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Logistyka na progu nowego stulecia
Przed nami ca∏e stulecie. Ale mówiàc
o logistyce XXI wieku nie b´dziemy zgadywaç jak b´dzie wyglàda∏a za 50 czy
80 lat. Nie sposób tego przewidzieç.
Âwiat zmienia si´ tak szybko, ˝e realnie
rysuje si´ jedynie obraz logistyki pierwszej dekady wieku. Wszystko inne to
tylko prognoza lub wizja.
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w gospodarce, zmienia si´ logistyka, roÊnie jej znaczenie i wp∏yw na wiele dziedzin ˝ycia. èród∏a zmian w logistyce sà
ró˝norodne. Dostrzegamy je w polityRys. 1. Platforma elektroniczna Wielkopolskiej Gie∏dy Rolno-Ogrodniczej SA
ce, która w ostatnich dekadach XX wietegii logistycznych, procesów integraku zmieni∏a oblicze wielu rejonów Êwia- • Êwiatowe êród∏a zasobów: surowców
i Êrodków produkcji sta∏y si´ dost´pne
cyjnych, u∏atwi∏y komunikacj´ oraz wyta, odnajdujemy je w rozwoju nauk techniemal we wszystkich miejscach namian´ danych i informacji.
nicznych i ekonomicznych, we wzroÊcie
szego globu
Jakie zmiany te wp∏yn´∏y na logistyk´?
si∏y nabywczej i zamo˝noÊci spo∏eczeƒstw, a tak˝e w zrozumieniu koniecz- • otwar∏y si´ rynki konsumentów, a to- • powstajà rynki elektroniczne umo˝liwary i us∏ugi sta∏y si´ ∏atwo dost´pne
wiajàce znalezienie dostawców i odnoÊci racjonalnego wykorzystywania subiorców, zakupy towarów i us∏ug oraz
rowców, oszcz´dnego gospodarowania • technologie informatyczne, telekomunikacyjne, noÊniki informacji i systerealizacj´ transakcji
zasobami oraz powstrzymania degradamy ich zapisywania, gromadzenia i od- • elastyczne i inteligentne ∏aƒcuchy docji Êrodowiska naturalnego.
Si∏à nap´dowà rozwoju logistyki w ostatczytu uczyni∏y z informacji g∏ówne êróstaw stajà si´ podstawowà formà intenich latach by∏y g∏ównie trzy elementy:
d∏o inspiracji dla rozwoju nowych stragracji i kooperacji przedsi´biorstw
• roÊnie rola us∏ugodawców logistycznych oraz zakres i jakoÊç Êwiadczonych przez nich us∏ug.
Dlaczego tak si´ dzieje?
W latach 90-tych przedsi´biorstwa
koncentrowa∏y si´ na obni˝aniu kosztów operacyjnych. Wi´kszoÊç zwiàzanych z tym procesów dokonywa∏a si´
wewnàtrz firm. Masowa produkcja dobrej jakoÊci, ale standardowych wyrobów, wdra˝anie systemów informatycznych i outourcing by∏y drogami do osiàgni´cia tego celu. W zbyt ma∏ym jednak
stopniu dzia∏ania te s∏u˝y∏y rzeczywistej
integracji firm w ramach ∏aƒcucha dostaw. Obecna dekada zapowiada si´ inaczej. ElastycznoÊç i szybkoÊç dzia∏ania,
personalizowana oferta, zindywidualizowany produkt i us∏uga stajà si´ kluczowymi czynnikami sukcesu. Cele te sà
osiàgane poprzez integracj´ wszystkich
podmiotów wspó∏pracujàcych w ∏aƒcuRys. 2. Platforma elektroniczna Gie∏dy Poznaƒskiej SA
chu dostaw, a drogà do osiàgni´cia tego

14

Logistyka 1/2002

Koncepcje i strategie logistyczne

celu staje si´ optymalizacja zasobów,
wykorzystanie kapita∏u, przep∏ywów finansowych i podzia∏u zysku.
Rosnà oczekiwania wobec logistyki:
• systemy logistyczne w coraz wi´kszym
stopniu powinny umo˝liwiaç ró˝nicowanie produktu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta
• towary i us∏ugi powinny byç wytwarzane i dostarczane wy∏àcznie w iloÊciach odpowiadajàcych rzeczywistemu zapotrzebowaniu
• udzia∏ kosztów w cenie produktu, nie
zwiàzanych z tworzeniem wartoÊci dla
klienta, powinien byç jak najmniejszy
• standardy dotyczàce informacji o dostawcy i odbiorcy, produkcie, opakowaniu i us∏udze logistycznej powinny
byç jednoznacznie okreÊlone, rozumiane i egzekwowane
• pochodzenie produktu i jego droga do
konsumenta powinny byç znane i udokumentowane
• produkt stanowiàcy zagro˝enie dla
konsumenta lub u˝ytkownika powinien byç szybko i skutecznie zidentyfikowany i wycofany z rynku.

