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Koncepcje i strategie logistyczne

Maciej Mindur1
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Centra logistyczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej
(wybrane przyk∏ady)2
W ostatnich kilkunastu latach gospodarka Stanów Zjednoczonych zacz´∏a
wychodziç z recesji, na co wp∏yw ma
mi´dzy innymi coraz wi´kszy wzrost
konsumpcji. Bardzo du˝ym zapotrzebowaniem cieszà si´ zamorskie produkty, szczególnie te taƒsze, pochodzàce z Azji (g∏ównie wyprodukowane
w Chinach). Rosnàcy popyt na chiƒskie
produkty stwarza wi´ksze potrzeby
w zakresie transportu oraz prze∏adunku, co sprzyja rozwijaniu si´ portów
morskich, lotnisk mi´dzynarodowych,
jak i infrastruktury w regionach w których si´ one znajdujà. Wraz z rozwojem
portów post´puje rozwój centrów logistycznych dzia∏ajàcych na ich terenie.
Dzisiejsze uwarunkowania w zakresie
transportu i spedycji wr´cz wymuszajà
rozwój technologii logistycznych wdra˝anych przez centra logistyczne. Samo
magazynowanie produktów w tranzycie
ju˝ nie wystarcza. Podczas organizowania przemieszczania przesy∏ki nale˝y
zadbaç równie˝ o odpowiednie jej
skompletowanie, opakowanie, oznacze-

nie, itd. Wa˝ne jest równie˝ Êledzenie
przesy∏ek, aktualnego miejsca w którym
si´ one znajdujà. Wszystkie te czynnoÊci przejmuje do realizacji centrum logistyczne.
Infrastruktur´ obecnych centrów logistycznych stanowià zazwyczaj magazyny wysokiego i niskiego sk∏adowania,
bocznice kolejowe, powierzchnie do
sk∏adowania kontenerów, stacje obs∏ugi remontowej, stacje paliw, serwis taboru, hotele, poczta, firmy ubezpieczeniowe, spedycyjne i celne.
Wybrane centra logistyczne – w Long
Beach (stan Kalifornia) oraz Houston
(stan Teksas) a tak˝e w Dallas – Fort
Worth (stan Teksas) w Seattle (stan Waszyngton) odgrywajà bardzo wa˝nà rol´ nie tylko w rozwoju miast, swoich regionów, ale stanowià g∏ówne punkty
tranzytu towarów.
Na rozwój centrów logistycznych
du˝y wp∏yw ma wzrost gospodarki.
Z drugiej strony, rozwini´te intermodalne centra logistyczne stwarzajà warunki do racjonalnej obs∏ugi wymiany

towarowej oraz tranzytu towarów,
a zatem sprzyjajà rozwojowi gospodarczemu.

Rozwój gospodarki Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej
w latach 2001-2006
W latach 2001-2002 nastàpi∏o wyraêne wyhamowanie rozwoju gospodarki
Stanów Zjednoczonych. Wyra˝a∏o si´
to w niskim kszta∏towaniu si´:
• Produktu Krajowego Brutto
• konsumpcji prywatnej (zw∏aszcza
w roku 2001)
• popycie krajowym brutto w roku
2001
• minusowych wartoÊciach inwestycji
w Êrodki trwa∏e ogó∏em oraz ujemnych wolumenach towarów obcych
i us∏ug, zarówno w eksporcie jak i imporcie.
W roku 2001 stopa bezrobocia wynosi∏a 4,8%, a w roku 2002 osiàgn´∏a

Tab. 1. Podstawowe wskaêniki makroekonomiczne gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej (zmiany roczne w %).

Wyszczególnienie
Produkt krajowy brutto
Konsumpcja prywatna
Popyt krajowy ogó∏em
Inwestycje w Êrodki trwa∏e ogó∏em
Eksport towarów i us∏ug (wolumen)
Import towarów i us∏ug (wolumen)
Bezrobocie (stopa w %)
Nadwy˝ka (deficyt) salda
finansów publicznych (% PKB)
Saldo na rachunku obrotów
bie˝àcych bilansu p∏atniczego (% PKB)
Krótkoterminowa stopa procentowa

2001
0,8
2,5
0,9
-4,2
-5,4
-2,7
4,8

2002
1,6
2,7
2,2
-9,2
-2,3
3,4
5,8

2003
2,7
2,9
3,0
1,3
1,8
4,6
6,0

2004
3,9
3,9
4,4
9,9
9,2
10,8
5,5

2005
3,2
3,5
3,3
8,6
6,8
6,1
5,1

2006
3,3
3,2
3,2
8,4
8,5
6,3
4,6

-0,4

-3,8

-5,0

-4,6

-3,7

-2,3

-3,8

-4,5

-4,7

-5,7

-6,4

-6,6

3,7

1,8

1,2

1,6

3,5

5,2

èród∏o: OECD Economic Outlook No. 80 (Preliminary Edition), 2007 oraz OECD.

