Koncepcje i strategie logistyczne

Andrzej Matuszewski, Przemys∏aw Ratajczak
Akademia Rolnicza w Poznaniu

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji wyrobów o krótkim
okresie trwa∏oÊci
Rozwa˝ania dotyczàce zagadnieƒ logistycznych w przedsi´biorstwie produkujàcym wyroby o krótkim okresie trwa∏oÊci
zostanà oparte, tak jak w poprzedniej naszej publikacji poÊwi´conej temu tematowi, na przyk∏adzie bran˝y piekarskiej [1].
Przedsi´biorstwa piekarskie sà bardzo
zró˝nicowane pod wzgl´dem wielkoÊci,
formy w∏asnoÊciowo-prawnej i wartoÊci
majàtku. Sà wÊród nich zarówno ma∏e,
jednozak∏adowe piekarnie o zdolnoÊci
produkcyjnej 1-2 ton pieczywa na dob´,
stanowiàce w∏asnoÊç rodzinnà, jak i jedno- lub wielozak∏adowe przedsi´biorstwa
o zdolnoÊci produkcyjnej od kilkunastu
do kilkudziesi´ciu ton, dzia∏ajàce na zasadzie spó∏ek cywilnych, spó∏ek jawnych,
spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
albo spó∏dzielni. Najwi´ksze jednostki sà
du˝ymi spó∏kami z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub spó∏dzielniami spo˝ywców, a ich zdolnoÊç produkcyjna liczona
jest w setkach ton pieczywa w ciàgu doby.
Istotnym problemem logistycznym jest
dostosowanie zdolnoÊci produkcyjnej do
wielkoÊci rynku zbytu wyrobów, czyli decyzja dotyczàca jednoczeÊnie wielkoÊci zak∏adu i jego lokalizacji. Od trafnoÊci tej decyzji zale˝eç mogà bowiem koszty transportu pieczywa oraz stopieƒ wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnej, silnie wp∏ywajàcy na koszty sta∏e przedsi´biorstwa.
OkreÊlajàc przewidywane zapotrzebowanie na pieczywo, nale˝y braç pod uwag´
nie tylko liczebnoÊç ludnoÊci zamieszkujàcej obszar dzia∏ania piekarni i jej struktur´
wiekowà, lecz tak˝e struktur´ zawodowà.
Spo˝ycie wyrobów piekarskich w Polsce
jest bowiem zró˝nicowane w poszczególnych grupach zawodowych. Ârednio wynosi ono oko∏o 270 g w ciàgu doby.
Ustalajàc zdolnoÊç produkcyjnà piekarni nale˝y uwzgl´dniaç rezerw´ pozwalajàcà sprostaç zwi´kszonemu zapotrzebowaniu na pieczywo w dni przedÊwiàteczne
oraz zrealizowaç zamówienia zwi´kszone
z innych przyczyn.
W chwili obecnej, dla piekarstwa jako
ca∏oÊci, charakterystyczna jest znaczna
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nadwy˝ka zdolnoÊci produkcyjnej. Powsta∏a ona w wyniku jednoczesnego
spadku zapotrzebowania na pieczywo
(zmniejszenie marnotrawstwa pieczywa
w gospodarstwach domowych po obni˝eniu poziomu ˝ycia znacznej cz´Êci spo∏eczeƒstwa) oraz ˝ywio∏owego powstawania wielu nowych, prywatnych piekarƒ.
Zak∏ady du˝e, obcià˝one znacznymi kosztami sta∏ymi, przy niskim wykorzystaniu
potencja∏u produkcyjnego, starajà si´
zwi´kszaç liczb´ klientów, a przynajmniej
nie zmniejszaç jej, nawet jeÊli prowadzi to
do wzrostu kosztów logistycznych. G∏ównym miejscem powstawania tych kosztów
w piekarstwie jest system logistyczny dystrybucji pieczywa. W mniejszym stopniu
oddzia∏uje na koszty logistyczne system
zaopatrzenia materia∏owego piekarni.

