o zatrudnieniu powy¿ej 250 osób. W badanych przedsiêbiorstwach dominowa-
³a dzia³alno�æ produkcyjna. Ponad 90% przychodów pochodzi³o ze sprzeda¿y wytworzonych pro-
duktów. Przedsiêbiorstwa objête badaniem zajmowa³y istotn¹ pozycjê w strukturze rynku produktów
owocowo-warzywnych w Polsce. Ich udzia³ w 2003 r. wynosi³ ok. 28%, a w 2006 r. � ok. 24%.

Ocenê efektywno�ci ekonomicznej i finansowej przedsiêbiorstw przetwórstwa owocowo-wa-
rzywnego przeprowadzono przy wykorzystaniu wska�ników wydajno�ci pracy, sprawno�ci dzia³a-
nia (obrotowo�ci, produktywno�ci) i rentowno�ci.
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Pomiar ca³kowitej produktywno�ci nak³adów w przetwórstwie owoców i warzyw przeprowa-
dzono przy wykorzystaniu metody DEA. W analizie jako miarê efektów zastosowano przychody ze
sprzeda¿y, natomiast miar¹ nak³adów by³a warto�æ aktywów rzeczowych, koszty pracy oraz koszty
materia³ów, energii i zakupu us³ug obcych.

System marketingowy produktów owocowo-warzywnych
Przetwórstwo owocowo-warzywne nale¿y do wa¿nych sektorów gospodarki ¿ywno�ciowej w

Polsce. Obejmuje ró¿ne obszary dzia³alno�ci przemys³owej, zwi¹zanej z produkcj¹ soków oraz
przetworów, w tym równie¿ w formie mro¿onej. Na rysunku 1 przedstawiono miejsce przetwórstwa
owocowo-warzywnego w systemie marketingowym produktów owocowo-warzywnych. Istota tego
systemu opiera siê na zasadzie uwzglêdnienia w ocenie funkcjonowania okre�lonych przedsiê-
biorstw lub ca³ych sektorów gospodarczych (np. przemys³ owocowo-warzywny) nie tylko we-
wnêtrznych procesów, ale równie¿ relacji pomiêdzy tymi przedsiêbiorstwami a dostawcami i od-
biorcami oraz zmian zachodz¹cych w otoczeniu.

System marketingowy przetwórstwa owocowo-warzywnego obejmuje rolników (producenci
surowców dla przetwórstwa) i dostawców (podmioty hurtu pierwotnego zajmuj¹ce siê obrotem
surowcami rolniczymi), podmioty handlu hurtowego (zwi¹zane ze sprzeda¿¹ produktów spo¿yw-
czych innym przedsiêbiorstwom na zasadach komercyjnych), handel detaliczny (tradycyjny, sieci
handlowe i ró¿ne formy dzia³alno�ci gastronomicznej) oraz przetwórstwo spo¿ywcze dokonuj¹ce
przerobu owoców i warzyw, wytwarzaj¹ce akceptowalne dla konsumentów finalne artyku³y ¿yw-
no�ciowe. Wszystkie te ogniwa zwi¹zane s¹ z procesem produkcji i dystrybucji wyrobów owoco-
wo-warzywnych. System ten jest regulowany przez trzy g³ówne rynki, na których przedsiêbiorstwa
przemys³u owocowo-warzywnego funkcjonuj¹, tj. rynek surowców, rynek hurtowy i rynek deta-
liczny przetworów owocowo-warzywnych. Pozycja przedsiêbiorstw przetwórstwa na tych ryn-
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Rysunek 1. System marketingowy w przetwórstwie owoców i warzyw
�ród³o: opracowanie w³asne.
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kach wp³ywa na ceny, warunki zakupu i sprzeda¿y. Uzupe³niaj¹cymi mechanizmami koordynacji
oprócz mechanizmu rynkowego s¹ kontrakty zawierane pomiêdzy przemys³em owocowo-warzyw-
nym a dostawcami surowców oraz odbiorcami gotowych wyrobów (np. roczne kontrakty handlo-
we z sieciami detalicznymi, kontrakty zwi¹zane z produkcj¹ wyrobów znakowanych mark¹ han-
dlow¹) oraz integracja pionowa. Procesy integracji wstecz mog¹ przyjmowaæ formê tworzenia w³asnej
bazy surowcowej (prowadzenie produkcji rolnej) lub organizowania przez w³asne jednostki zaku-
pów surowców. Integracja wprzód polega na w³¹czaniu w ramy przedsiêbiorstwa dzia³alno�ci dys-
trybucyjnej i logistycznej. Oprócz ró¿norodnych mechanizmów koordynacji na funkcjonowanie
przedsiêbiorstw przemys³u owocowo-warzywnego wp³ywaj¹ ró¿ne instytucje, rozumiane jako nor-
my i zasady oraz uwarunkowania makroekonomiczne i spo³eczne.

