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Fourth Party Logistics™(4PL) k
kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach ∏aƒcucha dostawczego
Outsourcing okrzykni´ty zosta∏ jednà
z najwa˝niejszych koncepcji zarzàdzania na przestrzeni minionych 75 lat. Sta∏
si´ ch´tnie podejmowanym Êrodkiem
prowadzàcym do zwi´kszania wartoÊci
dzia∏aƒ podejmowanych w ramach ∏aƒcucha dostawczego. Pozwala bowiem na
koncentrowanie si´ na podstawowych
kompetencjach organizacji, Êwiadczenie
zró˝nicowanego poziomu obs∏ugi i osiàganie wi´kszej operacyjnej elastycznoÊci, co z kolei powoduje uzyskanie wi´kszej przewagi na konkurencyjnym rynku.

sultantami zarzàdzania, organizacje typu
4PL mogà tworzyç niezrównane i kompleksowe rozwiàzania w ramach ca∏ego
∏aƒcucha dostawczego, przynoszàce wymierne korzyÊci ekonomiczne dla wszystkich jego uczestników, a niemo˝liwe do
zrealizowania przez pojedynczego dostawc´. Tym samym organizacje typu 4PL
stanowià przyk∏ad najbardziej rozwini´tej formy outsourcingu (por. rys. 1)
Geneza przedsi´biorstw typu 4PL

Termin 3PL by∏ popularny pod koniec
lat 80. i na poczàtku lat 90. Poj´ciem tym
okreÊlano przedsi´biorstwa transportowe, zajmujàce si´ spedycjà i magazynowaniem. Z czasem zacz´∏y byç one uto˝samiane z tzw. przedsi´biorstwami logistycznymi. Ich podstawowym celem by∏o takie
wykorzystanie istniejàcych technologii,
które umo˝liwi∏oby oferowanie klientom
„inteligentnych” rozwiàzaƒ dotyczàcych
transportu, dystrybucji czy magazynowania. Istotà tych dzia∏aƒ
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Rys. 1. Ewolucja outsourcingu w ramach ∏aƒcucha dostawczego. èród∏o: D.
Bade, J. Mueller, B. Youd: Technology in the next generation of Supply Chawspomnianych czynnoin Outsourcing – Leveraging Capabilities of Fourth Party Logistics, 4/1/99
Êci przedsi´biorstwom
Ascet Volume 1 (www. ascet. com/documents. asp? d_ID=229).
typu 3PL.
Organizacje typu Fourth Party Logistics™ 1,
to nowe podejÊcie do outsourcingu w ramach ∏aƒcucha dostawczego, które wytycza sposób w jaki mo˝na dokonaç wi´cej ni˝ tylko redukcji kosztów operacyjnych i transferu aktywów w ramach tradycyjnego systemu zlecania. Przez przymierza zawierane pomi´dzy najlepszymi przedstawicielami przedsi´biorstw
typu 3PL2, dostawcami technologii i kon-

Jednak ju˝ w drugiej po∏owie lat 90.
sta∏o si´ jasne, i˝ konieczne jest szukanie nowych rozwiàzaƒ. W najwi´kszych
z przedsi´biorstw logistycznych zacz´to sobie uÊwiadamiaç, i˝ dalszy rozwój
i poprawa funkcjonowania na rynku b´dà mo˝liwe tylko w przypadku, gdy zamiast prób szukania optymalnych rozwiàzaƒ w poszczególnych, rozwa˝anych
oddzielnie fragmentach podstawowej
dzia∏alnoÊci (produkcja, transport, dystrybucja czy magazynowanie), stworzone zostanie podejÊcie obejmujàce ca∏oÊç ∏aƒcucha dostawczego. Sprzyja temu rozwój rynku informatycznego oferujàcego specjalistyczne, lecz bardzo
skomplikowane, oprogramowanie dost´pne u dostawców, np. i2 Technologies,
Manugistisc czy Descartes. W USA i w niektórych krajach Europy (m. in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii)3 zacz´to wcielaç w ˝ycie ide´ przedsi´biorstw nowej
generacji, którym mo˝na by∏o zleciç
kompleksowe zarzàdzanie ca∏ym ∏aƒcuchem dostawczym danej firmy. Te nowo
powsta∏e przedsi´biorstwa przyj´∏y nazw´ Fourth Party Logistics™(4PL). Kilka lat
temu pomys∏ ten by∏ nowatorski. Czas
jego realizacji nadszed∏ teraz, kiedy to
zaistnia∏a mo˝liwoÊç tworzenia sieci,
która staç si´ ma mechanizmem zapewniajàcym integracj´ i synchronizacj´ ca∏ego ∏aƒcucha dostaw, nie tylko w obr´bie samego przedsi´biorstwa, ale tak˝e
w obr´bie pierwszego i drugiego poziomu dostawców.
Czym sà zatem przedsi´biorstwa 4PL?
Czy przedsi´biorstwami zapewniajàcymi
jedynie zewn´trzne, zintegrowane zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw? Jak ju˝ zosta∏o wczeÊniej wspomniane, to nie tylko
bardziej rozwini´ta forma przedsi´biorstw 3PL, która wype∏ni∏a istniejàce luki w ca∏oÊciowym podejÊciu do magazynowania i transportu. Najcz´Êciej definiu-

