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Streszczenie
Zadania logistyczne towarzysz cz owiekowi od zarania dziejów. S one
wszechobecne, zarówno w odniesieniu do pojedynczego cz owieka jak i ka dej organizacji.
Zadania logistyczne by y wi c i s obecne- zmienia si jednak sposób ich postrzegania. W
warunkach gospodarki rynkowej wi kszo
przedsi biorstw staje przed problemami
zwi zanymi z konkurowaniem i konkurencyjno ci . Przedsi biorstwa konkuruj ze sob o
wzgl dy odbiorców, aby utrzyma pozycj silniejszego na rynku, zdoby lepsz pozycj i
osi gn zadowalaj ce zyski. W walce konkurencyjnej niezwykle pomocne okazuj si
narz dzia i techniki logistyczne. Mog one bowiem przyczyni si do poprawy pozycji
konkurencyjnej przedsi biorstwa.
***
1. Wprowadzenie
Zadania logistyczne towarzysz cz owiekowi od zawsze, od zarania dziejów. Dotycz
zarówno pojedynczego cz owieka jak i ka dej organizacji: gospodarczej, spo ecznej,
kulturalnej, zdrowotnej, wojskowej itd. Szczególnie istotn i wart analizy jest problematyka
logistyki

w

zarz dzaniu

przedsi biorstwami.

Obserwowalna

jest

tendencja

do

wykorzystywania logistyki (zw aszcza w krajach wysoko rozwini tych) na coraz wi ksz
skal i z coraz wi kszymi efektami.
Znane s podstawowe w

ciwo ci i zalety logistyki, a przede wszystkim korzy ci

zwi zane z jej kompleksowym i sensownym wkomponowaniem w struktur i mechanizm
zarz dzania przedsi biorstwem oraz w proces wspó dzia ania z jego partnerami rynkowymi.
Logistyka traktowana jako dziedzina nauki jest stosunkowo m oda- teoretyczne dociekania i
dyskusje w Polsce zacz y si dopiero kilkana cie lat temu. Zauwa alny jest problem braku
uporz dkowania oraz obiektywizacji terminologii i j zyka nowoczesnej logistyki oraz
dziedzin pokrewnych.
Pocz tkowo logistyk rozumiano g ównie jako koncepcj operacyjn b

funkcj

zorientowan na sterowanie podstawowymi procesami technicznymi i ekonomicznymi w

sferze przep ywów towarowych w ramach danych struktur, potencja u i potrzeb oraz na
racjonalizacj tych procesów. Obecnie jednak podkre la si istot i walory logistyki jako
nowoczesnej koncepcji zarz dzania stanowi cej podstawowy potencja strategiczny, którego
wyzwolenie i realizacja stanowi niezb dny warunek dzia alno ci i sukcesu przedsi biorstwa
na wspó czesnym, konkurencyjnym rynku.

2. Wspó czesne rozumienie istoty logistyki
ównym podej ciem podczas wi kszo ci prób definiowania istoty logistyki jest
podej cie przedmiotowo-strukturalne1. Sprowadza si ono do traktowania logistyki jako
dzia

zwi zanych z zarz dzaniem, przemieszczaniem i sk adowaniem, które maj u atwi

przep yw produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej produkcji oraz przep yw
zwi zanej z nimi informacji w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obs ugi
po rozs dnych kosztach2. Inni autorzy podobnie ujmuj istot przedmiotowo-strukturaln .
Przyk adowo, Cz. Skowronek i S.Wolski3 traktuj

logistyk

jako zintegrowany system

kszta towania i kontroli procesów fizycznego przep ywu towarów oraz ich informacyjnych
uwarunkowa

zmierzaj cych do osi gni cia mo liwie najkorzystniejszych relacji mi dzy

poziomem wiadczonych us ug a poziomem i struktur zwi zanych z tym kosztów, przy czym
system ten mo na rozci gn

na dowoln ilo

ka dy system jest zintegrowan

liczb

faz i ogniw. Nie zwracaj c uwagi na fakt, e
elementów powi zanych mi dzy sob

tzw.

