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Agnieszka Skowroƒska
Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu1

Technologie logistyczne jako przyk∏ad technologii
Êrodowiskowych na drodze do równowa˝enia rozwoju2
Wprowadzenie
D∏ugofalowym programem spo∏eczno –
gospodarczym UE jest Strategia Lizboƒska przyj´ta w marcu 2000 roku3. Jej celem jest uczynienie z gospodarek krajów
Unii wiodàcej gospodarki Êwiata w perspektywie do 2010 roku. Celowi temu
s∏u˝yç majà nast´pujàce dzia∏ania wraz
z odpowiednià koncentracjà wydatków
Êrodków publicznych:
– szybkie przechodzenie do gospodarki
opartej na wiedzy, w tym rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego, badaƒ i innowacji oraz kszta∏cenie odpowiednich
kwalifikacji i umiej´tnoÊci
– liberalizacja i integracja takich sektorów, jak: telekomunikacyjny, energetyczny, transportowy, pocztowy i us∏ug
finansowych
– rozwój przedsi´biorczoÊci poprzez: deregulacj´ i likwidacj´ barier administracyjno - prawnych, ∏atwiejszy dost´p do
kapita∏u i technologii, ograniczanie zak∏ócajàcej konkurencj´ pomocy publicznej
– wzrost zatrudnienia i zmiana modelu
spo∏ecznego w drodze: aktywizacji zawodowej, poprawy edukacji, modernizacji systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, ograniczania biedy i wykluczenia
spo∏ecznego
– dba∏oÊç o zrównowa˝ony rozwój, czyli
taki rozwój spo∏eczno – gospodarczy,
w którym nast´puje proces integrowania dzia∏aƒ politycznych, gospodar-

czych i spo∏ecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwa∏oÊci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo˝liwoÊci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo∏ecznoÊci lub
obywateli, zarówno wspó∏czesnego pokolenia, jak i przysz∏ych pokoleƒ4.

W zwiàzku z powy˝szym, w dalszej
cz´Êci artyku∏u zdefiniowany i scharakteryzowany zostaje obszar technologii
Êrodowiskowych. Wskazuje si´ tak˝e na
technologie logistyczne, traktujàc je jako wa˝ny element sk∏adowy technologii
Êrodowiskowych, stanowiàcy istotne narz´dzie na drodze do równowa˝enia
rozwoju.

Celem tej Strategii jest uczynienie UE
najbardziej dynamicznà i konkurencyjnà Sektor technologii Êrodowiskowych
gospodarkà opartà na wiedzy, a dzia∏alTermin technologie Êrodowiskowe
noÊç innowacyjna i innowacje stanowiç
majà baz´ wyjÊciowà Strategii Lizboƒ- mo˝e byç rozumiany na wiele ró˝nych
sposobów. Zgodnie jednak z definicjà
skiej.
przyj´tà w komunikacie Komisji WspólW ramach dzia∏aƒ wprowadzajàcych not Europejskich Technologie Êrodowiskow ˝ycie Strategi´, szczególne miejsce zaj- we dla zrównowa˝onego rozwoju6 i pomuje Plan Dzia∏aƒ na rzecz Technologii wtórzonà w kolejnych komunikatach7,
Ârodowiskowych. ¸àczy on w sobie cele przez technologie Êrodowiskowe rozumie
Strategii, takie jak: wzrost gospodarczy, si´ technologie (dzia∏ania), które w stosunwzrost zatrudnienia oraz innowacyjnoÊç ku do innych konkurujàcych z nimi technoz priorytetami okreÊlonymi w 2001 roku logii (dzia∏aƒ) sà relatywnie mniej ucià˝liwe
w Göteborgu5, a mianowicie poprawà ja- dla Êrodowiska. Dodaç tu nale˝y, ˝e pod
koÊci Êrodowiska oraz równowa˝eniem poj´ciem mniejszej ucià˝liwoÊci dla Êrodorozwoju.
wiska rozumie si´ generowanie mniejszej
iloÊci zanieczyszczeƒ, wykorzystywanie
Przyjmuje si´, ˝e w horyzontach Êred- mniejszej iloÊci zasobów w bardziej racjonio- i d∏ugoterminowych rozwój oraz po- nalny sposób, zapewnianie powtórnego wywszechne wdro˝enie technologii Êrodo- korzystania powstajàcych produktów i odwiskowych spowoduje zarówno wzrost padów, zapewnianie unieszkodliwiania wygospodarczy i konkurencyjnoÊç gospoda- twarzanych odpadów. Technologie przyjarek krajów UE, jak i przyczyni si´ do istot- zne dla Êrodowiska nie sà jedynie pojedynnego zrównowa˝enia produkcji, zaopa- czymi technologiami, ale ca∏kowitymi systetrzenia, transportu i konsumpcji nie tylko mami, obejmujàcymi know - how, dzia∏ania,
w krajach Unii, ale tak˝e globalnie.
procedury, towary, us∏ugi, urzàdzenia, a na-

