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Dystrybucja i logistyka w Rosji
„Dystrybucja i logistyka w Rosji” to
tytu∏ konferencji, którà w koƒcu lutego
br. zorganizowa∏a redakcja gazety „Vedomosti” w moskiewskim Grand Marriott Hotel. W ciàgu 3 lat konferencje
przygotowywane przez „Vedomosti”
zyska∏y uznanie w Êrodowisku, jako
cenne êród∏o wiedzy i doÊwiadczenia
dla mened˝erów i specjalistów z ró˝nych bran˝y. Tym razem w spotkaniu
wzi´∏o udzia∏ ponad 160 uczestników
z ró˝nych regionów Rosji. Nie zabrak∏o
równie˝ przedstawicieli w∏adz resortowych, m.in. Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu oraz Moskiewskiego Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu.
Celem konferencji by∏o przeprowadzenie dyskusji nad sytuacjà na rynku
us∏ug logistycznych Rosji. Zamiarem organizatorów by∏o stworzenie forum do
dialogu przedstawicieli firm handlowych i produkcyjnych z dostawcami
us∏ug transportowych i logistycznych.
Sesj´ przedpo∏udniowà poÊwi´cono
tendencjom rozwoju logistyki w Rosji.
Wskazywano, ˝e rynek us∏ug logistycz-

nych – jako stosunkowo m∏ody sektor
w tym kraju – rozwija si´ w ostatnich
latach bardzo dynamicznie. Firmy
transportowo – spedycyjne, jak i operatorzy us∏ug magazynowych, ciàgle rozszerzajà spektrum us∏ug logistycznych
dla przedsi´biorstw handlowych i przemys∏owych. Obecnie w Rosji trudno
jeszcze znaleêç rodzimych operatorów
logistycznych, którzy mogliby konkurowaç z graczami zagranicznymi oraz oferowaç pe∏ny zakres us∏ug logistycznych. Jednak – jak wykazujà prognozy –
nale˝y oczekiwaç, ˝e ju˝ w najbli˝szych
latach sytuacja w tym zakresie mo˝e
ulec znaczàcym zmianom. Dynamika
wzrostu rosyjskiego rynku us∏ug logistycznych, w zale˝noÊci od rodzaju
us∏ug i segmentu, wynosi od 3% do 16%
rocznie. Potencja∏ tego rynku jest oceniany na blisko 35 mld euro (a wed∏ug
niektórych êróde∏ nawet na 90 mld euro). Dla porównania, wartoÊç europejskiego rynku logistycznego szacuje si´
na ok. 600 mld euro, a polskiego – na
ok. 6 mld euro.
Konferencj´ zainaugurowa∏o wystà-

Wystàpienie Niko∏aja Titjuchina w trakcie konferencji
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– konferencja w Moskwie
pienie prof. dr. hab. Viktora Siergiejewa, prezydenta Rosyjskiego Stowarzyszenia Logistycznego, prezentujàce sytuacj´ na rynku logistycznym Rosji. Jego zdaniem, charakterystycznymi cechami tego rynku sà: szybkie zwi´kszanie si´ liczby przedsi´biorstw majàcych
wydzielony dzia∏ logistyki; coraz wi´ksze zainteresowanie przedsi´biorstw
handlowych i przemys∏owych outsourcingiem; rozwój w∏asnej infrastruktury
logistycznej; aktywne wdra˝anie wspó∏czesnych systemów informatycznych,
wspierajàcych zarzàdzanie ∏aƒcuchem
dostaw. Do g∏ównych problemów i barier w rozwoju logistyki w Rosji Siergiejew zaliczy∏ m.in.: niski poziom nak∏adów (w tym inwestycji zagranicznych)
w rozwój infrastruktury logistycznej
i transportowej; brak nowoczesnych
powierzchni magazynowych; nieukszta∏towany rynek operatorów 3PL;
niewystarczajàcy poziom kwalifikacji
personelu w zakresie wspó∏czesnej
wiedzy logistycznej; brak odpowiednich regulacji prawnych sprzyjajàcych
rozwojowi sektora TSL. W ostatniej
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cz´Êci wystàpienia Profesor poruszy∏
kwesti´ przygotowania kadry dla sektora logistyki. Co roku coraz wi´cej
specjalistów na rosyjskich uczelniach
przygotowywanych jest na specjalnoÊci
„Logistyka”. Co wi´cej, w 2004 r.
w Mi´dzynarodowym Centrum Logistyki Wy˝szej Szko∏y Ekonomiki w Moskwie uruchomiono program MBA wg
specjalizacji „Logistyka i zarzàdzanie
∏aƒcuchami dostaw”.
Zagadnienia zarzàdzania zintegrowanym ∏aƒcuchem dostaw i jego miejscem w strategii rozwoju operatorów
logistycznych omówi∏ Niko∏aj Titjuchin,
dyrektor oÊrodka informacyjno -analitycznego CIA Center, redaktor naczelny
czasopisma „Loginfo”. PodkreÊli∏ on, ˝e
logistyka to przede wszystkim wspó∏praca i partnerstwo w ∏aƒcuchu dostaw,
natomiast kluczowym wyzwaniem dla
rosyjskich firm, funkcjonujàcych na rynku us∏ug logistycznych, staje si´ orientacja na podejÊcie procesowe oraz doskonalenie zarzàdzania strategicznego.
Z pewnym zaskoczeniem przyj´∏am
te˝ spore zainteresowanie, towarzyszàce mojej prezentacji doÊwiadczeƒ rozwoju polskiego rynku us∏ug logistycznych. Wyra˝a si´ opinie, ˝e polski rynek logistyczny wyprzedza w rozwoju
rosyjski co najmniej o 2 – 3 lata. Dlate-

