Us∏ugi logistyczne

Adam Zych

Logistyka w sferze obs∏ugi bankowej przedsi´biorstwa
Jednym z wa˝niejszych sk∏adników
kosztów ponoszonych przez ka˝dy podmiot gospodarczy sà koszty szeroko rozumianej obs∏ugi bankowej. Sà to zarówno op∏aty pobierane przez bank z tytu∏u realizowanych na rzecz przedsi´biorstwa operacji (przelewy krajowe
i zagraniczne, potwierdzanie czeków,
realizacja obrotu gotówkowego, wydawanie opinii itd.), jak równie˝ odsetki
czy prowizje z tytu∏u udzielanych kredytów. Wyst´pujàca w warunkach gospodarki rynkowej obiektywna koniecznoÊç
sta∏ego podnoszenia poziomu efektywnoÊci gospodarowania zmusza przedsi´biorstwo do poszukiwania obni˝ki
kosztów na wszystkich odcinkach dzia∏alnoÊci, w tym równie˝ i w sferze obs∏ugi bankowej (∏àcznie z kredytami). Nasuwa si´ w zwiàzku z tym pytanie czy stosowane w tym zakresie przez podmioty
gospodarcze metody dzia∏ania mo˝na
uznaç jako wystarczajàco skuteczne?
Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi
na tak postawione pytanie nie jest ∏atwe,
poniewa˝ sytuacja w tym zakresie jest
w poszczególnych przedsi´biorstwach
doÊç zró˝nicowana. Z moich doÊwiadczeƒ i obserwacji wynika, ˝e w wielu firmach nie przyk∏ada si´ wystarczajàcej
wagi do tej kwestii, czego efektem sà
niewspó∏miernie wysokie koszty bankoWiele podmiotów gospodarczych nie prowadzi
jakiejkolwiek analizy poziomu op∏at pobieranych przez poszczególne banki.
we ponoszone przez te jednostki. Przyczyny tej istotnej nieprawid∏owoÊci sà
w poszczególnych firmach ró˝ne, jednak najcz´Êciej u ich podstaw le˝y niew∏aÊciwie zorganizowany system korzystania przez przedsi´biorstwo z us∏ug
Najlepszym rozwiàzaniem by∏oby przyj´cie zasady, ˝e co jakiÊ czas firma og∏asza przetarg na
obs∏ug´ bankowà, co zmusza dotychczasowy
bank finansujàcy do obni˝ki pobieranych op∏at
nawet do 40%. Z inicjatywà organizowania tych
przetargów powinny równie˝ wyst´powaç
komórki logistyki.
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bankowych. Nale˝y stwierdziç, ˝e us∏ugi bankowe nie ró˝nià si´ w swej istocie
od wi´kszoÊci innych produktów czy
us∏ug, z jakich korzysta ka˝de przedsi´biorstwo i w zwiàzku z tym w odniesieniu do us∏ug bankowych mogà z powodzeniem byç stosowane ogólne zasady
logistyki, przynoszàce dobrze zorganizowanym firmom tak ogromne korzyÊci
finansowe. I w tym w∏aÊnie tkwi -moim
zdaniem – istota problemu. Wiele firm
nie uÊwiadamia sobie, jak ogromne korzyÊci finansowe mo˝na osiàgnàç
w przypadku zorganizowania systemu
obs∏ugi bankowej wed∏ug odpowiednio
dobranych zasad logistyki.
Komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za w∏aÊciwe zorganizowanie
i bie˝àce funkcjonowanie obs∏ugi bankowej sà we wszystkich bodaj firmach dzia∏y finansowo – ksi´gowe, zlokalizowane
poza pionem logistyki. Z merytorycznego punktu widzenia rozwiàzanie takie
jest w pe∏ni uzasadnione. Nie mo˝na jednak z tego faktu wyciàgaç wniosku, ˝e
przy takim usytuowaniu organizacyjnym
problematyki bankowej brak jest w tej
kwestii mo˝liwoÊci stosowania ró˝norodnych technik logistycznych. Wr´cz przeciwnie – metody logistyczne mogà byç
w tej sferze dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa z powodzeniem stosowane, przynoszàc firmie ogromne korzyÊci finansowe.