Dr Agnieszka Skowroƒska, Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu, Wydzia∏ Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Katedra Zarzàdzania Strategicznego i Logistyki w Jeleniej Górze (przyp. red.).
2 Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
3 The Lisbon European Council - An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Contribution of the European Council to Special European Council in Lisbon, 22-23 marca 2000, DOC/00/7; UKIE (2002) Strategia Lizboƒska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urzad Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
4 Prawo ochrony Ârodowiska [Dz.U.2001 Nr 62, poz.627 z póên. zm.].
5 Komisja Wspólnot Europejskich (2001) Komunikat Komisji- Zrównowa˝ona Europa dla lepszego Âwiata: Strategia Zrównowa˝onego Rozwoju Unii Europejskiej (Propozycja Komisji dla Rady Europejskiej w Goteborgu) COM (2001)264 final.
6 Commission of the European Communities (2002) Report from the Commission, Environmental Technology for Sustainable Development, COM(2002)
122 final.
7 Commission of the European Communities (2003) Communication from the Commission, Developing an action plan for environmental technology,
COM(2003) 131 final; Commission of the European Communities (2004) Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union, COM(2004) 38 final.
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wet techniki i standardy organizacji i zarzàdzania8.
W Êwietle powy˝szej definicji, sektor
technologii Êrodowiskowych jest sektorem horyzontalnym przecinajàcym
wszystkie pozosta∏e sektory spo∏eczno gospodarcze, w tym równie˝ zwiàzane
z zaopatrzeniem, produkcjà, dystrybucjà
i transportem. Istotà tego sektora sà zarówno dzia∏ania prowadzàce do upowszechniania i stosowania istniejàcych
ju˝ technologii Êrodowiskowych, jak i innowacyjnych oraz innowacyjnoÊç w tym
zakresie.
Dzia∏alnoÊç innowacyjna i innowacje
stanowià sedno zarówno Strategii Lizboƒskiej, jak i Planu Dzia∏aƒ na rzecz Technologii Ârodowiskowych. Dzia∏alnoÊç innowacyjna to dzia∏ania zarówno o charakterze naukowym oraz technicznym, jak i organizacyjnym, finansowym i handlowym,
których celem jest opracowanie i wdro˝enie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Pomimo, ˝e dzia∏alnoÊç B+R jest bardzo wa˝nym i nie kwestionowanym êród∏em innowacji i wynalazków, innowacje i innowacyjnoÊç to zjawiska i poj´cia znacznie szersze i bardziej
skomplikowane, ni˝ tylko zakoƒczone
sukcesem wdro˝enie wyników prac badawczych. Obecne doÊwiadczenia poka-

Just
-in
time

Zrównowa˝one
∏aƒcuchy
logistyczne

Inteligentne
systemy
transportowe

zujà, ˝e innowacje sà rezultatem z∏o˝onych interakcji pomi´dzy podmiotami sfery B+R oraz podmiotami gospodarczymi
i Êrodowiskiem, w którym te jednostki
i podmioty dzia∏ajà.
Uwzgl´dniajàc media Êrodowiskowe,
cykl ˝ycia wyrobów oraz rol´ w równowa˝eniu rozwoju, przyjmuje si´ podzia∏
technologii Êrodowiskowych na nast´pujàce obszary9:
– pozyskiwanie zasobów (kopalin)
– zrównowa˝ona produkcja
– zrównowa˝ona konsumpcja
– zrównowa˝one systemy logistyczne/zrównowa˝one ∏aƒcuchy logistyczne
– zrównowa˝ona utylizacja odpadów
– ochrona wód, gleb, powietrza
– zapobieganie zmianom klimatu globalnego.

Technologie logistyczne jako
narz´dzie równowa˝enia rozwoju
Logistyka koordynujàc i integrujàc fazy
i procesy, zachodzàce zarówno w pojedynczym przedsi´biorstwie jak i pomi´dzy firmami, w celu zagwarantowania odbiorcy w∏aÊciwego produktu we w∏aÊciwym miejscu i czasie, z natury rzeczy po-
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TECHNOLOGIE LOGISTYCZNE SPRZYJAJÑCE RÓWNOWA˚ENIU ROZWOJU

STRATEGICZNE CELE ZRÓWNOWA˚ONEGO ROZWOJU

Wzrost gospodarczy
i wzrost iloÊci innowacji

Rozwój
i jakoÊç ˝ycia
cz∏owieka

Ochrona jakoÊci
zasobów
i bioró˝norodnoÊci

Rys.1. Technologie logistyczne sprzyjajàce równowa˝eniu rozwoju. èród∏o: opracowanie w∏asne.

winna byç traktowana jako narz´dzie,
w którym tkwià potencjalne mo˝liwoÊci
równowa˝enia rozwoju.
Zdaniem autorki, szczególnà rol´
w równowa˝eniu rozwoju nale˝y przypisaç technologiom logistycznym zaprezentowanym na rysunku 1.
Just-in-Time. Generalnà zasadà koncepcji
jest nie produkowanie na sk∏ad, nie tworzenie rezerw zasobów, materia∏ów, surowców. Koncepcja ta pozwala w sposób
planowy eliminowaç wszelkie straty,
przestoje i marnotrawstwo u producenta
poprzez opracowywanie harmonogramów dostaw produktów na lini´ monta˝owà.
Efektywna obs∏uga klienta. Bazuje na post´powaniu zgodnym z za∏o˝eniami
wspó∏pracy, partnerstwa i pe∏nej integracji wszystkich przedsi´biorstw tworzàcych poszczególne ogniwa ∏aƒcucha logistycznego, majàcych na celu koordynacj´
przep∏ywów fizycznych i informacyjnych.
Koncepcja ta obejmuje dzia∏ania usprawniajàce w obszarze zarzàdzania: popytem
(optymalizacja asortymentu, promocji,
wprowadzania nowych produktów, informacji o popycie); poda˝à (integracja dostawców surowców i opakowaƒ; podwy˝szenie niezawodnoÊci procesów w celu
obni˝enia zapasów, marnotrawstwa zasobów, czasu w poszczególnych ogniwach
∏aƒcucha; synchronizacja produkcji z rzeczywistym zapotrzebowaniem na produkt; zastàpienie sk∏adowania prze∏adunkiem kompletacyjnym; wprowadzenie zasady ciàg∏ego uzupe∏niania w reakcji na
informacje z punktów sprzeda˝y; systemy
automatycznego sk∏adania zamówieƒ);
technologiami wspomagajàcymi (standaryzacja znakowania produktów, opakowaƒ zbiorczych, opakowaƒ transportowych, miejsc lokalizacji, partnerów oraz
ich automatyczne identyfikacja; elektroniczna wymiana danych).
Szybkie reagowanie. System ten budujà
technologie gromadzenia danych, sk∏adania zamówieƒ, kodów kreskowych, narz´dzia wymiany danych, które umo˝liwiajà
przep∏ywy informacji i produktów wzd∏u˝
ca∏ego ∏aƒcucha logistycznego. Szybka reakcja ma na celu zmaksymalizowanie efektywnoÊci ∏aƒcuchów przez zmniejszanie
nak∏adów na zapasy, co sprzyja eliminacji
marnotrawstwa i oszcz´dnemu gospodarowaniu ograniczonymi zasobami.

