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Organizacyjne i techniczne uwarunkowania zarzàdzania
∏aƒcuchem dostaw w sektorze FMCG
Jednym z g∏ównych problemów, z jakimi zmaga si´ sektor FMCG2, jest przep∏yw produktów do pó∏ki sklepowej
i zapewnienie ich sta∏ej dost´pnoÊci dla
konsumenta dokonujàcego codziennych zakupów. Przyczyny jego wyst´powania sà ró˝ne:
 zak∏ócenia systemu informacyjnego
∏aƒcucha dostaw wywo∏ane przez
straty wyst´pujàce we wszystkich
fazach procesu logistycznego i koƒcowej sprzeda˝y, zniekszta∏cajàce
prawdziwy obraz popytu
 zak∏ócenia przep∏ywu produktów do
pó∏ek sklepowych, których êród∏em
sà niew∏aÊciwe opakowania transportowe
 nienadà˝anie personelu z uzupe∏nianiem zapasu na pó∏ce sklepowej z uwagi na wzmo˝one tempo
zakupów.
Wymienione przyczyny w istotny
sposób podnoszà koszty dzia∏aƒ, wyd∏u˝ajà czas reakcji ∏aƒcucha dostaw
na popyt zg∏aszany przez rynek oraz
kszta∏tujà rzeczywisty, cz´sto nie satysfakcjonujàcy konsumentów poziom
obs∏ugi. Walka z wymienionymi zjawiskami toczy si´ na dwóch frontach:
wewn´trznym (obszar zarzàdzania
operacjami) – w przedsi´biorstwach
starajàcych si´ usprawniç swoje wewn´trzne operacje i relacje z bezpo-

Êrednimi dostawcami oraz odbiorcami, a tak˝e zewn´trznym (obszar zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw) – na forum ∏aƒcucha dostaw, gdzie przedsi´biorstwa dostosowujà swoje zachowania do wspólnej strategii dzia∏ania. Na
obu frontach stosuje si´ zró˝nicowane
metody dzia∏ania. Na przyk∏ad, aby powstrzymaç straty spowodowane kradzie˝ami wewn´trznymi, przedsi´biorstwa reorganizujà funkcjonowanie
magazynów, wdra˝ajà procedury kontrolne i systemy monitoringu pracowników. Natomiast w ramach ∏aƒcucha
dostaw wprowadzane sà systemy automatycznej identyfikacji, umo˝liwiajàce Êledzenie ruchu produktów, identyfikacj´ tak zwanych „goràcych
miejsc”, w których powstajà straty
oraz wdra˝ane sà sposoby zarzàdzania
dostawami, redukujàce czynnoÊci personelu wymagajàce fizycznego dost´pu do pojedynczych produktów. Aby
wyeliminowaç w przedsi´biorstwie ryzyko wypadków i uszkodzeƒ towaru
w operacjach magazynowych, spowodowanych z∏à jakoÊcià palet, zaostrza
si´ procedury przyj´cia dostawy,
a w ich ramach kryteria oceny palet –
cz´sto subiektywne i powodujàce napi´cia w relacjach z dostawcami. Natomiast dzia∏ania podejmowane w ramach ∏aƒcucha dostaw ukierunkowane
sà na ograniczanie tych samych ryzyk

poprzez eliminacj´ êróde∏ przyczyn
powodujàcych, ˝e tego rodzaju palety
w ogóle wyst´pujà w obrocie.