go wiele firm na rosyjskim rynku, budujàc swoje strategie rozwojowe, stara
si´ uwzgl´dniç „lekcje” europejskich
sàsiadów. Mimo, ˝e rosyjski rynek logistyczny przejdzie prawdopodobnie
wszystkie etapy, które majà za sobà
rynki krajów zachodnio- i Êrodkowoeuropejskich, trzeba jednak byç bardzo
ostro˝nym w przenoszeniu tych rozwiàzaƒ na rynek rosyjski. Uczestnicy
konferencji zastanawiali si´ tak˝e, czy
operatorzy rosyjscy majà szanse przeciwstawiç si´ coraz wi´kszej konkurencji ze strony zagranicznych graczy, którzy „importujà” swoje doÊwiadczenie
i know-how na rosyjski rynek i czy nie
powtórzy si´ sytuacja, która mia∏a miejsce na polskim rynku, który zdominowany zosta∏ przez operatorów z kapita∏em zagranicznym. ˚ywa dyskusja na
ten i inne tematy toczy∏a si´ dalej w kuluarach.
Jednym z mo˝liwych kierunków rozwoju rosyjskich operatorów – na co
zwraca∏a w swoim wystàpieniu Anna
Klinskova, mened˝er z firmy Armadillo
– b´dzie znajdywanie nisz rynkowych,
które nie sà atrakcyjne dla du˝ych operatorów, skoncentrowanie si´ na wàskiej specjalizacji i stanie si´ wy∏àcznym dostawcà us∏ug dla okreÊlonej grupy firm lub ca∏ego sektora.

W popo∏udniowej sesji du˝o uwagi
poÊwi´cono problemom zwiàzanym
z optymalizacjà ∏aƒcuchów dostaw, zaletom i wadom korzystania z outsourcingu us∏ug logistycznych, a tak˝e
wdro˝eniu systemów WMS i SCM. Praktycznie w ka˝dym z wystàpieƒ podkreÊlano, ˝e skuteczne i efektywne zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw nie jest ju˝
mo˝liwe bez odpowiednich narz´dzi
informatycznych. Dlatego te˝ w konferencji uczestniczy∏a liczna grupa dostawców systemów informatycznych
(Solvo, i2 WNP, SAP, STS Logistics i in.),
którzy mieli mo˝liwoÊç szerzej zaprezentowaç swoje produkty na stoiskach
w trakcie przerw. Zwraca∏a uwag´
obecnoÊç na konferencji jednego z liderów polskiego rynku oprogramowania
typu WMS – firmy Quantum.
Dodatkowym atutem konferencji by∏y wystàpienia, w których przedstawiciele firm dzielili si´ swoim doÊwiadczeniem, m.in. w zakresie organizacji
regionalnych sieci dystrybucji (prezentacja firmy Alidi), a tak˝e analizie konfliktowych sytuacji, które powstajà przy
budowie i funkcjonowaniu du˝ych
obiektów magazynowych oraz efektywnoÊci funkcjonowania magazynów przy
wykorzystaniu wspó∏czesnych systemów WMS (Solvo i Bimm-Bill-Dann).
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