Przetwórstwo owocowo-warzywne obejmuje dwie g³ówne bran¿e, tj. produkcjê soków oraz
wytwarzanie przetworów owocowo warzywnych (w formie d¿emów, konfitur i mro¿onek). Na rynku
surowcowym system opiera siê na dostawach owoców i warzyw (krajowych lub importowanych)
bezpo�rednio od rolników lub ró¿nego rodzaju podmiotów skupuj¹cych i handluj¹cych na rynku
rolnym. W systemie sprzeda¿y przetworów owocowo-warzywnych i soków wykorzystywanych
jest kilka kana³ów marketingowych, tj. tradycyjne kana³y sprzeda¿y (przez sieci hurtowe i drobny
handel detaliczny), sprzeda¿ przez sieci handlowe (zarówno bezpo�rednie dostawy do hal sprzeda-
¿owych, jak i dostawy do magazynów centralnych) i sprzeda¿ przez kana³ HORECA (bezpo�rednie
dostawy lub sprzeda¿ przez sieæ hurtow¹ i dystrybutorów). Specyficznym systemem sprzeda¿y
jest dystrybucja mro¿onych przetworów owocowo-warzywnych. Specyfika wynika z konieczno�ci
organizowania ³añcucha ch³odniczego, który umo¿liwi zapewnienie odpowiedniej jako�ci oferowa-
nych wyrobów. Zarówno w procesach magazynowania, jak i transportu musz¹ byæ zapewnione
odpowiednie warunku temperaturowe.

Efektywno�æ wykorzystania zasobów i rentowno�æ przedsiêbiorstw
w przemy�le owocowo-warzywnym

Podstawowym ogniwem systemu marketingowego produktów owocowo-warzywnych jest prze-
mys³ przetwórczy. Realizuje on zarówno funkcje produkcyjne (przetwarzanie surowców rolniczych
w finalne produkty ¿ywno�ciowe), jak równie¿ jest organizatorem i koordynatorem dzia³añ marke-
tingowych (badania rynku, kszta³towanie produktu, polityka cen, dzia³ania dystrybucyjne i pro-
mocyjne). Efektywno�æ ca³ego sytemu jest wiêc determinowana sprawno�ci¹ realizacji tych dzia-
³añ przez przedsiêbiorstwa przetwórstwa. Ocenê sprawno�ci dzia³añ przedsiêbiorstw przemys³u
owocowo-warzywnego w systemie marketingowym przeprowadzono przy wykorzystaniu miar pro-
duktywno�ci i rentowno�ci. Pomiar produktywno�ci umo¿liwi³ ocenê efektywno�ci wykorzystania
zasobów pracy i zasobów maj¹tkowych przedsiêbiorstw. Rentowno�æ obrazuje natomiast wynik
finansowy dzia³alno�ci gospodarczej przedsiêbiorstw.

W tabeli 2 zestawiono wyniki badañ efektywno�ci wykorzystania zasobów pracy i zasobów
maj¹tkowych w badanych przedsiêbiorstwach. Z zaprezentowanych danych wynika, i¿ w bada-
nych przedsiêbiorstwach w latach 2002-2007 wyst¹pi³ wyra�ny wzrost wydajno�ci pracy, mierzony
zarówno warto�ci¹ przychodów ze sprzeda¿y, jak i warto�ci¹ dodan¹ na 1 zatrudnionego. Pierwszy
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wska�nik wzrós³ z 335,7 w 2003 r. do
ponad 492 tys. z³ w 2007 roku. War-
to�æ dodana na 1 zatrudnionego w
badanym okresie wzros³a natomiast
o ponad 20 tys. z³. Analizuj¹c wska�-
nik wydajno�ci pracy skorygowa-
ny przeciêtnymi kosztami pracy w
badanych przedsiêbiorstwach nale-
¿y zwróciæ uwagê na znacznie
mniejsz¹ skalê zmian. W 2007 roku
warto�æ dodana na 1 zatrudnione-
go pokrywa³a 2,4-krotnie przeciêt-
ne koszty. Praktycznie na niezmie-
nionym poziomie utrzymywa³a siê w badanych przedsiêbiorstwach produktywno�æ aktywów ogó³em
i aktywów trwa³ych. Jedna z³otówka aktywów ogó³em generowa³a oko³o 1,1 z³ przychodów ze
sprzeda¿y, a 1 z³ aktywów trwa³ych nieco ponad 2 z³ przychodów. Uzyskanie 1 z³otówki przycho-
dów ze sprzeda¿y wymaga³o poniesienia oko³o 1,3 z³ kosztów materia³ów, energii i us³ug obcych.

