Koncepcje i strategie logistyczne

Ireneusz Fechner
Instytut Logistyki i Magazynowania
Wy˝sza Szko∏a Logistyki

Zasady klasyfikacji centrów logistycznych wynikajàce
z analizy ich funkcjonowania1
Poj´cie centrum logistycznego, charakteryzujàce obiekt przestrzenny okreÊlonego przeznaczenia, zosta∏o wprowadzone w oparciu o jego specyficzne
cechy, takie jak: rodzaj dysponowanej
infrastruktury, przedmiot dzia∏ania zlokalizowanych w nim przedsi´biorstw
oraz rodzaj funkcji i zwiàzany z nimi zakres us∏ug Êwiadczonych na rzecz klientów. W warstwie opisowej centra logistyczne doczeka∏y si´ wielu ró˝nych klasyfikacji, dla których ich autorzy wprowadzali ró˝ne determinanty2.
Dzi´ki jednoznacznoÊci roli i przeznaczenia centrum logistycznego, celowe jest wprowadzenie nowej klasyfikacji centrów logistycznych, której podstawà jest definicja centrum logistycznego oraz zbiór dodatkowych cech,
które nie by∏y brane pod uwag´ w rozwa˝aniach problemu nazewnictwa
punktowej infrastruktury logistycznej3.
W literaturze wyst´pujà ró˝ne podzia∏y

centrów logistycznych. Ich autorzy
przyjmujà ró˝ne kryteria klasyfikacyjne,
a do najcz´Êciej powtarzajàcych si´ nale˝à takie, jak: w∏asnoÊç, zasi´g oddzia∏ywania, wielkoÊç, rodzaj obs∏ugiwanego transportu, rodzaj obs∏ugiwanych
∏adunków itp., które zosta∏y zebrane
w pracy [1]. W tabeli 1 pokazano dotychczasowe kryteria klasyfikacyjne
i ich charakterystyk´.
Dotychczasowe podzia∏y centrów logistycznych, zebrane w pracy [1], z aktualnej perspektywy, bogatszej o doÊwiadczenia praktyczne ostatnich lat,
stajà si´ niepraktyczne, poniewa˝ niektóre z nich nie znajdujà odniesienia
do rzeczywistoÊci. W szczególnoÊci
nieaktualne stajà si´ nast´pujàce podzia∏y klasyfikacyjne centrów logistycznych:
1.Podzia∏ ze wzgl´du na zasi´g (promieƒ) oddzia∏ywania, dzielàcy centra
logistyczne na:

• mi´dzynarodowe
• regionalne
• lokalne.
Uzasadnienie: Globalizacja wspó∏pracy gospodarczej, umi´dzynarodowienie
∏aƒcuchów dostaw i sposób obs∏ugi
klientów przez us∏ugodawców logistycznych powodujà, ˝e z jednego
miejsca mo˝na dostarczaç produkty zarówno na rynki odleg∏e, jak i lokalne.
Nie stanowià o tym podzia∏y administracyjne i terytorialne, ale takie czynniki, jak jakoÊç dost´pnej infrastruktury
transportu, wymagany czas dostawy
i jej ca∏kowite koszty. Podzia∏ centrów
logistycznych ze wzgl´du na obszar oddzia∏ywania jest sztuczny równie˝ dlatego, poniewa˝ przedsi´biorstwo
Êwiadczàce us∏ugi logistyczne nie ograniczy ich zasi´gu tylko dlatego, ˝e miejsce, w którym prowadzi dzia∏alnoÊç,
okreÊlane jest mianem lokalnego cen-

Tab. 1. G∏ówne kryteria klasyfikacyjne centrów logistycznych.

Kryterium

Charakterystyka

W∏asnoÊç

Pochodzenie kapita∏u zaanga˝owanego do jego budowy. Wyró˝nia si´:
1) kapita∏ publiczny – g∏ównie aporty rzeczowe instytucji sektora publicznego;
2) kapita∏ prywatny – Êrodki finansowe przedsi´biorstw i osób prywatnych.

