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Krótka refleksja o strukturze wspó∏czesnej logistyki - cz´Êç 2
Pytania czytelników i odpowiedzi na
nie udzielone przez pana profesora Miros∏awa Chaberka w numerze 5 (2001)
„Logistyki” zainspirowa∏y mnie do przemyÊleƒ i próby udzielenia w∏asnej odpowiedzi na te pytania. Dzieliç si´ tymi
przemyÊleniami z czytelnikami rozpoczà∏em w poprzednim numerze. Najwi´cej uwagi poÊwi´ci∏em na razie zagadnieniu „czy logistyka jest naukà a je˝eli nie,
to czy ma szans´ nià zostaç?” W tej cz´Êci moich refleksji chcia∏bym si´ nieco
szerzej zajàc kolejnym problemem. Jest
nim (cytat z pytania czytelnika) „Dlaczego poj´cie logistyki, zarówno w znaczeniu potocznym jak i w analitycznych uj´ciach, jest tak mocno relatywizowane?
Moim zdaniem istniejà przynajmniej
dwie przyczyny tej sytuacji. Omówi´ je
obie poni˝ej, rozpoczynajàc od tej, którà uwa˝am za ∏atwiejszà do objaÊnienia.
Pierwsza przyczyna relatywizowania
znaczenia poj´cia „logistyka” le˝y w tym,
˝e poj´cie to sta∏o si´ popularne i wesz∏o
do potocznego j´zyka. A jak wiadomo
popularnoÊç ma swojà cen´. Termin „logistyka” podzieli∏ los innych terminów
z zakresu zarzàdzania, takich choçby jak
„zysk” czy „inwestycja”. PrzejÊciu z j´zyka naukowego do j´zyka potocznego towarzyszy zawsze utrata precyzji i rozmycie pierwotnego znaczenia danego
terminu. Dodatkowym efektem takiego
przejÊcia jest cz´sto powstanie swoistej
mody na u˝ywanie danego terminu. Na
poczàtku lat 90. ubieg∏ego wieku zadano pytanie o zakres obowiàzków jednemu z pracowników magazynu wyrobów
gotowych w du˝ym przedsi´biorstwie
produkcyjnym. Odpowiedê brzmia∏a:
„dzia∏am w marketingu”. Z du˝ym prawdopodobieƒstwem za∏o˝yç chyba mo˝na, ˝e dzisiaj us∏ysza∏bym – „dzia∏am
w logistyce”.
Jeden z moich profesorów przedstawi∏
kiedyÊ istot´ opisywanego tutaj zjawiska
w krótkim monologu. Brzmia∏ on: „Czy
stó∏ mo˝na nazwaç samolotem? Mo˝na!
Stó∏ nie zacznie od tego lataç” ale takie
przemianowanie pewnie poprawi samopoczucie wielu osobom”. Musimy przywyknàç do gara˝owych hurtowni dzia∏a-
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jàcych pod szyldem „logistyczne centrum dystrybucji” czy jednosamochodowych firm transportowych reklamujàcych si´ jako „organizacja spedycyjno –
logistyczna”. Jedynà sensownà reakcjà
na takie dziwolàgi jest proste wzruszenie ramionami i nie doszukiwanie si´
sensu tam, gdzie go nie ma.
Zjawisko utraty przez termin „logistyka” swego Êcis∏ego znaczenia na skutek
przejÊcia do j´zyka potocznego, nie wydaje si´ byç szczególnie niebezpieczne.
Znacznie groêniejsze jest, je˝eli podobne zjawisko ma miejsce w j´zyku popularno – naukowym czy naukowym. A zjawisko takie w przypadku terminu „logistyka” niestety wyst´puje. Jego przyczyna jest jednak bardziej z∏o˝ona od naturalnej niejako utraty Êcis∏oÊci, jaka spotyka ka˝dy termin naukowy wchodzàcy
do j´zyka potocznego. Le˝y ona po stronie samej logistyki albo mówiàc ÊciÊlej,
zwiàzana jest z rozwojem tej dyscypliny.
