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Elektroniczne ∏aƒcuchy dostaw
Artyku∏ jest pierwszym z serii szeÊciu poÊwi´conych tematyce elektronicznych ∏aƒcuchów dostaw. W trzech nast´pnych w sposób szczegó∏owy zostanà przedstawione
trzy wymieniowe powy˝ej modele takich
∏aƒcuchów – model z hurtownià wirtualnà
i hurtownià rzeczywistà, model z hurtownià
wirtualnà i strategià dostaw bezpoÊrednich
oraz model mieszany z hurtownià wirtualnà, hurtownià rzeczywistà i strategià dostaw
bezpoÊrednich. W artykule piàtym zostanie
zaprezentowana metoda wyboru modelu
elektronicznego ∏aƒcucha, który w warunkach danego systemu logistycznego przyniesie producentowi najwi´kszy mo˝liwy zysk,
natomiast w artykule szóstym – przyk∏adowy scenariusz zastosowania tej metody.
Jednym z obszarów zarzàdzania, w którym technologie elektronicznego biznesu
b´dàce pochodnà gwa∏townego rozwoju
technologii informacyjno – komunikacyjnych mogà przynieÊç szczególne korzyÊci,
jest zarzàdzanie ∏aƒcuchami dostaw.
W najwi´kszym skrócie istota elektronicznego biznesu polega na:
1. zastàpieniu wsz´dzie tam, gdzie jest to
mo˝liwe, produktów materialnych i us∏ug
Êwiadczonych w sposób bezpoÊredni
przez us∏ugodawc´ (tangible products and
services) przez produkty cyfrowe (digital
products), przesy∏ane przez sieç telekomunikacyjnà i us∏ugi cyfrowe (digital services), Êwiadczone zdalnie przez sieç
2. wprowadzeniu do zarzàdzania nowych
produktów i us∏ug cyfrowych, które nie
majà swoich materialnych i bezpoÊrednich odpowiedników, gdy˝ te ostatnie
nie spe∏nia∏y warunków kosztowych
i czasowych, nie mia∏y wymaganego zasi´gu geograficznego, ani nie dawa∏y
mo˝liwoÊci automatycznej reakcji.
Produkty i us∏ugi cyfrowe charakteryzujà
si´ ni˝szymi kosztami, krótszymi czasami
realizacji, nieograniczonà dost´pnoÊcià
w czasie, niezale˝noÊcià od odleg∏oÊci geograficznych, du˝à pojemnoÊcià informacyjnà oraz mo˝liwoÊcià automatycznej adaptacji i reakcji w porównaniu z ich odpowiednikami materialnymi, o ile te ostatnie istniejà. Ze wzgl´du na takie nagromadzenie nowych cech, wprowadzanie produktów
i us∏ug cyfrowych do zarzàdzania ∏aƒcuchami dostaw nie powinno byç ograniczone do
informatyzacji istniejàcych w nich proce-

sów biznesowych, ale powinno prowadziç
do restrukturyzacji ca∏ych ∏aƒcuchów – eliminacji jednych procesów biznesowych
i wprowadzenie innych – oraz optymalizacji
funkcjonowanie ∏aƒcuchów przy nowych
za∏o˝eniach. Mówimy wówczas o elektronicznych ∏aƒcuchach dostaw.

