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Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia
wartości dodanej – próba identyfikacji2
Ideą modelowania i realizacji procesów jest transformowanie zasobów początkowych w zasoby końcowe, o jak
największej wartości dodanej, dla
wszystkich uczestników rynku. Przykładem takiego podejścia jest istota kategorii procesu, zaproponowana przez
M. Christopher’a [2], proces to wszelkiego
rodzaju czynności, w ramach, których dodaje się wartość do zasobów początkowych
i przekazuje się produkt klientowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu. Czy jednak wartość dodana oznacza to samo
z punktu widzenia klienta (klienta zewnętrznego) i z punktu widzenia przedsiębiorstwa (klienta wewnętrznego)?
Odpowiedź na to pytanie zwraca
uwagę na cele, dla realizacji których
proces został powołany. Klasyfikację
celów w skali klienta oraz w skali

Rys. 2. Algorytm oceny procesów pod względem tworzenia i dostarczania wartości dodanej.
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 1.Celeprocesówlogistycznych.Źródło: opracowanie własne na podstawie: [1], [11], [12].
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przedsiębiorstwa schematycznie przedstawia rysunek 1.
Znajomość celów procesów logistycznych stanowi niezbędny etap identyfikacji zagrożeń uniemożliwiających ich realizację oraz w znacznym zakresie warunkuje końcowe efekty realizacji procesów, którymi są wytworzenie oraz zrealizowanie wartości dodanej dla uczestników rynku. Jaka zatem część, realizowanej przez ogół procesów przedsiębiorstwa wartości dodanej, przypada
procesom logistycznym i na jaki jej
wzrost możemy liczyć po wdrożeniu
zintegrowanego systemu zarządzania
ryzykiem? Pytanie to prowadzi do ukazania sposobu postrzegania, interpretowania tworzenia wartości dodanej w ramach procesów logistycznych. Analizę
procesów pod względem tworzenia
i realizacji wartości dodanej prezentuje
algorytm na rysunku 2.
Ocena przejawów tworzenia i dostarczania wartości dodanej w procesach logistycznych wymaga odpowie-
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dzi na dwa kluczowe pytania: czy proces może być wyeliminowany bez
uszczerbku dla korzyści osiąganych
przez klienta oraz czy proces może być
wyeliminowany bez szkody dla kooperujących z nim procesów? Jeżeli na oba
pytania odpowiedź jest przecząca
oznacza to, że realizowany proces jest
bezpośrednio związany z tworzeniem
i realizacją wartości dodanej. Odpowiedź twierdząca sugeruje, że najprawdopodobniej mamy do czynienia
z procesem nie tworzącym wartość dodaną. Nie wszystkie jednak procesy,
które bezpośrednio wartości dodanej
nie tworzą, są procesami wymagającymi usunięcia ze struktury łańcucha procesów przedsiębiorstwa. Aby właściwie ocenić tę grupę należy posłużyć się
pytaniami pomocniczymi: czy proces
jest niezbędny; czy klienci go oczekują; czy poprawia on sprawność działania; czy jest niezbędny dla działania
biznesu. Negatywne odpowiedzi przekonują o braku związku badanego procesu z tworzeniem i realizacją wartości
dodanej. Natomiast, jeśli przynajmniej
na część z nich jesteśmy w stanie odpowiedzieć twierdząco, oznacza to, że
proces jest pośrednio bądź relatywnie
związany z tworzeniem i realizacją
wartości dodanej.
Uzyskane w algorytmie grupy procesów znajdują swą interpretację w opisanym przez P. Schuderer’a podziale na [1]:
l procesy bezpośrednio tworzące war-

l

l

l

tość dodaną, charakteryzujące się
bezpośrednim i ścisłym związkiem
z klientami – tak zwane procesy pierwotne, procesy podstawowe, wśród
których można wskazać:
– procesy główne, rozpoczynające się
oraz kończące (poprzez kontakty
z klientem) na rynku, tworzące i dostarczające odpowiednie, z punktu
widzenia klienta, wartości i korzyści
w formie produktu, usługi czy też
obsługi,
– procesy pomocnicze, wywoływane
przez procesy główne oraz konieczne dla samego ich istnienia,
w nieco mniejszym stopniu związane z życzeniami i oczekiwaniami
klientów,
procesy pośrednio tworzące wartość dodaną, charakteryzujące się
pośrednim związkiem z klientami
– tak zwane procesy wtórne (drugorzędne), które – wspomagając procesy bezpośrednio tworzące wartość dodaną – przyczyniają się tym
samym do zwiększenia tej wartości
procesy relatywnie związane z tworzeniem wartości dodanej, wykazujące relatywny (warunkowy) związek z klientami – tak zwane procesy trzeciorzędne, w znacznym stopniu, zwłaszcza
w sensie czasowym i rzeczowym, „oddalone” od procesów pierwotnych
procesy nie tworzące wartości dodanej, nie wykazujące związku z klientami – tak zwane potencjalne przejawy marnotrawstwa.

Rys. 3.Mapatworzeniai dostarczaniawartościdodanejdlawszystkichuczestnikówrynku.
Źródło: opracowanie własne.