W poprzedniej cz´Êci moich rozwa˝aƒ postawi∏em tez´, ˝e logistyka wspó∏czeÊnie rozwija si´ w trzech podstawowych kierunkach. Pierwszy z nich – pog∏´bianie i poszerzanie si´ zakresu wiedzy o poszczególnych procesach logistycznych (czy te˝, zgodnie z terminologià przyj´tà przez profesora Pfohla –
w obszarze podzia∏u funkcyjnego logistyki), stara∏em si´ krótko przedstawiç
poprzednio. W tym miejscu chcia∏bym
zwróciç uwag´ na fakt, ˝e podobne zjawisko – pog∏´bianie i poszerzanie si´
zakresu wiedzy nast´puje równie˝
w drugim z wymienianych przez profesora Pfohla przekrojów – podziale fazowym procesu logistycznego.
Zjawiska wyst´pujàce przy okazji pog∏´biania i poszerzania si´ zakresu wiedzy w podziale fazowym procesu logistycznego sà na tyle interesujàce, ˝e
chcia∏bym im teraz poÊwi´ciç nieco uwagi. Uwa˝am bowiem, ˝e to one g∏ownie
odpowiedzialne sà za ró˝ne rozumienie
terminu „logistyka” na gruncie nauki.
Rozwój wiedzy o procesach logistycznych mia∏ wzgl´dnie równomiernie roz∏o˝ony w czasie charakter. Rozwój wiedzy w podziale fazowym by∏ roz∏o˝ony

w czasie i ÊciÊle zwiàzany z kolejnymi
wyzwaniami, przed którymi stawa∏ przemys∏. Zwiàzek jest do tego stopnia bliski,
˝e czasem mówi si´ o fazach rozwoju
logistyki. Jest prawdà, ˝e w swoim rozwoju logistyka nie zaj´∏a si´ od razu ca∏ym ∏aƒcuchem przep∏ywu dóbr, ale interesowa∏a si´ po kolei ró˝nymi jego fazami. Przypomnijmy sobie krótko te fazy.
Pierwsza z nich to faza fizycznej dystrybucji. G∏ówne problemy jakie logistyka
rozwiàzywa∏a w tej fazie, to szybkie i bezb∏´dne rozprowadzenie w wykreowanych
przez marketing kana∏ach dystrybucji
wielkich iloÊci masowych produktów i terminowe dostarczenie ich do punktów
sprzeda˝y. Liczy∏o si´ przede wszystkim
zapewnienie systematycznego odp∏ywu
produkcji od wytwórców, którzy w przeciwnym przypadku po prostu przestaliby
dzia∏aç w skutek zape∏nienia ka˝dego
skrawka wolnej powierzchni zapasami gotowych wyrobów. Nabywca znajdowa∏ si´
sam. W fazie tej powstawa∏y wielopoziomowe sieci dystrybucji, wyspecjalizowane systemy dalekiego transportu i gigantyczne magazyny dystrybucyjne.
Potem przysz∏a faza wewn´trznej integracji systemów logistycznych przedsi´biorstw. W warunkach nasilajàcej si´
konkurencji zorientowano si´ szybko,
˝e dzia∏anie przedsi´biorstwa pod dyktando statystyk sprzeda˝y, bez uwzgl´dniania wymogów ekonomiki produkcji
i zaopatrzenia, jest zbyt drogim sposobem post´powania. Dodatkowego bodêca dostarczy∏ rozwój informatyki. Integracja wielu faz przep∏ywu dóbr
w przedsi´biorstwie wymaga∏a przetwarzania wielkiej iloÊci informacji. Pojawiajàce si´ w przemyÊle od koƒca lat pi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku komputery
umo˝liwi∏y spe∏nienie tego wymagania.
Musia∏o jednak minàç jeszcze sporo czasu, zanim nauczono si´ t´ mo˝liwoÊç
w∏aÊciwie wykorzystywaç.
Po zintegrowaniu przep∏ywu strumienia dóbr przysz∏a kolej na próby jego
optymalizacji. Nastàpi∏a faza in˝ynierii
logistycznej. Dorobek teorii systemów
i nauki o projektowaniu wykorzystywaç
zacz´to do projektowania systemów lo-
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gistycznych. Pojawi∏o si´ poj´cie analizy
wspomagania logistycznego. Powsta∏y
przes∏anki do pe∏nej integracji wszystkich kategorii dóbr w przedsi´biorstwie
– nie tylko surowców, pó∏produktów
i produktów gotowych, ale i materia∏ów,
cz´Êci na potrzeby remontów i serwisu,
opakowaƒ czy dóbr inwestycyjnych (maszyny i urzàdzenia produkcyjne i pomocnicze) w jeden spójny ∏aƒcuch. Pojawi∏y
si´ mo˝liwoÊci w∏àczenia w ∏aƒcuch
przep∏ywu dóbr wszystkich faz w cyklu
˝ycia produktu – od jego zaprojektowania, przez wykonanie, dystrybucj´ i eksploatacj´, a˝ do utylizacji.