Jednym z podstawowych zagadnieƒ
logistyki jest optymalizacja wyboru dostawcy okreÊlonego produktu czy us∏ugi. Dotyczy to równie˝ i us∏ug bankowych. W chwili obecnej sektor bankowy
jest ju˝ na tyle rozwini´ty, ˝e pomi´dzy
poszczególnymi bankami wyst´puje bardzo silna konkurencja. W ostatnich latach, na skutek niezbyt korzystnych
trendów rozwojowych w naszej gospodarce, co os∏abia zapotrzebowanie na
us∏ugi bankowe, konkurencja mi´dzy
bankami uleg∏a znacznemu nasileniu.
Z punktu widzenia pojedynczego podmiotu gospodarczego sytuacja ta jest
bez wàtpienia bardzo korzystna, tyle tylko, ˝e nie wszystkie przedsi´biorstwa
korzystajà z tych potencjalnych mo˝liwoÊci obni˝ki kosztów. Szczególnie negatywnie nale˝y tutaj oceniç fakt, ˝e wie-

le podmiotów gospodarczych nie prowadzi jakiejkolwiek analizy poziomu op∏at
pobieranych przez poszczególne banki.
Chodzi tutaj o takie przedsi´biorstwa,
które przez wiele lat sà niejako przywiàzane do ÊciÊle okreÊlonego banku, mimo
˝e bez trudu mog∏yby one dokonaç korzystnych dla siebie zmian w tym zakresie. Z punktu widzenia interesów banku
ten typ klienta jest oczywiÊcie bardzo
cenny. Problem polega jednak na tym, ˝e
w prawid∏owo funkcjonujàcej gospodarce rynkowej interes banku nie jest najwa˝niejszy dla korzystajàcej z jego us∏ug
firmy. Konieczne jest wi´c dokonanie
odpowiedniej weryfikacji istniejàcego
w tym zakresie w wielu firmach stanu
faktycznego. Uwa˝am, ˝e najlepszym
rozwiàzaniem by∏oby przyj´cie generalnej zasady, ˝e co okreÊlony okres czasu,
np. co 2 – 3 lata, firma og∏asza przetarg
na obs∏ug´ bankowà. Przetarg ten niekoniecznie musi przyjàç form´ og∏oszenia
prasowego ze wszystkimi jego rygorami.
Równie skutecznym rozwiàzaniem mo˝e byç nawet telefoniczne powiadomienie dzia∏ajàcych na danym terenie banków o organizowanym przez firm´ przetargu i jak wynika z doÊwiadczeƒ praktyki gospodarczej – wszystkie, a przynajmniej zdecydowana wi´kszoÊç tak powiadomionych banków przed∏o˝y firmie
konkretnà ofert´. Dzi´ki temu firma b´dzie mia∏a du˝e mo˝liwoÊci wyboru najkorzystniejszej dla siebie propozycji,
a og∏oszenie przetargu nie oznacza, ˝e
w jego wyniku powinna zmieniç bank
obs∏ugujàcy dotychczas jej dzia∏alnoÊç.
Wr´cz przeciwnie – ze wzgl´dów praktycznych nale˝y raczej dà˝yç do utrzymania istniejàcych powiàzaƒ. Problem
polega jednak na tym, ˝e ju˝ sam fakt
og∏oszenia takiego przetargu zmusza
dotychczasowy bank finansujàcy do weryfikacji pobieranych od firmy op∏at.
Efektem tej weryfikacji jest w wielu przypadkach doÊç znaczna obni˝ka tych
op∏at, nawet do 40%. I dlatego w∏aÊnie
okresowo og∏aszane przetargi powinny
byç trwa∏ym elementem obowiàzujàcej
w ka˝dej firmie procedury dzia∏ania
w zakresie obs∏ugi bankowej.