1 Dr hab. Maciej Mindur, Szko∏a G∏ówna Handlowa, Katedra Polityki Gospodarczej, Zak∏ad Polityki Krajowej i Mi´dzynarodowych Analiz Deskryptywnych
(przyp. red.).
2 Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
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poziom 5,8%. Wed∏ug oceny ekspertów, w latach 2001-2002 gospodarka
amerykaƒska utraci∏a ca 1,8 mln
miejsc pracy. W latach dekoniunktury
wielkoÊç bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych ze 144 mld USD w roku
2001 spad∏a do zaledwie 30 mld w roku 2002.
Wzrost gospodarki USA rozpoczà∏ si´
od roku 2003. Produkt krajowy brutto
wzrós∏ o 2,9% w roku 2003, o 3,9% w roku 2004; w roku 2005 wyniós∏ 3,5%,
a w roku 2006 o 3,3%. Podobne trendy
w latach 2003-2006 dotyczy∏y konsumpcji prywatnej i popytu krajowego
Rys. 1. Podstawowe wskaêniki makroekonomiczne Stanów Zjednoczonych Ameryki (zmiany
ogó∏em. Szczególnie imponujàce relaroczne w %).
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie OECD Economic Outlook No. 80 (Preliminary Edicje mia∏y miejsce w inwestycjach
tion), 2007 oraz OECD.
w Êrodki trwa∏e ogó∏em (rysunek 1),
które z wartoÊci ujemnej w roku 2002
pozytywnego wp∏ywu rozwoju go– Japonii o 3,3%,
(-9,2) ros∏y do +1,3 w roku 2003; 9,9
spodarki Stanów Zjednoczonych na
– krajach OECD ogó∏em o 2,8%,
w roku 2004; 8,6 w roku 2005 i 8,4
wzrost koniunktury Êwiatowej.
– pozosta∏ej strefie euro zaledwie
w roku 2006. Wolumen towarów
o 1,2%3,
i us∏ug w eksporcie z wartoÊci – 2,3
w roku 2002 osiàgnà∏ odpowiednio 1,8; • wp∏yw na przyspieszenie rozwoju go- Portowe Centrum Logistyczne
spodarki Stanów Zjednoczonych ma
9,2; 6,8; 8,5 a import towarów i us∏ug
w Long Beach (stan Kalifornia)
równie˝ niskie kszta∏towanie si´ war4,6; 10,8; 6,1; 6,3. Wzrost gospodarczy
toÊci dolara – poziom stopy referenKalifornia (ze stolicà w Sacramento)
Stanów Zjednoczonych generalnie jest
cyjnej USD jest najni˝szy od blisko 40 to stan po∏o˝ony w zachodniej cz´Êci
spowodowany:
lat i wynosi aktualnie 1%. Tanie kredy- Stanów Zjednoczonych nad Oceanem
• dominujàcà pozycjà technologicznà
ty wp∏ywajà na wzrost gospodarki Spokojnym (rysunek 2). Pod wzgl´dem
na Êwiecie, której rozwój ma wp∏yw
amerykaƒskiej. Niska wartoÊç dolara wielkoÊci jest trzecim stanem po Alasce
na aktywizacj´ gospodarczà pozostaamerykaƒskiego powoduje zahamo- i Teksasie, a pierwszym pod wzgl´dem
∏ych cz´Êci Êwiata. PodkreÊliç jednak
wanie importu, zmniejszenie zaku- potencja∏u gospodarczego i zaludnienale˝y, ˝e rozwój gospodarczy Stapów zagranicznych przez USA, nia. Ponad 70% ludnoÊci utrzymuje si´
nów Zjednoczonych jest w znacznej
a w konsekwencji zminimalizowanie z pracy w sektorze handlowo – us∏ugomierze finansowany przez inne regiony Êwiata. Wyra˝a si´ to wysokim deficytem handlowym – finansowanie
importu towarów z wp∏ywów w∏asnego eksportu (w 2003 roku towary importowane ze Stanów Zjednoczonych wynios∏y blisko 17% w imporcie
Êwiatowym), kupowanie udzia∏ów
w spó∏kach amerykaƒskich oraz papierów d∏u˝nych. Sprzyja temu oparcie gospodarki Stanów Zjednoczonych na wiedzy. Dotyczy to g∏ównie
technologii us∏ug, takich jak: finansowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne i satelitarne. Rozwój gospodarki opartej o wiedz´ charakteryzuje
mo˝liwoÊç wzrostu substytucyjnoÊci
pracy – kapita∏em. A zatem, wysoki
wzrost wydajnoÊci produkcyjnej nie
powoduje zwi´kszenia zatrudnienia.
Ocenia si´, ˝e wzrost produkcyjnoÊci
Rys. 2: Mapa stanu Kalifornia.
pracy w 2004 roku by∏ nast´pujàcy w:
èród∏o: http://www.mp2kmag.com/gallery/states/
– Stanach Zjednoczonych o 4,1%,
3

