LOGISTYK A
niedoceniany filar
rozwoju gospodarki

O wspó∏czesnych trendach
w europejskiej i polskiej logistyce
oraz e-biznesie
rozmawiamy z Dyrektorem
Instytutu Logistyki i Magazynowania,
dr. in˝. Grzegorzem Szyszkà.

Iwo Nowak: Rozwój logistyki w ostatnich 20 latach przyniós∏ widoczne
efekty w postaci szybko poszerzajàcej si´ infrastruktury, transgranicznych po∏àczeƒ transportowych i komunikacji elektronicznej. Chyba nie
zawsze zdajemy sobie spraw´, ˝e
w∏aÊnie logistyka jest jednym z najwa˝niejszych fundamentów nowoczesnej gospodarki?
Grzegorz Szyszka: Widzàc wyrastajàce w b∏yskawicznym tempie magazyny i centra dystrybucyjne, tysiàce p´dzàcych ci´˝arówek i wcià˝ poszerzajàcà si´ ofert´ handlowców, dla których granice paƒstw, czy kontynentów ju˝ nie istniejà, musimy sobie
uÊwiadomiç, ˝e jesteÊmy jednym
z ogniw gospodarki globalnej. Gospodarki, do której drog´ utorowa∏a
nam w∏aÊnie logistyka.

Wspó∏czesne trendy w gospodarce i logistyce w oczywisty rozbudowanych ∏aƒcuchów dostaw, elastycznie dostosowusposób sà powiàzane z tendencjami majàcymi wp∏yw na ob- jàcych si´ do zmian potrzeb rynkowych. Efekt – jest potrzelicze Êwiatowej gospodarki, zdominowanej przez post´pujà- ba integracji istniejàcych ∏aƒcuchów dostaw w sieci logice procesy globalizacji. W efekcie powsta∏y sieci inforstyczne, co stanowi najpowa˝niejszy trend i wyzwanie
macyjno – komunikacyjne, b´dàce – zdaniem eksdla logistyki XXI wieku.
pertów – najistotniejszym narz´dziem technoloI.N.: Jak na tym tle wyglàda logistyka w Eurogicznym wspó∏czesnej gospodarki. Uwa˝a si´,
pie?
˝e u pod∏o˝a tych przemian le˝y globalna sieç
G.S.: Zaczn´ od tego, ˝e przystàpienie nokomputerowa, jakà jest Internet. Jego rozwój
wych krajów, w tym Polski, do Unii Europejsta∏ si´ podwalinà ekspansji e-gospodarki, roskiej oznacza∏o poszerzenie jej terytorium
zumianej jako wirtualna arena, na której proo ponad milion kilometrów kwadratowych
wadzona jest dzia∏alnoÊç gospodarcza, zawiei 100 mln konsumentów. Przesun´∏o to punkt
rane transakcje, tworzone i wymieniane wartoci´˝koÊci rozmieszczenia konsumentów z doÊci, gdzie dojrzewajà bezpoÊrednie kontakty potychczasowego obszaru, lokalizowanego
mi´dzy jej uczestnikami. Przekroczono granice
w okolicach Frankfurtu nad Menem, do rejonu
czasu i przestrzeni w komunikacji mi´dzy
w pobli˝u Wroc∏awia i spowodowa∏o wzrost
producentami, dostawcami, dyszainteresowania mi´dzynarodowych
trybutorami i konsumentakorporacji Polskà, jako domi. Ale tak szerokie wykogodnà lokalizacjà dla budorzystywanie Internetu w ewy oraz rozwoju oÊrodków
-biznesie wymusza zmian´
produkcji i dystrybucji. Te
sposobu funkcjonowania
nowe inwestycje wpisujà
firm, ukierunkowanego na
si´ dobrze w europejskà
gospodark´ usieciowionà.
sieç logistycznà, której
I.N.: Je˝eli gospodarka
podstawowymi elemenzmierza tak szybko do
tami sà korytarze transusieciowienia, to korzyÊci
portowe, gdzie rol´ w´muszà byç konkretne...