sprz eniami, istotne zastrze enia do tak formu owanego przedmiotu logistyki nasuwa
zaw enie przedmiotu przep ywów do materia ów, surowców i wyrobów gotowych. W sferze
dzia

gospodarczych ma si bowiem do czynienia z wi kszym spektrum przep ywów

(stanowi cych zasoby) tj. pracownicy, maszyny, urz dzenia, kapita itp. Okre laj c wi c
istot przedmiotowej strony logistyki nie nale y koncentrowa si nad rodzajem zasobów
podlegaj cych przemieszczeniom. Istot

logistyki jest bowiem sterowanie procesami

przep ywu wszelkich zasobów: materia ów, informacji, surowców, wyrobów gotowych,
kapita ów, pracowników itd. w ramach przedsi biorstwa, pomi dzy przedsi biorstwem a

1

M.Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. Uniwersytetu Gda skiego,
Gda sk 2002, s. 15.
2
F.J.Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Wyd. Szko y G ównej Handlowej, Warszawa 1993, cyt.za: j.w.
3
Cz. Skowronek, Z.S.Wolski, Logistyka w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa 1995, cyt. za: j.w.
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rynkiem zbytu, sieci

przedsi biorstw- w kana ach i

cuchach logistycznych4. Istot

logistyki jest integracja tych przep ywów w wymiarze czasu i przestrzeni, aby:
zoptymalizowa koszty realizacji procesów,
zapewni maksymalnie mo liwy, przy danym poziomie kosztów, standard obs ugi
klienta wewn trznego i zewn trznego.
Logistyk cechuje nieustannie powi kszaj cy si zakres zagadnie zwi zanych z procesem
przep ywu zasobów. Od zainteresowa fragmentarycznych (lata 50.) przez faz fizycznej
dystrybucji (lata 60.,70.) do dzia
koncepcja

w ramach

cuchów dostaw (lata 80.). Logistyczna

cucha dostaw uwzgl dnia przep yw zasobów od ich oryginalnego

ród a

pozyskania, przez wszystkie po rednie fazy produkcji, przetwarzania, wykorzystania a po
ostateczn konsumpcj i utylizacj .
Sta ym, niedo cignionym celem logistyki jest integracja procesów przep ywu rozumiana jako
realizacja wielokierunkowej, wielowarstwowej, wielopodmiotowej koordynacji, wspó pracy,
do jakiej musi dochodzi w procesach przep ywu aby mo liwy by do osi gni cia cel
racjonalizacji kosztowej i wzrost poziomu obs ugi klienta. Integracyjne funkcje logistyki s
ród em efektów synergicznych pojawiaj cych si w

cuchach logistycznych, centrach

logistycznych czy te kana ach zaopatrzenia i dystrybucji.
Logistyka ma równie

za zadanie pokonywanie wszelkich barier pojawiaj cych si

procesach przep ywu. Funkcje integracyjne logistyki rozci gaj si na sfer

w

organizacji

procesów ale tak e na sfer techniczn i technologiczn . Przyjmuj c tak szerokie rozumienie
logistyki mo na dokona umownego jej podzia u na logistyk „mi kk ” oraz „tward ”5.
Poj cie logistyki „mi kkiej” obejmuje g ównie obszar zainteresowa logistyki ekonomicznej.
Dzia ania integracyjne w tym wypadku dotycz

odpowiedniej koordynacji procesów

logistycznych, aby dobrze wype nia y swoj

wobec klientów i jednocze nie by y

rol

optymalne pod wzgl dem kosztowym, czasowym i przestrzennym. Natomiast logistyka
„twarda” ma koordynowa wszystkie dzia ania w sferze techniczno-technologicznej procesów
logistycznych tj. w zakresie budowy i zasad pracy ró nych maszyn, urz dze ,

4

M.Chaberek, Logistyka- dawne i wspó czesne p aszczyzny praktycznego jej stosowania, „Pieni dze i wi ”
1999, nr 3(4), s.139.
5
j.w.
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oprzyrz dowania, których konstrukcja, wytrzyma
istotny okre laj efektywno

i mo liwo ci technologiczne, w sposób

ekonomiczn zada logistycznych.

Wielokryterialna optymalizacja procesów logistycznych nie ogranicza si
kryterium czasu, kosztu i odleg
dzia

jedynie do

ci fizycznej ale uwzgl dnia równie stron jako ciow

logistycznych, zgodnie z ide TQM6.