Tradycyjne ∏aƒcuchy dostaw
Przeanalizujmy typowy ∏aƒcuch dostaw, który w cz´Êci od producenta do klienta koƒcowego z∏o˝ony z nast´pujàcych ogniw: producent, hurtownik, detalista, klient koƒcowy.
W takim ∏aƒcuchu dostaw istniejà dwa
przep∏ywy:
1. Przep∏yw produktów – od producenta
do klienta koƒcowego.
2. Przep∏yw informacji – dokumentów
i wiadomoÊci – od klienta koƒcowego
do producenta.
Przep∏ywy te pozostajà ze sobà w Êcis∏ej
zale˝noÊci. Ogniwo, które przekazuje towar
w dó∏ ∏aƒcucha jednoczeÊnie przekazuje informacj´ w gór´ ∏aƒcucha. Specyficzne miejsce w rozwa˝anym ∏aƒcuchu zajmuje producent, który znajduje si´ na poczàtku strumienia przep∏ywu produktów i na koƒcu
strumienia przep∏ywu informacji (w szczególnoÊci zamówieƒ).
Pozycja producenta na poczàtku strumienia przep∏ywu produktów jest o tyle korzystna, ˝e w przypadku wyeliminowania
poÊredników w elektronicznym ∏aƒcuchu
dostaw, daje mu teoretycznie mo˝liwoÊç
przej´cia ca∏ej ró˝nicy pomi´dzy cenà p∏aconà przez klienta koƒcowego a cenà, po której producent sprzedawa∏ swoje wyroby poÊrednikom w tradycyjnym ∏aƒcuchu dostaw.
Pozycja na koƒcu strumienia przep∏ywu zamówieƒ jest natomiast najmniej korzystna.
Oznacza bowiem, ˝e aby dany producent zosta∏ dostawcà, klient koƒcowy musi wybraç
w sklepie detalicznym jego produkt – teoretycznie spoÊród wielu, sklep detaliczny – musi wybraç hurtowni´ wspó∏pracujàcà z tym
producentem, a hurtownia musi wybraç rozwa˝anego producenta jako swojego dostawc´. Musi wi´c zaistnieç koincydencja wyborów na trzech poziomach, aby producent
móg∏ sprzedaç swoje wyroby. Ponadto, producent podczas wyboru przez hurtowni´ jest
porównywany z innymi producentami na
podstawie warunków (w szczególnoÊci cen),

jakie oferuje hurtowniom, a nie na podstawie
cen p∏aconych przez klienta koƒcowego. Obni˝enie przez producenta ceny na swoje wyroby dla hurtowni wcale nie musi oznaczaç
obni˝enia cen dla klientów koƒcowych, a zatem nie musi prowadziç do wzrostu konkurencyjnoÊci wyrobów producenta w oczach
klientów koƒcowych i tym samym prze∏o˝yç
si´ na wzrost popytu.

Elektroniczne ∏aƒcuchy dostaw
Transformacja tradycyjnego ∏aƒcucha
dostaw do elektronicznego ∏aƒcucha dostaw polega na:
1. Zastàpieniu rzeczywistych ogniw w strumieniu przep∏ywu informacji ogniwami
wirtualnymi i pozostawieniu strumienia
przep∏ywu produktów bez zmian, albo
2. Usuni´ciu rzeczywistych ogniw ze strumienia przep∏ywu produktów przy jednoczesnym zastàpieniu ich ogniwami wirtualnymi w strumieniu przep∏ywu informacji.
Wobec dwóch ogniw poÊredniczàcych pomi´dzy producentem a klientem koƒcowym,
powy˝sza transformacja mo˝e dotyczyç: hurtu, detalu, lub zarówno hurtu jak i detalu.
Zastàpienie hurtu lub detalu w strumieniu
przep∏ywu informacji ogniwami wirtualnymi
polega na wprowadzeniu wirtualnej hurtowni
lub wirtualnego sklepu detalicznego. Wirtualna
hurtownia i wirtualny sklep detaliczny sà systemami informatycznymi utworzonymi przez
producenta i funkcjonujàcymi w sieci Internet.
Eliminacja hurtu lub detalu ze strumienia przep∏ywu produktów oznacza zastàpienie magazynowania na danym poziomie przez bezpoÊrednie dostawy na poziom nast´pny – po wyeliminowaniu hurtowni – na poziom sklepów detalicznych,
a po wyeliminowaniu sklepów detalicznych – do klienta koƒcowego.
Powy˝sze za∏o˝enia doprowadzi∏y do
opracowania trzech modeli elektronicznych ∏aƒcuchów dostaw:
Model 1: Hurtownia wirtualna producenta
i hurtownia rzeczywista realizujàca magazynowanie i dystrybucj´ towarów.
Model 2: Hurtownia wirtualna producenta i strategia dostaw bezpoÊrednich.
Model 3: Hurtownia wirtualna producenta,
hurtownia rzeczywista i strategia dostaw
bezpoÊrednich – zastosowanie Modelu
1 lub 2 w zale˝noÊci od wielkoÊci popytu.

1 Prof. zw. dr hab. in˝. Wojciech Cellary (cellary@kti.ae.poznan.pl) jest szefem, a dr in˝. Sergiusz Strykowski (strykow@kti.ae.poznan.pl) pracownikiem
Katedry Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (http://www.kti.ae.poznan.pl).

48

Logistyka 6/2005