Rozwini´cie tej definicji oparto na okreÊleniu zawartym w Rozdziale 34 Agendy 21 dla technologii przyjaznych dla Êrodowiska.
Wymienione technologie Êrodowiskowe szczegó∏owo opisano w: R.Janikowski, J.Krupanek, B.Michaliszyn, A.Skowroƒska, A.Starzewska - Sikorska: Analiza warunków rozwoju technologii Êrodowiskowych w Polsce w kontekÊcie realizacji zadaƒ zwiàzanych z przygotowaniem i wdra˝aniem Planu Dzia∏ania Unii Europejskiej na rzecz technologii Êrodowiskowych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Ârodowiska, Katowice 2005.
8
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Reengineering procesów logistycznych.
Du˝à wag´ przywiàzuje si´ do weryfikacji
∏aƒcuchów dostaw pod kàtem tworzenia
wartoÊci dodanej przez zastosowanie
procesów logistyki odwrotnej, zgodnie
z zasadà 5 “R”: recognize and report (rozpoznawanie i rejestrowanie wszystkich
przep∏ywów fizycznych i informacyjnych
z uwzgl´dnieniem logistyki odwrotnej);
recover and return (odzyskanie i zwrócenie
odzyskanych materia∏ów do ich dostawców); recycle and re-use (recykling i ponowne wewn´trzne zu˝ycie materia∏ów w tak
du˝ym stopniu jak to mo˝liwe w celu zredukowania odpadów do minimum); retire
(usuwanie tak du˝ej iloÊci z∏omu i odpadów do systemu ponownej dystrybucji,
jak to tylko mo˝liwe); review, reengineering
or renew (cz´sty przeglàd, przeprojektowanie lub odnawianie sytemu zwrotnej
logistyki, w∏àcznie z jego infrastrukturà
i cz∏onkami w celu upewnienia si´, ˝e jest
to utrzymywane na bie˝àco.
Inteligentne systemy transportowe. Systemy bazujàce na zastosowaniu narz´dzi
telematyki w transporcie (na przyk∏ad automatyczna identyfikacja pojazdów, automatyczne narz´dzia wspomagajàce kontrolerów lotów, zabezpieczenie elektronicznej wi´zi mi´dzy pojazdem a dostawcà us∏ug transportowych).
„Czyste” procesy logistyczne. Koncepcja,
zgodnie z którà: zaopatrzenie, produkcja,
dystrybucja, transport uwzgl´dniajà i gwarantujà odpowiedzialne podejÊcie do sposobów i rozmiarów korzystania z zasobów
naturalnych; samoograniczanie si´; permanentne dà˝enie do doskonalenia technologii zaopatrywania, wytwarzania i dystrybuowania, zapewniajàcych wzajemne realizowanie celów poszczególnych ogniw.
Zrównowa˝one ∏aƒcuchy logistyczne10, to
∏aƒcuchy wyrastajàce na gruncie koncepcji
logistycznego imperatywu ekologicznego.
Koncepcja ta sprowadza si´ do traktowania ∏aƒcuchów logistycznych jako uk∏adów
kilku lub kilkunastu wzajemnie sprz´˝onych ogniw ∏aƒcucha zaopatrzenia i zbytu,
przetwarzajàcych materi´ i/lub energi´,
umo˝liwiajàcych tym samym realizacj´ potrzeb poszczególnych ogniw w ∏aƒcuchu
logistycznym (jak i ∏aƒcucha jako ca∏oÊci),
z którymi zwiàzana jest jednoczeÊnie koniecznoÊç usuni´cia skutków realizacji
tych potrzeb. Zgodnie z tà koncepcjà, realizacja procesów logistycznych w zrównowa˝onych ∏aƒcuchach dostaw opiera si´
na czterech zasadach:
10

– selekcjonowania – polegajàcej na poszukiwaniu wÊród dost´pnych sposobów
zaspokajania potrzeb, takich które b´dà
alternatywne, a które jednoczeÊnie
zmniejszà ucià˝liwe oddzia∏ywanie na
otoczenie Êrodowiskowe i spo∏eczne
– minimalizowania – koncentrujàcej si´
na minimalizacji zu˝ywania przestrzeni, materii, energii i czasu
– maksymalizowania – bazujàcej na
zwi´kszaniu efektywnoÊci wykorzystania przestrzeni, materii, energii i czasu
– segregowania – opierajàcej si´ na minimalizowaniu i usuwaniu w sposób posegregowany ubocznych skutków realizacji procesów logistycznych.
Idea zrównowa˝onych ∏aƒcuchów logistycznych bazuje na bardzo bliskim,
wzgl´dem siebie, usytuowaniu uczestników tych ∏aƒcuchów (w∏àcznie z koƒcowym u˝ytkownikiem). Okazuje si´ to
istotne z punktu widzenia koniecznoÊci
technologicznego ∏àczenia zak∏adów
produkcyjnych, umo˝liwiajàcego wykorzystanie odpadów, b´dàcych produktem ubocznym jednego procesu, jako surowca wyjÊciowego w procesie realizowanym w innym zak∏adzie. BliskoÊç lokalizacji podmiotu produkcyjnego w stosunku do koƒcowego u˝ytkownika u∏atwia natomiast dostawy zu˝ytych produktów od tych u˝ytkowników.
Istotnà cechà zrównowa˝onych ∏aƒcuchów logistycznych, odró˝niajàcà je od
tradycyjnych systemów metalogistycznych jest to, ˝e pozostajà one w zgodzie
z ekosystemami. Wynika to z du˝ej dba∏oÊci o:
– projektowanie wyrobów tak, aby ∏atwo
da∏y si´ roz∏o˝yç i powtórnie przetworzyç (samochody, komputery, sprz´t
gospodarstwa domowego, itp.)
– opracowanie na nowo procesów wytwórczych, aby wyeliminowaç powstawanie odpadów
– powstrzymanie produkcji wyrobów
jednorazowego u˝ytku
– rozwijanie i stosowanie technologii
materia∏ooszcz´dnych
– zamkni´cie obiegu w ramach ∏aƒcucha
dostaw.
Centra logistyczne. Wa˝nà ich w∏aÊciwoÊcià, przyczyniajàcà si´ do równowa˝enia
rozwoju jest to, ˝e ograniczajà i/lub likwidujà koniecznoÊç korzystania przez
wspó∏dzia∏ajàce z nimi podmioty gospo-