Straty w ∏aƒcuchach dostaw
Wed∏ug metodyki wypracowanej
w ramach europejskiego projektu ECR3,
dotyczàcego zapobiegania stratom
w ∏aƒcuchach dostaw, strata definiowana jest jako ró˝nica pomi´dzy teoretycznà a rzeczywistà wielkoÊcià zapasu
w odniesieniu do wartoÊci sprzeda˝y,
kosztów i wolumenu.
Przyk∏ad:
 Zapas poczàtkowy:
100
 Dostawy w drodze:
30
 Sprzeda˝:
50
 Teoretyczny zapas koƒcowy:
80
 Rzeczywisty zapas koƒcowy:
70
 Ró˝nica – zapas stracony:
10
 WielkoÊç strat
(ró˝nica/sprzeda˝)%:
20
W tabelach 1 i 2 pokazano wyniki badaƒ strat, jakim poddano w 2003 roku
w europejski sektor FMCG4. W ramach
tych badaƒ, przeprowadzonych w 26
paƒstwach europejskich, zanalizowano
∏àcznie 250 sieci handlowych oraz 44
producentów. W ich wyniku zosta∏a
okreÊlona wielkoÊç strat oraz ujawniono ich natur´ i przyczyny. Roczne straty, pokazane w tabeli 1, umniejszajà

Tab. 1. WielkoÊç strat w europejskim sektorze FMCG w stosunku do rocznej wartoÊci sprzeda˝y.

Roczne obroty sektora FMCG
Roczne straty sektora FMCG liczone wg Êrednich dziennych cen
WielkoÊç strat w stosunku do obrotów sektora

1002,90 mld euro
24,17 mld euro
2,41 %

èród∏o: A. Beck, Shrinkage Report 2004, ECR Europe.

Dr in˝. Ireneusz Fechner jest pracownikiem Instytutu Logistyki i Magazynowania. Specjalizuje si´ w zagadnieniach zwiàzanych z zarzàdzaniem ∏aƒcuchem dostaw. Jest dyrektorem Biura ECR Polska (przyp. red.).
2 FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods) – szybko rotujàce produkty konsumenckie.
3 ECR (Efficient Consumer Responce) – koncepcja szybkiej reakcji ∏aƒcucha dostaw na potrzeby konsumenta, realizowana w ∏aƒcuchach dostaw szybko rotujàcych produktów konsumenckich, tzw. produktów codziennego zakupu.
4 II badanie strat ECR Europe, których wyniki zosta∏y opublikowane w 2004 r.
1

Logistyka 6/2007

5

Tab. 2. Straty w ∏aƒcuchu dostaw wed∏ug wyników badaƒ w europejskim sektorze FMCG w 2003 r.

Miejsce powstawania strat
w ∏aƒcuchu dostaw

WartoÊç
/mld EUR/

Udzia∏
/%/

Relacja: producent – dystrybutor

5,70

23,5

Relacja: dystrybutor – detalista

1,27

5,0

Detalista

17,30

71,5

èród∏o: A. Beck, Shrinkage Report 2004, ECR Europe.

przychody przedsi´biorstw w Europie
o oko∏o 24 mld euro.
Straty powstajà w ka˝dym ogniwie
∏aƒcucha dostaw i w ka˝dej fazie przep∏ywu. WielkoÊç start jest zró˝nicowana
w zale˝noÊci od lokalizacji jej êród∏a
w ∏aƒcuchu dostaw (tablica 2). Dominujàcym miejscem ich wyst´powania jest
ostanie ogniwo ∏aƒcucha dostaw – miejsce, w którym konsument dokonuje zakupów i gdzie najwi´ksza liczba ludzi
ma bezpoÊredni dost´p do produktów.
Nie oznacza to jednak, ˝e konsument, którego codzienne potrzeby sà
êród∏em zarzàdzania operacjami i zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw, jest g∏ów-

nà przyczynà problemu strat. To tylko
jedna z czterech przyczyn ich powstawania (rysunek1).
Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e w uj´ciu
wartoÊciowym najwi´ksze straty powstajà w ostatnim ogniwie ∏aƒcucha
dostaw (rysunek 2). Natomiast pod
wzgl´dem iloÊciowym, g∏ównym êród∏em problemu jest sam ∏aƒcuch dostaw, w którym kumuluje si´ 62%
wszystkich zwiàzanych z tym problemów. Ich êród∏em sà kradzie˝e wewn´trzne, nieuczciwoÊç dostawców
i b∏´dy procesu.
Roczne wydatki sektora FMCG w Europie na zabezpieczenia przed stratami