Logistyka dystrybucji wyrobów
Wyroby piekarskie charakteryzujà si´
stosunkowo krótkim okresem przydatnoÊci do spo˝ycia, wynoszàcym od kilku godzin dla drobnego pieczywa pszennego
(np. bu∏ki, rogale), do kilku dni w przypadku razowego pieczywa ˝ytniego o du˝ej
masie. Z tego wzgl´du piekarnie wspó∏pracujà na ogó∏ bezpoÊrednio z placówkami prowadzàcymi detalicznà sprzeda˝ ich
produktów. Liczba odbiorców jest du˝a,
partie towaru dostarczane odbiorcy stosunkowo niewielkie, a wymagania dotyczàce warunków dostaw sà zró˝nicowane
i zmienne w czasie.
Dla rynku pieczywa charakterystyczna
jest koniecznoÊç codziennej realizacji dostaw wyrobów. Wynika ona z podstawowego znaczenia produktów piekarskich
w diecie ludnoÊci oraz z krótkiego okresu
ich przydatnoÊci konsumpcyjnej. Co prawda, coraz wi´kszà cz´Êç oferty rynkowej
stanowi pieczywo pakowane zgodnie z
obowiàzujàcym prawem, a wi´c przeznaczone do spo˝ycia w nieco d∏u˝szym
okresie, jednak wielu klientów nadal woli
zaopatrywaç si´ w Êwie˝e, nie pakowane
wyroby piekarskie.

Ró˝ne rodzaje pieczywa sà kupowane
i spo˝ywane o ró˝nych porach dnia. Drobne pieczywo pszenne przede wszystkim
w godzinach porannych, pozosta∏e grupy
wyrobów tak˝e w godzinach popo∏udniowych. Powoduje to cz´sto potrzeb´ kilkakrotnych dostaw do tego samego odbiorcy w ciàgu dnia. W warunkach miejskich,
przy wysokim stopniu konkurencji, piekarnie w trosce o utrzymanie klientów sà
zmuszone, po otrzymaniu zamówienia telefonicznego, realizowaç tak˝e nieplanowane wczeÊniej dostawy uzupe∏niajàce.
KoniecznoÊç wykonywania cz´stych dostaw powoduje, i˝ w fazie dystrybucji du˝e znaczenie logistyczne ma optymalizacja transportu pieczywa. W wielozak∏adowych przedsi´biorstwach piekarskich
optymalizacja ta polega na:
• przyporzàdkowaniu poszczególnych
odbiorców pieczywa zak∏adom produkcyjnym
• ustaleniu dla ka˝dego zak∏adu tras rozwozu pieczywa
• wyznaczeniu kolejnoÊci obs∏ugi odbiorców na ka˝dej z tras.
W przedsi´biorstwach jednozak∏adowych pierwsze z zagadnieƒ optymalizacyjnych jest oczywiÊcie nieistotne.
DoÊwiadczenia wskazujà na niemo˝liwoÊç pe∏nej optymalizacji. W warunkach
ostrej konkurencji rynkowej wa˝niejsza
od minimalizacji kosztów logistycznych
jest koniecznoÊç utrzymania klienta. Stàd
metody optymalizacyjne mogà byç stosowane jedynie w sposób cz´Êciowy, tam
gdzie optimum nie jest sprzeczne z wymaganiami wyra˝anymi przez odbiorców.
Sytuacj´ komplikuje dodatkowo fakt, i˝
piekarnie korzystajà zarówno z w∏asnych,
jak i z wynaj´tych Êrodków transportu,
a cz´Êç pieczywa odbierajà klienci swoimi
pojazdami. Dost´pnoÊç Êrodków nale˝àcych do ka˝dej z tych grup jest przy tym
zmienna w ró˝nych dniach.
Omawiajàc zagadnienie dystrybucji pieczywa nale˝y wspomnieç, i˝ wiele piekarƒ
posiada w∏asne punkty sprzeda˝y detalicznej. W przypadku ma∏ego zak∏adu jest
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to na ogó∏ jeden sklep zlokalizowany w jego bezpoÊrednim sàsiedztwie, a w du˝ych
przedsi´biorstwach piekarskich mo˝e to
byç ca∏a sieç sklepów rozmieszczonych
w ró˝nych punktach obszaru dzia∏ania.
Sprzeda˝ pieczywa we w∏asnych sklepach
zwi´ksza zysk producenta na skutek przyspieszenia krà˝enia Êrodków obrotowych
oraz przej´cia ca∏oÊci lub cz´Êci mar˝y
handlowej, umo˝liwia osiàgni´cie lepszej
znajomoÊci potrzeb konsumentów oraz
spopularyzowanie wÊród nich w∏asnego
znaku firmowego.
Warunki panujàce na rynku pieczywa
wymagajà nie tylko racjonalizacji zagadnieƒ transportowych. Wp∏ywajà one
o wiele silniej na dzia∏alnoÊç piekarni,
zmuszajàc do odpowiedniego zaplanowania przebiegu procesów produkcyjnych
w ciàgu ca∏ego dnia pracy. Sposoby rozwiàzywania problemów organizacji produkcji piekarskiej przedstawiliÊmy ju˝ na
∏amach „Logistyki” [1].

