Magazynowanie i transport wewn´trzny
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Magazyny centralne detalicznych sieci handlowych
– korzyÊci i zagro˝enia
Wraz z powstawaniem du˝ej iloÊci placówek super i hipermarketów na terenie
ca∏ego kraju oraz stabilizacjà polskiego
rynku „hipermarketów”, mo˝na obecnie
zauwa˝yç, ˝e wielcy polscy detaliÊci zacz´li budowaç pot´˝ne centra dystrybucyjne, które sta∏y si´ tymi samymi magazynami centralnymi, jakie wyst´pujà
u tych pierwszych. Dostarczajà one oko∏o 70% wszystkich artyku∏ów, dost´pnych
w placówkach wielkich detalistów.
Fakt powstawania centrów dystrybucyjnych wià˝e si´ z ogólnà zasadà centralizacji wszystkich dziedzin zwiàzanych z prowadzeniem jakiegokolwiek
biznesu. Ca∏a idea centralizacji, a co za
tym idzie powstanie magazynów centralnych, polega na maksymalnym
zwi´kszeniu dost´pnoÊci towarów dla
klientów, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów firmy poprzez kupowanie taniej towarów od dostawców (jeden
z czynników). Proces dostarczania towaru do sklepu poprzez magazyn centralny
polega na codziennym dostarczaniu do
sklepów jedynie tych produktów, które
sà potrzebne na pó∏ce danego dnia.
Istnieje kilka metod wykorzystywanych do zarzàdzania produktami w warunkach centralizacji. Pierwsza z nich to
magazyn centralny. W ten sposób wielcy
detaliÊci zamawiajà produkty od dostawców albo do swojego magazynu, albo do
magazynu prowadzonego przez firm´
zewn´trznà. Sklepy zamawiajà nast´pnie
towar codziennie lub co drugi dzieƒ,
zmniejszajàc w ten sposób koniecznoÊç
przechowywania du˝ej iloÊci towaru
w magazynach sklepowych. Daje to wi´cej miejsca w sklepach, które mo˝e byç
lepiej wykorzystane, np. jako dodatkowa
powierzchnia sprzeda˝y. Dwa inne sposoby, które pozwalajà na zarzàdzanie zapasami poprzez scentralizowanà sieç, to
magazyn prze∏adunkowy (Cross Docking)
oraz metoda kompletacji dostaw wed∏ug
danej linii produktu (Pick-by-line). W obu
przypadkach, magazyn centralny nie
przechowuje towarów od dostawców,
lecz dostarcza je do sklepów tego samego dnia, w którym dostarczone sà one
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do centrum dystrybucyjnego.
OczywiÊcie nie wszyscy widzà w centralizacji same korzyÊci, ale równie˝ zagro˝enia. I tak naprawd´ nie ma z∏otego Êrodka,
ale jest jedynie najlepsze rozwiàzanie...
G∏ówne korzyÊci i zagro˝enia, zwiàzane z centralizacjà i powstaniem centrów
dystrybucyjnych, nale˝y podzieliç na korzyÊci dla producenta, dostawcy i firmy
posiadajàcej centrum dystrybucji.
Podstawowà korzyÊcià dla dostawcy
staje si´ znaczne zmniejszenie kosztów
transportu, polegajàcych na odejÊciu
od dostaw do wielu punktów dostawy
na rzecz jednego punktu roz∏adunku.
