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– prekursor logistyki w gospodarce
2

Jules Dupuit

Za prekursora logistyki w gospodarce uważa się Fran- Rady Dróg i Mostów. W tym czasie, Dupuit był jednym z najcuza, Jules’a Dupuit3. Jego osiągnięcia teoretyczne i prak- wybitniejszych inżynierów we Francji. Zmarł 5 września
tyczne nie ograniczały się tylko do logistyki, ale również 1866 roku w Paryżu4.
obejmowały inżynierię komunikacyjną, hydrologię i ekoDorobek ekonomiczny
nomię.

Kariera inżynierska
Jules Dupuit urodził się 18 maja 1804 roku w Fossano
we Włoszech. Kiedy miał 10 lat, jego rodzina przeniosła się do Francji. Naukę w szkołach średnich w Wersalu ukończył zdobywając nagrodę z fizyki. W 1824 roku
został przyjęty do paryskiej Narodowej Szkoły Dróg i Mostów (ENPC). Po ukończeniu studiów uzyskał dyplom inżyniera i rozpoczął pracę w Departamencie Sarthe, zajmując się problematyką dróg i żeglugi na coraz wyższych
stanowiskach. W 1829 roku ożenił się, a w 1836 roku uzyskał stopień inżyniera pierwszej klasy. Prowadził badania i opublikował kilka znaczących teoretycznych i praktycznych prac, dotyczących zużycia oraz utrzymania dróg.
Za osiągnięcia zawodowe, stowarzyszenie inżynierów wyróżniło Dupuit’a złotym medalem, a w maju 1843 roku
został odznaczony Legią Honorową.

Politechnika (ENPC), od jej założenia w 1747 roku, stopniowo kształtowała wśród swoich wykładowców i absolwentów tradycje zainteresowania problematyką ekonomicz nej oce ny ro bót pu blicz nych. Jed nym z tych
absolwentów był Dupuit, który zajął się analizą korzyści
społecznych z dóbr objętych produkcją publiczną, jak
na przykład woda pitna, drogi, kanały i mosty.
W latach 1844 – 1853 J. Dupuit opublikował serię artykułów na temat pomiaru korzyści społecznych z produkcji dóbr i usług publicznych. W artykułach tych sformułował roz róż nie nie mię dzy zna cze niem uży tecz no ści
całkowitej i użyteczności krańcowej w stosunku do cen
popytu. W następnych artykułach przeszedł do rozpatrywania czynników leżących u podstaw cen monopolu. Należał do prekursorów podejścia marginalistycznego,
umożliwiającego zastosowanie matematyki w badaniu zjawisk ekonomicznych5.

Wylewy Loary w 1844 roku i 1846 roku zwróciły zainteresowanie Dupuita na teoretyczne i praktyczne zagad- poglądy na logistykę
nienia wezbrań rzek oraz rozwiązania zapobiegające poDupuit przedstawił koncepcję logistyki, jako ideę skowodziom. W 1850 roku objął stanowisko dyrektora
i naczelnego inżyniera wodociągów miejskich oraz nad- ordynowanego zarządzania przepływem towarów. Porównywał transport lądowy (drogowy) z transportem wodnym
zorował budowę systemu kanalizacji w Paryżu.
(śródlądowym) dla zidentyfikowania optymalnej trasy przeW grudniu 1855 roku Dupuit został Generalnym Inspek- mieszczania towarów z miejsca pochodzenia do punktu
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gazynowania towarów w celu dokonania wyboru pomiędzy transportem lądowym i transportem wodnym. Pisał:
„Faktem jest, że przewóz drogą jest istotnie szybszy, niezawodniejszy i mniej naraża na utratę lub uszkodzenie
ładunku, posiada on przewagę do której kupiec często
przywiązuje znaczną wartość. Jakkolwiek, chęć uzyskania oszczędności może nakłonić handlowca do wykorzystania kanału, może on kupić magazyny i powiększyć tabor pływający, żeby mieć wystarczające zapasy towarów
w posiadaniu do ochrony siebie przed powolnością
i nieregularnością kanału i jeśli w sumie, oszczędność
w transporcie da mu przewagę kosztową, podejmie decyzję na korzyść nowej trasy”6.
Przyjmuje się umownie (w literaturze można na pewno znaleźć przykłady innych łańcuchów logistycznych tworzonych do XIX wieku) za R. H. Ballou, że Dupuit był prekursorem połączenia ogniw magazynowania i transportu.

R

E

K

Po kilku latach badań usług przewozowych w żegludze
śródlądowej doszedł do wniosku, że lokalizacja magazynów przy kanałach pozwoli regulować zdolność przepustową dróg wodnych. Wykorzystał więc konieczność
gromadzenia zapasów w portach, w wyniku czego mógł
sprawnie połączyć ogniwa magazynowania i transportu
w jeden łańcuch logistyczny7. W 1844 roku wybudowano magazyny, w których gromadzono i przygotowywano płody rolne (później inne towary) do dalszego transportu barkami, co znacznie skróciło czas oczekiwania
na dostawy i transportu do portów morskich8.
Zasadniczym osiągnięciem J. Dupuita było dokonanie
organizacyjnego i technologicznego połączenia ogniw magazynowania i transportu w łańcuch logistyczny. Koordynację operacji ładunkowych i procesów przewozowych
podporządkował zmniejszeniu kosztów w celu uzyskania
przewagi konkurencyjnej.
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