darcze z w∏asnej energii, Êrodków transportu i narz´dzi. Umo˝liwiajà bowiem
przedsi´biorstwom, b´dàcym ich klientami, skorzystanie jednorazowe lub d∏ugotrwa∏e z us∏ug, które w sposób identyczny albo bardzo podobny realizujà okreÊlone procesy logistyczne. Tym samym,
z punktu widzenia klientów centrów, dochodzi do dematerializacji potrzeby lub
potrzeb, którà mo˝na wywieÊç z logistycznego imperatywu ekologicznego.
Z pierwszej zasady logistycznego imperatywu ekologicznego (selekcjonowania)
wynika, ˝e dana potrzeba systemu logistycznego pojedynczego przedsi´biorstwa
lub ca∏ego ∏aƒcucha dostaw mo˝e byç realizowana za pomocà ró˝nych sposobów
i funkcjonalnych form materii oraz przez
ró˝ne wykorzystanie czasu, przestrzeni
i energii. Okazuje si´, ˝e minimalizowanie
zu˝ycia materii, przestrzeni, czasu, energii
w procesach logistycznych mo˝e nastàpiç
w sposób inny, ni˝ wynikajàcy z zasady minimalizowania zu˝ycia. Istniejà bowiem takie sposoby realizacji procesów logistycznych, a tym samym zaspokajania potrzeb,
które nie wymagajà (z punktu widzenia
przedsi´biorstwa) wykorzystania w∏asnej
energii, materii, przestrzeni i czasu. Dzi´ki
centrom logistycznym mo˝liwe jest bowiem zakupienie us∏ugi czy us∏ug logistycznych. Tym samym, z perspektywy
podmiotów gospodarczych, klientów centrów, nast´puje dematerializacja potrzeby.
Jest to jednoczeÊnie realizacja zasad:
oszcz´dnoÊci w zastosowaniu do przestrzeni, czasu, materii i energii oraz maksymalizacji efektywnoÊci ich wykorzystania.
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika wi´c,
˝e pierwsza zasada logistycznego imperatywu ekologicznego w pe∏nym rozwini´ciu brzmi: zaspokajanie potrzeb przez
us∏ugi jest mniej ucià˝liwe dla otoczenia
Êrodowiskowego i spo∏ecznego. Wynika
to z faktu, ˝e realizacja us∏ug dla wielu
klientów przez jeden podmiot minimalizuje ucià˝liwe oddzia∏ywanie wielu Êrodków transportu, wielu magazynów, wielu
placów, budynków, budowli i narz´dzi,
które by∏yby konieczne w sytuacji samodzielnego zaspokajania potrzeb przez indywidualnie funkcjonujàce podmioty gospodarcze. Centra logistyczne ju˝ z samej
istoty swego funkcjonowania sprzyjajà inteligentnej strukturyzacji i wydajnemu,
maksymalnemu wykorzystaniu wszelkich
Êrodków zwiàzanych z realizacjà procesów logistycznych.

A.Skowroƒska: Zrównowa˝one ∏aƒcuchy logistyczne. “Gospodarka Materia∏owa&Logistyka” 2006 nr 3, s.2-7.
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Tab. 1. Ârodowiskowe technologie logistyczne w kontekÊcie zrównowa˝onego rozwoju.

Technologie logistyczne

Rola w realizacji celów i zasad zrównowa˝onego rozwoju

Centra logistyczne (CL)