Mo˝na tutaj mówiç o bardzo du˝ych
kosztach zwiàzanych z utrzymaniem
floty samochodowej, eksploatacji pojazdów w∏asnych, wynaj´ciu przewoênika, wyp∏at dla kierowców oraz innych
rzeczy, zwiàzanych bezpoÊrednio
z transportem. Innymi dodatkowymi
korzyÊciami dla dostawcy jest zmniejszenie kosztów zatrudnienia personelu
dzi´ki uproszczonemu przetwarzaniu
zamówieƒ, procedur ksi´gowych i administracyjnych; dostawca otrzymuje
tylko i wy∏àcznie jedno zamówienie do
magazynu centralnego, nie zaÊ wiele
zamówieƒ od poszczególnych sklepów,
co wià˝e si´ równie˝ bezpoÊrednio
z uproszczonà dokumentacjà (dostawca wystawia jednà faktur´ do centrum
dystrybucyjnego i otrzymuje jedno potwierdzenie otrzymania towaru, nie zaÊ
jak wyglàda to przy dostawach bezpoÊrednich, do wielu punktów dostaw).
W wyniku centralizacji dostaw producent b´dzie móg∏ przeznaczyç wi´cej
swoich zysków na polepszenie sprzeda˝y w∏asnych artyku∏ów i nie b´dzie musia∏ przeznaczaç du˝ej iloÊci swoich pieni´dzy na inwestycje zwiàzane z ulepszaniem lub zakupem taboru logistycznego.
Kolejnym i bardzo wa˝nym, pozytywnym elementem dla dostawcy, staje si´
iloÊç jednorazowego dostarczenia produktów do centrum dystrybucji – zamiast dostarczania pojedynczych kartonów do danego sklepu, dostawcy b´dà
mogli dostarczaç albo pe∏ne palety, al-

bo ca∏e warstwy towaru i w ten sposób
eliminowaç znacznà cz´Êç swoich kosztów sta∏ych, zwiàzanych z prowadzeniem magazynu. Nie ma w tym przypadku mowy o stosowaniu minimum
logistycznego, poniewa˝ dostawa jest
zbiorcza na jeden punkt odbioru, gdzie
skumulowane sà zamówienia wszystkich sklepów okreÊlonej sieci.
Podstawowà korzyÊcià dla firmy b´dàcej w∏aÊcicielem centrum dystrybucji
jest otrzymanie znacznych upustów
handlowych oraz op∏aty logistyczne dostawców – zwiàzane jest to bezpoÊrednio ze zmniejszeniem kosztów u samego dostawcy. Dostarczanie towarów poprzez centrum dystrybucyjne pozwoli
sklepom zamawiaç produkty dok∏adnie
w momencie, gdy b´dà one potrzebne
zamiast sk∏adania zamówieƒ raz na tydzieƒ lub rzadziej, tak jak to wyglàda
przy dostawach bezpoÊrednich. Pozwoli to sklepom osiàgnàç korzyÊci zwiàzane ze zmniejszeniem poziomu zapasów,
lepszej dost´pnoÊci produktów itd.
Jednà z g∏ównych przyczyn nadmiernych zapasów, a przez to niepotrzebnie
zamro˝onego kapita∏u dla firmy, sà minimalne iloÊci dostawy, wymagane przez
niektórych dostawców po to, aby dostawy bezpoÊrednie by∏y dla nich op∏acalne. Centralizacja z pewnoÊcià eliminuje
ten problem, zaÊ magazyn prze∏adunkowy jest najtaƒszà alternatywà ze wszystkich. W wyniku centralizacji poziom zapasów w sklepach zostaje znacznie
zmniejszony. W ten sposób mo˝na osiàgnàç znaczne korzyÊci w postaci zmniejszenia kapita∏u obrotowego. W rzeczywistoÊci, w wi´kszoÊci przypadków uda
si´ ju˝ sprzedaç towar i otrzymaç pieniàdze na konto przed zap∏aceniem dostawcom. Uwa˝a si´, i˝ wi´ksza centralizacja dostaw zmniejszy mo˝liwoÊç zmowy pomi´dzy personelem sklepu oraz
kierowcami, co skutkuje wystawianiem
fa∏szywych faktur i not korygujàcych.
Tak samo jak u dostawców, tak˝e firma
b´dzie mog∏a obni˝yç koszty administracji,
ksi´gowoÊci i innych operacyjnych dzia∏aƒ.