koszty wiàzane z elektroDostawcy
nicznà wymianà danych
okaza∏y si´ barierà nie do
pokonania.
Internet
Oferty
wszystko zmieni∏. To, co
Zamówienia
sprzedaĪy
dziesi´ç lat temu wydaOferty
wa∏o si´ niemo˝liwe, dziusáug
siaj nie stanowi ju˝ barieRynek elektroniczny
ry dla nikogo. Platformy
Zamówienia
Internet
elektroniczne funkcjonujàce w Êrodowisku InterOferty
Zamówienia
kupna
netu stajà si´ normalnym
Usáugodawcy
miejscem, w którym firmy kontaktujà si´, wymieniajà dane i informacje,
Odbiorcy
zawierajà i realizujà transakcje. Dzi´ki temu mo˝liwe sta∏o si´ budowanie
Rys. 2. Platforma elektroniczna Gie∏dy Poznaƒskiej SA
nawet bardzo specyficznych i dotàd niemo˝liwych do realizacji
cujàcymi ogniwami ∏aƒcucha dostaw
systemów logistycznych, jak platforma • kilkukrotny spadek jednostkowych kosztów sprzeda˝y jakie ponosi producent
elektroniczna Wielkopolskiej Gie∏dy Rol• mo˝liwoÊç Êledzenia pochodzenia prono-Ogrodniczej SA w Poznaniu (rys. 1).
duktów
Dzi´ki niej drobni producenci rolni, korzystajàc z elektronicznego katalogu oraz • lepsze dostosowanie oferty producenta do wymagaƒ rynku.
elektronicznych formularzy i dokumenRozwój Internetu, który staje si´ najtów transakcyjnych, kontaktujà si´ z rynkiem oferujàc mu swoje produkty. Te zaÊ, bardziej powszechnym kana∏em komuniprzejmowane przez operatora logistycz- kacji, jego niespotykana dotàd u˝yteczW jakim kierunku zmierza logistyka?
nego, odpowiednio pakowane, znakowa- noÊç, dost´pnoÊç i niskie koszty u˝ytkoElektroniczna wymiana danych (EDI) ne kodami kreskowymi EAN i kompleto- wania powodujà, ˝e wiele firm zak∏ada
pomi´dzy systemami informatycznymi wane, dostarczane sà do odbiorcy, który wirtualne oddzia∏y lub przenosi si´ do
wirtualnego Êrodowiska. Takim przyk∏awspó∏pracujàcych przedsi´biorstw nie zamówi∏ je poprzez Internet.
Widocznymi efektami takiego rozwià- dem jest platforma elektroniczna Gie∏dy
zmieni∏a w zapowiadanym stopniu obraPoznaƒskiej SA (rys. 2), która odwzorozu logistyki ostatniej dekady minionego zania sà:
wieku i nie upowszechni∏a si´. Odnoto- • lepszy dost´p drobnych producentów wuje w formie elektronicznej procedudo rynku i pe∏na informacja o potrze- ry gie∏dowe, powiàzania z domami mawujemy ten fakt pomimo niezaprzeczalklerskimi i ich klientami, zarzàdem gie∏nej wartoÊci, jakà dajà przedsi´biorbach klienta
stwom systemy informatyczne wspoma- • wyraêna poprawa w przep∏ywie infor- dy i izbà rozliczeniowà, bankami rozligajàce zarzàdzanie. Dla wi´kszoÊci firm
macji pomi´dzy wszystkimi wspó∏pra- czajàcymi depozyty i transakcje oraz magazynami i domami sk∏adowymi. Elektroniczna platforma zmieni∏a sposób
funkcjonowania gie∏dy i spowodowa∏a,
˝e jej dzia∏alnoÊç przenios∏a si´ do przeBANKI
USàUGODAWCY
INSTYTUCJE
strzeni wirtualnej, podczas gdy produkt
b´dàcy przedmiotem aukcji i licytacji ma
PLATFORMA ELEKTRONICZNA
jak najbardziej postaç materialnà.
Gdy na poczàtku poprzedniej dekady
Instytut Logistyki i Magazynowania opracowa∏ i udost´pni∏ w Internecie katalog
elektroniczny dla produktów oznakowaDOSTAWCA
PRODUCENT
DYSTRYBUTOR
DETALISTA
nych kodem kreskowym EAN, nie wywo∏a∏ on wi´kszego zainteresowania, alboPLATFORMA LOGISTYCZNA
wiem by∏ wówczas zbyt nowatorski. Dzisiaj katalogi elektroniczne produktów
i us∏ug, czy sklepy interentowe, sà czymÊ
na tyle powszechnym, ˝e rynek oczekuOPERATORZY LOGISTYCZNI
je znacznie wi´cej. Wokó∏ katalogów
elektronicznych rozbudowujà si´ serwiRys. 4. ¸aƒcuch dostaw
sy informacyjne, us∏ugi, wreszcie przeWarehouse
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ani informacja, ˝e Toyota w ciàgu 2 tygodni ca∏kowicie odbudowa∏a ∏aƒcuch
dostaw jednego z zespo∏ów monta˝owych zak∏ócony po˝arem u dostawcy,
który ca∏kowicie utraci∏ zdolnoÊç dalszej wspó∏pracy, a przerwa w produkcji
wywo∏ana tym zdarzeniem trwa∏a zaledwie 3 dni.
Sieç dostaw, wspomagana siecià centrów logistycznych (rys. 6), tworzy dynamicznà platform´ logistycznà, zdolnà
odpowiedzieç na potrzeby przedsi´biorstwa, korporacji, czy rynku.