Zasi´g oddzia∏ywania

Odleg∏oÊç w kilometrach, uwzgl´dniajàca dwa czynniki:
1) mo˝liwoÊç wykonywania kolejowych przewozów kontenerowych z punktu widzenia op∏acalnoÊci i efektywnoÊci przewozu tym Êrodkiem
transportu na okreÊlonà odleg∏oÊç oraz mo˝liwoÊç pokonania odleg∏oÊci pomi´dzy centrum logistycznym nadania i odbioru ∏adunku w jednym nieprzerwanym cyklu, g∏ównie w porze nocnej;
2) umowny promieƒ zaopatrzenia przedsi´biorstw z magazynów zlokalizowanych na terenie centrum logistycznego.

WielkoÊç

Powierzchnia w hektarach; przy czym to kryterium wynika z analizy istniejàcych centrów logistycznych i ma charakter bli˝ej nieokreÊlony.

Rodzaj obs∏ugiwanego transportu

Pod uwag´ brane sà ró˝ne rodzaje transportu: transport drogowy, transport kolejowy (bocznice na terenie centrum logistycznego), transport intermodalny (terminal kontenerowy na terenie centrum logistycznego). Ten ostatni jest szczególnie preferowany jako element infrastruktury logistycznej, który poprzez zaanga˝owanie w jego budow´ Êrodków publicznych w wielu wypadkach wp∏ynà∏ w decydujàcy sposób na mo˝liwoÊç budowy i dalszy rozwój centrum logistycznego.

Rodzaj obs∏ugiwanych
∏adunków

Wyst´puje podzia∏ na produkty ogólnego przeznaczenia, produkty ograniczone do konkretnych bran˝ przemys∏owych oraz produkty klasyfikowane jako niebezpieczne i wymagajàce specjalnego traktowania.

èród∏o: opracowanie w∏asne.
Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
Fechner I. „Miejsce centrum logistycznego w nazewnictwie infrastruktury logistycznej”. Logistyka nr 3/2008.
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Tab. 2. Podzia∏ centrów logistycznych w odniesieniu do zasadniczych kryteriów klasyfikacyjnych.

Kryterium

Podzia∏

Uwagi

Publiczno-prywatne

Centra logistyczne inicjowane przez sektor publiczny, którego wk∏adem inwestycyjnym sà z regu∏y nieruchomoÊci, decyzje administracyjne i uchwa∏y gremiów kolegialnych, wp∏ywajàce na obni˝enie kosztów eksploatacyjnych oraz dzia∏ania w otoczeniu
inwestycji, polegajàce na rozwoju lokalnej infrastruktury transportu itp. Sektor prywatny uczestniczy w inwestycji kapita∏owo
i z regu∏y sprawuje funkcje zarzàdcze po jej zakoƒczeniu.

Prywatne

Budowane na zasadach komercyjnych i z regu∏y przez jednego inwestora.

Intermodalne

Preferowany rodzaj centrum logistycznego, które dzi´ki obecnoÊci terminala kontenerowego daje spedytorom najwi´kszy wybór
rozwiàzaƒ transportowych.

Nieintermodalne

Monotransportowe lub z dost´pnoÊcià transportu drogowego oraz transportu kolejowego w postaci bocznic i ramp prze∏adunkowych przy budynkach magazynowych. Mo˝liwe sà równie˝ rozwiàzania polegajàce na wspó∏pracy monotransportowego centrum logistycznego z najbli˝szym samodzielnymi terminalami kontenerowymi, które na przyk∏ad w Polsce wyst´pujà z regu∏y
poza centrami logistycznymi.

Uniwersalne

Udost´pniajàce mo˝liwoÊci gromadzenia zapasów bez ograniczeƒ co do ich natury i postaci fizycznej.

Bran˝owe

Ograniczajàce rodzaj gromadzonych zapasów do okreÊlonych asortymentów, przy czym wynika to bardziej z koncentracji okreÊlonego rodzaju produkcji w jego otoczeniu (na przyk∏ad bran˝owe rozwiàzania klastrowe), ni˝ z samoograniczeƒ lub czynników decyzyjnych.

Specjalistyczne

Specjalizacja mo˝e wynikaç ze specyfiki produktów lub wymaganych dodatkowych uprawnieƒ w zakresie normalnych czynnoÊci
operacyjnych. Na przyk∏ad produkty chemiczne wymagajàce specyficznych procedur zwiàzanych z koniecznoÊcià zapewnienia
specjalnych wymogów bezpieczeƒstwa w magazynowaniu i transporcie.