Z uwagi na specyficzny charakter pra-
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cy komórek finansowo – ksi´gowych, jak
i specyficzne cechy osobowe zatrudnionych w tych komórkach pracowników,
nie mo˝na – moim zdaniem – liczyç na
to, ˝e komórki te same zainicjujà podj´cie konkretnych kroków zmierzajàcych
do optymalizacji wyboru banku. W komórkach finansowo – ksi´gowych dominujà na ogó∏ postawy pracownicze o charakterze konserwatywnym, zachowawczym, co jest równoznaczne z g∏´bokà
niech´cià do wprowadzania zbyt daleko
idàcych zmian. Dlatego te˝ zaproponowany wy˝ej mechanizm okresowych
przetargów na wybór banku obs∏ugujàcego firm´ powinien byç tym komórkom
niejako narzucony. Obowiàzek taki powinien mianowicie wynikaç z odpowiedniej decyzji zarzàdu a nawet rady nadzorczej spó∏ki. Z inicjatywà organizowania
tego typu przetargów powinny równie˝
wyst´powaç komórki logistyki.
Jednym z charakterystycznych zjawisk
widocznych w ostatnim okresie w dzia∏alnoÊci wi´kszoÊci naszych banków sà
bardzo cz´ste zmiany wysokoÊci op∏at
pobieranych przez bank z tytu∏u Êwiadczonych us∏ug. Stawki tych op∏at zmieniane sà nawet kilka razy w ciàgu roku.
Jak wynika z mniej lub bardziej oficjalnych informacji udzielanych przez przedstawicieli banków – celem powy˝szej
operacji jest dokonanie istotnej zmiany
w strukturze przychodów (zysków) osiàganych przez bank. Wzrosnàç mianowicie ma udzia∏ przychodów z tytu∏u ró˝nego rodzaju operacji wykonywanych na
rzecz klienta przez bank, natomiast
znacznemu zmniejszeniu ma ulec udzia∏
przychodów z tytu∏u odsetek bankowych. W rozpatrywanym tu kontekÊcie
istotne jest jednak to, ˝e dokonanie
w wyniku dobrze zorganizowanego
przetargu najbardziej nawet optymalnego wyboru banku obs∏ugujàcego firm´
mo˝e w krótkim czasie okazaç si´ – w∏aÊnie na skutek wspomnianych wy˝ej cz´stych zmian w zakresie pobieranych
przez banki op∏at – rozwiàzaniem zupe∏nie nieracjonalnym. Teoretycznie, nale˝a∏oby wi´c w krótkim czasie og∏osiç nast´pny przetarg, co jednak ze wzgl´dów
czysto praktycznych wydaje si´ rozwiàzaniem niezbyt racjonalnym. Bardziej
skutecznym rozwiàzaniem tego problemu jest natomiast oparcie obs∏ugi bankowej firmy na co najmniej 2 bankach. Przy
takim rozwiàzaniu firma ma wi´ksze
mo˝liwoÊci szybkiego reagowania na ciàgle zmieniajàce si´ cenniki bankowe. Mo˝e ona mianowicie korzystaç w odpo-

wiednio wi´kszym zakresie z us∏ug tego
banku, który, np. utrzymuje dotychczasowy poziom op∏at. PodkreÊliç przy tym
nale˝y, ˝e, jak ju˝ wczeÊniej wspomniano,
banki majà du˝e mo˝liwoÊci indywidualizowania pobieranych od klienta op∏at.