W tabeli 3 zaprezentowano podstawowe wska�niki efektywno�ci finansowej przedsiêbiorstw
przemys³u owocowo-warzywnego. W ocenie wykorzystano wska�niki rentowno�ci sprzeda¿y i
rentowno�ci operacyjnej, wska�niki rentowno�ci aktywów ogó³em (ROA) i aktywów trwa³ych oraz
wska�nik rentowno�ci kapita³ów w³asnych (ROE). Wska�nik rentowno�ci sprzeda¿y mierzony sto-
sunkiem procentowym zysku ze sprzeda¿y do przychodów ze sprzeda¿y wyra¿a stopieñ tzw. aku-
mulatywno�ci sprzeda¿y i okre�la poziom nadwy¿ki finansowej wygospodarowanej przez przed-
siêbiorstwo i przekazywanej do bud¿etu, jak i pozostaj¹cej na potrzeby przedsiêbiorstwa [Bednarski
2007, Dro¿d¿ 2008]. W latach 2002-2007 w badanych przedsiêbiorstwach nast¹pi³o wyra�nie po-
gorszenie tego wska�nika. Zmniejszy³ siê on z 7,9 w 2002 r. do 4,4% w 2007 r. Po uwzglêdnieniu
wyniku na pozosta³ej dzia³alno�ci operacyjnej rentowno�æ przedsiêbiorstw w 2007 r. wynosi³a
5,2% i zmniejszy³a siê w stosunku do 2003 roku o 2,5 p.p.

Wiêkszym wahaniom w badanym okresie podlega³ poziom wska�ników rentowno�ci aktywów
i rentowno�ci kapita³ów w³asnych. W 2007 r. relacja zysku netto do warto�ci aktywów trwa³ych
wynios³a 4,9%, a zysku netto do aktywów trwa³ych 10,1%. Wska�nik rentowno�ci kapita³ów w³a-
snych wyniós³ w 2007 r. 11,7%.

Pomiar efektywno�ci technicznej w przetwórstwie owoców i warzyw
przy wykorzystaniu metody DEA

W uzupe³nieniu oceny efektywno�ci opartej na pomiarze produktywno�ci czynników wytwór-
czych i rentowno�ci przeprowadzono ocenê efektywno�ci technicznej2  przy wykorzystaniu mode-
lu DEA. Model DEA stosowany w pomiarze efektywno�ci przedsiêbiorstw lub ca³ych ga³êzi go-
spodarki wykorzystuje metodê programowania liniowego do oszacowania (na podstawie danych
empirycznych), granicy mo¿liwo�ci produkcyjnych dla danego zbioru podmiotów. Miary efektyw-
no�ci s¹ nastêpnie kalkulowane jako relacja wyników przedsiêbiorstwa do tej granicy.

Jako miary efektów zastosowano przychody ze sprzeda¿y, natomiast miar¹ nak³adów by³y:
warto�æ netto maj¹tku trwa³ego, koszty pracy (³¹cznie z �wiadczeniami spo³ecznymi) oraz koszty
materia³ów, energii i us³ug. Zastosowano model oceny efektywno�ci zorientowany na nak³ady
przy za³o¿eniu zmiennych korzy�ci skali VRS. Wyniki estymacji poszczególnych miar efektywno�ci
technicznej przy wykorzystaniu pakietu DEAP 2.1 zaprezentowano w tabeli 4. Oszacowano trzy
wska�niki, tj. wska�nik efektywno�ci technicznej przy za³o¿eniu sta³ych korzy�ci skali (TE CRS),
wska�nik efektywno�ci technicznej przy za³o¿eniu zmiennych korzy�ci skali (TE VRS) oraz wska�-
nik efektywno�ci skali (SE). Przedsiêbiorstwa pogrupowano wed³ug poziomu wska�nika efektyw-
no�ci technicznej. W latach 2002-2007 wska�nik TE CRS dla badanych firm wyniós³ �rednio 0,833.
Wskazuje to, ¿e badane przedsiêbiorstwa mog³yby zmniejszyæ o 16,7% nak³ady bez spadku przy-
chodów ze sprzeda¿y, gdyby by³y efektywne. Efektywno�æ techniczna badanych firm przy za³o¿e-
niu zmiennych korzy�ci skali wynosi³a 0,9, co oznacza, ¿e badane firmy mog³yby zmniejszyæ o 10%
nak³ady, gdyby by³y efektywne. Relacja wska�nika TE CRS do TE VRS definiowana jest jako

