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Nowe trendy w logistyce: logistyka odzysku, a ekologistyka
Artyku∏ inauguruje cykl publikacji nt. logistyki odzysku i ekologistyki, w których szczegó∏owo b´dà
omawiane poszczególne aspekty
poruszonych poni˝ej zagadnieƒ2.
W trakcie rozmów partnerów w ramach ∏aƒcucha dostaw, cz´sto poruszane sà tematy zwiàzane ze zwrotami produktów, z powrotem w ramach danego ∏aƒcucha opakowaƒ
zwrotnych bàdê opakowaƒ do recyklingu. Dyskusje te traktowane sà
w sposób marginalny, bez ÊwiadomoÊci faktycznego znaczenia kosztów tych operacji w ramach wszystkich kosztów logistycznych ponoszonych przez firmy. W praktyce ich
znaczenie nie jest tak znikome,
a czas i Êrodki finansowe, które firmy
poÊwi´cajà na rozwiàzywanie problemów zwiàzanych z tymi zagadnieniami, sà znaczne.
Zacznijmy od zdefiniowania obszarów badawczych, które dotyczà
poruszanych zagadnieƒ. W literaturze przedmiotu spotykamy dwa poj´cia: reverse logistics, t∏umaczone
cz´sto nies∏usznie, jako logistyka
zwrotna, odwrotna, utylizacji, re-

cyrkulacji, czy po prostu strefa
zwrotu oraz green logistics, t∏umaczona jako ekologistyka. Proponowane dla poj´cia reverse logistics t∏umaczenie to logistyka odzysku. ZasadnoÊci takiego podejÊcia nale˝y
upatrywaç w podwójnym znaczeniu
s∏owa odzysk: potocznym, gdzie
odzysk to „odzyskiwanie czegoÊ z tego, co ju˝ by∏o wykorzystywane”3 oraz
ustawowym, gdzie odzysk definiuje
si´ jako „wszelkie dzia∏ania, nie stwarzajàce zagro˝enia dla ˝ycia, zdrowia
ludzi lub dla Êrodowiska, polegajàce na
wykorzystaniu odpadów w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, lub prowadzàce do odzyskania z odpadów substancji, materia∏ów
lub energii i ich wykorzystania”4. Zarówno oznaczenia logistyka zwrotna jak i strefa zwrotu nie uwzgl´dniajà faktu, i˝ dzia∏anie to ma na celu „odzyskanie” wartoÊci tkwiàcej
w danym produkcie bàdê opakowaniu, tak˝e wartoÊci w postaci zadowolenia klienta. Logistyka odwrotna sugeruje, zgodnie z definicjà s∏owa odwrotny, czyli „taki, który ma cechy przeciwne do czegoÊ, ma odwrotny
cel, odwrotny rezultat”5, ˝e jest to
dzia∏anie przeciwne do zamierzo-

Rys. 1. Powiàzania mi´dzy logistykà odzysku a ekologistykà.

èród∏o: Opracowanie w∏asne.