Zobacz OECD Economic Outlook No.75 May 2004

Poszukiwany Szef zespo∏u ds. logistyki i planowania produkcji
Fer Belma Sp z o. o.
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/16/2021145.htm
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Tab. 2. Prze∏adunki kontenerów latach 1995-2006 (w TEU).

Rok

Roz∏adunek

Za∏adunek

Razem
prze∏adunek
pe∏nych

Prze∏adunek
pustych

Razem
kontenery

2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

3,719,680
3,346,054
2,987,980
2,409,577
2,452,490
2,420,687
2,456,188
2,317,050
2,096,901
1,806,787
1,547,578
1,353,320

1,290,843
1,221,419
1,007,913
1,904,539
1,855,202
1,952,845
1,044,353
1,989,221
1,973,647
1,107,324
1,081,887
1,036,213

5,010,523
4,567,473
3,995,893
3,314,116
3,307,692
3,373,532
3,500,541
3,306,271
3,070,548
2,914,111
2,629,465
2,389,533

2,279,842
2,142,345
1,783,959
1,344,008
1,218,673
1,089,435
1,100,246
1,102,209
1,027,141
1,590,491
1,437,869
1,453,969

7,290,365
6,709,818
5,779,852
4,658,124
4,526,365
4,462,967
4,600,787
4,408,480
4,097,689
3,504,602
3,067,334
2,843,502

èród∏o: http://www.polb.com/about/port_stats/yearly_teus.asp

wym. Najbardziej dochodowe sà handel
oraz obs∏uga ruchu turystycznego.
Lokalizacja Kalifornii na wybrze˝u
oraz bezpoÊrednie sàsiedztwo z oceanem stworzy∏y mo˝liwoÊci rozwoju
portów handlowych, spoÊród których
najwi´ksze znaczenie odgrywajà porty
w San Francisco oraz zespó∏ portowy
Los Angeles – Long Beach. W Kalifornii
ulokowanych jest szeÊç mi´dzynarodowych portów lotniczych: Los Angeles,
San Francisco, San Jose, San Diego, Fresno i Sacramento. Transport towarowy
skoncentrowa∏ si´ na przewozach samochodami ci´˝arowymi, lecz coraz
wi´ksze znaczenie zaczyna odgrywaç
transport wodny, sprzyjajàc jednoczeÊnie rozwojowi portów wodnych – zarówno morskich, jak równie˝ Êródlàdowych. Komunikacja wewnàtrz stanu
opiera si´ na rozbudowanym systemie
autostrad. Obejmuje on dwie równoleg∏e linie biegnàce z Los Angeles na pó∏noc: jedna wzd∏u˝ wybrze˝a przez San
Francisco (nr 101), druga osià Doliny
Kalifornijskiej przez Sacramento (nr 5).
Ponadto w Los Angeles koƒczà si´
transkontynentalne szlaki kolejowe
i drogowe (autostrady nr 10 i 40 oraz
80 w pobliskim San Francisco).
Budow´ portu w Long Beach rozpocz´to od budowy falochronu w latach
1890-1900, a w 1911 roku stan Kalifornia przeznaczy∏ znaczne tereny wybrze˝a pod dzia∏alnoÊç powstajàcego portu.
4
5