1. Sà najlepszà opcjà inwestycyjnà kojarzàcà cele ekonomiczne i przyrodnicze. Ka˝dy podmiot, we w∏asnym zakresie realizujàcy procesy i czynnoÊci logistyczne, kieruje si´ indywidualnymi celami, ró˝nymi kryteriami oceny i wartoÊciowania, czàstkowymi kalkulacjami ponoszonych nak∏adów i uzyskiwanych efektów, cz´sto autonomicznymi dà˝eniami sprzecznymi ze sobà, co prowadzi do
wi´kszego zu˝ycia zasobów, energii, materii, a niekiedy i do wzrostu kolizyjnoÊci celów w warunkach ograniczonoÊci zasobów,
2. Zapewniajà ∏ad przestrzenny11 – w porównaniu z zaw∏aszczeniem przestrzeni przez wiele podmiotów samodzielnie realizujàcych
procesy logistyczne, koncentracja i centralizacja us∏ug w konkretnym miejscu wyra˝a si´ w zwi´kszaniu przez centra funkcjonalnoÊci, racjonalnoÊci wykorzystania przestrzeni oraz logiki, czytelnoÊci, jasnoÊci struktur przestrzeni przez nie zaj´tych,
3. Zwarta struktura CL prowadzi do mniejszej degradacji przestrzeni i Êrodowiska, ograniczania niepotrzebnego powi´kszania przestrzeni upodmiotowionej, a wr´cz do uwolnienia przestrzeni. Wynika to z faktu, ˝e dzi´ki centrom mo˝liwe staje si´ wyeliminowanie i/lub ograniczenie zaw∏aszczania przez samodzielnie dzia∏ajàce podmioty gospodarcze (klientów CL) przestrzeni na powierzchnie magazynowe, ró˝nego rodzaju hale, parkingi, place, platformy itd.,
4. Dzi´ki CL mo˝liwe jest realizowanie jednej z podstawowych w∏aÊciwoÊci zrównowa˝onego rozwoju w odniesieniu do przestrzeni,
zwiàzanej z dà˝eniem do intensyfikacji istniejàcych struktur i poprawy efektywnoÊci ich wykorzystania,
5. ¸àczàc funkcje komplementarne sprzyjajà racjonalizacji gospodarki zasobami, materià, energià. Tym samym, w d∏ugim okresie swojego
funkcjonowania (przez specjalizacj´, rozwój nowych technologii) centra powodujà istotne zmiany strukturalne, zwiàzane z obni˝aniem materia∏o-, energo- i kapita∏och∏onoÊci. W sytuacji braku CL, gdy odpowiedzialnoÊç za realizacj´ procesów logistycznych (produkcja, magazynowanie, za∏adunek, prze∏adunek, wy∏adunek, przewóz, itp.) spada na pojedyncze firmy, zwi´ksza si´ zu˝ycie zasobów, energii, materii,
6. Przez oferowanie szerokich pakietów us∏ug logistycznych du˝ej liczbie klientów, pozwalajà nie tylko na maksymalizacj´ efektywnoÊci wykorzystania zaj´tych przez siebie terenów, ale tak˝e na wielofunkcyjne wykorzystanie tych przestrzeni, co sprzyja ich integracji.

Inteligentne systemy transportowe

Innowacje telematyczne prowadzà do:
1. Olbrzymich mo˝liwoÊci w zakresie tworzenia wartoÊci dodanych,
2. Zwi´kszenia popytu na us∏ugi,
3. Tworzenia nowych miejsc pracy,
4. Rozwiàzania problemów zwiàzanych z zat∏oczeniem dróg miejskich i korytarzy transeuropejskich, a tym samym do zmniejszenia
negatywnych skutków wp∏ywu transportu na Êrodowisko,
5. Lepszego wykorzystania transportu i zmniejszenia energoch∏onnoÊci przez kojarzone wykorzystanie wszystkich typów transportu.

Zrównowa˝one ∏aƒcuchy logistyczne
b´dàce nast´pstwem reengineering’u
procesów logistycznych

Pozostajà w zgodzie z ekosystemami poprzez fakt zachowywania w nich dba∏oÊci o:
1. Projektowanie wyrobów tak, by ∏atwo da∏y si´ roz∏o˝yç i ponownie przetworzyç,
2. Produkcj´ wyrobów o jak najd∏u˝szej ˝ywotnoÊci, która sprzyja zmniejszaniu iloÊci odpadów i wzrostowi produktywnoÊci materia∏ów,
3. Bazowanie na bliskim sytuowaniu wzgl´dem siebie uczestników ∏aƒcuchów (w∏àcznie z u˝ytkownikiem koƒcowym), które u∏atwia
zmniejszanie, a nawet ca∏kowite eliminowanie odpadów,
4. Skracanie ∏aƒcuchów logistycznych przez eliminowanie ogniw poÊrednich i redukcj´ êróde∏ zaopatrzenia do niezb´dnych punktów
strategicznych, które przyczyniajà si´ do minimalizacji zu˝ycia czasu, przestrzeni, materii, energii.

Efektywna obs∏uga klienta

Umo˝liwia:
1. Odchodzenie od strategii rozwoju bazujàcych na rywalizacji, w kierunku wspó∏pracy, koordynacji i strategicznego partnerstwa, które sprzyjajà realizacji celów spo∏ecznych, zw∏aszcza przez postawienie w centrum potrzeb i oczekiwaƒ klienta,
2. Realizacj´ celów ekonomicznych, g∏ównie poprzez zwi´kszanie konkurencyjnoÊci i efektywnoÊci dzi´ki synchronizacji produkcji
z rzeczywistym zapotrzebowaniem i zastàpieniu sk∏adowania prze∏adunkiem kompletacyjnym.
3. Realizacj´ celów ekologicznych w drodze redukcji zu˝ycia materii, energii i czasu.

„Czyste” procesy logistyczne

Procesy produkcyjne, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne, opierajàce si´ na technologiach przyjaznych dla Êrodowiska, pozwalajà na uzyskanie:
1. Czystej produkcji (zero odpadów, zero zanieczyszczeƒ atmosfery),
2. Zaopatrzenia i dystrybucji zmniejszajàcych poziom ha∏asu i zu˝ycia energii,
3. Optymalizacji dzia∏aƒ i stosowanie efektywnych metod zarzàdzania dzi´ki inteligentnemu kojarzeniu transportu z systemami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Just-in-time

Koncepcja pozwala na zredukowanie lub wyeliminowanie:
1. Marnotrawstwa nadprodukcji,
2. Marnotrawstwa czasu pracowników,
3. Marnotrawstwa czasu, kapita∏u, energii zu˝ywanych w procesach przemieszczania, a b´dàcych skutkiem niew∏aÊciwego rozmieszczenia maszyn i urzàdzeƒ oraz lokalizacji dostawców.

