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Modele inicjowania centrów logistycznych (cz. 1)*
Europejskie centra logistyczne kszta∏towa∏y si´ na przestrzeni wielu lat. Poczàtkowo êród∏a inicjatyw by∏y ró˝ne
i podj´te dzia∏ania nie przesàdza∏y
o tym czy powstanie centrum logistyczne, ale by∏y ukierunkowane na
rozwiàzywanie lokalnych problemów
zwiàzanych z rozwojem gospodarczym, lub realizacjà planów kszta∏towania ∏adu przestrzennego poprzez
koncentrowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w wydzielonych obszarach aglomeracji miejskich. W efekcie tej d∏ugofalowej polityki w∏adz lokalnych i administracji paƒstwowej, cz´sto po wielu latach od podj´cia pierwszych decyzji, zaistnia∏y warunki do budowy centrum logistycznego.

pierwszy sformu∏owany w 1986 roku, dodano jeszcze centrum logistyczne Ria zawarte w nim decyzje planistyczne valta Scrivia do obs∏ugi ∏adunków powynika∏y z niskiego udzia∏u transportu chodzàcych z portu w Genui.
Realizacja planu budowy w∏oskich
kolejowego w przewozach towarowych.
centrów logistycznych rozpocz´∏a si´
W cz´Êci dotyczàcej centrów logi- w 1990 roku z chwilà podpisania przez
stycznych g∏ówny plan transportu okre- Ministrów Transportu i Robót PubliczÊli∏ dwa poziomy sieci centrów logi- nych Ustawy nr 240 z 4. 08. 1990 r.
Ustawa da∏a impuls do uruchomienia
stycznych:
– pierwszy, wskazujàcy g∏ówne w∏oskie Pi´cioletniego Paƒstwowego Planu Bucentra logistyczne w nast´pujàcych dowy Centrów Logistycznych. Budow´
i zarzàdzanie centrami logistycznymi
lokalizacjach:
• Piemont
Turyn-Orbassamo, powierzono sektorowi publicznemu
oraz podmiotom prywatnym, dopusz• Lombardia
Mediolan,
czajàc je do Êrodków publicznych (700
• Veneto
Werona-Padwa,
bln lirów w ciàgu nast´pnych 5 lat).
• Emilia-Romana Bolonia
Pi´cioletni Plan Budowy Centrów Lo• Campania
Nola-Marianise
– drugi, wskazujàcy lokalizacj´ 10 do gistycznych opublikowany w kwietniu
15 centrów logistycznych o znacze- 1991 roku realizowa∏ postanowienia
Aktualnie wi´kszoÊç paƒstw europejokreÊlone w G∏ównym Planie Transniu lokalnym.
skich podejmuje ró˝ne dzia∏ania, któNast´pnie do pierwszego poziomu portu.
rych celem jest wspieranie inicjatyw
budowy centrów logistycznych. Dzisiaj
akcentuje si´ g∏ównie potrzeb´ ich
wspó∏pracy sieciowej w ramach globalnej gospodarki1.

DoÊwiadczenia w∏oskie
Centra logistyczne powstawa∏y we
W∏oszech ju˝ w latach 70. ubieg∏ego
stulecia. Inwestycje mia∏y charakter indywidualny, ale o ich powodzeniu zadecydowa∏ udzia∏ sektora publicznego,
który aktywnie anga˝owa∏ si´ w poszczególne realizacje, a cz´sto by∏ ich
inicjatorem. Aktywna postawa sektora
publicznego polega∏a na aktywizacji gospodarczej wybranych rejonów, a nast´pnie na tworzeniu konsorcjów inicjujàcych budow´ centrów logistycznych
i udzia∏u w spó∏kach realizujàcych inwestycje. W po∏owie lat 80. dzia∏alnoÊç ta
zosta∏a wsparta przez rzàd, który sformu∏owa∏ swoje oczekiwania w przyj´tej
polityce transportowej i skoordynowa∏
wszystkie dzia∏ania, co znalaz∏o wyraz
w G∏ównym Planie Transportu (General
Transport Plan – GTP). Plan zosta∏ po raz

Rys. 1. Lokalizacja g∏ównych w∏oskich centrów logistycznych. èród∏o: opracowanie w∏asne na
podstawie www.tinavienna.at