W 1917 roku formuje si´ pierwsza komisja w zarzàdzie portu, organizowany
jest handel zamorski. W nast´pnych latach wyemitowano obligacje skarbowe
na 5 mln USD. W celu unowoczeÊnienia
infrastruktury wewn´trznej portu
w 1930 roku zakoƒczono budow´ ponad 5,5 - kilometrowego odcinka falochronu. W 1936 roku odkryto z∏o˝a ropy naftowej na terenie portu. W 1941
roku rozpocz´to budow´ wschodniego
odcinka falochronu Zatoki San Pedro,
a w 1945 roku budow´ wa∏ów przeciwpowodziowych na wypadek zbyt du˝ych wahaƒ poziomu wody w morzu.
W 1975 roku uruchomiono kolejne ter-

minale prze∏adunkowe dla transportu
kontenerowego, a w roku 1986 otwarto kolejny terminal kontenerowy (Pier
F) o powierzchni 35,5 ha. W 1988 roku
rozpocz´to budow´ kolejnego przylàdka przeznaczonego pod nowe doki
(Pier J). Od 1997 roku do portu Long
Beach zawijajà pierwsze kontenerowce
piàtej generacji4.
Wed∏ug mi´dzynarodowych rankingów co do wielkoÊci oraz tona˝u prze∏adunku, porty Long Beach i Los Angeles zajmujà trzecie miejsce, ust´pujàc
jedynie portom w Hongkongu oraz
w Singapurze5. Nale˝y jednak zauwa-

1995 –– 100 %

Rys. 3. Procentowy wzrost prze∏adunków kontenerów latach 1995-2006.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z tabeli 2.

Opracowano na podstawie http://www.polb.com/html/1_about/history.html.
Fact Card, The Port of Long Beach, 2004, s. 2.
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˝yç, ˝e porty Long Beach i Los Angeles
sà osobnymi portami konkurujàcymi ze
sobà, niemniej jednak le˝à po tej samej
stronie Zatoki San Pedro, a bliskoÊç ich
po∏o˝enia sprawi∏a, ˝e wspó∏pracowa∏y
ze sobà w inwestycjach infrastrukturalnych, g∏ównie kolejowych.
Port Logistyczny w Long Beach, który
rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç ju˝ w 1911
roku, na przestrzeni kilkudziesi´ciu lat
rozwinà∏ si´ do tego stopnia, i˝ obecnie zajmuje powierzchni´ 1214 ha,
a infrastruktura rozbudowana wokó∏
niego sprawi∏a, ˝e pe∏ni on funkcj´ nie
tylko portu morskiego, lecz tak˝e centrum logistycznego oraz handlowego.
Na jego terenie znajduje si´ wiele magazynów oraz przedsi´biorstw przetwarzajàcych przewo˝one tu materia∏y.
Port w Long Beach jest wielkim centrum logistycznym oraz g∏ównym portem handlowym pomi´dzy Stanami
Zjednoczonymi a Azjà, zw∏aszcza Chinami (g∏ównie Hongkongiem), Japonià,
Koreà Po∏udniowà oraz Tajwanem.
Rozbudowa infrastruktury oraz uruchamianie nowych doków, jak równie˝
ich ciàg∏e ulepszanie sprzyja konsekwentnemu zwi´kszaniu przewozów
oraz wielkoÊci prze∏adunków. Obrazujà
to na przyk∏ad dane zawarte w tabeli 2
i na rysunku 3.
Do najcz´Êciej prze∏adowywanych
produktów przeznaczonych na eksport
nale˝à: koks, ropa naftowa, makulatura,
stal, tworzywa sztuczne, wyroby chemiczne, maszyny i urzàdzenia elektryczne, elektronika, samochody oraz sprz´t
medyczny, jak równie˝ bawe∏na, siano,
siarka, owoce i orzechy. Natomiast do
importowanych – maszyny i urzàdzenia
elektryczne, elektronika, ropa naftowa,
meble, produkty stalowe, samochody,
wyroby chemiczne, zabawki, obuwie.
Port stale udoskonala wszelkiego rodzaju urzàdzenia, zmienia rozmieszczenie niektórych firm, przez co mo˝liwe
jest bardziej efektywne wykorzystanie
doków. Rozbudowana jest sieç drogowa
i kolejowa umo˝liwiajàca dowóz ∏adunków do samego portu, jak te˝ ich wywóz.
Niemo˝liwy jest jednak dalszy terytorialny rozwój portu. Port nie mo˝e
przekroczyç swoich dotychczasowych
granic z uwagi na brak wolnych tere-

nów, a jedynà drogà jest przebudowa
istniejàcych terminali oraz zwi´kszanie
ich przepustowoÊci, jak równie˝ dróg
samochodowych oraz kolejowych.
Mo˝liwe jest jeszcze zwi´kszanie wolumenu prze∏adunków. Jednak du˝ym
ograniczeniem w rozwoju portu stajà
si´ coraz bardziej surowe wymogi
ochrony Êrodowiska, takie jak: redukcja
spalin, poziom ha∏asu, czy te˝ generowanie odpadów po przeróbce oraz
przepakowywaniu towarów.