Podział procesów w aspekcie ich
wpływu na tworzenie i realizację wartości dodanej prowadzi do opracowania mapy tworzenia i dostarczania wartości dodanej dla wszystkich uczestników rynku, zilustrowanej na rysunku 3.
Bazą mapy tworzenia i realizacji wartości dodanej są jej dwa kluczowe wymiary, obejmujące aspekt przedsiębiorstwa oraz aspekt klienta. W prawym
górnym rogu znajdują się te przejawy
aktywności procesów logistycznych,
które bezpośrednio związane są z tworzeniem i realizacją wartości dodanej.
Prawy dolny róg to procesy drugorzędne, pośrednio związane z tworzeniem
i realizacją wartości dodanej, które
wspomagając procesy bezpośrednio
tworzące wartość dodaną przyczyniają
się tym samym do jej zwiększenia. Lewy górny róg mapy to procesy relatywnie związane z tworzeniem wartości
dodanej, wykazujące warunkowy związek z klientami, w istotnym stopniu
w sensie czasowym i rzeczowym bliższe są sferze przedsiębiorstwa, niż sferze klienta. Lewy dolny róg to procesy
nie tworzące wartości dodanej, nie wykazujące związku z klientami, określane jako potencjalne przejawy marnotrawstwa.
Identyfikacja i ocena procesów pod
względem tworzenia i realizacji wartości dodanej ma kluczowe znaczenie
w projektowaniu zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem, a optymalnie
zaprojektowany system zintegrowanego
zarządzania ryzykiem bezpośrednio
przekłada się na jej powstanie.
Pojęcie zarządzanie ryzykiem definiowane jest jako proces decyzyjny, wspomagający osiąganie zaplanowanego celu
gospodarczego, społecznego lub politycznego, optymalnym kosztem przy
pomocy procedur, umożliwiających całkowitą eliminację lub ograniczenie do
akceptowanego poziomu wszelkich ryzyk zagrażających jego osiągnięciu [19].
Powinno mieć charakter celowy, to znaczy działania w tym kierunku nie powinny być podejmowane bardziej lub mniej
sporadycznie, a systematycznie i długookresowo. Proces ten wymaga także integracji przedsięwzięć realizowanych
w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesami logistycznymi. Z tego punktu widzenia, zadaniem minima-
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Tab. 1.Identyfikacjaryzykaprocesówlogistycznych,uwzględniającapoziomtworzeniai realizacjiwartościdodanejdlawszystkichuczestnikówrynku
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Tab. 1.Ciągdalszy

Źródło: opracowanie na podstawie: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [10], [11], [13], [15], [18].

lizowania ryzyka jest ustalenie najbardziej prawdopodobnych miejsc ich powstawania, skutków oraz prawdopodobieństw wystąpienia, jak również związku z tworzeniem i realizacją wartości
dodanej.
Pomyślna realizacja tych zadań wymaga kontroli zagrożeń poprzez odpowiedni system zarządzania ryzykiem,
pozwalający na identyfikację znaczących
czynników negatywnych oraz ich eliminowanie lub ograniczanie do akceptowanego poziomu. Sposób identyfikacji
grup ryzyka, uwzględniający poziom
tworzenia i dostarczania wartości dodanej, przedstawia tabela 1.
Reasumując, opracowywanie sposobu
identyfikacji ryzyka w aspekcie udziału
procesów logistycznych pod kątem tworzenia i dostarczania wartości dodanej,
pozwala na:
l precyzyjną identyfikację ryzyk w danym obszarze istotności procesów
pod kątem tworzenia i dostarczania
wartości dodanej
l usta le nie, któ re pro ce sy w pierw szej kolejności powinny być wzięte
pod uwagę przy tworzeniu strategii
l ustalenie, na które procesy warto
przeznaczyć większe zasoby finansowe w celu zabezpieczenia ich przed
wystąpieniem niepożądanych zjawisk
l ustalenie, jak obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia
l ustalenie, jak ograniczyć skutki wystąpienia danego zagrożenia
l wypracowanie wspólnych przejrzystych kryteriów oceny, możliwości porównania i umiejętności postępowania wobec ryzyk dotyczących konkretnego obszaru istotności procesów,
pod kątem tworzenia i realizacji wartości dodanej
l zdefiniowanie zależności pomiędzy
skutecznością zarządzania ryzykiem,

a tworzeniem i realizacją wartości dodanej przez procesy logistyczne.

Streszczenie
Niniejsze opracowanie przestawia zagadnienia związane z wpływem zarządzania ryzykiem na tworzenie i realizację wartości dodanej procesów logistycznych. Opisano autorskie rozwiązania w postaci algorytmu oceny procesów
pod względem tworzenia i dostarczania
wartości dodanej, mapę tworzenia i dostarczania wartości dodanej oraz sposób
identyfikacji ryzyka procesów logistycznych, uwzględniający poziom tworzenia
i realizacji wartości dodanej dla wszystkich uczestników rynku.
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Abstract
This article shows the matter connected of the risk management in the
aspect of its influence on the creation
and the realization of the value added
in logistics processes. The authors”
solutions are described as an algorithm of the analysis of processes in the
relation of creation and delivery of the
value added, the map of creation and
delivery of the value added and the
matrix of the identification the risk in
logistics processes taking into account
level of creating and the realization of
value added for all participants of the
market.
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