W krótkim z koniecznoÊci artykule nie sposób rozwinàç wszystkich wàtków tematycznych. Autor odsy∏a zainteresowanych do ksià˝ki „Centra logistyczne. Cel – Realizacja – Przysz∏oÊç” Biblioteka Logistyka Poznaƒ 2004.
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DoÊwiadczenia niemieckie
Niemieckie centra logistyczne powstawa∏y w podobny sposób jak w∏oskie. Poczàtki si´gajà koƒca lat 70. minionego stulecia. Poczàtkowo inwestycje realizowano jako projekty indywidualne, które rodzi∏y si´ z lokalnych potrzeb. W 1985 roku powsta∏o formalnie
centrum logistyczne w Bremie, choç jego rzeczywiste poczàtki si´gajà lat 60.
Systemowy rozwój sieci centrów logistycznych w Niemczech datuje si´ od
1992 roku, kiedy to Federalne Ministerstwo Komunikacji, Budownictwa
i Mieszkalnictwa zleci∏o badania, na
podstawie których powsta∏a koncepcja
lokalizacji i budowy centrów logistycznych s∏u˝àcych rozwojowi krajów
zwiàzkowych i gmin. W 1992 roku
z inicjatywy obu kolei niemieckich DB
– AG/BR we wspó∏pracy z Federalnym
Ministerstwem Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa, zosta∏ opracowany I G∏ówny Plan zak∏adajàcy realizacj´ 44 centrów logistycznych z infrastrukturà do obs∏ugi przewozów kombinowanych w relacji szyna – droga.
W 1995 z inicjatywy Deutsche Bahn AG
nastàpi∏a modyfikacja planu, w wyniku
której powsta∏ II G∏ówny Plan, w którym zredukowano liczb´ centrów logistycznych do 39 (rys. 2).
W sierpniu 2003 roku Niemieckie
Stowarzyszenie Centrów Logistycznych
(Deutsche GVZ Gesellschaft mbH) obchodzi∏o uroczyÊcie swoje 10-lecie
dzia∏alnoÊci. Warto przyjrzeç si´ podsumowaniu tej dzia∏alnoÊci w stosunku
do planów, jakie przyÊwieca∏y realizacji
master planu centrów logistycznych
uruchomionego po weryfikacji w 1995
roku. Plany okreÊlone w drugim, zweryfikowanym masterplanie budowy centrów logistycznych w wi´kszoÊci zosta∏y zrealizowane. W tym czasie istnia∏y
33 z zaplanowanych 39 centrów logistycznych, b´dàce w ró˝nych fazach realizacji (rys. 2). DGG ocenia, ˝e docelowo uda si´ zrealizowaç 38 do 40 centrów logistycznych.Podczas obchodów
10-lecia DGG, które mia∏y miejsce
w Berlinie w sierpniu 2003 roku, przedstawiono dotychczasowe wyniki realizacji planu budowy centrów logistycznych oraz wynikajàce stàd doÊwiadczenia, a tak˝e zaprezentowano aktualny
obraz realizacji niemieckiej polityki wo-

Rys. 2. Planowane lokalizacje centrów logistycznych wyznaczone w II Planie G∏ównym. èród∏o:
www.gvz-org.de

Tab. 1: Wyniki badaƒ stanu realizacji programu budowy centrów logistycznych. èród∏o: [2]

Parametr

WielkoÊç parametru

Ârednia powierzchnia centrum
logistycznego

ok.140 ha

Âredni stan zagospodarowania
(zasiedlenia)

ok. 40%
(GVZ Brema 80%,GVZ wokó∏ Berlina 60%).

IloÊç przedsi´biorstw osiedlonych
w centrach logistycznych ∏àcznie

ok. 1 200

Liczba zatrudnionych w centrach
logistycznych ∏àcznie

ok. 40 000

Âredni stan „dojrza∏oÊci” centrów
logistycznych
(1 – faza planowania, 10 – w pe∏ni
uruchomione i zagospodarowane).
Ârednia cena gruntu

5,5

60 EURO/m2
(10÷200 EURO/m2),
(w rejonie Berlina 55÷70 EURO/m2).

Logistyka 4/2004

21

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.

Zarzàd
Elektroniczna platforma informacyjno-transakcyjna

Obszar aktywnoÊci gospodarczej

Powierzchnie
biurowe

/ró˝ne rodzaje dzia∏alnoÊçi/

Place sk∏adowe,
magazyny,
us∏ugi logistyczne

Kolejowy terminal kontenerowy

Us∏ugi
towarzyszàce

cross clocking
dostawy bezpoÊrednie

Rys. 3. Centrum logistyczne - model ewolucyjny. èród∏o: opracowanie w∏asne

bec centrów logistycznych w Êwietle
badaƒ przeprowadzonych na okolicznoÊç jubileuszu DGG [1].