W∏asnoÊç

Dost´pnoÊç
transportowa

Rodzaj
obs∏ugiwanych
towarów

Skupione

Najcz´Êciej spotykane. Preferowane przez inwestorów ze wzgl´du na najni˝sze koszty inwestycyjne. Budowane na niezabudowanych du˝ych nieruchomoÊciach (green fields), które zapewniajà wymaganà wielkoÊç powierzchni. Zaspokajajàce potrzeby
bie˝àce i umo˝liwiajàce rozwój.

Rozproszone

Budowane wed∏ug ró˝nych koncepcji rewitalizacyjnych, w ramach których wykorzystuje si´ nieruchomoÊci poprzemys∏owe wymagajàce rewitalizacji, z regu∏y niewystarczajàce pod wzgl´dem wielkoÊci do zaspokojenia wszystkich potrzeb inwestycyjnych
i wymagajàce ∏àczenia kilku obszarów inwestycyjnych w jednà struktur´ organizacyjnà.

IntegralnoÊç
przestrzenna

èród∏o: opracowanie w∏asne.

trum logistycznego. Tego rodzaju podzia∏ jest zasadny dla sieci dystrybucji
konkretnego przedsi´biorstwa, które
ze wzgl´du na uwarunkowania zwiàzane z koniecznoÊcià zapewnienia wymaganej dost´pnoÊci swoich towarów,
utrzymuje zapasy w sieci magazynów:
centralnym, regionalnych i lokalnych.
2.Podzia∏ centrów logistycznych ze
wzgl´du na liczb´ operatorów i u˝ytkowników:
• dla jednego u˝ytkownika
• dla wielu u˝ytkowników.

Omówione wy˝ej uwarunkowania
wskazujà na potrzeb´ zweryfikowania
dotychczasowych podzia∏ów klasyfikacyjnych. Zaproponowany w tabeli 2 nowy podzia∏ centrów logistycznych ogranicza liczb´ kryteriów, które odnosi si´
do praktyki w zakresie ich tworzenia
i funkcjonowania. Proponowane kryteria uwzgl´dniajà: sposób, w jaki centra
logistyczne sà budowane i zwiàzane
z tym d∏ugofalowe konsekwencje (budowa na niezabudowanych nieruchomoÊciach wed∏ug tak zwanej koncepcji
green fields lub budowa wed∏ug koncepcji rewitalizacyjnej, polegajàcej na ponownym wykorzystaniu obszarów poprzemys∏owych), dost´pnoÊç transportowà, rozwiàzania funkcjonalne oraz
uwarunkowania przestrzenne. Podzia∏
centrów logistycznych wed∏ug zaproponowanych kryteriów pokazano w tabeli 2.

kami logistycznymi, co w odniesieniu
do poz. [1] nale˝y traktowaç jako nazwy w∏asne), przy czym wystarczà dwa
kryteria: dost´pnoÊç transportowa i rodzaj obs∏ugiwanych towarów. Centra
magazynowe sà inwestycjami developerskimi, realizowanymi przez inwestorów prywatnych, a wi´c kryterium
w∏asnoÊci jest jednoznaczne i jako takie mo˝e byç pomini´te. Ze wzgl´du na
preferencje inwestorów, centra magazynowe budowane sà jako inwestycje
typu green fields, a wi´c kryterium integralnoÊci przestrzennej jest w ich przypadku równie˝ bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie: Nie stosuje si´ ograniczeƒ co do liczby operatorów i uczestników. Jedynym warunkiem zakwalifikowania obiektu jako centrum logiLITERATURA:
stycznego jest co najmniej dwóch u˝ytkowników o podobnym zakresie us∏ug,
1. Fechner I.: „Miejsce centrum logistycznego w nazewnictwie infrastruktury logiaby zachowany by∏ warunek Êwiadczestycznej”. „Logistyka” nr 3/2008 maj-czernia us∏ug na zasadach konkurencji, a jewiec.
Podobne zasady klasyfikacyjne mo˝- 2. Fechner I.: „Centra logistyczne. Cel - Realidynym ograniczeniem jest dost´pnoÊç
miejsca do prowadzenia dzia∏alnoÊci na zastosowaç w przypadku opisu cenzacja – Przysz∏oÊç”. Wyd. ILiM, Poznaƒ
2004.
trów magazynowych (zwanych te˝ pari rodzaj Êwiadczonych us∏ug.
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