Logistyka zaopatrzenia
materia∏owego
Podstawowymi surowcami w produkcji
pieczywa sà: màka pszenna i ˝ytnia ró˝nych typów oraz dro˝d˝e piekarskie. Zakup i utrzymywanie zapasu dro˝d˝y w∏aÊciwej jakoÊci nie sprawia szczególnych
trudnoÊci. U˝ywane sà w procesie produkcyjnym w stosunkowo niewielkiej iloÊci,
a wi´c doÊç ∏atwo jest je przewoziç, magazynowaç lub, w razie stwierdzenia z∏ej jakoÊci, wymieniaç jednà ich parti´ na innà.
Odmienna jest sytuacja w przypadku màki. Stosowana jest w du˝ych iloÊciach
i w ró˝nych gatunkach, a wi´c zaopatrzenie w nià piekarni wymaga dobrej organizacji dostaw. Màka, jako surowiec pochodzenia biologicznego, charakteryzuje si´
zmiennoÊcià cech jakoÊciowych, które zale˝à od sposobu wykonania przemia∏u,
odmiany przemielonego zbo˝a, warunków jego uprawy itp. Dla u˝ytecznoÊci
technologicznej màki wa˝na jest nie tylko
wartoÊç poszczególnych cech jakoÊciowych, lecz tak˝e sta∏oÊç tych cech. Dlatego w fazie zaopatrzenia produkcji piekarskiej najwa˝niejszym problemem logistycznym jest zapewnienie dostaw màki
o mo˝liwie wyrównanej, standardowej jakoÊci. Problem ten ma nieco mniejsze
znaczenie w piekarniach ma∏ych, o niskim
stopniu mechanizacji, w których piekarz
mo˝e szybko dostosowaç proces produkcji do cech danej partii màki. Natomiast

w piekarniach typu przemys∏owego, wyposa˝onych w linie produkcyjne, waga
problemu roÊnie, gdy˝ zmiana jakoÊci
podstawowego surowca wymaga z regu∏y
przezbrojenia linii produkcyjnej, a w rezultacie prowadzi do zwi´kszenia kosztów logistycznych produkcji.
Mówiàc o jakoÊci màki i utrzymaniu jej
na standardowym poziomie nale˝y zauwa˝yç, ˝e rozwój technologii piekarskiej
spowodowa∏, i˝ producenci pieczywa majà do dyspozycji szereg preparatów polepszajàcych cechy jakoÊciowe wyrobu,
o czym wspomnieliÊmy w pracy poÊwi´conej logistyce produkcji [1]. Dodatek takich
preparatów pozwala utrzymywaç sta∏à jakoÊç produktu przy zmieniajàcej si´ jakoÊci màki. Szczególnie ch´tnie sà one wykorzystywane w ma∏ych piekarniach rzemieÊlniczych. W piekarniach przemys∏owych korzysta si´ z preparatów polepszajàcych w znacznie mniejszym stopniu,
gdy˝ dzi´ki du˝ym zamówieniom na màk´, zak∏ady takie majà silniejszà pozycj´
na rynku surowcowym i ∏atwiej mogà znaleêç dostawców gwarantujàcych stabilnà
jakoÊç surowca w d∏ugim okresie.
Produkowanie màki o standardowych
cechach jakoÊciowych wymaga zmiany
strategii zaopatrywania si´ m∏ynów
w ziarno zbó˝, tak by zwi´kszona zosta∏a
jego jednorodnoÊç. Mo˝na przypuszczaç,
˝e rosnàca konkurencja w bran˝y m∏ynarskiej wymusi z czasem takà strategi´. Stan
zaawansowania badaƒ nad technologiami
produkcji rolnej, opartymi na zjawisku
rozmna˝ania wegetatywnego, uzasadnia
przypuszczenie, i˝ w niezbyt odleg∏ej
przysz∏oÊci nastàpi wyrównanie cech
w obr´bie odmian poszczególnych surowców przemys∏u spo˝ywczego, w tym tak˝e zbó˝. Zmaleje wtedy znaczenie problemów zwiàzanych ze standaryzacjà surowców i produktów m∏ynarskich. Obecnie
jednak piekarnie nie mogàce zapewniç sobie dostaw màki o sta∏ej jakoÊci osiàgajà
jej standaryzacj´ poprzez gromadzenie
odpowiednich zapasów. Przyjmuje si´, i˝
wielkoÊç tych zapasów powinna wystarczaç na tygodniowà (maksymalnie dwutygodniowà) produkcj´ pieczywa.
Magazynowanie màki ma jeszcze jeden
cel. Podczas jej przechowywania zachodzà tak˝e zmiany biochemiczne wp∏ywajàce korzystnie na przydatnoÊç technologicznà tego surowca. Zmiany te sà nazywane dojrzewaniem màki. Od lat wyst´puje spór mi´dzy piekarzami i m∏ynarzami
o to, która bran˝a jest odpowiedzialna za
przeprowadzenie procesu dojrzewania,