wynoszà oko∏o 2,9 mld euro, co stanowi 0,29% wartoÊci sprzeda˝y. Stàd tak
wiele uwagi przywiàzuje si´ do problemu zapobiegania stratom, przy czym
dotychczasowe metody wydajà si´ daleko niewystarczajàce. Du˝e oczekiwania
zwiàzane sà z nowymi technologiami,
szczególnie z upowszechnieniem elektronicznego kodu produktu (EPC – ang.
Electronic Product Code). SpoÊród korzyÊci, wynikajàcych z wdro˝enia elektronicznego kodu produktu, wymienia si´
zwi´kszenie szybkoÊci przep∏ywu produktów przez kasy sklepowe oraz eksponuje mo˝liwoÊç Êledzenia produktów
w ∏aƒcuchach dostaw (traceability).
W tym ostatnim przypadku akcentuje
si´ przede wszystkim korzyÊci wynikajàce z lepszego zarzàdzania procesem logistycznym i wzrostem bezpieczeƒstwa
dla konsumenta, w przypadku wystàpienia okreÊlonych zagro˝eƒ zwiàzanych
z u˝ytkowaniem produktów i potrzebà
ich szybkiego wycofania z rynku. Nale˝y
podkreÊliç jeszcze jednà, potencjalnà
istotnà korzyÊç: mo˝liwoÊç skutecznego
ograniczenia strat w ∏aƒcuchach dostaw
poprzez zwi´kszenie przejrzystoÊci
przep∏ywu produktów przez wszystkie
fazy procesu logistycznego.

Niew∏aÊciwe
opakowania transportowe
Rys.1. Podzia∏ strat w sektorze FMCG wed∏ug przyczyny ich powstawania.
èród∏o: A. Beck, Shrinkage Report 2004, ECR Europe.

Rys. 2. Udzia∏ przyczyn powstawania strat w ∏aƒcuchach dostaw w ich ca∏kowitej wielkoÊci.
èród∏o: A. Beck, Shrinkage Report 2004, ECR Europe.
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Drewniane palety p∏askie typu EUR
w przypadku produktów zaliczanych do
sektora FMCG stanowià podstawowe
opakowanie transportowe. Paleta s∏u˝y
do formowania jednostek logistycznych, zwanych tak˝e paletowymi jednostkami ∏adunkowymi. Przy wszystkich niewàtpliwych korzyÊciach wynikajàcych z ich zastosowaƒ, palety nastr´czajà u˝ytkownikom wielu problemów,
które wynikajà g∏ównie z powszechnoÊci ich wykorzystywania oraz niskiego
stopnia integracji ∏aƒcucha dostaw
w zakresie ich u˝ytkowania. MasowoÊç

wykorzystywania palet w zderzeniu
z wysokimi wymaganiami jakoÊciowymi
w zakresie ich wytwarzania i naprawiania sprawia, ˝e ich u˝ytkowaniu towarzyszy szereg negatywnych zjawisk5:
 produkowane sà palety podróbki ze
znakami majàcymi poÊwiadczaç ich
w∏aÊciwà jakoÊç i legalnoÊç pochodzenia, a w rzeczywistoÊci wytwarzane nielegalnie i o wàtpliwej jakoÊci
 pracownicy odpowiedzialni w przedsi´biorstwach za ocen´ jakoÊci palet
majà niewystarczajàcà wiedz´ w tym
zakresie ze wzgl´du na mnogoÊç
oznaczeƒ palet i niepe∏nà znajomoÊç
przepisów, regulujàcych produkcj´
i napraw´ palet, w odniesieniu do Êci-