èród∏o: opracowanie w∏asne.
Zgodnie z Koncepcjà polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (M.P. Nr 26, poz.432) ∏ad przestrzenny wyra˝aç powinien si´ harmonijnoÊcià, uporzàdkowaniem, proporcjonalnoÊcià i równowa˝eniem otoczenia.
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Tab. 2. Analiza SWOT technologii logistycznych w Polsce.

Mocne strony










poprawa poziomu konkurencyjnoÊci systemów logistycznych przedsi´biorstw
wysokie zdolnoÊci dostosowawcze systemów logistycznych przedsi´biorstw
dynamiczny wzrost sprzeda˝y przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w Polsce na rynkach
UE-25 po 1 maja 2004
udzia∏ jednostek naukowych w projektach mi´dzynarodowych i doÊwiadczenie
w ich realizacji
strategia rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego i szerokopasmowego dost´pu do
Internetu sformu∏owana w dokumentach rzàdowych
pozostajàcy do wykorzystania potencja∏ energetyczny i transportowy rzek jako alternatywne êród∏a energii i transportu
szybko wdra˝ane zmiany technologiczne (czystsza produkcja, zaopatrzenie, transport)
dobrze rozbudowana sieç kolejowa
istniejàce powiàzania sieci dróg wodnych z sieciami wodnymi UE.

S∏abe strony


















Szanse

























stopniowa liberalizacja rynku transportowego
systematyczne znoszenie regulacyjnych i infrastrukturalnych barier dost´pu do
us∏ug transportu kolejowego, morskiego i lotniczego
rozwój i dalsza transformacja systemu transportowego zgodnie z zasadami zrównowa˝onego rozwoju
spowolnienie tempa spadku popytu na us∏ugi transportu kolejowego jako rezultat
stymulowania rozwoju przewozów kombinowanych, promowania kolejowych
aglomeracyjnych i regionalnych przewozów pasa˝erskich (model us∏ug powszechnych tak zwanych service of general economic interest- SGEI)
w∏àczenie korytarza nadodrzaƒskiego do sieci TEN oraz uzyskanie preferencji dla
korytarza Pó∏noc - Po∏udnie
wzrost liczby nowoczesnego taboru we wszystkich rodzajach transportu, a tym samym spadek kosztów jego eksploatacji
wzrost bezpieczeƒstwa i komfortu pracy przewoêników
poprawa warunków morskiego Êrodowiska i bezpieczeƒstwa ˝eglugi
poprawa bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
uproszczenie odpraw celnych i granicznych w transporcie drogowym
rozwój centrów logistycznych
eliminacja utrudnieƒ wykonywania mi´dzynarodowego wahad∏owego przewozu
osób
mo˝liwoÊç ukszta∏towania zrównowa˝onego transportu ze znaczàcym udzia∏em
kolei oraz ˝eglugi Êródlàdowej
rozwój instytucji wspierajàcych przedsi´biorstwa
du˝a poda˝ dobrze wykwalifikowanej si∏y roboczej
dost´p do osiàgni´ç Êwiatowych w zakresie przedsi´biorczoÊci i innowacji
wi´kszy dost´p systemów logistycznych MSP do kapita∏u zewn´trznego
zmiana kierunków pomocy sektorowej na prorozwojowà
udzia∏ w budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej
mo˝liwoÊç wykorzystania Êrodków UE
rozwój innowacyjnoÊci, w tym prowadzàcej do zmniejszenia materia∏och∏onnoÊci
dzia∏anie mechanizmów rynkowych powodujàcych wzrost op∏acalnoÊci odzysku
odpadów
wzrastajàca liczba krajowych wynalazków zg∏aszanych do opatentowania za
granicà

niedostatek tanich i bezpiecznych rozwiàzaƒ informatycznych
s∏aba spójnoÊç polityki transportowej z innymi rodzajami polityk (finansowà, podatkowà, regionalnà, itd.)
wysoki stopieƒ zu˝ycia Êrodków trwa∏ych w systemach logistycznych przedsi´biorstw
niewielki udzia∏ przemys∏u zaawansowanych technologii w produkcji sprzedanej
niski poziom nak∏adów inwestycyjnych
niedostateczne nasycenie systemów logistycznych przedsi´biorstw nowoczesnymi technologiami,
w tym technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT)
niska sk∏onnoÊç do innowacyjnoÊci
utrudniony dost´p do zewn´trznych êróde∏ finansowania dla przedsi´biorstw innowacyjnych we
wczesnej fazie rozwoju
niski udzia∏ Êrodków przedsi´biorców w nak∏adach na B+R
niska sk∏onnoÊç do wspó∏pracy pomi´dzy systemami logistycznymi przedsi´biorstw
niska sk∏onnoÊç do wspó∏pracy pomi´dzy przedsi´biorstwami a jednostkami badawczymi
niewielki udzia∏ polskich przedsi´biorstw (holdingów) utrzymujàcych w∏asne oÊrodki B+R
niewielka liczba patentów udzielonych za granicà polskim rezydentom
niewielki stopieƒ wdra˝ania wyników B+R w gospodarce
ograniczona dost´pnoÊç kapita∏u zewn´trznego na dzia∏alnoÊç innowacyjnà
brak zach´t prawno – podatkowych dla polskich i zagranicznych przedsi´biorstw oraz koncernów
dla inwestowania w dzia∏alnoÊç B+R
ma∏y zakres wdro˝enia zasady „zanieczyszczajàcy p∏aci”.