gdy˝ wià˝e si´ on z ponoszeniem dodatkowych kosztów logistycznych. Mo˝na sàdziç, ˝e gdy piekarnie nie b´dà zmuszone
utrzymywaç du˝ych zapasów màki (ze
wzgl´du na jednorodnoÊç jej cech), wymogà na m∏ynach przej´cie procesu dojrzewania. W wielu wypadkach zmiany takie ju˝ si´ dokona∏y w efekcie walki konkurencyjnej prowadzonej przez przedsi´biorstwa m∏ynarskie.
Wa˝nym problemem logistycznym
w zaopatrzeniu du˝ych piekarƒ jest te˝
koniecznoÊç oddzielnego magazynowania
màki poszczególnych gatunków. Màka
jest przechowywana w takich piekarniach
luzem. Zwi´ksza to znacznie potrzebnà
pojemnoÊç magazynowà, ze wzgl´du na
koniecznoÊç utrzymywania jej rezerwy dla
ka˝dego gatunku màki. Niezb´dne sà tak˝e specjalne z∏o˝one instalacje pneumatycznego transportu màki, co powoduje
oczywiÊcie wzrost kosztów logistycznych
magazynowania. Wydaje si´, i˝ rozwiàzaniem tego problemu mogà byç odpowiednio cz´ste dostawy standaryzowanej jakoÊciowo màki poszczególnych gatunków.
W warunkach zak∏adów bran˝y piekarskiej do specyficznych problemów logistycznych w fazie zaopatrzenia, produkcji
i dystrybucji mo˝emy zaliczyç:
• dostosowanie poziomu zdolnoÊci produkcyjnej piekarni do wielkoÊci obs∏ugiwanego rynku lokalnego
• jakoÊciowa standaryzacja surowców
podstawowych i dostosowanie struktury zapasów do przyj´tego programu
produkcji
• organizacja procesu wypieku dostosowana do terminów dostaw
• optymalizacja transportu w warunkach
wielokrotnych dostaw produktów do
tych samych klientów w ciàgu tego samego dnia.
Cz´Êç tych problemów wynika z zasad
funkcjonowania m∏ynarstwa i produkcji
zbó˝ – poprzedzajàcych piekarstwo w ∏aƒcuchu logistycznym. Ka˝dy z uczestników
∏aƒcucha przep∏ywu materia∏ów dà˝y do
maksymalizacji swojego zysku poprzez
minimalizacj´ kosztów logistycznych.
Stwarza to sytuacje konfliktowe mi´dzy
producentami zbó˝, màki i pieczywa, które utrudniajà efektywne funkcjonowanie
ca∏ego ∏aƒcucha logistycznego.
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