kolejowy, co skróci∏o czas pe∏nego roz∏adunku kontenerowców, a tym samym
zwi´kszy∏o przepustowoÊç doków i ca∏ego portu.

Wa˝nym aspektem funkcjonowania
zarówno portu, jak i ca∏ej aglomeracji
miejskiej Long Beach i Los Angeles sta∏y si´ inwestycje w rozwój dróg kolejowych. Ponad 25% prze∏adowywanych
towarów transportowane jest przez Korytarz Alameda, który ∏àczy Long Beach
i Los Angeles z wa˝niejszymi w´z∏ami
Centrum logistyczne zarzàdzane jest kolejowymi w po∏udniowej Kalifornii.
przez Zarzàd Portu Long Beach, w któ- Port Long Beach zainwestowa∏ w budorego sk∏ad wchodzi pi´ciu delegatów w´ tego korytarza 200 mln USD.
poszczególnych jednostek portowych
oraz w∏adze miasta Long Beach. Zarzàd
Aby zmniejszyç stopieƒ kongestii
skupia si´ g∏ównie na koordynowaniu dróg, firmy transportowo-spedycyjne
i prowadzeniu polityki rozwojowej por- obligowane sà do korzystania z infratu, przyczyniajàc si´ jednoczeÊnie do struktury w nocy oraz weekendy, kiedy
minimalizowania negatywnego wp∏ywu drogi bezp∏atne sà mniej zat∏oczone.
dzia∏alnoÊci portu na otoczenie ca∏ego W samym w porcie równie˝ wdra˝any
centrum oraz regionu. Zarzàd portu jest system ca∏odobowej obs∏ugi transsprawuje funkcj´ dzier˝awcy, udost´p- portowej, co znacznie zwi´ksza przeniajàc odp∏atnie swoje zaplecze, co jest pustowoÊç portu. Dzi´ki zastosowaniu
g∏ównym êród∏em dochodów oraz nowoczesnych suwnic mo˝liwe jest
utrzymania ca∏ego portu. Wi´kszoÊç roz∏adowanie kontenerowców 5. czy 6.
dochodów jest inwestowana ponownie generacji w przeciàgu jednej doby.
w dalszy rozwój portu, który mo˝e rozbudowywaç si´ jedynie ze Êrodków
Teren portu podzielony jest na 4 sekw∏asnych, bowiem nie otrzymuje ˝ad- tory odpowiadajàce rodzajowi prze∏anych dotacji przyznawanych z funduszy dunku, co przedstawiono na rysunku 4.
miejskich.
Kolorem fioletowym oznaczony jest
sektor prze∏adunków kontenerowych,
zielonym – prze∏adunków niestandarInfrastruktura centrum
dowych, ˝ó∏tym – ∏adunków drobnicologistycznego
wych, a czerwonym – ropy naftowej,
produktów ropopochodnych, chemikaPort w Long Beach po∏o˝ony jest przy liów oraz innych produktów p∏ynnych.
w´z∏ach kolejowych Union Pacific i Bur- Prze∏adunek kontenerowy jest wykonylington Northern Santa Fe, dzi´ki cze- wany w 8 terminalach i zajmuje wi´kszà
mu ma po∏àczenie z wi´kszoÊcià wa˝- cz´Êç portu. U˝ytkownikami terminali
niejszych rynków Ameryki Pó∏nocnej. kontenerowych sà operatorzy logistyczPo∏owa prze∏adunków przechodzàcych ni, tacy jak: CA United Terminals, TTI /
przez Long Beach transportowana jest Hanjin Shipping Co., Int. Transportation
kolejà w okolice Gór Skalistych, jak Sernice, LB Container Terminal, Pacific
równie˝ na przeciwleg∏e wschodnie wy- Container Terminal, SSA Terminals.
brze˝e.
Drugim najbardziej rozwini´tym
Na powierzchni portu, zajmujàcej po- sektorem prze∏adunkowym w porcie
nad 1 200 ha, znajduje si´ 10 przystani, jest prze∏adunek produktów drobnico80 doków (w tym 65 doków dla konte- wych, takich jak w´giel, sól, itp.
nerowców o g∏´bokim zanurzeniu), 61 W prze∏adunkach tych produktów na
suwnic i ˝urawi wodnych.
terenie portu wyspecjalizowali si´
operatorzy logistyczni, tacy jak: G-P
W du˝ej cz´Êci doków zastosowano Gypsum Corp., National Gypsum Co.,
nowe metody prze∏adunku towarów, Koch Carbon, Inc., Metropolitan Stevepolegajàce na przenoszeniu kontene- dore Co., Mitsubishi Cement Corp., Parów bezpoÊrednio ze statku na tabor cific Coast Cement Co.