Gdy wi´c klient, z uwagi na zapowiedziany wzrost op∏at, zamierza zrezygnowaç z us∏ug danego banku, zwykle
okazuje si´, ˝e bank jest sk∏onny utrzymaç dotychczasowy poziom op∏at.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nie wszystkie
podmioty gospodarcze majà jednakowe
mo˝liwoÊci uzyskiwania w bankach korzystnych dla siebie warunków finansowych. W najkorzystniejszej sytuacji znajdujà si´ te przedsi´biorstwa, które posiadajà tzw. zdolnoÊç kredytowà i korzystajà z wysokich kredytów bankowych. Taki
klient jest bardzo cenny dla banku,
zw∏aszcza z uwagi na bardzo wysokie
w dalszym ciàgu oprocentowanie kredytów. Dlatego te˝ posiadajàca zdolnoÊç
kredytowà dobrze zorganizowana firma
powinna w sposób wr´cz bezwzgl´dny
wykorzystywaç te istotne atuty w prowadzonych z bankiem (a raczej bankami)
negocjacjach, dotyczàcych zarówno wysokoÊci odsetek od udzielonego kredytu,
jak i pobieranych przez bank op∏at z tytu∏u wykonywanych przez bank operacji.
PodkreÊliç przy tym nale˝y, ˝e w interesie przedsi´biorstwa le˝y ∏àczne rozpatrywanie tych 2 kwestii: skoro bank jest zainteresowany udzielaniem kredytu firmie
posiadajàcej pe∏nà zdolnoÊç kredytowà,
firma niejako przy okazji mo˝e i powinna za˝àdaç korekty niektórych op∏at pobieranych przez bank. Z praktyki wynika,
˝e takie kompleksowe podejÊcie do analizowanej tu kwestii przynosi jednostce
gospodarczej w wi´kszoÊci przypadków
wymierne korzyÊci finansowe.
Korzystne warunki do utrzymania op∏at
bankowych na relatywnie niskim poziomie majà równie˝ te firmy, które finansujà prowadzonà dzia∏alnoÊç gospodarczà
wy∏àcznie ze Êrodków w∏asnych, a wi´c
nie korzystajà z kredytów bankowych. Jednostki takie majà pe∏nà swobod´ dzia∏ania
w zakresie wyboru banku obs∏ugujàcego
ich dzia∏alnoÊç, dzi´ki czemu mogà one
znacznie obni˝yç koszt tej obs∏ugi.
Z rozpatrywanego tu punktu widzenia
w niezbyt korzystnej sytuacji sà natomiast te podmioty gospodarcze, które
zmuszone sà do korzystania z kredytów
bankowych, jednak z uwagi na niezbyt
korzystne wyniki ekonomiczno – finansowe (brak zdolnoÊci kredytowej) majà
ogromne trudnoÊci z uzyskaniem kredy-

Oparcie obs∏ugi bankowej firmy na co najmniej 2 bankach daje wi´ksze mo˝liwoÊci
szybkiego reagowania na ciàgle zmieniajàce
si´ cenniki bankowe.
tu. Pozycja takich firm w prowadzonych
z bankami negocjacjach jest bardzo s∏aba, wskutek czego jednostka gospodarcza wyst´puje tu w roli petenta, nie zaÊ
klienta. Banki wykorzystujà oczywiÊcie
t´ korzystnà dla siebie sytuacj´ i udzielaMajàca zdolnoÊç kredytowà dobrze zorganizowana firma powinna bezwzgl´dnie wykorzystywaç ten atut w prowadzonych z bankiem
(bankami) negocjacjach nt. wysokoÊci odsetek
od udzielonego kredytu, jak i pobieranych
przez bank op∏at za dokonywane operacje.
jà w niektórych przypadkach kredytu na
zaostrzonych – g∏ównie w zakresie zabezpieczeƒ – warunkach, pobierajàc od
firmy nie posiadajàcej odpowiedniego
poziomu zdolnoÊci kredytowej relatywnie wi´ksze op∏aty w porównaniu z firmami, które takà zdolnoÊç majà. Mo˝liwoÊci
zmniejszenia poziomu op∏at bankowych
przez firm´ w gorszej kondycji sà – rzecz
jasna – bardzo ograniczone.
Trzeba jasno okreÊliç, kto w firmie odpowiada za negocjacje nt. wysokoÊci odsetek kredytowych i bankowych op∏at operacyjnych. Nie
musi to byç g∏ówny ksi´gowy. Wiele, a byç
mo˝e i wi´kszoÊç firm, nie posiada tego typu
zapisu w swoich zakresach czynnoÊci, co jest
jednà z przyczyn nieracjonalnie wysokiego poziomu kosztów obs∏ugi bankowej.
