Koncepcje i strategie logistyczne
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

Jan Twaróg

Logistyczne wskaêniki oceny transportu w przedsi´biorstwie
produkcyjnym
Celem artyku∏u jest przedstawienie czasu, ponoszone koszty, jakoÊç wyko- Êci jak i ca∏oÊci systemu mo˝na stosologistycznych wskaêników do oceny nanych us∏ug, sprawnoÊç i efektywnoÊç waç wybrane mierniki i wskaêniki zefunkcjonowania transportu w przedsi´- transportu. Do oceny zarówno czynno- stawione w tab. 1.
biorstwach przemys∏owych. Wraz z nimi nale˝y stosowaç tak˝e wskaêniki
Tab. 1. Mierniki i wskaêniki s∏u˝àce do pomiaru procesu transportu. èród∏o: oprac. w∏asne [3].
ekonomiczne.
Wskaênik
Jm.
System logistyczny przedsi´biorstwa Lp. Definicja wskaênika Miernik
to celowo zorganizowane i zintegrowa1.
Czas transportu (Tt)
Czas transportu zewn.
Tt = ts + tw + tp
dni
surowców (ts) + czas
ne przep∏ywy materia∏ów i odpowiadatransportu wewn. (tw) + czas
jàcych im informacji, umo˝liwiajàcych
transportu zewn. produktów (tp)
optymalizacj´ w zarzàdzaniu. Funkcjo2.
Koszty logistyki
Koszty transportu zewn.
Klt = kts + ktw + ktp z∏
nujàcy w jego obr´bie transport stanotransportu (Klt)
surowców (kts) + koszty
wi kluczowy podsystem przemieszczatransportu wewn. (ktw) + koszty
nia dóbr materialnych w czasie i przetransp. zewn. produktów (ktp)
strzeni przy u˝yciu odpowiednich Êrod3.
Udzia∏ Klt w obrocie
Klt – z∏, Obrót (O) – z∏
Uklt = Klt : O x 100
%
ków technicznych, zachowujàcy samo(Uklt)
dzielnoÊç technicznà, organizacyjnà
4.
NiezawodnoÊç
1) Liczba przewozów
Nt = pt : psp x 100
%
i ekonomicznà.
transportu (Nt)
surowców i produktów (psp)
W przedsi´biorstwach przemys∏o2) Liczba psp wykonanych
wych mamy transport wewn´trzny i zeterminowo (pt)
wn´trzny bezpoÊrednio powiàzany
5.
ElastycznoÊç (Et)
1) Liczba wymagaƒ
Et = ws : wt x 100
%
z ca∏ym systemem produkcji i dystrybutransportowych (wt)
cji. Transport zewn´trzny odbywa si´ od
2) wt spe∏nionych (ws)
dostawcy do przedsi´biorstwa i dalej
6.
Uszkodzenia
1) Liczba jednostek
Ut = jtu : jt x 100
%
do jego klientów. Transport wewn´trzny
transportowe (Ut)
transportowych (jt)
2) jt uszkodzonych (jtu)
obs∏uguje potrzeby materia∏owe wewnàtrz przedsi´biorstwa. Proces trans7.
JakoÊciowa ocena procesu transportowego:
portowy obejmuje: transport zewn´trz7a. Klt na tonokilometr
1) klt – z∏
Klt = klt : tkm
z∏
ny zaopatrzenia surowcowego, trans(Kl/t)
2) Liczba tonokilometrów (tkm)
port wewn´trzny i transport zewn´trzny wyrobów gotowych. Jego czynnoÊci
7b. Klt na przesy∏k´ (Klt/p) 1) klt – z∏
Klt/p = klt : p
z∏
2) Liczba przesy∏ek (p)
przebiegajà kolejno: rynek zaopatrzenia, magazyn dostawczy, punkt skupu,
7c. Stopieƒ wykorzystania 1) Roczny czas pracy (rtp)
Wtp = rtp : dtp x 100
%
magazyn zaopatrzenia, magazyn (proczasu pracy (Wtp)
2) Dysponowany czas pracy (dtp)
dukcyjny, przejÊciowy, zbytu, handlo7c. Stopieƒ wykorzystania 1) ¸adunek rzeczywisty w t (∏t)
WÊt = ∏t : ∏m x 100
%
wy) i rynek zbytu – por. rys. 1.
Êrodka transportu (WÊt) 2) ¸adunek mo˝liwy w t (∏m)
SprawnoÊç procesów transportowych
to podstawowy wymóg efektywnoÊciowy przedsi´biorstw i warunek efektywnoÊci transportu. Utrzymanie tej
sprawnoÊci wymaga systematycznych
ocen, co mo˝na dokonaç przy pomocy
wskaêników logistycznych dla transportu. Wykonanie we w∏aÊciwym czasie ocen wskaênikowych, umo˝liwia
wczesne rozpoznanie pozytywnych
i negatywnych tendencji, co umo˝liwia
racjonalne sterowanie procesem transRys.1. Charakterystyka procesu transportowego [3].
portu. Oceniaç nale˝y wykorzystanie
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Koszty logistyki1 sà podstawowym wskaênikiem oceny
transportu w przedsi´biorstwie. Szczegó∏owo koszty logistyki transportu (Klt) wyraziç
mo˝na nast´pujàcym wzorem:
Klt = Kas + Kpts + Kmts +
Kb + Ku+ Krs + Kd + Kints
+ Kut,
gdzie:
Kas – koszty amortyzacji samochodów i budynków bazy
samochodowej
Kpts – koszt pracy (robocizny) kierowców i obs∏ugi
transportowej z narzutami