HILL International poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Starszy Specjalista ds. Rozwoju Dostawców
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/a/1915252.htm
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nych, idàcy w parze z rozwojem poszczególnych terminali. Rozwa˝ane sà
przy tym zarówno procesy przebiegajàce wewnàtrz centrum logistycznego,
jak i procesy zewn´trzne, to jest mi´dzy producentami, dostawcami, dystrybutorami, detalistami i bankami. Dà˝enie do poprawy efektywnoÊci wspó∏pracy, stopnia w jakim zaspokajajà potrzeby wewn´trznych i zewn´trznych
Ostatni sektor konsoliduje firmy zaj- klientów, jest jednym z priorytetów namujàce si´ transportem towarów o nie- stawionego na sukces centrum loginormowanej wielkoÊci, takich jak: stal, stycznego.
wyroby przemys∏u drzewnego, maszyny i urzàdzenia, pojazdy. W dokach naW zwiàzku z tym pojawi∏o si´ wiele
le˝àcych do tego sektora mo˝liwy jest rozwiàzaƒ pozwalajàcych na efektywne
roz∏adunek typu RoRo. W dzia∏alnoÊci zarzàdzanie przep∏ywem informacji
w tym sektorze wyspecjalizowali si´ i optymalizacj´ procesów prze∏adunkooperatorzy logistyczni, tacy jak: Califor- wych. WÊród nowoczesnych rozwiàzaƒ
nia United Terminals, Cooper T. Smith, wdra˝ane sà nast´pujàce systemy:
Crescent Terminal (SSA), Forest Termi- • elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) – systemy odpowiedzialne
nals, Fremont Forest Products, Pacific
za kontakt Centrum Logistycznego
Coast Recycling Co., Port of Long Beach, Toyota Logistics Services, Weyerze Êwiatem zewn´trznym
• integracji procesów biznesowych
haeuser Co.
(PBI) – systemy odpowiedzialne za
przesy∏anie i konwersj´ danych pomi´dzy ró˝nymi systemami, na któSystemy informatyczne
rych bazujà poszczególni operatorzy
Dynamicznie zachodzàce zmiany
logistyczni.
wÊród konkurencyjnych centrów logistycznych oraz portów handlowych poW terminalach wykorzystana jest
wodujà rozwój sieci teleinformatycz- technologia elektronicznego zintegroKolejny sektor prze∏adunkowy odpowiada za transfer produktów p∏ynnych,
takich jak: oleje, ropa naftowa, chemikalia, itp. W sektorze tym rozwin´li
swojà dzia∏alnoÊç operatorzy logistyczni, tacy jak: BP Pipelines North America,
Baker Commodities, Inc., Chemoil Marine Terminal, Dow Chemical Co., Shell
Oil Products U.S., Petro-Diamond.

wania przekazu przesy∏ek za poÊrednictwem Internetu. System ten znakomicie zarzàdza ruchem w porcie, co
znacznie zmniejsza zjawisko kongestii,
jak równie˝ emisji gazów spalanych
przez pojazdy.