PrzejÊcie z dostaw bezpoÊrednich, re-
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alizowanych raz na tydzieƒ, na dostawy
codzienne lub nawet na system trzech
dostaw tygodniowo zwi´ksza znacznie
dost´pnoÊç towarów na pó∏ce w sklepie.
W przypadku centralizacji prowadzonej na stosunkowo ma∏à skal´, centrum
dystrybucyjne b´dzie cz´sto wysy∏a∏o
do sklepów cz´Êciowo puste pojazdy.
Poprawa wykorzystania ∏adownoÊci pojazdów zmniejszy koszty dystrybucji na
jednostk´ i w ten sposób obni˝y koszty
ponoszone przez ∏aƒcuch dostaw.
JeÊli mówi si´ o korzyÊciach, nie mo˝na zapomnieç te˝ o zagro˝eniach, które
równie˝ wyst´pujà w centralizacji dostaw, zarówno dla producenta, dostawcy oraz firmy handlowej. Do podstawowych mo˝na zaliczyç: spadek zatrudnienia – w sklepach, centrali firmy i innych
dzia∏ach powiàzanych poÊrednio i bezpoÊrednio z ∏aƒcuchem dostaw nastàpià
znaczne ci´cia etatów. Jest to powiàzane ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na prac´ ludzkà w zakresie admi1

nistracji biurowej, przyjmowania towaru, pracy w magazynie itp. Istnieje mo˝liwoÊç wystàpienia problemów technicznych, systemowych czy nawet kl´sk
˝ywio∏owych itp., co w konsekwencji
mo˝e spowodowaç opóênienia w dostawie do sklepów, czy – w skrajnych przypadkach – brak takiej dostawy. Taki scenariusz da w efekcie brak towaru
w sklepie, co w konsekwencji mo˝e prowadziç do utraty lojalnoÊci klienta.
Tak naprawd´, centralizacja niesie
wi´cej korzyÊci ni˝ zagro˝eƒ i jej g∏ównym, kluczowym celem jest zmniejszenie kosztów dla dostawcy i firmy, co
w konsekwencji ma zwi´kszyç dochody
firm. Obecnie bardzo jest trudno zarabiaç dodatkowe pieniàdze poprzez
sprzeda˝ produktów, dlatego wi´kszoÊç
firm, aby zwi´kszyç wp∏ywy do swoich
bud˝etów, tnie koszty. To sta∏o si´ ju˝
powszechnym zjawiskiem w wielkich,
Êrednich i ma∏ych przedsi´biorstwach.
Ca∏kowite wyeliminowanie barier do-

1 Gooley T.B.: Countdown to the New Europe, Trafic Management No.9, 1992.

tyczàcych produkcji i handlu ma istotny
wp∏yw na kraje cz∏onkowskie UE. Wp∏ywa to równie˝ na wzorce dystrybucji
i transportu w Europie Zachodniej. Firmy
prowadzàce dzia∏alnoÊç w krajach Unii
zwykle posiadajà zak∏ady i magazyny we
wszystkich paƒstwach, w których chcà
sprzedawaç swoje towary. Po zniesieniu
barier handlowych i ce∏ mi´dzy ró˝nymi
krajami, b´dzie mo˝liwa regionalizacja
podobna do amerykaƒskiej. Innymi s∏owy, kraje cz∏onkowskie sà bardzo ma∏e
i firma b´dzie mog∏a zlokalizowaç swój
magazyn w jednym kraju, z którego b´dzie prowadziç dystrybucje do kilku innych wykorzystujàc d∏u˝sze, bardziej
efektywne trasy transportowe i wi´ksze,
bardziej efektywne magazyny zamiast
obecnej praktyki korzystania z wielu magazynów w poszczególnych krajach. To
zregionalizowane podejÊcie, które b´dzie prawdopodobnie mia∏o znaczàcy
wp∏yw na gospodark´ w Europie Zachodniej, mo˝e daç w efekcie oszcz´dnoÊci.1