Êle okreÊlonych wymogów jakoÊciowych6
kwitnie niekontrolowany obrót paletami u˝ywanymi, a wtórny rynek palet nie podlega ˝adnej kontroli, przez
co wzmacnia zjawiska patologiczne
polegajàce na wykorzystywaniu ró˝nicy cen do podmiany palet, spe∏niajàcych wymagania jakoÊciowe na palety, które ich nie spe∏niajà
dla obni˝enia kosztów cz´Êç firm zaopatruje si´ w palety z nieznanych
êróde∏ i naprawia je we w∏asnym zakresie, co powoduje póêniej problemy z ich jakoÊcià i u˝ytkowaniem
Paƒstwowa Inspekcja Pracy nak∏ada kary na pracodawców, którzy w ocenie

1Oznaczenia na rysunku:
11. Zamówienie palet w magazynie regionalnym A.
12. Dostawa palet.
13. Informacja o wielkoÊci zapasu palet w magazynie regionalnym (poolu paletowym) A.
14. Dostawa towarów na paletach do odbiorcy.
15. Informacja o iloÊci palet do odbioru.
16. Przekazanie palet do magazynie regionalnego B.

tego organu nie zapewniajà w∏aÊciwego bezpieczeƒstwa pracy w zwiàzku
z u˝ytkowaniem palet.
Rozwiàzaniem by∏by zintegrowany
organizacyjnie i informacyjnie system
obrotu paletami, w którym uczestnicy
stosowaliby jednolite procedury dotyczàce u˝ytkowania, oceny, wymiany
i naprawy palet oraz wspólnie identyfikowali i rozwiàzywali problemy we
wspó∏pracy z dostawcami us∏ug w zakresie obrotu paletami7. Schemat takiego systemu pokazano na rysunku 3. Jego wdra˝anie napotyka na opory ze
strony potencjalnych u˝ytkowników
z dwóch zasadniczych powodów:

17. Informacja o wielkoÊci zapasu palet w magazynie regionalnym B.
18. Informacja o iloÊci palet pobranych przez producenta.
19. Informacja o iloÊci palet odebranych razem z towarem przez detalist´.
10. Informacja o iloÊci palet zwróconych do magazynu regionalnego B i okresowe rozliczenie palet z producentem.
11. Informacja o iloÊci palet zwróconych do magazynu regionalnego B i okresowe rozliczenie palet z siecià handlowà.
12. Uzupe∏nienie zapasu palet w poszczególnych regionalnych magazynach palet.

Rys. 3. Schemat systemu obrotu paletami p∏askimi w zamkni´tej sieci dostaw. èród∏o: opracowanie w∏asne.
Szczegó∏owe omówienie problemu czytelnik znajdzie w raporcie Instytutu Logistyki i Magazynowania i ECR Polska pt. „Rynek palet w Polsce”. Poznaƒ
grudzieƒ 2005.
6 Palety p∏askie drewniane typu EUR produkowane sà na podstawie wymagaƒ okreÊlonych w karcie UIC 435-2, której odpowiednikiem jest polska norma
PN-M-78216:1997.
7 Koncepcja systemowego obrotu paletami zosta∏a opracowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz szczegó∏owo omówiona w dokumencie
ILiM i ECR Polska „Rynek palet w Polsce” Poznaƒ, grudzieƒ 2005.
5
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przekonania, ˝e koszty najmu palet,
w przeliczeniu na jeden obrót, b´dà
wy˝sze ni˝ koszty ponoszone przez
przedsi´biorstwo, które nie korzysta
z us∏ug zewn´trznego us∏ugodawcy
braku pewnoÊci, ˝e problemy towarzyszàce u˝ytkowaniu palet zniknà
z chwilà nawiàzania wspó∏pracy z zewn´trznym us∏ugodawcà.