Rozwój systemu EAN•UCC, kody kreskowe, RFID
Gdy mówimy o globalnej wspó∏pracy,
dynamicznych ∏aƒcuchach dostaw, wirtualnych przedsi´biorstwach czy sieciach
logistycznych, musimy tak˝e pami´taç,
˝e szybkoÊç i skutecznoÊç dzia∏aƒ w takich strukturach zale˝y w du˝ym stopniu
od pos∏ugiwania si´ jednoznacznie rozumianymi standardami. Dotyczy to zarówno informacji, jak i fizycznego przep∏ywu towarów. Stàd b´dzie ros∏a rola
globalnego systemu EAN•UCC (rys. 7),
logistycznego ∏aƒcucha opakowaƒ,
transportu itp. NoÊniki informacji w minionym wieku to przede wszystkim kody kreskowe. W coraz wi´kszym stopniu
b´dà one uzupe∏niane noÊnikami opartymi na cz´stotliwoÊciach radiowych, a˝
wreszcie te ostatnie mogà zdominowaç
systemy automatycznej identyfikacji. Nie
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kszta∏cajà si´ one w rynki elektroniczne
(market place) (rys. 3). To jest nasza rzeczywistoÊç. Rynki elektroniczne w nowy
sposób okreÊlajà powiàzanie przedsi´biorstwa z otoczeniem i stawiajà jego
uczestnikom zupe∏nie nowe wymagania.
Ich cechami charakterystycznymi sà:
• krótki czas negocjacji w czasie rzeczywistym
• du˝a elastycznoÊç powiàzaƒ
• szybka reakcja i zdolnoÊç spe∏nienia
wymagaƒ
• niezawodnoÊç dostaw
• jednoznacznie zdefiniowane standardy
i jakoÊç.
Rynki elektroniczne wymagajà platform logistycznych, które w równie elastyczny i efektywny sposób zapewnià
przep∏yw surowców i towarów pomi´dzy ich uczestnikami. Rynki elektroniczne zaczynajà odgrywaç g∏ównà rol´ w relacjach B2B. W sposób znaczàcy zaistnia∏y w ÊwiadomoÊci gospodarczej zaledwie kilka lat temu, a ju˝ odczuwajà presj´ oczekiwaƒ, która zaczyna cià˝yç na
ich rozwoju. W Stanach Zjednoczonych
prognozuje si´, ˝e tamtejszy handel
elektroniczny B2B w 2005 roku przejmie 42% obrotów pomi´dzy firmami, nie
liczàc sfery us∏ug. Rynki elektroniczne
budowane sà wed∏ug ró˝nych scenariuszy i potrzeb, co mimo ich m∏odego wieku zaowocowa∏o du˝à ró˝norodnoÊcià:
mamy rynki bran˝owe i wielobran˝owe,
publiczne i prywatne, niezale˝ne i konsorcjalne, zrównowa˝one, kooperacyjne i inne. Presja oczekiwaƒ wobec rynków elektronicznych sprawia, ˝e ich silnym wzrostom towarzyszà równie spektakularne upadki.