Rys. 2. System wskaêników dla podsystemu logistycznego „transport” [2, 4].

System wskaêników logistyki oceny
transportu podano na rys. 2. SpoÊród
nich na czo∏o wysuwa si´ cztery: czas
transportu, niezawodnoÊç terminowego
i starannego transportu oraz jego elastycznoÊç. JakoÊciowà ocen´ transportu
stanowià elementy lub czynniki wp∏ywajàce na obs∏ug´ dostaw. Wskaêniki iloÊciowej oceny obejmujà liczb´ przesy∏ek, wykonane tonokilometry, rzeczywisty czas pracy i przewiezionà mas´ towarowà.
Na podstawie tak
ogólnie sformu∏owanych wskaêników,
tworzony jest dalszy,
bardziej szczegó∏owy zestaw wskaêników okreÊlajàcych
koszty logistyki, stopieƒ wykorzystania
Êrodków transportu,
terminowoÊç dostaw, jakoÊç us∏ug
i wykonanie zadaƒ
transportowych.
W ocenie iloÊciowej
o efektywnoÊci decy-

Kmts – koszty zu˝ycia materia∏ów, paliw i energii zwiàzanych z eksploatacjà samochodów

dujà wykonane kilometry, liczba przesy∏ek, ci´˝ar ∏adunków i rzeczywisty czas
Kb – koszty biurowe, Ku – koszty
pracy procesu transportu uznawa- ubezpieczenia Êrodków transportu
ny w systemie logistycznym za jeden
z najwa˝niejszych czynników umo˝liKrs – koszty remontów i konserwacji
wiajàcych osiàganie przewagi nad kon- Êrodków transportu
kurencjà.

Rys. 3. Wskaêniki oceny efektywnoÊci systemu transportowego [1, 4].

1 Koszt logistyki to suma wydatków zwiàzanych z poszczególnymi funkcjami logistycznymi realizowanymi w przedsi´biorstwie, tj. zakupa-mi, transportem, utrzymaniem zapasu, magazynowaniem, dystrybucjà, obs∏ugà klienta, przep∏ywami informacyjnymi. W celu identyfikacji tego kosztu niezb´dne jest
stworzenie w przedsi´biorstwie odr´bnego rachunku kosztów.
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Tab. 2. Wzory do obliczania wskaêników jakoÊciowej oceny podsystemu logistycznego „transport”. èród∏o: opracowanie w∏asne [3].

Lp.

Definicja wskaênika Wzór obliczania wskaênika

Jm.

1.

Koszty transportu
na tonokilometr
(Kt/tkm)

Kt/tkm =

zl/
tkm

Koszty transportu
na przesy∏k´
(Kt/p)

Kt/p =

Koszty transportu (Kt)
Liczba przesy∏ek (Lp)

Wykorzystanie
czasu pracy
(Wtp)

Wtp =

Dysponowany czas pracy (Dtp)
Rzeczywisty czas pracy (Rtp)

Mo˝liwoÊci przewozu
∏adunku w tonach
(Mp∏-t)

Mp∏-t =

2.

3.

4.