1 Nazwa zastrze˝ona przez Andersen Colsulting LLP
2 ang. Third Party Logistics Companies; trzecia strona w realizacji dzia∏aƒ logistycznych pomi´dzy dostawcà i odbiorcà dóbr, zewn´trzne podmioty gospodarcze realizujàce cz´Êç lub
wszystkie dzia∏ania logistyczne innego przedsi´biorstwa
3 Przyk∏adem dzia∏ajàcego w Polsce 4PL jest firma Seahunt (Poland) Ltd., która operuje w ∏aƒcuchu dostawczym wielu polskich i skandynawskich fabryk mebli na rzecz wiodàcych odbiorców ich produktów z rynku Wielkiej Brytanii (www. seahunt. co. uk/poland/)
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stojà nowe zadania zwiàzane przyk∏adowo
z satelitarnà nawigacjà przesy∏ek, itp.
Uwarunkowania i korzyÊci oferowanych
przez 4PL rozwiàzaƒ

Rys. 2. Funkcje zewn´trznego zarzàdzania zintegrowanym ∏aƒcuchem dostawczym èród∏o:
Bedeman M.; „Is 4 more then 3+1”, Logistics Europe, February 2001

je si´ 4PL4 jako integratora, który gromadzi
zasoby, mo˝liwoÊci i technologi´ w∏asnego
przedsi´biorstwa i innych organizacji, aby zaprojektowaç, stworzyç i wprowadziç w ˝ycie
ca∏oÊciowe rozwiàzania dotyczàce ∏aƒcucha
dostawczego. Rozwiàzania te wykraczajà
daleko poza transport i magazynowanie,
obejmujàc takie zagadnienia, jak: przewidywanie i planowanie zapotrzebowania,
zarzàdzanie zapasami, zaopatrzenie, zarzàdzanie zamówieniami i obs∏ugà klienta, pakowanie (por. rys. 2). W realizacji
tych zadaƒ najwa˝niejszà rol´ odgrywa
informacja. W rzeczywistoÊci 4PL nie potrzebujà rozbudowywaç w∏asnych aktywów tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dà w stanie
sprostaç wymaganiom klientów i wywiàzaç si´ ze zobowiàzaƒ podj´tych w kontraktach – w oparciu o rozpoznane zasoby i mo˝liwoÊci swoich partnerów.
Najwa˝niejszym problemem dla powstajàcych przedsi´biorstw typu 4PL jest
pozyskiwanie najlepszych z punktu widzenia wymagaƒ klientów partnerów. Dla
wi´kszoÊci istniejàcych 3PL oznacza to
koncentracj´ na perfekcyjnym wykonywaniu dotychczasowych zadaƒ i zapewnieniu po˝àdanego poziomu obs∏ugi oraz
utrzymywanie jak najni˝szych kosztów.
Dzia∏ajàc w ten sposób firmy te mogà
staç si´ partnerem – dostawcà okreÊlonych us∏ug, poszukiwanym przez silniejsze ekonomicznie przedsi´biorstwa 4PL.
Podobnà szans´ majà tak˝e firmy do-

radczo – konsultingowe, wyst´pujàce
w podwójnej roli (równie˝ jako partnerzy
w interesach, partycypujàcy zarówno w ryzyku jak i zyskach), dostawcy oprogramowania, chcàcy inwestowaç w sektor zarzàdzania ∏aƒcuchem dostawczym, przedsi´biorstwa specjalizujàce si´ w opakowaniach i wspó∏pracujàce z wytwórcami w zakresie dostaw just in time; przed którymi