Oczywistym warunkiem zminimalizowania kosztów zwiàzanych z szeroko rozumianà obs∏ugà bankowà jest równie˝
zastosowanie odpowiednich rozwiàzaƒ
organizacyjnych. Musi mianowicie byç
jasno okreÊlone, kto w firmie odpowiada za ten odcinek dzia∏alnoÊci. I wbrew
pozorom niekoniecznie musi to byç
g∏ówny ksi´gowy. Zw∏aszcza w wi´kszych podmiotach gospodarczych, w których wyst´puje znaczna iloÊç operacji
bankowych, obowiàzek optymalizacji poziomu kosztów bankowych mo˝e byç na∏o˝ony na okreÊlonego pracownika zaIstotnà rol´ w podejmowaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych do optymalizacji poziomu kosztów
obs∏ugi bankowej powinna odgrywaç komórka organizacyjna, funkcjonujàca poza pionem
ksi´gowoÊci, np. komórka logistyki.
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Racjonalizacja poziomu kosztów obs∏ugi bankowej powinna byç dokonywana przez s∏u˝b´
logistycznà. Konieczne jest tu odpowiednie
wspó∏dzia∏anie s∏u˝b ksi´gowych i logistycznych. S∏u˝by ksi´gowe dostarczajà odpowiednich informacji merytorycznych, a logistyczne
odpowiadajà za dobór w∏aÊciwej metody dzia∏ania w celu minimalizacji poziomu kosztów
obs∏ugi bankowej.
trudnionego w pionie ksi´gowoÊci, a nawet na pracownika spoza tego pionu.
W ka˝dym przypadku najistotniejsze jest
jednak to, aby w obowiàzujàcych w firmie zakresach czynnoÊci kwestia ta by∏a
w sposób jednoznaczny rozstrzygni´ta.
Ju˝ sam fakt takiego wyartyku∏owania
tej kwestii w zakresach czynnoÊci mo˝e
przynieÊç firmie wymierne efekty w postaci relatywnego zmniejszenia kosztów
obs∏ugi bankowej, jako ˝e konkretna
osoba czuje si´ zobowiàzana do bie˝àcego czuwania nad tym odcinkiem dzia∏alnoÊci. Stàd te˝ negatywnie nale˝y oceniç
fakt, ˝e wiele a byç mo˝e i wi´kszoÊç
firm, nie posiada tego typu zapisu w swoich zakresach czynnoÊci, w czym bez

wàtpienia tkwi jedna z przyczyn nieracjonalnie wysokiego poziomu kosztów obs∏ugi bankowej.
Dopuszczajàc mo˝liwoÊç zastosowania ró˝norodnych rozwiàzaƒ organizacyjnych w tym zakresie chcia∏bym podkreÊliç, ˝e zasadniczo w ka˝dym z wariantów istotnà rol´ w podejmowaniu
dzia∏aƒ zmierzajàcych do optymalizacji
poziomu kosztów obs∏ugi bankowej powinna odgrywaç komórka organizacyjna
funkcjonujàca poza pionem ksi´gowoÊci, np. komórka logistyki. Jak wspomnia∏em wczeÊniej, us∏ugi bankowe mimo swych specyficznych cech sà w swej
istocie takim samym produktem, jak
dziesiàtki czy setki innych wyrobów nabywanych przez ka˝dà firm´. Stàd te˝ racjonalizacja poziomu tych specyficznych
kosztów musi powinna byç dokonywana
przez specjalistyczny aparat s∏u˝by logistycznej. W tym zakresie konieczne jest
odpowiednie wspó∏dzia∏anie s∏u˝b ksi´gowych oraz s∏u˝b logistycznych. Zadaniem s∏u˝b ksi´gowych by∏oby dostarczanie odpowiednich informacji o charakterze merytorycznym, natomiast
s∏u˝by logistyczne by∏yby odpowiedzial-

ne za dobór w∏aÊciwej metody dzia∏ania,
majàcej na celu minimalizacj´ poziomu
kosztów obs∏ugi bankowej. Za zastosowaniem takiego modelu organizacyjnego przemawia fakt, ˝e jak wynika z doÊwiadczeƒ praktycznych, s∏u˝by finansowo – ksi´gowe sà cz´sto tak przyt∏oczone bie˝àcymi problemami z zakresu
ewidencji, sprawozdawczoÊci a zw∏aszcza finansów, ˝e kwestia optymalizacji
wyboru banku finansujàcego schodzi
w ich codziennej pracy na dalszy plan.