z∏ów transportowych
G.S.: Globalne sieci gospope∏nià centra logistyczdarcze stworzy∏y dogodne
ne, oferujàce komplekwarunki do pozyskania tasowe us∏ugi prze∏adunnich êróde∏ materia∏ów, si∏y
kowe, sortowanie, maroboczej oraz rozwoju orientagazynowanie, kompletacji na sprzeda˝ i zaspokojenie
cj´, kojarzenie ró˝nych
zdywersyfikowanych wymarodzajów transportu, itp.
gaƒ klientów. To wyznacza∏o
Centra te mogà przybieraç
megatrendy dla wspó∏czeró˝norodny charakter, w zaDyrektor ILiM – dr in˝. Grzegorz Szyszka
snej dystrybucji, polegajàce
le˝noÊci od obszaru oddziana indywidualizacji oferowa∏ywania: kontynentalny, reW Polsce jest odczuwalna potrzeba powstania polityki koordynacyjnej
nych produktów i us∏ug oraz
gionalny lub lokalny.
paƒstwa w zakresie planowania i wspierania budowy klasycznych censkracania czasów realizacji
I.N.: Gdzie zatem w Europie
trów logistycznych, powodujàcych wzrost efektywnoÊci procesów logipotrzeb klientów. Rodzi to
sà takie centra?
stycznych i rozwój przewozów kombinowanych. Brak takiej polityki pokoniecznoÊç uwzgl´dnienia
G.S.: W europejskim systewoduje tworzenie w∏asnej, rozproszonej infrastruktury magazynowej
tak˝e potrzeb rynków lokalmie logistycznym, rol´ konprzez operatorów logistycznych, dystrybutorów i deweloperów. Utracono
nych, powoduje migracj´
tynentalnego centrum logiju˝ szans´ na stworzenie w Polsce, na wzór krajów UE, powiàzanej z Euz dystrybucji opartej na
stycznego pe∏nià kraje Beropà sieci klasycznych centrów logistycznych, wp∏ywajàcych na obni˝k´
„produkcji na zapas” w stroneluksu z portem Rottern´ „produkcji na zamówiedam, zapewniajàce sprawnà
kosztów logistycznych oraz szersze zastosowanie przewozów kombinonie”, z bezpoÊrednimi dostaobs∏ug´ logistycznà prawie
wanych. Brak klasycznych centrów logistycznych wp∏ywa te˝ na s∏abe
wami do odbiorcy. Oczywica∏ego obszaru naszego
wykorzystywanie przez Polsk´ korzystnego po∏o˝enia tranzytowego.
Êcie dostawy materia∏ów
kontynentu w przeciàgu 2 –
i elementów do produkcji
3 dni. Natomiast na poziomogà w dalszym ciàgu posiadaç globalny charakter, jak rów- mie regionalnym wyst´puje kilka obszarów geograficznych,
nie˝ globalny wymiar pozostanie dominujàcy w stosunku do wyodr´bnionych z punktu widzenia oddzia∏ywania regionaltypowych produktów i us∏ug. Dystrybutorzy naciskajà na nych centrów logistycznych, o promieniu zasi´gu 300 - 500
skracanie czasu dostaw, gdy˝ uczestnicy rynku oczekujà do- km. Sà to: Wyspy Brytyjskie, Europa Pó∏nocna, Po∏udniowa,
starczenia im zindywidualizowanych produktów równie Zachodnia, Po∏udniowo – Wschodnia cz´Êç Europy oraz
szybko, jak zawarcie transakcji handlowej drogà elektronicz- Ârodkowo – Wschodnia Europa, do której nale˝y równie˝
nà. Skutek jest taki, ˝e zwi´kszy∏a si´ liczba rozdrobnionych Polska. W Pó∏nocnej Europie najlepszà lokalizacj´ z punktu
strumieni ∏adunków, powodujàca koniecznoÊç powstawania widzenia potrzeb centrów logistycznych wykazujà: Litwa,
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¸otwa i Finlandia, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci oddzia∏ywania
na obszar Rosji. Francja stwarza najlepsze warunki na lokalizacj´ centrów logistycznych ukierunkowanych na po∏udniowà Europ´, ze wskazaniem Lyonu jako centrum logistycznego dla Francji, Hiszpanii, Portugalii i W∏och. Bu∏garia oceniana jest jako potencjalnie dogodna lokalizacja dla centrów logistycznych obs∏ugujàcych Po∏udniowo – Wschodnià Europ´. Logistyka krajów Zachodniej Europy tradycyjnie opiera∏a
si´ na portach morskich w Holandii i Niemczech. Przy∏àczenie „naszej” cz´Êci Europy do UE, lokalizowanie tam oÊrodków produkcji oraz brak dostatecznie rozbudowanej infrastruktury dystrybucyjnej spowodowa∏o koniecznoÊç tworzenia tam wielu centrów logistycznych. Polska, W´gry i Czechy
sà na czele rankingu krajów dysponujàcych najlepszymi warunkami do lokalizacji takich centrów pod wzgl´dem infrastruktury transportowej, wysokoÊci zarobków i Êwiadczeƒ
socjalnych, bliskoÊci portów morskich, lotniczych i stacji kolejowych oraz przyjaznoÊci Êrodowiska biznesowego.