Rozwiàzania, które oferuje przedsi´biorstwo typu 4PL, winny byç rozwa˝ane
w szerokim kontekÊcie korzyÊci odnoszonych w ca∏ym ∏aƒcuchu dostawczym, a dotyczà zarówno strategicznego, jak i taktycznego poziomu jego funkcjonowania.
Dwa kluczowe elementy stanowià
o wyjàtkowej wartoÊci koncepcji przedsi´biorstw Fourth Party Logistics™na
wspó∏czesnym rynku:
• 4PL dà˝à do zarzàdzania ca∏ym ∏aƒcuchem dostawczym partnerów: poczàwszy od dostawców surowców,
a skoƒczywszy na finalnym odbiorcy
4PL
stanowià dla klientów êród∏o war•
toÊci dodatkowej, dzi´ki mo˝liwoÊci
kompleksowego kszta∏towania ich
∏aƒcucha dostawczego.
Rozwiàzania oferowane przez 4PL stanowià kombinacj´ mo˝liwoÊci le˝àcych
po stronie zarzàdzania i realizacji. Konsultanci zarzàdzania tradycyjnie najwi´kszà wag´ przywiàzujà do strategicznie
istotnych procesów modelowania stosunków pomi´dzy partnerami i procesów transformacyjnych, us∏ugodawcy lo-

Rys. 3. Zasi´g oferowanych przez 4PL rozwiàzaƒ. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie:
D. Bade, J. Mueller, B. Youd: Technology in the next generation of Supply Chain Outsourcing
– Leveraging Capabilities of Fourth Party Logistics, 4/1/99 Ascet Volume 1

4 Por. Bauknihgt D. N., Miller J. R., Fourth Party LogisticsTM: The Evolution of Supply Chain Outsourcing, CALM Supply Chain & Logistics Journal, Summer 1999 (www. infochain. org/quartarly/Smr99? Fourth. html)
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Krok 2: Udoskonalenie wspóápracy miĊdzy
Zintegrowany
system

Tradycyjny
system

dostawcami i odbiorcami

Krok 1: Integracja funkcji istniejącego áaĔcucha dostawczego

Integracja

Współpraca

Synchronizacja

MoĪliwoĞci zarządzania stosunkami pomiĊdzy partnerami w łancuchu dostawczym

Rys. 4. Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw – ewolucja w kierunku e-synchronizacji èród∏o: Bedeman
M.: „Is 3 more then 3+1”, Logistics Europe, February 2001

gistyczni – firmy typu 3PL – bazujà na
operacyjnym poziomie realizacji zadaƒ,
stàd najwa˝niejszy dla nich jest aspekt
wdro˝enia. (por. rys. 3)
Modelowanie (reinvention) dotyczy procesów synchronizacji, optymalizacji i integracji dzia∏alnoÊci uczestników ∏aƒcucha dostawczego oraz zwiàzane jest
z okreÊleniem zasad wspó∏pracy pomi´dzy niezale˝nymi partnerami (por. rys.
4). Stanowi najbardziej istotne êród∏o
korzyÊci. Najwi´ksza trudnoÊç tego typu
rozwiàzaƒ znajduje si´ w obszarze porozumieƒ i umów zawieranych mi´dzy
przedsi´biorstwami, a dotyczàcych strony ekonomicznej przedsi´wzi´cia. Proces optymalizacji w ramach ∏aƒcucha dostawczego – choç wymagajàcy du˝ego
nak∏adu pracy – jest relatywnie ∏atwy do
zrozumienia, natomiast podzia∏ wygospodarowanego zysku nadal budzi wiele wàtpliwoÊci. Brak bowiem jakiegoÊ
wzorca dotyczàcego podzia∏u owych