Ekonomiczne i ekologiczne
aspekty dzia∏alnoÊci centrum
Port w Long Beach wspó∏finansuje
dzia∏alnoÊç Izby Handlu Mi´dzynarodowego, a tym samym wspomaga prowadzenie interesów w po∏udniowej Kalifornii. Zarówno same prace portowe,
jak równie˝ dzia∏alnoÊç spedycyjno-logistyczna stymulujà rozwój przedsi´biorczoÊci w ca∏ym regionie.
Dzia∏alnoÊç portu kreuje ∏àcznie 1,4
mln stanowisk pracy w przemyÊle
stoczniowym, dokach, transporcie làdowym i kolejowym, firmach zajmujàcych si´ importem i eksportem, w przetwórstwie, dystrybucji i sprzeda˝y, jak
równie˝ przy budowie nowych terminali oraz renowacji urzàdzeƒ portowych.
Ponad 320 000 stanowisk stworzonych
jest w regionalnych oddzia∏ach portu,
rozlokowanych w pi´ciu okr´gach administracyjnych (Los Angeles, Orange,
San Bernardino, Riverside oraz Ventura), a wi´c co 22. zatrudniona osoba
w Kalifornii znajduje prac´ w porcie lub
powiàzanà z dzia∏alnoÊcià portowà.
Na terenie Centrum funkcjonuje strefa wolnoc∏owa nr 50. Importerzy mogà
tu handlowaç, magazynowaç, przetwarzaç, przepakowywaç, czy te˝ przygotowywaç do amerykaƒskich standardów ró˝nego rodzaju produkty, co
przyczynia si´ do obni˝ki cen wielu
z nich przez cz´Êciowà lub ca∏kowità
redukcj´.
Strategia rozwoju portu zak∏ada inwestycje w nowoczesne technologie,
jak równie˝ rewitalizacj´ przyleg∏ych
do portu terenów, na przyk∏ad obszaru
eksploatowanego wczeÊniej przez marynark´ wojennà, na którym budowany
jest obecnie terminal kontenerowy.

Rys. 4. Schemat wewn´trznego zagospodarowania portu.
èród∏o: http://www.polb.com/html/5_facilities/maps_Large.html
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Dzia∏ajàca na terenie centrum Agencja Rozwoju prowadzi projekt industrializacji zachodniej cz´Êci miasta
Long Beach. Agencja ma za zadanie zapewnienie w∏adzom portowym zwrotu
Poszukiwany STA˚YSTA / STA˚YSTKA W DZIALE PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH
Carrefour Polska Sp. z o.o.
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/14/1999522.htm

03 - 46 Koncepcje i strategie

6/25/07

12:33

Page 19

Koncepcje i strategie logistyczne

z inwestycji dokonywanych przez port
na terenie miasta. Wed∏ug umowy
z 1993 roku, Agencja ma zapewniç
zwrot 2,5 mln USD rocznie z zainwestowanych 30 mln USD, które w∏adze
portowe przeznaczajà (kolejne pieniàdze) na rozwój przemys∏u w Long Beach, co w efekcie przyczynia si´ do
zwi´kszenia obrotów samego centrum
logistycznego. Bie˝àca, jak równie˝
d∏ugofalowa dzia∏alnoÊç portu, finansowana jest przez nowoczesne instrumenty finansowe. Du˝e inwestycje
wspierane sà przez w∏adze portu poprzez emisj´ obligacji oraz papierów
wartoÊciowych.
Zarzàd Centrum wdro˝y∏ plan monitoringu wi´kszoÊci newralgicznych
punktów infrastruktury, takich jak: mosty, wiadukty, przejÊcia, wa˝niejsze
szlaki komunikacyjne. Wszystkie punkty zosta∏y zabezpieczone polisà ubezpieczeniowà. Ca∏a dzielnica portowa
i obszar Centrum patrolowane sà przez
ochron´, stra˝ przybrze˝nà oraz celnà
dla wyeliminowania kradzie˝y i przemytu nielegalnych artyku∏ów. Wszystkie te tereny zosta∏y zabezpieczone
przed atakami terrorystycznymi, a ponadto prowadzone sà prace nad
usprawnianiem zabezpieczeƒ, dzi´ki
czemu u˝ytkownicy portu mogà bezpiecznie prowadziç swoje interesy.
Strategia rozwoju obejmuje równie˝
dzia∏ania na rzecz ochrony Êrodowiska.
Port zaanga˝owany jest w realizacj´ projektu „Healthy Harbor Long Beach”, który zak∏ada wymian´ urzàdzeƒ portowych emitujàcych zbyt du˝à iloÊç spalin.