Zagro˝enia

























zastój rozwoju kolei paƒstwowych
zamykanie niektórych odcinków kolejowej sieci regionalnej
s∏abe ekonomiczno - finansowe wsparcie rozwoju transportu kombinowanego, poprawy bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska naturalnego
zbyt s∏aby nacisk na planowanie, koordynowanie i partnerstwo publiczno - prywatne przy inwestycjach infrastrukturalnych
wzrost kosztów prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w transporcie drogowym
zastàpienie dzisiejszego monopolisty, jakim jest nierentowna Grupa PKP, monopolistà znacznie silniejszym i skuteczniejszym w stosunku do rozproszonego podmiotowo popytu (przewozy towarowe
mogà zostaç przej´te przez licencjonowane towarzystwa kolejowe typu DB Cargo i NS Cargo)
spowolnienie tempa realizacji programu modernizacji i wzmacniania sieci drogowej TINA i pozosta∏ego uk∏adu drogowego jako rezultat wprowadzenia w UE preferencji dla rozwoju infrastruktury kolejowej
wzrost kosztów publicznego transportu zbiorowego jako rezultat wprowadzenia jednolitego modelu zawierania kontraktów na wykonywanie us∏ug publicznych w transporcie pasa˝erskim opartym na koncepcji organizacji us∏ug Êwiadczonych w interesie ogó∏u (SGEI)
zak∏ócenia przedsi´wzi´ç rozwojowych jako rezultat niedostatku regulacji prawnych, braku umiej´tnoÊci sprawnego zarzàdzania przedsi´wzi´ciami inwestycyjnymi
eliminacja polskiej ˝eglugi z rynku jako rezultat upadku wielu przedsi´biorstw ˝eglugowych
w obliczu konkurencji zachodnich przewoêników
powstanie po∏àczeƒ konkurencyjnych omijajàcych Polsk´ jako skutek powolnego rozwoju transportu kombinowanego
wysokie koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
niestabilne i ma∏o przewidywalne otoczenie prawne
odp∏yw najlepiej wykszta∏conej i doÊwiadczonej si∏y roboczej
ryzyko niewystarczajàcej absorpcji Êrodków UE na B+R
brak konsekwentnej realizacji polityki zwi´kszania nak∏adów na B+R, co skutkuje utrzymywaniem si´ niskiego poziomu Êrodków ustalonych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´ (brak efektu dêwigni) i zbyt ma∏ego udzia∏u finansowania pozabud˝etowego w nak∏adach ogó∏em na B+R
brak postaw proinnowacyjnych wÊród przedsi´biorców
ró˝nice w poziomie rozwoju pomi´dzy Polskà, a starymi krajami cz∏onkowskimi UE
wysoki poziom kosztów wykorzystania energii odnawialnej
rozwój gospodarczy z pomini´ciem zasady zrównowa˝onego rozwoju

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: A. Skowroƒska: Transport Policy and the Situation of Polish Transport before and after accession to the European Union.
„Argumenta Oeconomica”2004 No2(16), s.159; R. Janikowski, J. Krupanek, B. Michaliszyn, A. Skowroƒska, A. Starzewska- Sikorska: Analiza warunków…, s.142-148.
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Inteligentna strukturyzacja zasobów
i Êrodków zaopatrzenia polega na twórczym poszukiwaniu nowych, efektywnych
sposobów i sprz´tu umo˝liwiajàcych zaopatrzenie, produkcj´, magazynowanie,
transport, dystrybucj´, których rezultatem ma byç coraz to bardziej ewolucyjnie
zaawansowana struktura procesów logistycznych.
Badania wykazujà, ˝e operatorzy logistyczni, funkcjonujàcy na terenie centrów, zdecydowanie cz´sto korzystajà
z transportu kombinowanego. Dzia∏ania
polegajàce na skojarzeniu wykorzystania
wszystkich typów transportu, pozwalajà
na lepsze zagospodarowanie i eksploatacj´ istniejàcego potencja∏u transportowego; zmniejszenie energoch∏onnoÊci; obni˝enie poziomu ha∏asu; zminimalizowanie
negatywnego wp∏ywu na klimat itp.
Bogactwo zasobów, Êcis∏a specjalizacja
oraz inteligentne kojarzenie transportu
z systemami zaopatrzenia, produkcji
i dystrybucji pozwalajà na optymalizowanie dzia∏aƒ i stosowanie wcià˝ usprawnianych i efektywnych metod zwiàzanych
z realizacjà dostaw, transportem, prze∏adunkiem, rozdzia∏em i wydawaniem towarów.
W∏aÊciwe zarzàdzanie centrami logistycznymi12 niewàtpliwie sprzyja realizacji
zasad kodeksu eko- efektywnoÊciowego13.
Tabela 1 ilustruje rol´, omówionych
w opracowaniu, Êrodowiskowych technologii logistycznych w realizacji zasad zrównowa˝onego rozwoju, a tym samym w kszta∏towaniu ∏adu spo∏ecznego, ekologicznego,
ekonomicznego i przestrzennego.
Wymienione wy˝ej rozwiàzania, obok
poprawy konkurencyjnoÊci, efektywnoÊci
i sprawnoÊci systemów logistycznych pojedynczych przedsi´biorstw jak i ca∏ych
∏aƒcuchów dostaw, niewàtpliwie sprzyjajà równie˝ kszta∏towaniu ogólnego, zintegrowanego ∏adu spo∏ecznego, ekologicznego i ekonomicznego mi´dzy innymi poprzez wp∏ywanie na:

– efektywne gospodarowanie przyrodniczymi, ekonomicznymi i spo∏ecznymi
zasobami
– kszta∏towanie Êrodowiska cz∏owieka
o wysokich walorach ekologicznych,
u˝ytkowych i ekologicznych
– wzrost sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa
funkcjonowania oraz efektywnoÊci
wszelkich struktur.