I.N.: A skoro mowa o naszym kraju, jak oceni∏by Pan sytuacj´
w zakresie rozwoju logistyki w Polsce?
G.S.: Utrzymujàca si´ tendencja do przenoszenia oÊrodków
produkcji z Europy Zachodniej do Ârodkowo – Wschodniej,
w tym w znacznej mierze do Polski, tworzy du˝y, dwukierunkowy przep∏yw towarów w ramach poszerzonej UE na linii Wschód – Zachód. Najsilniej obcià˝one ruchem sà kierunki z Polski na Zachód, przez Niemcy (ponad 60% wszystkich
przewozów zagranicznych do/z Polski). Ale te du˝e potoki
korytarzowe w ruchu transgranicznym sà znacznie mniejsze
od potoków wewnàtrzkrajowych, wyst´pujàcych mi´dzy
g∏ównymi oÊrodkami gospodarczymi. Tak czy inaczej, wzrastajàcy ruch towarowy jest silnym uwarunkowaniem lokalizacji u nas wszelkiego typu tak zwanych „centrów logistycznych”. Nie spe∏niajà one wprawdzie kryteriów wynikajacych
z integracyjnych i konsolidacyjnych funkcji klasycznych centrów logistycznych, nastawionych równie˝ na obs∏ug´ ca∏ego regionu Europy Ârodkowo – Wschodniej, ale ich rozwojowi sprzyja wielkoÊç rynku wewn´trznego, stosunkowo niskie koszty produkcji i ceny nieruchomoÊci, dost´pnoÊç wykwalifikowanej si∏y roboczej, a tak˝e rozbudowana sieç kolejowa, choç w z∏ym stanie technicznym. Niekorzystnymi
czynnikami sà za to: z∏y stan dróg, nie pozwalajàcy na zwi´kszenie przewozów samochodami, niedorozwój infrastruktury logistycznej, brak stabilnego prawa podatkowego, korupcja, wysoki deficyt sektora finansów publicznych i niewydolne sàdownictwo. To wszystko wp∏ywa raczej na dynamiczny
rozwój centrów dystrybucji, których powstawanie przebiega
wed∏ug nast´pujàcych scenariuszy:
tworzenie regionalnych centrów dystrybucji towarów dla
krajów z Europy Ârodkowo – Wschodniej, dla zapewnienia
ciàg∏oÊci dostaw na tym rynku, przy oszcz´dnoÊciach na
kosztach transportu
lokowanie krajowych centrów dystrybucji, w∏àczonych
w zintegrowanà sieç dystrybucji, tworzonà w Europie Ârodkowo – Wschodniej. Przemawia za tym mi´dzy innymi dà˝enie do zaspokajania specyficznych wymagaƒ konsumentów, charakterystycznych dla poszczególnych krajów
wschodnioeuropejskich
tworzenie europejskich centrów dystrybucji, zlokalizowanych blisko du˝ych centrów produkcji towarów
rozbudowa sieci lokalnych centrów dystrybucji nastawio





nych na obs∏ug´ wyodr´bnionych logistycznie obszarów
geograficznych Polski.