Nie bez znaczenia jest tu równie˝ fakt,
˝e codzienna wspó∏praca pionu ksi´gowo – finansowego z bankiem, w trakcie
której w sposób zupe∏nie naturalny tworzà si´ ró˝nego rodzaju relacje i wi´zi
o charakterze nieformalnym, mo˝e stanowiç istotny czynnik utrudniajàcy podejmowanie przez firm´ zdecydowanych dzia∏aƒ, zmierzajàcych do optymalizacji wyboru banku. Ten aspekt zagadnienia przemawia wi´c za bezwzgl´dnym wprowadzeniem takich rozwiàzaƒ
organizacyjnych, aby istotnà rol´ w podejmowaniu tego typu dzia∏aƒ odgrywa∏ czynnik zewn´trzny, w tym przypadku – pion logistyki.

Nadarzyn otwarty, certyfikat i nagrody wr´czone
Bratnie firmy Spedpol i Schenker
w czwartek 27 czerwca br. oficjalnie
otworzy∏y nowy, najwi´kszy z dotychczasowych terminal prze∏adunkowy
pod Nadarzynem k. Warszawy. Obiekt
posiada 118 doków prze∏adunkowych
i zajmuje 170 000 m2 powierzchni,
z czego 12 000 m2 zajmuje powierzchnia terminali.
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Podczas uroczystoÊci, w której
uczestniczyli Hakan Larsson prezes zarzàdu Schenker AG oraz przewodniczàcy rady nadzorczej Spedpolu Stefan
Eriksson, przedstawiciel Det Norske Veritas wr´czy∏ prezesowi firmy Schenker
Jackowi Machockiemu certyfikat Systemu Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9001:
2000 za spe∏nienie – i co byç mo˝e wa˝ne dla klientów
Schenkera –
znaczne przekroczenie wymagaƒ normy.
Kolejnà nagrod´ – „Z∏oty diament” – przyznawanà przez
Business Center Club dla liderów polskiego biznesu –
odebra∏ prezes
Spedpolu Janusz Górski.
UroczystoÊç
w Nadarzynie

sta∏a si´ doskona∏à okazjà do wr´czenia
nagród laureatom konkursu „Na najlepszà logistyczna prac´ dyplomowà roku”, og∏oszonego w styczniu 2001 roku
przez firm´ Schenker. SpoÊród nades∏anych prac, komisja pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Logistyki
i Magazynowania Grzegorza Szyszki,
wy∏oni∏a trzy najlepsze. Dwa równorz´dne wyró˝nienia otrzymali Ewa Szczepecka ze Szko∏y G∏ównej Handlowej i Wojciech Oliwa z Politechniki Wroc∏awskiej.
Nagrod´ g∏ównà oraz czek na kwot´
3000 z∏ otrzyma∏a Katarzyna Sobczak
z Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu za prac´ pt. „Zarzàdzanie siecià dystrybucji paliw w PKN Orlen – Oddzia∏
Wroc∏aw”.
Fragmenty najlepszej pracy zostanà
opublikowane w najbli˝szych wydaniach czasopisma „Logistyka”, które
sprawowa∏o wy∏àczny patronat medialny nad konkursem.

Rafa∏ Sowiƒski