W pierwszym przypadku, na cen´ wynajmu palet w du˝ym stopniu wp∏ywa
wielkoÊç obrotu, która mo˝e byç
zwi´kszona w znaczàcy sposób wówczas, gdy u˝ytkownikami takiego systemu b´dzie wystarczajàco du˝a liczba
przedsi´biorstw. Takim potencja∏em
dysponujà cz∏onkowie porozumienia
ECR Polska, którzy wywo∏ali problem
obrotu paletami w kontekÊcie potrzeby
doskonalenia zarzàdzania ∏aƒcuchem
dostaw w sektorze FMCG. Po raz pierwszy te˝, dzi´ki wspó∏pracy z Forum Dyrektorów Logistyki i ¸aƒcuchów Dostaw ECR Polska, Instytut Logistyki
i Magazynowania opracowa∏ algorytm
do obliczania rzeczywistych kosztów
u˝ytkowania palet8, który zweryfikowa∏
dotychczasowe opinie przedsi´biorstw
o ni˝szych kosztach u˝ytkowania palet
z wykorzystaniem w∏asnych zasobów
i wykaza∏, ˝e istnieje ekonomiczne uzasadnienie do podj´cia decyzji o outsourcingu w tym zakresie.
Ponadto cz∏onkowie ECR Polska –
uczestnicy Forum Dyrektorów Logistyki
i ¸aƒcucha Dostaw – opracowali we
wspó∏pracy z Polskà Organizacjà Handlu i Dystrybucji (POHiD), Stowarzyszeniem Prologistyka (zrzeszajàcego
przedsi´biorstwa logistyczne) oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania
zestaw trzech kart oceny palet typu
EUR, zawierajàcych informacje u∏atwiajàce pracownikom ocen´ jakoÊci palet
(rysunek 4).

Opakowania gotowe na pó∏k´

Rys. 4. Karty Oceny Palet EUR. èród∏o: ECR Polska.

8

OkreÊlenie opakowanie gotowe na pó∏k´ (SRP – ang. Shelf Ready Packaging) odnosi si´ do opakowania produktu w postaci gotowej jednostki ekspozycyjnej,
skonstruowanej w sposób u∏atwiajàcy
identyfikacj´, otwieranie, umieszczenie
na pó∏ce i usuwanie z mo˝liwoÊcià
optymalizacji uzupe∏niania pó∏ek
i zwi´kszenia widocznoÊci produktu

Kalkulator do obliczenia kosztów u˝ytkowania palet udost´pnia Biuro ECR Polska – www.ecr.pl/forum_dyrektorow/
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Fot. 1. Przyk∏ady opakowaƒ typu SRP (fot. J. Lewandowska).

(fot. 1). Synonimami SRP sà: RRP (ang.
Retail Ready Packaging – gotowe opakowanie detaliczne), RTS (ang. Ready to
Sell – gotowe do sprzeda˝y) lub PAV
(franc. pret-a-vendre – gotowe do sprzeda˝y).
SRP obejmuje wszystkie rodzaje
opakowaƒ gotowych na pó∏k´, ∏àcznie
z ekspozycjami promocyjnymi, paletami, tacami, skrzynkami, itp9. Zasadniczym wymogiem, stawianym przed tymi opakowaniami, jest tworzenie wartoÊci dla kupujàcego, detalisty i producenta, a kluczowymi czynnikami sukcesu w ich wdro˝eniu sà: wymóg d∏ugofalowego zaanga˝owania detalistów
i producentów oraz zapewnienie
zgodnoÊci tych opakowaƒ z ogó∏em
zasad efektywnoÊci ∏aƒcucha dostaw.
O ile cel nie budzi wàtpliwoÊci, o tyle
wymienione czynniki sukcesu – oczywiste z punktu widzenia samej koncepcji opakowaƒ gotowych na pó∏k´ –
sà cz´sto jeszcze trudne do zrozumienia i w aktualnej, wczesnej fazie rozwoju opakowaƒ SRP, jawià si´ wr´cz
jako bariery implementacji.
W odniesieniu do postulatu potrzeby d∏ugofalowego, wspólnego zaanga˝owania detalisty i producenta, trwa
dyskusja na temat wspó∏dzielenia
przez obu partnerów handlowych
kosztów projektowania i wytwarzania
opakowaƒ. Producenci oczekujà, ˝e
detaliÊci b´dà uczestniczyli w finansowaniu tych opakowaƒ, w proporcji do
osiàganych korzyÊci, a sà ich g∏ównymi
beneficjentami. Tymczasem ci ostatni
oczekujà, ˝e zrobià to producenci,