To stworzy∏o w Polsce ogromnà potrzeb´ rozbudowy infrastruktury logistycznej liniowej (drogi) i punktowej (magazyny, przejÊcia graniczne, itp.), powodujàc wybudowanie
przez inwestorów prywatnych nowych obiektów magazynowych o powierzchni przekraczajacej 4 mln m2. W kolejnych
trzech latach planowana jest budowa dalszych obiektów
o ∏àcznej powierzchni dochodzàcej do 2 mln m2. Sà one zlokalizowane praktycznie w pi´ciu województwach centralnych i po∏udniowych, cz´sto w przypadkowych miejscach,
czasami skoncentrowane na wyodr´bnionych obszarach, nazywanych centrami dystrybucji, parkami logistycznymi lub
przewa˝nie, nies∏usznie, centrami logistycznymi.
I.N.: Czy nasze paƒstwo jest zainteresowane rozwojem logistyki w Polsce?
G.S.: W Polsce jest odczuwalna potrzeba powstania polityki
koordynacyjnej paƒstwa w zakresie planowania i wspierania
budowy klasycznych centrów logistycznych, powodujàcych
wzrost efektywnoÊci procesów logistycznych i rozwój przewozów kombinowanych. Brak takiej polityki powoduje tworzenie w∏asnej, rozproszonej infrastruktury magazynowej
przez operatorów logistycznych, dystrybutorów i deweloperów. Utracono ju˝ szans´ na stworzenie w Polsce, na wzór
krajów UE, powiàzanej z Europà sieci klasycznych centrów
logistycznych, wp∏ywajàcych na obni˝k´ kosztów logistycznych oraz szersze zastosowanie przewozów kombinowanych. Brak klasycznych centrów logistycznych wp∏ywa te˝ na
s∏abe wykorzystywanie przez Polsk´ korzystnego po∏o˝enia
tranzytowego. Przebiegajàce przez nasz kraj europejskie korytarze transportowe okazujà si´ niekonkurencyjne z punktu widzenia oferowanych us∏ug logistycznych oraz braku
rozwiàzaƒ intermodalnych, w stosunku do propozycji Czech
i S∏owacji.
I.N.: Czyli wszystkie szanse sà ju˝ zaprzepaszczone?
G.S.: Istnieje jeszcze mo˝liwoÊç ewolucyjnego tworzenia rozproszonych, lokalnych centrów logistycznych, usprawniajàcych
logistyk´ w g∏ównych oÊrodkach polskiej gospodarki, integrowanych na platformie elektronicznej, ale to wymaga aktywnego zaanga˝owania zarówno administracji centralnej, jak i lokalnej. DoÊwiadczenie krajów UE dowodzi, ˝e budowa klasycznych centrów logistycznych nie mo˝e byç zrealizowana jedynie si∏ami inwestorów prywatnych, nastawionych na osiàgni´cie szybkich zysków, ale musi byç wspomagana przez inwestorów publicznych, oczekujàcych korzyÊci p∏ynàcych z rozwoju
regionu, czy ochrony Êrodowiska.
I.N.: I mo˝na przecie˝ wykorzystaç ogromny potencja∏ wiedzy oraz doÊwiadczenia, jakie w tym zakresie zgromadzi∏ Instytut Logistyki i Magazynowania, który w tym roku obchodzi swoje 40–lecie...
G.S.: Instytutowi „stukn´∏a” czterdziestka, co z jednej strony
zmusza do refleksji i pewnych podsumowaƒ, ale jednoczeÊnie dopinguje do dalszych, jeszcze intensywniejszych dzia∏aƒ na rzecz rozwoju logistyki, elektronicznej gospodarki,
i to nie tylko w skali krajowej, ale mi´dzynarodowej. Powiem wi´cej: jako cz∏onkowie Unii Europejskiej i gospodarki Êwiatowej musimy myÊleç kategoriami globalnymi, bo inaczej po prostu si´ nie da.
I.N.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
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