3. Logistyka w strategiach konkurencyjnych firm
Jak trafnie zauwa

M.Ciesielski strategia firmy jest bardzo ró nie definiowana i

rozumiana7. Wynika to z istoty tego poj cia, które odnosi si do zachowania ró nych
organizacji w ró nym otoczeniu i przy ró nym wp ywie otoczenia na te organizacje. Wielkie
znaczenie ma tutaj oryginalno

spojrzenia i subiektywizm odbioru rzeczywisto ci przez ludzi

formu uj cych i realizuj cych strategie. St d te warto zawsze mie na uwadze definicje
strategii, które podkre laj te jej aspekty. K. Ob ój okre la strategi jako „sztuk interpretacji
oraz znajdowania sensu i znaczenia zdarze w otoczeniu i w samej organizacji"8. Jednak e
dla systematyzacji zagadnie

zwi zanych z rol

konkurencyjnej firmy lepiej przyj
której wdro enie ma zapewni

logistyki w tworzeniu przewagi

definicj strategii jako „spójnej koncepcji dzia ania,

osi gni cie fundamentalnych celów d ugookresowych w

ramach wybranej domeny dzia ania"9. Na tak rozumian

strategi

sk adaj

si

cztery

podstawowe elementy: domena dzia ania, strategiczna przewaga, cele firmy oraz programy
funkcjonalne. W programach funkcjonalnych zawarte s prawie zawsze elementy logistyczne,
a coraz cz ciej firmy wydzielaj problematyk logistyczn w ramach osobnego programu
(strategii funkcjonalnej).
Niezwykle istotne w zarz dzaniu strategicznym jest poj cie przewagi strategicznej (zwane te
przewag konkurencyjn ) polegaj ce na byciu bardziej atrakcyjnym partnerem ni inne firmy.
Istotn rol pe ni przy tym aspekt porównawczy jednej oferty z ofert innego partnera, tego
samego lub alternatywnego dobra. Poj cie konkurencyjno ci jest bardzo pojemne,
charakteryzuje

si

du ym

stopniem

abstrakcyjno ci.

Odniesienie

go

do

pewnej

6

M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne...op cit., s. 19.
M.Ciesielski, Logistyka w strategiach konkurencyjnych firm, w: M. Ciesielski (red.), Logistyka w tworzeniu
przewagi konkurencyjnej firm, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna 2001, s. 7.
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K. Ob ój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 232., cyt. za: j.w.
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rzeczywisto ci, jak pisze autor, wymaga dekompozycji na poj cia o ni szym poziomie
ogólno ci. Do nich nale y z pewno ci
zasadniczych

relacji,

wyst puj cych

poj cie przewagi konkurencyjnej. W ramach
w

konkurencyjn mo na uzyska poprzez walk

procesie
10

zaspokajania

potrzeb,

przewag

:

negocjacyjn (korzystnie naby );
konkurencyjn (efektywnie wytworzy );
przetargow (skutecznie zaistnie na rynku).
M. Chaberek zauwa a, e konkurencyjne dzia anie organizacji sprowadza si do wygrania
walki na trzech polach dzia ania: korzystno ci, efektywno ci i skuteczno ci, czyli wygrania
walki w sferze negocjacji na rynkach zaopatrzeniowych, w sferze konkurencyjnej pod
wzgl dem kosztów i jako ci produkcji dóbr i w sferze walki przetargowej na rynku
konsumpcji dóbr11. Udzia logistyki w tych trzech sferach walki konkurencyjnej jest istotny i
oczywisty.
Konkurencyjno

mo e by

postrzegana jako dzia anie organizacji w ramach

przestrzeni wyznaczonej dwiema osiami zachowa
maj zapewni oszcz dno

12

. Pierwsz z nich jest o dzia

nak adów (kosztów) i które prowadz do wzrostu wydajno ci

posiadanych zasobów produkcyjnych. Drugi kierunek dzia

zwi zany jest z podnoszeniem

jako ci dóbr i zwi zanej z tymi dobrami obs ugi. Te dwa kierunki wyznaczaj
modelowe pola zachowa

, które

strategicznych i stanowi

„warstw

no

” dzia

cztery
we

wspó czesnych, wysoko konkurencyjnych rynkach (patrz rysunek 1.). Pierwszy typ zachowa
odpowiada orientacji produktowej, w

ciwej dla rynku producenta (pole w lewym dolnym

rogu na rysunku 1.). Organizacje gospodarcze zbyt d ugo pozostaj ce w tym modelu
gwa townie trac swoj pozycj wraz z rozwojem konkurencyjno ci i musz „ucieka ” z
obszaru wyznaczonego nisk wydajno ci aktywów i niskim poziomem obs ugi klienta w
stron zachowa podnosz cych wydajno

posiadanych aktywów lub w stron wysokiego

poziomu obs ugi klienta.