Nadawca

Rys. 5. Sieç dostaw

Wyznacznikiem rozwoju logistyki minionych
dziesi´ciu lat by∏y ∏aƒcuchy dostaw (rys. 4), które
dzi´ki wdra˝anym systemom informatycznym integrowa∏y wspó∏pracujàce przedsi´biorstwa poprzez wymian´ informacji, co umo˝liwi∏o zsynchronizowanie i dystrybucj´ z rzeczywistym popytem rynku na produkty
i us∏ugi. Te procesy nadal
trwajà i wiele firm ciàgle
stoi przed problemem
przebudowy swoich relacji biznesowych z dostawcami i odbiorcami.
Dzi´ki Internetowi i ∏atwiejszej wymianie informacji ∏aƒcuchy
dostaw sta∏y si´ jeszcze bardziej elastyczne. Kreuje si´ poj´cia dynamicznych czy wr´cz inteligentnych ∏aƒcuchów dostaw. Dost´p do Êwiatowych zasobów, zró˝nicowana oferta dostawców,
personalizacja wymagaƒ klienta sprawi∏y, ˝e manager, a w Êlad za nim logistyk,
majà do dyspozycji wiele wyborów, ale
i wiele problemów do rozwiàzania. Stàd
∏aƒcuchy dostaw przenikajà si´ i tworzà
sieç dostaw (rys. 5), która jest przejawem dynamicznej logistyki pierwszej
dekady nowego wieku. Stàd nie dziwi
obraz kontenera zape∏nionego drzwiami

Rys. 6. Koncepcja poznaƒskiego centrum logistycznego – jeden z wariantów

do jednego z modeli samochodu mercedes wy∏adowywanego na lotnisku we
Frankfurcie nad Menem z samolotu, który przywióz∏ je do dalszego monta˝u,

zmieni to jej podstaw, ale mo˝e daç bardzo silny impuls zupe∏nie nowym rozwiàzaniom organizacyjnym i mo˝liwoÊciom wykorzystania informacji.
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danie opracowania systemowych rozwiàzaƒ, które umo˝liwià skuteczne likwidowanie sytuacji kryzysowych i ich
skutków.
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Food Mart
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Rys. 7. ¸aƒcuch dostaw – g∏ówny obiekt zastosowaƒ standardów systemu EAN•UCC

Logistyka sytuacji kryzysowych
Logistyka pierwszej dekady naszego
wieku b´dzie musia∏a si´ uporaç z jeszcze jednym problemem. Nasza cywilizacja w coraz wi´kszym stopniu uzale˝nia
si´ od techniki i technologii, wspó∏pracy i kooperacji, przemieszczania dóbr
i zasobów, konsumpcji oddzielonej przestrzennie od produkcji. Taki styl ˝ycia
powoduje, ˝e jego zak∏ócenia nabierajà
coraz cz´Êciej rozmiarów kryzysu (rys. 8).
W sytuacjach kryzysowych zapotrzebowanie na wsparcie logistyczne roÊnie
ogromnie. Ale trzeba sobie uÊwiadomiç,
˝e cechà wielu kryzysów jest przerwanie
funkcjonujàcych powiàzaƒ: komunika-

cyjnych, informacyjnych, energetycznych
i innych. Logistyka dzia∏aƒ kryzysowych musi
identyfikowaç i mobilizowaç zasoby, uruchamiaç rezerwy, odtwarzaç po∏àczenia lub
tworzyç po∏àczenia zast´pcze, aby zapewniç
skutecznoÊç dzia∏ania
si∏om likwidujàcym êród∏a i skutki kryzysu. Ten
problem w minionych
latach nie by∏ dostatecznie dostrzegany. Przed
logistykà staje wi´c za-

Logistyka jako nauka i praktyka, odpowiadajàc na kierowane pod jej adresem
potrzeby, korzysta z rozwoju innych nauk, technologii i narz´dzi. Gdy te si´
zmieniajà, zmienia si´ logistyka. Gdy robi to w sposób twórczy, daje w∏asny impuls do dalszego rozwoju gospodarki,
ró˝nych aspektów sfery ˝ycia publicznego i prywatnego, komunikacji i wzajemnych kontaktów.

Rys. 8. Logistyka musi reagowaç na sytuacje kryzysowe
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tel. (022) 783 17 87, 783 35 89, fax (022) 783 35 82, e-mail: solidealpl@zigzag.pl
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