a przynajmniej w zamian za wspólne
ponoszenie kosztów nowych opakowaƒ, dostosujà je do potrzeb konkretnego odbiorcy.
Tu dotykamy problemu z realizacjà
drugiego postulatu, dotyczàcego zapewnienia zgodnoÊci tych opakowaƒ
z ogó∏em zasad efektywnoÊci ∏aƒcucha
dostaw. Pó∏ki sklepowe majà ró˝ne
kszta∏ty i wymiary. W ich przypadku
nie obowiàzujà ˝adne standardy wymiarowe. Opakowanie SRP, zoptymalizowane z punktu widzenia wymiarów
rega∏u czy pó∏ki sklepowej jednego
detalisty, u innego spowoduje pozostawianie wolnych miejsc, które mogà

byç zape∏nione pod warunkiem r´cznego uzupe∏nienia pó∏ki pojedynczymi
jednostkami produktu. KorzyÊci nie sà
wi´c tak oczywiste, jakby si´ wydawa∏o. Natomiast nie nale˝y z nich rezygnowaç, poniewa˝ nawet w przypadku
koniecznoÊci „dope∏nienia” pó∏ki sklepowej nak∏ad pracy z tym zwiàzany
jest mniejszy, ni˝ w przypadku ustawiania ma pó∏ce wszystkich pojedynczych sztuk produktu.
SpecjaliÊci od marketingu kwestionujà tak˝e celowoÊç stosowania opakowaƒ typu SRP dla wielu produktów
i grup asortymentowych argumentujàc, ˝e nowe opakowania psujà wize-

Fot. 2. Opakowania typu SRP u∏atwiajàce sprzeda˝ i przemieszczanie produktu przez ∏aƒcuch
dostaw (fot. J. Lewandowska i Schoeller Wavin Systems).

9 Accenture, ECR Europe „Shelf Ready Packaging” 2006. T∏umaczenie polskie „Opakowanie Gotowe na Pó∏k´ (Gotowe Opakowanie Detaliczne)”, Biuro ECR
Polska 2006 za zgodà ECR Europe.
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Rys. 5. Schemat sieci dystrybucji z wykorzystaniem specjalistycznych opakowaƒ gotowych na
pó∏k´. èród∏o: opracowanie w∏asne.

runek produktów (opinia ta dotyczy
szczególnie produktów do piel´gnacji
cia∏a). Natura wspó∏pracy, wed∏ug koncepcji ECR – efektywnej reakcji ∏aƒcucha dostaw na potrzeby konsumenta –
polega na dostrzeganiu i rozumieniu
ograniczeƒ, i nie forsowaniu rozwiàzaƒ, dla których nie ma akceptacji ze
strony partnerów handlowych. Istnieje
wiele kategorii produktów akceptowanych w opakowaniach typu SRP i od
nich nale˝y rozpoczàç proces ich implementacji.
Dla cz´Êci opakowaƒ typu SRP wymagane jest tak˝e dostosowanie procesu
logistycznego. Chodzi o opakowania,
których konstrukcja u∏atwia nie tylko
sprzeda˝, ale tak˝e przemieszczanie
przez ∏aƒcuch dostaw. Przyk∏ad takich
opakowaƒ pokazano na zdj´ciu 2. Specjalne opakowania (w postaci podstawek z kó∏kami umo˝liwiajàcymi transport oraz tacek) s∏u˝àce do pi´trzenia
kolejnych warstw produktu wymagajà
dodatkowych czynnoÊci pakowania,
które z uwagi na masowoÊç wyst´powania tych produktów, ale ograniczone
zapotrzebowanie na opakowania gotowe na pó∏k´, powinny byç wykonywane
blisko odbiorcy.
Rozwiàzaniem jest cross docking
w centrum dystrybucji, które staje si´
pierwszym ogniwem obrotu tego rodzaju opakowaniami w wydzielonej

cz´Êci sieci dostaw, akceptujàce takie
opakowania (rysunek 5).

