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Analiza mo˝liwoÊci budowy sieci dystrybucji opartej
na transporcie kolejowym przez MSP bran˝y meblarskiej
Polska od lat jest uznawanym i cenionym producentem mebli w skali
europejskiej, a nawet Êwiatowej. Jak
pokazujà statystyki, prawie 80% ca∏ej
produkcji polskich wyrobów meblarskich trafia na eksport. Analizujàc
wartoÊç eksportu i importu wyrobów
meblarskich w paƒstwach Europy
Ârodkowo – Wschodniej, mo˝na
stwierdziç, i˝ Polska wyraênie lokuje
si´ w czo∏ówce rankingu. Szczegó∏owo ilustruje to tabela 1.

tów eksportowych regionu (drugie
miejsce2). Analizujàc struktur´ przewozów wÊród przedsi´biorstw bran˝y
meblarskiej rejonu Wielkopolski,
mo˝na stwierdziç, i˝ wi´kszoÊç spoÊród MSP prowadzi dystrybucj´ wyrobów gotowych i pozyskuje surowce
wykorzystujàc transport drogowy. Jedynie bardzo du˝e przedsi´biorstwa
obs∏ugujàce najwi´kszych w Europie
sprzedawców mebli, takich jak IKEA
(Szwecja), Conforama i But (Francja),

Tab. 1 WartoÊç eksportu i importu wyrobów bran˝y meblarskiej èród∏o: www.misioneco.org

OczywiÊcie nale˝y zauwa˝yç, i˝
przemys∏ meblarski nie jest Êwietnie
rozwini´ty na ca∏ym obszarze Polski.
Jednym z regionów s∏ynàcych z produkcji mebli jest Wielkopolska, szczycàca si´ kilkusetletnimi tradycjami
w tej bran˝y. Obecnie wielkopolskà
bran˝´ meblarskà stanowi ok. 3 700
firm o ∏àcznej sprzeda˝y ok. 3 528,64
mln z∏. (dane za rok 2004)1. Produkcja
wyrobów meblarskich jest jednym
z dziesi´ciu najwa˝niejszych produk-

Kika/Leiner/Michelfiet (Austria), MFI
(Wielka Brytania), Porta Möbel Walther, Hofner, Roller i Kraft (Niemcy) korzystajà tak˝e z transportu kolejowego. Sytuacja ta nie jest zaskoczeniem
i potwierdza panujàcà w Europie tendencj´, gdzie ponad 72% ∏adunków
przewo˝onych jest przy pomocy
transportu drogowego3.
Transport drogowy, mimo niewàtpliwych zalet, takich jak krótki czas
realizacji dostawy, mo˝liwoÊç realiza-

Tab. 2 Wybrane wyniki z przeprowadzonych konsultacji èród∏o: opracowanie w∏asne ILiM

cji us∏ug w systemie „door to door”,
konkurencyjna cena Êwiadczonych
us∏ug, czy elastycznoÊç, ma tak˝e kilka znaczàcych wad. G∏ównym, dostrzegalnym przez wszystkich u˝ytkowników dróg minusem transportu
drogowego jest niewàtpliwie wzmo˝ona kongestia ruchu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, ruch na drogach w Wielkopolsce w ciàgu ostatnich lat wzrós∏
o ponad 30%. BezpoÊrednim efektem
rosnàcej kongestii ruchu jest pogorszenie si´ istniejàcej infrastruktury
drogowej oraz obni˝enie poziomu
bezpieczeƒstwa na drogach. Nale˝y
równie˝ pami´taç o szkodliwym dzia∏aniu spalin na Êrodowisko naturalne
i emisji dwutlenku w´gla.
Kraje europejskie w celu ograniczenia wspomnianych wy˝ej zagro˝eƒ
od wielu lat podejmujà próby zmiany
tej niekorzystnej sytuacji. Jednà z takich inicjatyw jest europejski projekt
SRlog – logistyka zorientowana na
transport kolejowy jako podstawa
rozwoju firm sektora MSP. W projekcie tym uczestniczà przedstawiciele
Szwecji, Finlandii oraz Polski, reprezentowanej przez Instytut Logistyki
i Magazynowania (ILiM).
W ramach prac zwiàzanych z projektem SRlog, konsultanci ILiM podj´li si´ realizacji projektu pilota˝owego
majàcego na celu analiz´ mo˝liwoÊci
wykorzystania transportu kolejowego w dystrybucji wyrobów gotowych
przez MSP bran˝y meblarskiej z rejonu wielkopolski.
Kluczowym elementem w poczàtkowej fazie tego projektu by∏y konsultacje z ma∏ymi i Êrednimi przedsi´biorstwami z rejonu wielkopolski,
majàce na celu:

1

èród∏o: www.klastermeblarski.warp.org.pl
èród∏o: Profil spo∏eczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Gdaƒsk 2002.
3 èród∏o: EU energy and transport in figures, Statistical pocketbook 2004.
2
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• rozpoznanie kierunków dystrybucji
wyrobów gotowych
• rozpoznanie kierunków pozyskiwania surowców do produkcji
• identyfikacj´ ga∏´zi transportu wykorzystywanà w przewozach ∏adunków
• identyfikacj´ barier utrudniajàcych
korzystanie z transportu kolejowego.
Konsultacje z przedsi´biorstwami
przeprowadzone zosta∏y drogà telefonicznà, przez kontakt osobisty
i drogà mailowà. ¸àcznie przebadanych zosta∏o 17 przedsi´biorstw
z sektora MSP. Wybrane wyniki badaƒ
ilustruje tabela 2. Przedsi´biorstwa
w ramach jednego pytania mog∏y
udzielaç kilku odpowiedzi.
Wyniki badaƒ potwierdzi∏y prezentowanà przez statystyki sytuacj´, i˝
g∏ównà wykorzystywanà ga∏´zià
transportu jest transport drogowy, realizowany w znacznej wi´kszoÊci
przypadków w∏asnymi Êrodkami
transportowymi przedsi´biorców.
Dodatkowo rozmowy z przedstawicielami firm niejednokrotnie wskazywa∏y, i˝ posiadajà oni zbyt ma∏à wiedz´ na temat mo˝liwoÊci wykorzystania alternatywnych ga∏´zi transportowych. Natomiast wykorzystanie
transportu kolejowego jest ograniczone przez szereg barier, takich jak:
d∏ugi czas realizacji dostawy, brak
mo˝liwoÊci realizacji dostaw „od
drzwi do drzwi”, koniecznoÊç wykorzystania us∏ug dowozowo – odwozowych do/z terminali kolejowych,
czy brak przejrzystej oferty operatorów kolejowych dla MSP.
Na podstawie przeprowadzonych
konsultacji z przedsi´biorstwami
bran˝y meblarskiej oraz symulacji
komputerowych ró˝nych scenariuszy
rozwoju polskiego rynku transportowego, Instytut Logistyki i Magazynowania opracowa∏ szereg wskazaƒ dla
firm meblarskich oraz operatorów
kolejowych, majàcych na celu zwi´kszenie wykorzystania transportu kolejowego przez MSP oraz przeprowadzi∏ szczegó∏owà analiz´ budowy modelu sieci dystrybucji wyrobów meblarskich z Wielkopolski do Niemiec.
Analizowany model zak∏ada∏ wykorzystanie dwóch ga∏´zi transportowych: transportu kolejowego oraz
transportu drogowego.
Ogólnà ide´ modelu dystrybucji, w któ-
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Rys. 1. Analizowany model dystrybucji wykorzystujàcy transport kolejowy èród∏o: Opracowanie
w∏asne ILiM

rym zak∏ada si´ silnà wspó∏prac´ MSP
bran˝y meblarskiej, prezentuje rys. 1.
Zgodnie z rekomendacjami dla
bran˝y meblarskiej, MSP celem obni˝enia ca∏kowitych kosztów dystrybucji powinny dà˝yç do konsolidacji zamówieƒ w przypadku wysy∏ek w ten
sam region w Niemczech lub innych
krajach. Proponowany model zak∏ada, i˝ wysy∏ki poszczególnych producentów sà ∏àczone w punkcie konsolidacyjnym. Nast´pnie zgrupowane ∏adunki przemieszczane sà transportem kolejowym do wybranych terminali kolejowych na terenie Niemiec.
W Niemczech nast´puje dekonsolidacja ∏adunków, a nast´pnie dostawa do
odbiorców finalnych przy wykorzystaniu transportu drogowego. Na potrzeby realizacji projektu pilota˝owego oraz wykonania analizy finansowej
zwrócono si´ z zapytaniem ofertowym dotyczàcym proponowanego
modelu do polskiego operatora kolejowego, firmy transportowej dzia∏ajàcej na terenie Niemiec oraz do polskich firm transportowych, celem
ustalenia stawki za 1 km ∏adowny dla
ró˝nych typów pojazdów. Szczegó∏y
dotyczàce opracowanego modelu
dystrybucji wykorzystujàcego transport kolejowy znajdà Paƒstwo na

stronie internetowej projektu, pod
adresem www.srlog.pl.
Analiz´ modelu przeprowadzono na
trzystukilometrowej trasie Swarz´dz
– Poznaƒ Franowo – Seddin Süd ko∏o
Berlina – Friesack. Zrealizowana w ramach prac badawczych symulacja
kosztowa potwierdzi∏a, i˝ transport
kolejowy na krótkich odcinkach jest
wcià˝ mniej atrakcyjny, ni˝ transport
drogowy. Wyniki wskaêników kosztowych wyznaczonych na podstawie symulacji ilustruje tabela 3.
Widaç wyraênie, i˝ obie ga∏´zie
transportu mogà wkrótce nawiàzaç
skutecznà walk´ o klienta. Szczególnie, jeÊli analizowany b´dzie nie tylko
koszt przejechania 1 km, ale tak˝e
koszt przewiezienia jednej tony ∏adunku na danej trasie. Szansa na nawiàzanie wspomnianej walki o klienta mo˝e
pojawiç si´ ju˝ w roku 2007, kiedy to
nastàpi pe∏na liberalizacja rynku us∏ug
kolejowych. Jak si´ mo˝na spodziewaç, oferta przewozów m.in. dla bran˝y meblowej pochodziç b´dzie potencjalnie od wszystkich przewoêników
kolejowych z obszaru UE, a ostra walka konkurencyjna zrówna ceny us∏ug
przewozowych drogà kolejowà do stawek frachtowych, funkcjonujàcych
w transporcie drogowym.

Tab. 3. Porównanie wskaêników kosztowych dla analizowanego modelu
èród∏o: Opracowanie w∏asne ILiM

Creyf ’s Polska poszukuje dla swojego Klienta:
Kierownik Transportu
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/2d/1413730.htm