nicze, kontenerowce oraz lokomotywy
kolejowe.
Port w Long Beach odgrywa równie˝
wiodàcà rol´ w badaniach nad czystoÊcià wody oraz ca∏ego ekosystemu Zatoki San Pedro, jak równie˝ w dzia∏aniach majàcych na celu oczyszczanie
wód oraz kontrolowanie ich czystoÊci.
Opiekà obj´ta jest fauna i flora zatoki,
jak równie˝ okoliczne tereny przyleg∏e
do zatoki. Badane jest zapylenie portu,
kontrola emisji substancji szkodliwych
(metali, rozpuszczalników organicznych, w´glowodorów aromatycznych,
kwasu siarkowego, dwutlenku siarki,
tlenku azotu), ha∏asu, wibracji. Port
nadzoruje równie˝ program zapobiegajàcy powstawaniu zanieczyszczeƒ na
skutek sztormów, który uzyska∏ nagrod´ Kalifornijskiej Agencji Ochrony Ârodowiska.
Centrum logistyczne w Long Beach
po∏o˝one jest na roponoÊnych polach
Wilmington, które zawierajà równie˝ inne surowce mineralne. Ich eksploatacja
w poprzednich dekadach spowodowa∏a
znacznà degradacj´ Êrodowiska. Obecne
dzia∏ania zmierzajà jednak do przywrócenia zdegradowanych terenów do stanu zbli˝onego do pierwotnego.
W planach na najbli˝sze 10-15 lat jest
budowa czterech terminali kontenerowych o powierzchni 120 ha ka˝dy, jak
równie˝ budowa jednego wielkiego terminalu. Terminale te b´dà mia∏y w∏asne
doki oraz suwnice umo˝liwiajàce bezpoÊredni prze∏adunek kontenerów na
sk∏ady pociàgów, co znacznie usprawni
prac´ w ca∏ym centrum logistycznym,
zwi´kszy przepustowoÊç portu oraz
przyspieszy dalszy transport kontenerów na terenie regionu oraz ca∏ego kraju. Planowane jest równie˝ unowoczeÊnienie siedmiu z oÊmiu istniejàcych
terminali kontenerowych, a w niektórych przypadkach nawet ca∏kowità likwidacj´ istniejàcych i budow´ na ich
miejscu nowoczesnych terminali. Budowany jest tak˝e terminal o powierzchni
75 ha, przeznaczony do przepompowywania olejów oraz innych materia∏ów
p∏ynnych. Terminal przystosowany b´dzie do obs∏ugi du˝ych tankowców
o g∏´bokim zanurzeniu.

Realizowany jest równie˝ wolontarialny program redukcji emisji spalin,
polegajàcy na tym, ˝e pojazdy uczestniczàce w ruchu na terenie portu oraz
ci´˝arówki transportujàce kontenery
ograniczajà pr´dkoÊç jazdy i w ten sposób przyczyniajà si´ do mniejszego
spalania paliwa. Ponadto prowadzone
sà prace renowacyjne oraz budowa nowych rozwiàzaƒ infrastrukturalnych (na
przyk∏ad kolejowego Korytarza Alameda), majàce na celu redukcj´ kongestii,
przyspieszenie ruchu dowozowo – odwozowego. Poprzez tego typu inwestycje zostanie zmniejszona iloÊç spalin
emitowana przez ci´˝arówki, dêwigi,
ciàgniki, spychacze oraz inne urzàdzeOprócz usprawnieƒ infrastruktury
nia spalinowe, jak równie˝ barki holow- portowej, Centrum planuje jednoczejobpilot poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
LOGISTIC
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/14/2000700.htm

Fot. 1. Most „Gerald Desmond Bridge”.
èród∏o: http://www.polb.com

Ênie kolejne inwestycje w rozbudow´
w´z∏ów kolejowych w regionie Long
Beach oraz Los Angeles, jak równie˝
budow´ kolejnych mostów i wiaduktów. Jednà z takich inwestycji jest budowa nowego, przynajmniej 6-liniowego mostu, ponad 5-liniowym mostem
„Gerald Desmond Bridge” (fot. 1). Sam
fakt budowy drugiego mostu powy˝ej
dotychczas istniejàcego Êwiadczy o bardzo du˝ym zag´szczeniu sieci drogowej i braku wolnych przestrzeni do jej
rozbudowy.

STRESZCZENIE
W artykule na kanwie analizy rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej przedstawiono rol´ i znaczenie portowego centrum logistycznego
w Long Beech. OkreÊlono zewn´trzne i wewn´trzne uwarunkowania jego funkcjonowania oraz ekonomiczne i ekologiczne
aspekty dzia∏ania.

Summary
Logistic centers in the United States of America
(the chosen examples)
The article shows the role and importance
of the sea logistic center in Long Beach and
is based on the analysis of the USA economic development. The author describes the
interior and exterior conditions as well as
economic and ecological aspects of its functioning.
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