Stale obecna od pewnego czasu
w dzia∏alnoÊci wspó∏czesnego przemys∏u
presja na obni˝anie kosztów doprowadzi∏a do kolejnej fazy rozwoju logistyki
– fazy ∏aƒcuchów dostaw. Faz´ t´ cechowa∏o poszukiwanie systemowych rozwiàzaƒ w zakresie obni˝ki kosztów w powiàzaniu z dostosowywaniem si´ do coraz
wy˝szych i coraz bardziej zró˝nicowanych wymagaƒ ostatecznych odbiorców.
W przeciwieƒstwie do poprzedniej, silnie
stechnicyzowanej fazy in˝ynierii logistycznej w fazie ∏aƒcuchów dostaw nacisk po∏o˝ony zosta∏ przede wszystkim
na rozwiàzania organizacyjne. Systemy
logistyczne wielu przedsi´biorstw integrowaç zacz´to w jeden „nadsystem”
dzia∏ajàcy na rzecz wszystkich jego
uczestników. Integracja taka doprowadzi∏a nie do ujednolicenia, ale wprost
przeciwnie do ró˝nicowania organizacji
przedsi´biorstw – uczestników ∏aƒcuchów. U dostawców przybiera∏a ona najcz´Êciej ujednoliconà form´ „szczup∏ego
zarzàdzania” (lean management), podczas
gdy u odbiorców obserwowaliÊmy (i obserwujemy nadal) du˝à ró˝norodnoÊç
rozwiàzaƒ organizacyjnych.
Obecnie logistyka wydaje si´ wchodziç w nowa faz´. Jest ona w pewnym
sensie powrotem do niektórych poprzednio rozwiàzywanych problemów.
O ile koncepcj´ ∏aƒcucha dostaw interpretowaç mo˝na jako powrót do tendencji integracyjnych, tyle ˝e na szczeblu pomi´dzy przedsi´biorstwami (w ten
sposób faza ∏aƒcuchów dostaw ma wiele wspólnego z fazà integracji wewn´trznej systemów logistycznych), o tyle
w chwili obecnej wracamy, jak si´ wydaje, do zainteresowania fazà dystrybucji.
Zainteresowanie to ma jednak doÊç jednostronny charakter i koncentruje si´
na obni˝ce kosztów dystrybucji. Wi´kszoÊç przedsi´biorstw w Êwiecie prze-

sz∏a ju˝ „kuracj´ reengineeringowà”,
która w niektórych przypadkach pozwoli∏a na obni˝enie kosztów produkcji i zaopatrzenia nawet o po∏ow´. Wsz´dzie
tam, gdzie reengineering poprowadzony by∏ prawid∏owo, a jego efekty zosta∏y utrwalone, dosz∏o do ujawnienia i wykorzystania wszystkich êróde∏ potencjalnych oszcz´dnoÊci. We wspó∏czesnych
przedsi´biorstwach nie da si´ ju˝ obni˝yç w sposób znaczàcy kosztów produkcji czy zaopatrzenia bez radykalnych
zmian w technologii wytwarzania i zwiàzanych z tym wysokich nak∏adów inwestycyjnych. Jedynym potencjalnym obszarem oszcz´dnoÊci pozostaje dystrybucja. Logistyka wydaj´ si´ w chwili
obecnej wchodziç w faz´ poszukiwania
sposobów obni˝ki kosztów dystrybucji.
Wraca si´ z jednej strony do znanych
ju˝ od dawna koncepcji. W po∏owie lat
80. ubieg∏ego wieku na liÊcie standardowych modu∏ów systemów klasy MRPII
sformu∏owanej przez teoretyków pojawi∏ si´ modu∏ „demand management”. Modu∏ ten jednak d∏ugo nie znajdowa∏ si´
w ofercie dostawców oprogramowania,
a sama jego nazwa wywo∏ywa∏a alergiczne reakcje u specjalistów od marketingu.