jewosnanific�onwytkefeikin�akswenarbyW.3alebaT
wyzrawiwócowoawtsrówtezrpwtsroibêisdezrp

eineinlógezczsyW jewosnanific�onwytkefeikin�aksW
:hcatalw

2002 3002 4002 5002 6002 7002
y¿adezrpsæ�onwotneR 9,7 0,6 0,4 2,6 8,4 4,4

anjycarepoæ�onwotneR 7,7 5,6 1,5 3,6 1,5 2,5

AOR 7,4 4,3 3,3 5,4 0,3 9,4

hcy³awrtwówytkaæ�onwotneR 5,8 6,6 3,6 9,8 9,5 1,01

EOR 0,01 4,7 8,6 3,9 8,6 7,11

.1.batwkaj:o³dór�

2 Z uwagi na brak informacji cenowych nie mo¿liwa by³a analiza efektywno�ci alokacyjnej.
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efektywno�æ skali (nieefektywno�æ). Wska�nik dla przetwórstwa owoców i warzyw na poziomie
0,928, wskazuje, ¿e efektywno�æ techniczna wzros³aby o 7,8%, gdyby firmy w tej bran¿y zmieni³y
skalê dzia³ania do poziomu sta³ych korzy�ci skali.

W badanej bran¿y 22% firm wykazywa³o sta³e korzy�ci skali i charakteryzowa³o siê wska�ni-
kiem TE CRS = 1. W ponad 56% firm wska�nik ten kszta³towa³ siê w przedziale od 1 do 0,7.

Oko³o 22% badanych przedsiêbiorstw charakteryzowa³o siê wska�nikiem efektywno�ci tech-
nicznej (przy za³o¿eniu sta³ych korzy�ci skali), na poziomie od 0,7 do 0,5. W tabeli 4 zaprezentowa-
no równie¿ podstawowe parametry charakteryzuj¹ce badane przedsiêbiorstwa i szacunki tradycyj-
nych miar efektywno�ci wykorzystania zasobów. Analiza porównawcza wykazywa³a znaczn¹
zbie¿no�æ wyników otrzymanych przy wykorzystaniu metody DEA oraz metod bazuj¹cych na
tradycyjnych wska�nikach produktywno�ci.

-roibêisdezrphcynadabwwóbosazainatsyzrokywijenzcinhcetic�onwytkefeikin�aksW.4alebaT
7002-2002hcatalwogenwyzraw-owocowou³symezrphcawts

remuN
ymrif

ET
SRC

ET
SRV

ES *1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=SRCETjenzcinhcetic�onwytkefekin�aksW
2 1 1 1 - 2,252 02,463931 00,687632 1,739 2,021 5,3 3,5 2,1
7 1 1 1 - 8,862 01,441231 09,469891 8,837 671 1,4 1,4 5,1
01 1 1 1 - 101 06,30038 03,95697 7,887 1,681 6,2 9,1 1,2
41 1 1 1 - 2,27 7,2479 01,19541 3,813 3,76 6,1 2,6 9,4
71 1 1 1 - 3,801 01,19094 07,08608 7,057 3,511 7,2 9,6 2,1

oinder� x x x x 5,061 02,96628 04,631221 7,607 9,231 9,2 9,4 2,2
7,0od1doSRCETjenzcinhcetic�onwytkefekin�aksW

12 979,0 1 979,0 SRI 7,611 08,47891 00,66102 5,871 5,65 1,2 9,3 6,1
5 679,0 1 679,0 SRI 7,17 08,80796 05,18107 5,489 8,261 5,4 2 2,1

32 829,0 1 829,0 SRI 5,17 06,16961 05,37662 7,473 7,65 1,2 3,4 5,1
31 29,0 329,0 799,0 SRD 8,042 08,19153 09,95894 5,802 54 8,1 5 3,1

3 298,0 439,0 559,0 SRI 3,611 05,99196 04,984321 7401 531 7,2 5,4 2,1
9 768,0 939,0 329,0 SRD 3,897 04,28889 05,677921 4,361 7,53 9,1 4,4 3,1
81 208,0 708,0 499,0 SRD 041 06,96372 08,51614 1,023 9,76 8,1 1,4 3,1
51 597,0 8,0 499,0 SRD 051 05,30156 05,01358 7,865 521 7,2 7,4 3,1
22 97,0 49,0 148,0 SRI 7,48 09,46013 08,35492 4,843 1,69 6,2 6,1 4,1