9

K. Ob ój, M. Trybuchowski, Zarz dzanie strategiczne, w: Zarz dzanie. Teoria i praktyka, red. A. Ko mi ski,
W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1995, s. 124., cyt. za: j.w.
10
Por. T. Przybici ski, Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Wyd. Wy szej Szko y Handlowej,
Warszawa 1997, s. 5., cyt. za: j.w.
11
M.Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne...op cit., s. 134.
12
Ibidem, s. 138.
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Nowe mo liwo ci poszerzenia granic wydajno ci przedsi biorstw przez dzia ania
logistyczne wskaza ju

Peter Drucker13.Przyczyni o si

to do wzrostu zainteresowania

logistyk

(mowa tutaj o mo liwo ciach podniesienia efektywno ci nie tylko w ramach

jednego

przedsi biorstwa

ale

te

wi kszych

uk adów

gospodarczych-

cuchów

logistycznych).
Jak zauwa a M.Ciesielski do pocz tku lat 80. dominuj

strategi

konkurencji by o

przywództwo kosztowe14. Zadania logistyki skoncentrowane by y na rozpoznaniu zale no ci
typu trade off i minimalizacj kosztów logistyki, przy zachowaniu poziomu obs ugi klienta,
porównywalnego z poziomem oferowanym przez konkurentów. Jednak ju w latach 70.
zwrócono uwag ( w kontek cie zmniejszaj cych si korzy ci du ej skali dzia ania) na nowe
ród a przewagi konkurencyjnej. Strona popytowa coraz wyra niej oczekiwa a daleko
id cego zró nicowania oferty poda owej, odpowiednio do potrzeb, upodoba

i gustów

klientów. Zró nicowanie w zakresie poda y dóbr rzeczowych szybko przerodzi o si w
zró nicowanie w zakresie obs ugi klienta, zwi zanej z konkretnym produktem. W ten sposób
si gni to po wielorakie strategie konkurencji, zwane pocz tkowo strategiami obs ugi klienta
(lewe górne pole na rysunku 1.). Technika, organizacja, technologie informatyczne i
komunikacyjne, nowoczesne technologie magazynowania rodz

wspó cze nie coraz to

nowsze mo liwo ci podnoszenia obs ugi jak i wydajno ci anga owanych w procesach
logistycznych aktywów.
Oczywistym jest stwierdzenie wysuni te przez M. Chaberka mówi ce, e logistyka ma
wspó cze nie swój istotny udzia zarówno w strategiach niskiego kosztu jak i w strategiach
wysokiego poziomu obs ugi. Jednak koncentrowanie si tylko na korzystnej relacji jako ci i
ceny nie stanowi ju

w

ciwej recepty na konkurowanie. Takie zachowanie jest tylko

minimaln odpowiedzi na oczekiwania rynku.

13

P.F.Drucker, The Economy’s Dark Continent, Fortune 4, cyt. za: M. Chaberek, Studia Gda skie. Wizje i
rzeczywisto , Wyd. Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna, Gda ska 2002, s. 209
14
M.Ciesielski, Logistyka w strategiach frm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, cyt. za: j.w.
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OIENTACJA NA WYSOKI

POZIOM OBS UGI

POZIOM OBS UGI I

Niska

NISKIE KOSZY
Zapewnienie klientowi produktu

Pozycja najtrudniejsza do

w odpowiednim czasie i

osi gni cia

miejscu, odpowiedniej jako ci,
ilo ci. Indywidualnie dobrana
obs uga klienta
ORIENTACJA
PRODUKTOWA

ORIENTACJA NA
WYSOK WYDAJNO
AKTYWÓW

Wysoka

Przewaga wynikaj ca z jako ci i obs ugi logistycznej

ORIENTACJA NA WYSOKI

Nie ma innego racjonalnego

Wprowadzenie nowych

zachowania strategicznego jak

technologii, pozycja lidera

tylko ucieczka w prawo lub w

cenowego- im wi kszy udzia

gór

w rynku tym mniejsze koszty
jedn.