funduszy. Pewnym wydaje si´, ˝e stworzenie modelu podzia∏u wygospodarowanego zysku jest warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju koncepcji zarzàdzania ∏aƒcuchami dostawczymi.
Dzia∏alnoÊç zwiàzana z modelowaniem
wzajemnych stosunków pomi´dzy uczestnikami ∏aƒcucha dostawczego wymaga
wczeÊniejszego przekszta∏cenia (transformacji) niektórych z jego funkcji. Dotyczy
to m. in. i planowania operacji, zarzàdzania dystrybucjà, strategii zaopatrywania
si´ i nabywania dóbr, projektowania produktów i dzia∏alnoÊci zwiàzanej z obs∏ugà klienta. Na tym poziomie najwa˝niejsze dla sukcesu przedsi´wzi´cia znaczenie ma technologia ∏aƒcucha dostawczego. Istotna jest zatem wspó∏praca w zakresie rozwiàzaƒ technologicznych oraz
ich wysoka jakoÊç. Warunkiem zrealizowania tego etapu jest wykorzystanie zdobyczy najnowszej technologii komputerowej i Internetu, umo˝liwiajàce uzyskanie
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Rys. 5. Wzrost wartoÊci oferowany przez 4PL ˚ród∏o: D. Bade, J. Mueller, B. Youd: Technology in
the next generation of Supply Chain Outsourcing – Leveraging Capabilities of Fourth Party Logistics,
4/1/99 Ascet Volume 1.
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pe∏nej e-synchronizacji w podejmowanych
dzia∏aniach (por. rys. 4).
Na poziomie taktycznym – Zastosowanie – nast´puje implementacja osiàgni´ç
poprzednich etapów, dotyczàcych przebudowy procesów biznesowych i integracji technologii w ca∏ym ∏aƒcuchu dostawczym (klient i dostawcy us∏ug) i przekazanie zadaƒ do realizacji przez odpowiednie jednostki wykonawcze 4PL. Krytycznym czynnikiem sukcesu tego etapu
sà ludzie. Przedmiotem troski i specjalnej uwagi jest unikanie suboptymalizacji,
nieefektywnych wdro˝eƒ dobrze zaprojektowanych strategii i procesów.
W ramach poziomu Wykonanie przedsi´biorstwo 4PL podejmuje odpowiedzialnoÊç za wykonanie ró˝norodnych funkcji
i procesów w∏aÊciwych dla ∏aƒcucha dostawczego. Jak widaç na rys. 4, dzia∏alnoÊç ta znacznie przekracza tradycyjnie
pojmowany outsourcing takich logistycznych funkcji jak: zarzàdzanie transportem,
magazynowaniem itp., obejmujàc tak˝e:
nabywanie, zarzàdzanie zapasami, zarzàdzanie przep∏ywem informacji w ∏aƒcuchu dostawczym i funkcje administracyjne.
Reasumujàc, przedsi´biorstwa typu 4PL
stanowià odpowiedê na dzisiejsze z∏o˝one
zapotrzebowanie ze strony odbiorców, dostarczajàc rozwiàzaƒ kompleksowych dla
ca∏ego ∏aƒcucha dostawczego. Rozwiàzania
te bazujà na posiadanych informacjach. Sà
one na bie˝àco aktualizowane i optymalizowane ze wzgl´du na specyficzne potrzeby klientów. Kluczem do osiàgni´cia tego
jest zatem stosowanie najnowoczeÊniejszych technologii informatycznych, pozwalajàcych na szybkà korekt´ podejmowanych dzia∏aƒ (przyk∏adowo, gdy to konieczne, zmiana kierunku strumienia p∏ynàcych
w kanale ∏adunków) oraz przewidywanie
wewn´trznego i zewn´trznego zapotrzebowania na Êwiadczone us∏ugi.
CzymÊ co wyró˝nia przedsi´biorstwa
typu 4PL od klasycznego outsourcingu
w ramach ∏aƒcucha dostawczego jest unikalna cecha tego typu przedsi´wzi´ç, wyra˝ajàca si´ we wzroÊcie wartoÊci dzia∏aƒ
jego uczestników. Tradycyjne umowy
o outsourcingu naznaczone sà brakiem
mo˝liwoÊci dostarczenia innych korzyÊci ni˝ jednorazowa redukcja kosztów
operacyjnych i transfer aktywów. Poprzez mo˝liwoÊç wp∏ywu na ca∏y ∏aƒcuch
dostawczy, firmy typu 4PL mogà generowaç dla swoich partnerów: wzrost wartoÊci dochodów, obni˝k´ kosztów operacyjnych, redukcj´ kapita∏u pracujàcego
i redukcj´ kosztów sta∏ych (por. rys. 5).