Analiza SWOT obszaru technologii
logistycznych
Jak wynika z powy˝szych rozwa˝aƒ,
rola technologii logistycznych jest
ogromna. Z jednej bowiem strony logistyka, przez swoje funkcje integracyjne
i koordynacyjne przyczynia si´ do poprawy konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw.
Ca∏kowita integracja funkcji i procesów
zwiàzanych z zaopatrzeniem, produkcjà
i dystrybucjà pozwala na lepsze planowanie inwestycji zmierzajàcych do
zautomatyzowania lub zmechanizowania czynnoÊci obs∏ugujàcych przep∏yw
materia∏ów i produktów. Procesy integracji prowadzà do ujednolicenia celów
dzia∏ania w zakresie dystrybucji, produkcji, zaopatrzenia, co pozwala na
unikni´cie tak zwanej suboptymalizacji
dzia∏aƒ. Zintegrowanie procesów logistycznych pozwala na zastosowanie lepszej kontroli wykonywanych czynnoÊci
i jest lepszym êród∏em innowacyjnoÊci,
a w konsekwencji prowadzi to do wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjnoÊci, co jest zgodne z za∏o˝eniami
Strategii Lizboƒskiej. Z drugiej zaÊ strony, technologie logistyczne u∏atwiajà
kszta∏towanie ∏adu spo∏ecznego, ekologicznego i przestrzennego.
W tabeli 3 dokonano zestawienia s∏abych i mocnych stron oraz szans i zagro˝eƒ w obszarze logistycznych technologii, bowiem – zdaniem autorki – obszar
ten powinien zostaç wzi´ty pod uwag´

przy budowie programów i dokumentów
strategicznych przez ekipy rzàdzàce.
W zwiàzku z potrzebà monitorowania
stopnia realizacji celów Strategii Lizboƒskiej, koniecznoÊcià staje si´ rozwój i monitorowanie post´pu rozwoju w Polsce
technologii Êrodowiskowych, w tym równie˝ tego ich obszaru, który stanowià
technologie logistyczne. KoniecznoÊç ta
staje si´ tym wyraêniejsza, ˝e logistyka
zaczyna odgrywaç dziÊ niezwykle istotnà
rol´, i to nie tylko w funkcjonowaniu pojedynczych przedsi´biorstw. Coraz cz´Êciej wskazuje si´ na jej bezpoÊrednie
i poÊrednie skutki oddzia∏ywania na gospodark´14.
Do najistotniejszych zale˝noÊci wyst´pujàcych pomi´dzy logistykà i gospodarkà nale˝y zaliczyç:
– wp∏yw poprawy sprawnoÊci procesów
logistycznych przedsi´biorstw na post´p w zakresie specjalizacji i kooperacji prowadzàcych do rozszerzenia rynków zbytu
– wp∏yw podnoszenia efektywnoÊci obs∏ugi logistycznej na tworzenie warunków do obni˝ania cen, dzi´ki efektom
ekonomii skali i skracaniu czasu realizacji dostaw
– wp∏yw lokalizacji publicznych centrów
logistycznych na stopieƒ dost´pnoÊci
produktów wytwarzanych w odleg∏ych
miejscach kraju i Êwiata
– wp∏yw infrastruktury transportowo magazynowej, kszta∏towanej przez
paƒstwo, na zachowania potencjalnych
inwestorów przemys∏owych i handlowych
– wp∏yw technologii i rozwiàzaƒ logistycznych na realizacj´ za∏o˝eƒ zrównowa˝onego rozwoju.
Dlatego, zdaniem autorki, ogromnà rol´
w tym wzgl´dzie mog∏aby odegraç polityka logistyczna paƒstwa15, które przez program celowych, poÊrednich i bezpoÊrednich oddzia∏ywaƒ, by∏oby w stanie wzmocniç sektor technologii logistycznych.

Przez w∏aÊciwe zarzàdzanie autorka rozumie zarzàdzanie zgodne z regu∏ami zrównowa˝onego rozwoju, do których zalicza si´: korzystanie z przestrzeni, materii, energii, które sà odzyskiwalne; bazowanie na odnawialnej materii i energii tylko wtedy, gdy nie jest mo˝liwa substytucja jej odzyskiwalnymi formami zasobów; oszcz´dne i wydajne korzystanie z czasu, przestrzeni, materii, energii; odprowadzanie do Êrodowiska przetworzonej materii
i energii tylko wtedy, gdy nie mogà byç one powtórnie wykorzystane.
13 Do podstawowych zasad kodeksu eko- efektywnoÊciowego w uj´ciu logistycznym nale˝y zaliczyç: inteligentnà strukturyzacj´ sposobów i Êrodków
zwiàzanych z realizacjà procesów logistycznych; wydajne wtórne wykorzystanie odpadowej energii i materii powsta∏ych jako skutki realizacji procesów
logistycznych; substytucjonowanie ekologiczne energii i materii oraz wszelkich Êrodków zwiàzanych z realizacjà procesów logistycznych; wydajne i maksymalne wykorzystanie Êrodków zwiàzanych z produkcjà, transportem, zaopatrzeniem, magazynowaniem; wydajne i oszcz´dne korzystanie z wejÊciowej
energii i materii w realizacji procesów logistycznych.
14 Wi´cej na ten temat w: J.J.Coyle, E.J.Bardi, J.J.Langley: Zarzàdzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002, s.58; Cz.Skowronek, Z.Sarjusz- Wolski: Logistyka
w przedsi´biorstwie. PWE, Warszawa 2003, s.40-75; J.Witkowski: Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej paƒstwa. W: Red. M.So∏tysik: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w Êwietle tendencji Êwiatowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K.Adamieckiego, Katowice 2004, s.55.
15 O istocie, rodzajach i instrumentach polityki logistycznej szerzej w: A.Skowroƒska: Rola logistyki w polityce gospodarczej paƒstwa. „Ekonomika i Organizacja Przedsi´biorstwa” 2006 nr 6, s.35-42; A.Skowroƒska: Zrównowa˝one…, s.2-7.
12

90

Logistyka 1/2008