Niska

wysoka

Przewaga wynikaj ca z wydajno ci i aktywów

Rysunek 1. Potencjalne strategiczne pozycje rynkowe przedsi biorstwa w zale no ci
charakteru realizowanej przewagi konkurencyjnej.
ród o: M. Chaberek, Studia Gda skie. Wizje i rzeczywisto , Wyd. Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna,
Gda sk 2002, s. 208.

Tradycyjne czynniki konkurencji musz

ust pi

miejsca w dzisiejszych modelach

strategicznych nowym rodzajom przewagi, która zwi zana jest z wysokim poziomem obs ugi
klienta i pe

integracj przep ywu zasobów w systemach gospodarczych pod wzgl dem

czasu, przestrzeni i kosztu. Wspó czesne strategie stanowi kombinacje ró nych strategii
logistycznych w zakresie wysokiej obs ugi klienta przy okre lonym poziomie kosztów tej
obs ugi. Taka rzeczywisto

stanowi odzwierciedlenie modelu „zró nicowania” strategii

7

konkurencji M.E.Portera15 i nie pozostawia w tpliwo ci odno nie po danych wyborów
strategii przez podmioty gospodarcze funkcjonuj ce na trudnych konkurencyjnych rynkach.
Nale y równie zauwa

, e polskie podmioty gospodarcze do wiadczaj dodatkowych

problemów zwi zanych z potrzeb

nad ania za standardami w sferze logistycznej,

kompleksowej obs ugi klienta i w czania si tych podmiotów w systemy logistyczne Europy,
tworzenia

cuchów dostaw i zintegrowanego nimi zarz dzania.

Integracja dzia

w ramach procesów przep ywu w ca ym

cuchu logistycznym zmusza do

rozwi zania trudnych problemów typu trade off w sytuacjach wielokryterialnych,
konfliktowych, maj cych cechy gry z natur . Premi za takie rozwi zywanie problemów
rzeczywisto ci maj by efekty synergiczne, wzrost jako ci (poziomu) obs ugi klienta, wzrost
efektywno ci dzia ania w ca ym

cuchu logistycznym. Coraz cz ciej mówi si wi c, e

konkuruj ju nie przedsi biorstwa ale

cuchy dostaw.

4. Zako czenie
Prawdziwym jest stwierdzenie, e nie istnieje uniwersalna strategia konkurencyjna, która
by aby dobra dla ka dego przedsi biorstwa w ka dych warunkach. Podj cie takich samych
dzia

mo e zapewni jednemu podmiotowi sukces, a innego doprowadzi do bankructwa.

Przedsi biorstwa osi gaj przewag

konkurencyjn obieraj c ró ne drogi- cz sto bardzo

odmienne. Istotne jest to, e logistyka nie jest dzi postrzegana jako szansa- ale lecz to- e jest
postrzegana jako szansa strategiczna16. Pot guje to równie
Chaberek zauwa

,

zjawisko globalizacji. M.

e wzrost wiatowego kursu na konkurencyjno

globalizacyjne powoduje, e to w

poprzez zjawiska

nie logistyka staje si naturaln przestrzeni poszukiwa

konkurencyjno ci, logicznych wyborów mi dzy jako ci

produktów, jako ci

poziomu

obs ugi klienta, ochron w asnych rynków zbytu i lokalnego potencja u produkcyjnego a
globalnymi kosztami obs ugi logistycznej. Pozytywnych efektów nie uzyska si bez rozwoju
koncepcji i wdra ania rozwi za

logistycznych. Logistyka jest d wigni

wykorzystania

nowych globalnych mo liwo ci i w niej dostrzega si mo liwo ci regulacyjne procesów
globalizacyjnych.

15

Zob. M.E.Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes
Sp. z.o.o., Warszawa 2006.
16
M.Ciesielski, Logistyka w tworzeniu… op.cit., s.18.
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LOGISTIC SUPPORT SYSTEM AS A FACTOR DETERMINING ENTERPRISES’
COMPETITIVENESS
Summary
The conclusion of the article is the statement that logistic is the one important function in a
business today and it means to enterprises success or failure. The fact is that since the early
90’s the business scene has changed. The globalization, the free market and the competition
has required that the customer gets the right material, at the right time, at the right point and in
the right condition at the lowest cost.
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