Produkcja

Infrastruktura
logistyczna

Handel

/magazyny, place sk∏adowe itp./

Us∏ugi

Rys. 4. Centrum logistyczne – model zarodkowania. èród∏o: Opracowanie w∏asne

W∏aÊciciel (zarzàdca) internetowej platformy
komunikacyjnej i terminala prze∏adunkowego

Internetowa platforma komunikacyjna
(Rynek us∏ug logistycznych – system brokerski)

Klient

Niezale˝ny
operator logistyczny

Rys. 5. Centrum logistyczne – model wirtualny. èród∏o: Opracowanie w∏asne

22

Logistyka 4/2004

W wyniku badaƒ ankietowych 33 centrów logistycznych nale˝àcych do DGG
uzyskano nast´pujàce wyniki obrazujàce stan realizacji programu, które
przedstawiono w tab. 1:

Modele inicjacji
centrów logistycznych
Dla powodzenia realizacji zamys∏u,
aby utworzyç centrum logistyczne bardzo wa˝ny jest sposób, w jaki inicjatorzy planujà osiàgnàç zamierzony cel. Na
przestrzeni dziesiàtków lat, kiedy powstajà centra logistyczne, wed∏ug oceny autora ukszta∏towa∏y si´ trzy zasadnicze modele inicjacji centrów logistycznych.

Model ewolucyjny
Jest to model naturalnego formowania si´ koncepcji centrum logistycznego jako konsekwencji d∏ugoletniej polityki rozwoju gospodarczego okreÊlonego obszaru zurbanizowanego, w którym sektor publiczny stworzy∏ warunki
do inwestowania w dzia∏alnoÊç produkcyjnà i handlowà. Efektem silnego nasycenia obszaru ró˝nymi formami dzia∏alnoÊci gospodarczej jest wystàpienie
popytu na us∏ugi logistyczne i pojawienie si´ operatorów logistycznych, któ-
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rzy zaczynajà te us∏ugi realizowaç.
Utworzenie centrum logistycznego jako okreÊlonej formy organizacyjnej
dzia∏alnoÊci logistycznej jest naturalnà
konsekwencjà realizowanej polityki
i czasu, w którym osiàga si´ okreÊlony
potencja∏ zapotrzebowania na us∏ugi
logistyczne (rys. 3).

Model zarodkowania

nerowego i obiektów magazynowych
oraz placów sk∏adowych, oraz gruntów
pod w∏asne inwestycje atrakcyjnych
dla inwestorów ze wzgl´du na ich dobre przygotowanie i usytuowanie wokó∏ wspomnianego terminala i dobrego
skomunikowania z siecià dróg i linii kolejowych (rys. 4).
W tym modelu oprócz dobrze rozpoznanego potencjalnego popytu na us∏ugi centrum logistycznego wa˝nà rol´
odgrywajà: dost´pna infrastruktura
transportowa oraz dost´pnoÊç gruntów
i warunki osiedlenia, które muszà byç
dla inwestorów korzystniejsze ni˝ w innych lokalizacjach.

Jest to model aktywizacji gospodarczej okreÊlonego obszaru poprzez
tworzenie warunków, zach´t i udogodnieƒ dla inwestorów – przedsi´biorstw
logistycznych, produkcyjnych i handlowych do podejmowania dzia∏alnoÊci
w tym w∏aÊnie miejscu. Elementami Model wirtualny
przyciàgajàcymi póêniejszych u˝ytJest to model centrum logistycznego,
kowników jest integrujàca wielu u˝ytkowników infrastruktura logistyczna które integruje rozproszone obiekty
w postaci kolejowego terminala konte- i infrastruktur´ logistycznà poprzez po-

wiàzania informacyjne w formie elektronicznego rynku us∏ug logistycznych
– (market place). Model wirtualny, najm∏odszy – pojawi∏ si´ jako próba zintegrowania, w interesie nadawcy i odbiorcy, oferty us∏ug logistycznych
w jednym miejscu, jakim mo˝e byç internetowa platforma informacyjno-transakcyjna (rys. 5).
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* Artyku∏ recenzowany
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