nego celu, a wi´c ma zawarty w sobie wydêwi´k pejoratywny. Logistyka utylizacji sugeruje, i˝ odzyskiwane produkty i/lub opakowania zostanà unicestwione, zgodnie ze
znaczeniem s∏owa utylizacja i zasadami funkcjonowania zak∏adów utylizacji. Logistyka recyrkulacji sugeruje, ˝e pewien produkt, bàdê opakowanie krà˝y wielokrotnie w ramach zamkni´tej p´tli ∏aƒcucha dostaw. Zjawisko to mog∏oby prowadziç np. do downcyclingu, czyli
znacznego pogorszenia si´ jakoÊci
produktu koƒcowego w wyniku obni˝enia si´ jakoÊci surowca wtórnego. Spadek jakoÊci zwiàzany ze
zmieszaniem si´ surowców wtórnych, wykorzystywanych po raz
pierwszy, z tymi wielokrotnie eksploatowanymi, obni˝a jakoÊç produktu koƒcowego i finalnie mo˝e
staç si´ niebezpieczne dla ˝ycia
i zdrowia cz∏owieka. Natomiast reverse logistics (logistyka odzysku) to
„proces planowania, implementacji
i kontrolowania skutecznego i efektywnego ekonomicznie przep∏ywu surowców, pó∏produktów i produktów gotowych wraz z powiàzanymi z tymi przep∏ywami informacjami od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia w celu
odzyskania wartoÊci bàdê w∏aÊciwego
zagospodarowania”6, co ostatecznie
stanowi argument przemawiajàcy
za proponowanà formà stosowania
polskiego t∏umaczenia tego˝ terminu. Green logistics, s∏usznie nazywana ekologistykà, to „realizacja
optymalnych rozwiàzaƒ w zakresie
zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieucià˝liwej
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dla Êrodowiska i spo∏eczeƒstwa likwidacji odpadów ró˝nych rodzajów”7,
w tym odpadów opakowaniowych.
Ekologistyka zajmuje si´ przede
wszystkim niwelowaniem negatywnego wp∏ywu logistyki na Êrodowisko naturalne. Mogà to byç dzia∏ania zwiàzane z projektowaniem
opakowaƒ w sposób zapewniajàcy
minimalizacj´ surowców niezb´dnych do ich wytworzenia, ponownym wykorzystywaniem opakowaƒ,
redukcjà energii i zanieczyszczeƒ
zwiàzanych z transportem oraz recyklingiem odpadów opakowaniowych. W gestii logistyki odzysku
pozostaje obs∏uga powrotu towarów zwiàzana z uszkodzeniami, sezonowoÊcià produktów, odsprzeda˝à, ró˝nego rodzaju zwrotami od
klientów, niwelowaniem nadwy˝ki
magazynowej. Obrazowo zwiàzki
mi´dzy oba obszarami badawczymi
mo˝na okreÊliç w sposób przedstawiony na rys. 1.
Dynamiczny rozwój obu wy˝ej
wymienionych obszarów wià˝e si´
ze zmianami otoczenia, w którym
dzia∏ajà przedsi´biorstwa. Zmiany
te prezentuje tab. 1.
Omawiane powy˝ej procesy majà
bardzo istotne znaczenie dla kontynuowania dotychczas prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nieumiej´tna obs∏uga zwrotów od odbiorców na ka˝dym etapie funkcjonowania ∏aƒcucha dostaw mo˝e znacznie
podwy˝szaç koszty dzia∏ania. Przy
obecnym rozwoju wydarzeƒ umiej´tnoÊç odzyskiwania wartoÊci z wyrobów ma zasadnicze znaczenie dla
utrzymania na sta∏ym poziomie cen
produktów gotowych. Wymaga to
zmian w infrastrukturze materialno –
technicznej ∏aƒcucha dostaw oraz
prac nad rozwojem teorii zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw w ramach tzw.
zamkni´tej p´tli (ang. Closed Loop
Supply Chain). Jest to o tyle istotne, ˝e
tradycyjny ∏aƒcuch dostaw jest nieprzystosowany do tego, by w sprawny sposób sprostaç oczekiwaniom
i potrzebom konsumentów.
Istotnym dla rozwoju zarówno logi7
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Tab. 1. Zmiany w otoczeniu wymuszajàce rozwój omawianych obszarów badawczych.
èród∏o: Opracowanie w∏asne

styki odzysku, jak i ekologistyki, jest
wsparcie informatyczne w postaci stale doskonalonego oprogramowania
do obs∏ugi i scalania poszczególnych
obszarów omawianej dzia∏alnoÊci.
Z marketingowego punktu widzenia, analiza przyczyn zwrotów dokonywanych przez klientów zawiera
w sobie ogromnà dawk´ informacji nt.
zwracanych produktów, problemów
z ich u˝ytkowaniem, jak i oczekiwaƒ
klientów wobec tych produktów. Natomiast dotychczasowe podejÊcie powoduje, ˝e wiedza ta nie jest w pe∏ni
wykorzystywana. W swej tradycyjnej
postaci ∏aƒcuch dostaw nie jest w stanie odzyskaç wartoÊci ani ze zwracanych produktów i opakowaƒ, ani z informacji zwrotnych od konsumentów.
Zdarzenia wymuszajàce rozwój logistyki odzysku i ekologistyki zwiàzane sà tak˝e z niezrozumia∏ymi, stale

zmieniajàcymi si´ przepisami prawa,
wprowadzanymi w poszczególnych
krajach, w tym równie˝ w Polsce.
Powy˝sze argumenty potwierdzajà przypuszczenia, ˝e dostrze˝one
nowe trendy w logistyce b´dà dynamicznie si´ rozwijaç. Elementem
scalajàcym w/w obszary badawcze
z pewnoÊcià jest i pozostanie koniecznoÊç ochrony Êrodowiska naturalnego przed dewastacyjnà dzia∏alnoÊcià cz∏owieka, zwiàzanà z rozwojem konsumpcji. W zwiàzku ze
znaczàcym udzia∏em kosztów logistyki odzysku w kosztach logistyki
ogó∏em (udzia∏ tych kosztów w Stanach Zjednoczonych wynosi nawet
4%, co stanowi oko∏o 0,5% PKB8)
spowoduje równie˝ rosnàce zainteresowanie tematem ze strony
przedsi´biorców, których dotyczy
on w sposób bezpoÊredni.
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