Podsumowanie
Masowa sprzeda˝ produktów konsumenckich codziennego u˝ytku wymaga
zwrócenia uwagi na problemy, które
mimo szybkiej reakcji ∏aƒcucha dostaw
na popyt zg∏aszany przez konsumentów sprawiajà, ˝e rzeczywisty poziom
obs∏ugi jest ni˝szy od oczekiwanego.
Problemy majà dwojakà natur´: dotyczà sfery wymiany informacji10 oraz organizacji i technicznych aspektów funkcjonowania ∏aƒcucha dostaw.
System informacyjny, dostarczajàcy
danych o popycie, zak∏ócany jest przez
straty wyst´pujàce we wszystkich ogniwach ∏aƒcucha dostaw, zniekszta∏cajàce
informacje o zapasach i sprzeda˝y. Rozwiàzaniem jest wykorzystywanie przez
dostawców, odbiorców i us∏ugodawców logistycznych metodyki ECR badania strat oraz wdra˝anie przez nich systemów automatycznej identyfikacji
i traceability, które zwi´kszà przejrzystoÊç przep∏ywu produktów do pó∏ki
sklepowej. Rozwój technologii elektronicznego kodu produktu (EPC) stwarza
du˝e perspektywy dla poprawy skutecznoÊci dzia∏aƒ ukierunkowanych na
zapobieganie stratom.
Dotkliwym problemem, wyst´pujàcym powszechnie w ∏aƒcuchach dostaw, jest obrót paletami p∏askimi

drewnianymi typu EUR, zak∏ócany
przez ich z∏à jakoÊç. Pierwotnym êród∏em przyczyn z∏ej jakoÊci palet sà
koszty ich u˝ytkowania, b´dàce inspiracjà do okreÊlonych zachowaƒ: stosowania przez przedsi´biorstwa w∏asnych
rozwiàzaƒ organizacyjnych (samoobs∏uga w obrocie paletami) i technicznych
(nieumiej´tna i nieuprawniona naprawa
palet) oraz determinujàce funkcjonowanie wtórnego rynku palet, który
sprzyja patologicznym zachowaniom
jego uczestników (podrabianie i podmiana palet skutkujàce psuciem ich jakoÊci). Kluczem do rozwiàzania problemu jest poznanie rzeczywistych kosztów u˝ytkowania palet w systemie samoobs∏ugi i zintegrowanie si´ przedsi´biorstw dysponujàcych wystarczajàco du˝ym potencja∏em zapotrzebowania na palety w zakresie wykorzystywania palet w ramach wspólnego, jednolitego systemu us∏ugowego, który spowoduje, ˝e koszty u˝ytkowania palet
b´dà konkurencyjne w stosunku do dotychczasowych.
Rosnàce koszty pracy i brak personelu w sklepach (zjawisko nowe, ale narastajàce) sk∏aniajà przedsi´biorstwa
do poszukiwania rozwiàzaƒ w zakresie
opakowaƒ, które u∏atwiajà i redukujà
czynnoÊci zwiàzane z uzupe∏nianiem
pó∏ek sklepowych (opakowania gotowe na pó∏k´ – SRP). Ich upowszechnienie wymaga rozwiàzania problemu finansowania projektowania i produkcji
tego rodzaju opakowaƒ. Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´, ˝e usprawnienie
pracy z wykorzystaniem nowych opakowaƒ w ostatnim ogniwie ∏aƒcucha
dostaw mo˝e w ogniwach poprzedzajàcych zwi´kszaç koszty procesu logistycznego z uwagi na koniecznoÊç jego dostosowania do nowych rodzajów
opakowaƒ.
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