Koszty transportu (Kt)
Liczba tonokilometrów (Ltkm)

F

I

R

M

A

Summit Auto Poland
S P R Z E D A

zl/p

%


¸adunek rzeczywisty w t (Lr - t)
¸adunek mo˝liwy w t (Lm - t)

100%
%


100%

Tab. 3. Kryteria i wskaêniki jakoÊci logistycznej obs∏ugi transportowej. èród∏o: Materia∏y Instytutu Logistyki i Magazynowania [4].

Kryterium
1. JakoÊç dostawy

2. NiezawodnoÊç dostawy

Wzór wskaênika

Mierzy

WielkoÊç dostawy akceptowanej przez klienta
Ca∏kowita wielkoÊç dostawy

poziom satysfakcji
klienta z jakoÊci
otrzymanej dostawy
okreÊla stopieƒ
jego zadowolenia.

Udzia∏ cz´stotliwoÊç dostaw reklamowych
Ogólna liczba dostaw

poziom reklamacji
i uszkodzeƒ
wyst´pujàcych
podczas przesy∏ki

3. SzybkoÊç dostawy

Czas mi´dzy zarejestrowaniem
a realizacjà zamówienia

Êredni czas
realizacji dostawy

4. TerminowoÊç dostawy

Stopieƒ prawdopodobieƒstwa
dotrzymania uzgodnionego terminu
dostawy

w∏aÊciwà realizacj´
wszystkich czynnoÊci
w trakcie cyklu
zamówienia

5. GotowoÊç transportu

Udzia∏ Êrodków transportu, które mogà
natychmiast realizowaç zamówienie

poziom
dyspozycyjnoÊci
Êrodków transportu
dla odbiorcy

6. ElastycznoÊç dostawy

Poziom reakcji na zmiany wymagaƒ
ze strony klienta przy przekazywaniu
zleceƒ

otwartoÊç
przedsi´biorstwa
na zmiany
w zamówieniach
i potrzebach
ze strony odbiorcy

7. ReakcyjnoÊç dostawy

8. RytmicznoÊç dostawy
9. OtwartoÊç dostawy

10. RzetelnoÊç dostawy

Liczba elementów dostawy dostarczonej przed czasem
Ogólna liczba elementów

Liczba dni w badanym okresie
Liczba dostaw

REGA¸Y
DWUPOZIOMOWE
firmy SCHÄFER
o powierzchni 400 m kw

czas wyprzedzajàcy,
od którego mogà
zale˝eç przyznawane
rabaty
regularnoÊç dostaw
w przyj´tym okresie

Liczba satysfakcjonujàcej klienta informacji o stanie zamówienia
Ogó∏ informacji z tego zakresu

post´p w realizacji
zamówienia
niezb´dny
do osiàgni´cia
efektywnej obs∏ugi
i wzajemnego
zaufania

„Nieregulowane” zwroty towarów
Ogó∏ zwrotów

kompleksowoÊç
za∏atwiania
zwrotów towarów

oraz WÓZEK WID¸OWY

firmy JUNGHEINRICH
model EFG-DH 15AC triplex DZ

udêwig 1300 kg

telefon

kontaktowy

0 691-956-467
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Kd – koszty dzier˝awy (gara˝y, pla- kosztach obrotu, dà˝àc do optymalizaców, pomieszczeƒ)
cji zysku firmy. Wskaênikami oceny
efektywnoÊci i jakoÊci us∏ug transportoKints – inne koszty bazy transporto- wych, poza kosztami, sà czas transporwej, Kut – koszty us∏ug zewn´trznych tu, niezawodnoÊç, terminowoÊç, elatransportowych.
stycznoÊç i liczba uszkodzeƒ podczas
transportu. Ocen´ jakoÊciowà stanowià
Kryteria i wskaêniki jakoÊci logistycz- elementy lub czynniki wp∏ywajàce na
nej obs∏ugi transportowej klientów sta- obs∏ug´ dostaw. Wskaêniki te uszczenowià w jego obs∏udze treÊç logistycznej gó∏owione o iloÊciowe i wartoÊciowe
funkcji celu, a jej integralnà cz´Êcià sà wskaêniki oceny efektywnoÊci systemu
równie˝ koszty ponoszone na realizacj´ transportowego podano na rys. 3.
tej obs∏ugi. ZnajomoÊç struktury rzeczowej i funkcjonalnej kosztów transportu,
Na podstawie wskaêników struktury
miejsc ich powstawania i wielkoÊci kosz- i ramowych (rys. 3) mo˝na okreÊliç
tów z punktu widzenia efektywnoÊci roz- wskaêniki przydatne w controllingu
wiàzaƒ, umo˝liwia podj´cie w∏aÊciwych kosztów dla sterowania transportem.
decyzji transportowych w okreÊlonych Wzory do obliczania wskaêników jakowarunkach wewn´trznych prowadzenia Êciowej oceny podsystemu logistycznedzia∏alnoÊci gospodarczej.
go „transport” w przedsi´biorstwie
podano w tab. 2. Obejmujà one koszKoszty transportu, zw∏aszcza ze- ty, czas i mo˝liwoÊci przewozowe.
wn´trznego, stanowià istotny sk∏adnik Do ogólnej oceny jakoÊciowej transkosztów logistyki. Im wy˝szy jest po˝à- portu nale˝y poszczególne wielkoÊci
dany standard w obrocie towarowym, przeliczyç na punkty i nast´pnie zsutym z regu∏y wy˝sze sà koszty dostaw. mowaç.
Jako zasad´ przyjmuje si´ dà˝enie do
zapewnienia dostaw na okreÊlonym poNiezb´dnym uzupe∏nieniem wymieziomie jakoÊciowym, przy najni˝szych nionych wskaêników sà kryteria