1 587,0 1 587,0 SRD 7,146 05,918066 09,170854 2,907 5,831 3 9,0 2,1
02 677,0 498,0 968,0 SRD 183 05,98552 09,62893 1,501 4,03 3,1 7,3 6,1
21 657,0 757,0 1 - 7,121 03,07282 04,98014 3,833 5,65 8,1 5,3 2,1

8 657,0 738,0 209,0 SRI 7,69 06,00836 05,14767 7,808 4,261 9,2 5,3 3,1
oinder� x x x x 2,332 02,81239 21719 5,374 9,98 4,2 6,3 3,1

5,0od7,0doSRCETjenzcinhcetic�onwytkefekin�aksW
61 796,0 567,0 19,0 SRD 7,683 05,54897 03,71169 2,913 27 4,1 6,3 4,1

6 856,0 428,0 897,0 SRD 005 07,56855 00,25885 9,711 5,64 8,1 5,2 7,1
4 36,0 946,0 179,0 SRI 041 05,36086 06,45895 6,434 4,17 3,1 8,1 3,1
11 885,0 326,0 449,0 SRD 7,642 02,70838 04,99548 8,043 1,24 1,1 8,2 2,1
91 75,0 1 75,0 SRI 05 03,03021 04,11791 2,493 38 6,1 6,3 3,1

oinder� x x x x 7,462 05,22995 09,62836 3,123 36 4,1 9,2 4,1
me³ógO 338,0 9,0 829,0 x x x x x x x x x

* æ�otrawainder��4,]³z.syt[me³ógowówytkaæ�otrawainder��3,hcynoindurtazabzcil�2,ilaksic�yzrokpyt�1
ananadodæ�otraw�6,]³z.syt[ogenoindurtaz1any¿adezrpsezydohcyzrp�5,]³z.syt[y¿adezrpsezwódohcyzrp

ezydohcyzrp�8,ycarpimatzsokimyntêicezrpynawogyroksycarpic�onjadywkin�aksw�7,]³z.syt[ogenoindurtaz1
.hcycbogu³suiiigrene,wó³airetamwótzsok³z1any¿adezrpsezydohcyzrp�9,hcy³awrtwówytka³z1any¿adezrps

SRC kec¹nsor�SRI,%1oy¿adezrpstsorzwejudowop%1owóda³kantsorzw�ilaksic�yzroke³ats� ic�yzro
�ilaksic�yzrokec¹jelam�SRD,%1¿injecêiwoy¿adezrpstsorzwejudowop%1owóda³kantsorzw�ilaks

.%1o¿injeinmy¿adezrpstsorzwejudowop%1owóda³kantsorzw
.1.batwkaj:o³dór�
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Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania pozwoli³y na ocenê systemu marketingowego produktów owocowo-

warzywnych w Polsce w aspekcie efektywno�ci ekonomicznej i finansowej. Analiza wykaza³a wzrost
wydajno�ci pracy mierzony, zarówno warto�ci¹ przychodów ze sprzeda¿y na jednego zatrudnione-
go, jak i warto�ci¹ dodan¹. Ocena wykorzystania aktywów ogó³em i aktywów trwa³ych nie wyka-
za³a istotnych zmian w latach 2002-2007.

Pomiar rentowno�ci wskazywa³ na zmniejszenie zarówno rentowno�ci sprzeda¿y, jak i rentow-
no�ci operacyjnej. Badania wskaza³y na wystêpowanie znacznych wahañ w odniesieniu do ren-
towno�ci aktywów i kapita³ów w³asnych w badanych przedsiêbiorstwach. Syntetyczna ocena
ca³kowitej produktywno�ci nak³adów przy wykorzystaniu modelu DEA pozwoli³a ustaliæ, i¿ bada-
ne firmy mog³yby zmniejszyæ o 16,7% nak³ady bez zmniejszenia przychodów, gdyby by³y efektyw-
ne technicznie. Badania wykaza³y znaczn¹ zbie¿no�æ wyników uzyskanych przy wykorzystaniu
oceny efektywno�ci technicznej metod¹ DEA i tradycyjnymi wska�nikami efektywno�ci wykorzy-
stania zasobów.
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Summary
The aim of this paper is the evaluation of fruit and vegetable products marketing system in Poland. The

article also discusses issues connected with the methods of economic and financial measurement of effectiveness
of enterprises that function in the marketing system. The research was conducted among 23 enterprises of  the
food and vegetable processing sector in the period of 2002-2003.
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