Prawie dwadzieÊcia lat póêniej pojawi∏o
si´ w praktyce rozwiàzanie znane jako
system „customer requirements management”. Mo˝e któryÊ z m∏odych logistyków pokusi si´ o porównanie „dawnej
teorii” ze „wspó∏czesnà praktykà”? Sàdz´, ˝e czasopismo „Logistyka” ch´tnie
udost´pni swoje ∏amy dla opublikowania
wyników takich porównaƒ. W poszukiwaniu sposobów obni˝ki kosztów dystrybucji pojawiajà si´ jednak i nowe pomys∏y, takie jak: koncepcje „zwinnej logistyki” (agile logistics) czy „systemy
szybkiej reakcji”. Generalnà cechà nowych koncepcji jest zast´powanie przep∏ywu dóbr przep∏ywem informacji. Szeroko w tym zakresie korzysta si´ z mo˝liwoÊci, jakie daje wspó∏czesna telekomunikacja, rozwój informatyki i (o czym
nie by∏o dotychczas mowy) automatyzacja wytwarzania. Zawrotnà karier´ robià wszystkie has∏a rozpoczynajàce si´
na literk´ „e”. Po ostatnich niezbyt zach´cajàcych doÊwiadczeniach pojawiajà
si´ co prawda g∏osy, ˝e „e-business” czytaç nale˝y jako „exit from business”, ale
stanowisko takie wydaje si´ byç chyba
nazbyt radykalne. Pami´taç trzeba
o tym, ˝e w polskich warunkach regulacje prawne, rozwiàzania organizacyjne
i struktura telekomunikacyjna pozosta-

jà daleko w tyle za mo˝liwoÊciami, jakie
kreuje szeroko poj´ta technologia informatyczna.
Pora przejÊç do konkluzji. Z dotychczas przedstawionych rozwa˝aƒ wysnuç
si´ daje trzy istotne wnioski:
a) Logistyka obejmuje w chwili obecnej
wyjàtkowo szerokie spectrum bardzo
zró˝nicowanych problemów, nawiàzujàcych do wielu dyscyplin szczegó∏owych nauk o zarzàdzaniu, technicznych i ekonomicznych (kolejnoÊç tej
wyliczanki nie jest przypadkowa!). Zakres zainteresowaƒ tej dyscypliny dopiero si´ kszta∏tuje. W takiej sytuacji
nie mo˝na odmawiaç nikomu, kto zajmuje si´ problemami znajdujàcymi si´
w obszarze zainteresowaƒ logistyki nazywania tego, co robi logistykà a siebie
logistykiem. Tutaj chyba szukaç nale˝y
odpowiedzi na pytanie „Dlaczego poj´cie logistyki, zarówno w znaczeniu potocznym jak i w analitycznych uj´ciach, jest tak
mocno relatywizowane?
b) Kolejne fazy rozwoju logistyki nast´powa∏y po sobie w okreÊlonej sekwencji czasowej, ale nie spowodowa∏o to,
˝e dorobek którejkolwiek z nich ma
obecnie wartoÊç wy∏àcznie historycznà. Zw∏aszcza w gospodarkach przechodzàcych g∏´bokà transformacj´
(a do takich nale˝y niewàtpliwie gospodarka polska) mamy równoczeÊnie
do czynienia z problemami charakterystycznymi dla wszystkich faz rozwoju
logistyki. Jest to kolejna przyczyna
„rozmywania” ostroÊci znaczenia terminu „logistyka”.
c) Poszerzanie przez logistyk´ jej zainteresowaƒ na coraz to nowe obszary (co
mia∏o i ma nadal miejsce w przekroju
fazowym), stwarza potrzeb´ poszukiwania nowych rozwiàzaƒ w obszarze
procesów logistycznych. Nowe rozwiàzania w obszarze procesów logistycznych kreujà z kolei mo˝liwoÊci dalszego rozwoju w przekroju fazowym. Poza tym logistyka, jak chyba ˝adna inna
dziedzina wiedzy, wykorzystuje w swoim rozwoju dorobek bardzo wielu innych dziedzin nauki i wiedzy. W tych
czynnikach le˝à chyba przyczyny fenomenu tak szybkiego w ostatnim czasie
rozwoju logistyki.
Wspomnia∏em poprzednio, ˝e moim
zdaniem wspó∏czesna logistyka rozwija
si´ w trzech g∏ównych kierunkach. Skomentowa∏em krótko dwa z nich. Trzecim
chcia∏bym si´ zajàç w kolejnej cz´Êci tego artyku∏u.
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