i wskaêniki jakoÊci logistycznej obs∏ugi
transportowej klientów, które stanowià
w obs∏udze klienta treÊç logistycznej
funkcji celu. Kryteria i wskaêniki jakoÊci
logistycznej obs∏ugi transportowej
klientów podano w tab. 3.
Rozwój logistyki w Polsce spowodowa∏ powstanie sporej liczby przedsi´biorstw logistycznych, które zajmujà
si´ transportem towarów. Ârednie wartoÊci wskaêników ekonomiczno-technicznych przedsi´biorstw logistycznych
funkcjonujàcych na polskim rynku, które mo˝na wykorzystaç do porównaƒ
w∏asnych obliczeƒ, podano w tab. 4.
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Tab. 4. Ârednie wartoÊci wskaêników ekonomiczno-technicznych firm logistycznych funkcjonujàcych na polskim rynku (stan na 1998/1999 r.). èród∏o: Materia∏y kongresowe [3].

Odsetek przedsi´biorstw

Jednostka

WartoÊç
Êrednia

GotowoÊci technicznej taboru ogó∏em

-

0,94

60,0

40,0

Wykorzystania taboru ogó∏em

-

0,73

50,0

50,0

Wykorzystania samochodów dostawczych

-

0,84

50,0

50,0

Wykorzystania samochodów ci´˝arowych

-

0,78

66,7

33,3

Wykorzystania taboru gotowego technicznie ogó∏em

-

0,71

33,3

66,7

Âredni przebieg ca∏kowity samochodów osobowych

tys. km

92

33,3

66,7

Âredni przebieg ca∏kowity samochodów dostawczych

tys. km

175

50,0

50,0

Âredni przebieg ca∏kowity samochodów ci´˝arowych

tys. km

355

25,0

75,0

Âredni przebieg roczny taboru ogó∏em

tys. km/rok

75

33,3

66,7

Âredni przebieg roczny samochodów osobowych

tys. km/rok

30

33,3

66,7

Âredni przebieg roczny samochodów dostawczych

tys. km/rok

59

75,0

25,0

Âredni przebieg roczny samochodów ci´˝arowych

tys. km/rok

110

58,3

41,7

km

1557

30,0

70,0

-

10,26

35,7

64,3

Wskaênik

Ârednia odleg∏oÊç przewozu
ZyskownoÊç brutto sprzeda˝y przedsi´biorstwa

Powy˝ej
Êred. w %

Poni˝ej
Êred. w %

Âredni koszt wozo km samochodów ci´˝arowych

z∏

2,28

57,1

42,9

Ârednia cena tkm samochodów ci´˝arowych

z∏

0,20

33,3

66,7

Ârednia cena wozo samochodów ci´˝arowych

z∏

2,55

60,0

40,0

Wymagany czas wyprzedzenia zamówienia

dni

2,2

38,9

61,1

Odsetek reklamacji

%

0,85

38,0

61,1

Liczba stanowisk obs∏ugowo-naprawczych zaplecza technicznego

-

23

25,0

75,0

Liczba kierowców

osób

93

35,3

64,7

Liczba pracowników bezpoÊrednio produkcyjnych

osób

103

33,3

66,7

30
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