Koncepcje i strategie logistyczne

Halina Brdulak,
Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie

Rynek us∏ug transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL)
w Polsce (cz. 1)
W 2002 r. utrzyma∏y si´ tendencje
stagnacyjne w gospodarce. Tempo
wzrostu PKB nadal oscylowa∏o w granicach ok. 1%. By∏ to ju˝ kolejny rok,
gdzie zmniejszajàcy si´ popyt wewn´trzny, wzrost zapasów i narastajàce bezrobocie tworzy∏y niekorzystny
klimat gospodarczy dla przedsi´biorstw. Niski poziom inflacji przy
utrzymywaniu si´ wysokiej wartoÊci
z∏otówki w stosunku do dolara/euro
nie rekompensowa∏y negatywnego
klimatu. W bran˝y TSL stan gospodarki odbija∏ si´ równie˝ na kondycji
przedsi´biorstw, choç nastàpi∏o opóênienie w stosunku do wskaêników koniunktury. Nadal poszukiwano metod
obni˝ania kosztów, co sprzyja∏o rozwojowi firm o takich kompetencjach.
Przedsi´biorstwa upatrywa∏y nowych
mo˝liwoÊci we wdra˝aniu zarzàdzania procesowego, zarzàdzania wiedzà. Niektóre firmy poszukiwa∏y czynników zrównowa˝onego rozwoju –
jak dba∏oÊç o Êrodowisko, pracowników i spo∏ecznà odpowiedzialnoÊç.
W efekcie nast´powa∏ proces dalszego rozwarstwienia mi´dzy firmami
o ukszta∏towanej, wyrazistej kulturze
i wartoÊciach nakierowanych przede
wszystkim na etycznà i partnerskà
dzia∏alnoÊç biznesowà, agresywnymi
o strukturze rywalizacyjnej oraz firmami, nastawionymi jedynie na przetrwanie.
Analizujàc sytuacj´ w bran˝y TSL daje si´ zauwa˝yç spadek dynamiki
sprzeda˝y. Wynika to moim zdaniem
z dwóch istotnych czynników. Pierwszy – zwiàzany jest z pierwotnym podzia∏em rynku. Taki podzia∏ zosta∏ dokonany. Oznacza to, ˝e dynamika rynku w oferowanych przez firmy tradycyjnych i prostych us∏ugach b´dzie
zdecydowanie ni˝sza i w wi´kszym

stopniu b´dzie powiàzana z tempem
wzrostu gospodarczego. Gospodarka
prze˝ywa okres stabilizacji, ale równie˝ uporzàdkowania. Coraz trudniej
dostaç si´ na rynek TSL, co spowodowane jest wzrostem barier dost´pu.
Najlepsze firmy oferujà swoim klientom coraz wi´cej wartoÊci dodanej po
relatywnie niskiej cenie. Szczególnie
dynamicznie rozwijajà si´ firmy o profilu logistycznym. JednoczeÊnie bariery wyjÊcia z rynku sà zró˝nicowane,
uzale˝nione od zakresu us∏ug. Na rynku widoczne sà w du˝ej mierze znane
firmy, w niewielkim zakresie – wchodzà nowe. Wi´kszoÊç utrzymuje si´,
choç na ogó∏ traci pozycj´ w stosunku
do poprzedniego roku. Coraz ni˝szà
dynamik´ sprzeda˝y majà du˝e firmy,
co nie jest szczególnie zaskakujàce.
Drugi czynnik wynika bezpoÊrednio ze
spadku koniunktury gospodarczej.
Jest to szczególnie widoczne w przypadku firm prowadzàcych dzia∏alnoÊç
produkcyjnà.

Nadal na rynku TSL panuje atmosfera
konfrontacji cenowej, choç mo˝na
uznaç, ˝e przy wy˝szym poziomie jakoÊciowym.

Analiza strony poda˝owej rynku
TSL
Na rynku dzia∏a kilkanastu znaczàcych operatorów logistycznych o zasi´gu krajowym i mi´dzynarodowym
oraz kilkudziesi´ciu o zasi´gu lokalnym. Cz´Êç przedsi´biorstw zosta∏a
stworzona na bazie kapita∏u polskiego, a nast´pnie wykupiona przez zagranicznego inwestora. Powy˝szy proces ciàgle trwa. Cz´Êç – dzia∏a w oparciu o polski kapita∏ i cz´Êç – na bazie
kapita∏u zagranicznego. Na 72 analizowane przedsi´biorstwa1 13 dysponuje
kapita∏em zagranicznym, a 17 – kapita∏em mieszanym. Pozosta∏e firmy (42)
dzia∏ajà w oparciu o polski kapita∏.
Wed∏ug moich wyliczeƒ najwy˝szà dy-

Wykres 1.
èród∏o: badania w∏asne

1 Ranking firm transportowo-spedycjno-logistycznych 2002 z komentarzem H. Brdulak, w: Logistyka Transport Spedycja nr 2/2002, Rzeczpospolita z dn.
27.06.2002.
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transportowo-spedycyjno-logistyczne
(ok. 80%), to wielkoÊç ca∏ego rynku
mo˝na wyceniç na ponad 20 mld z∏.
Powy˝sze wielkoÊci majà jednak charakter szacunkowy i w zwiàzku z powy˝szym nale˝y podchodziç do nich
ostro˝nie.
Coraz wi´cej firm jako g∏ówne êród∏o przychodów podaje us∏ugi logistyczne. Nadal istnieje niejednoznacznoÊç co do zawartoÊci powy˝szego poj´cia. Generalnie mo˝na przyjàç, ˝e sà
to dzia∏ania oparte o rozleg∏à sieç informatycznà, pozwalajàce na integraWykres 2.
cj´ z systemem informatycznym klientów i dostawców i w ten sposób zaPrzychód
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w tym m.in.: badaniu rynku, analizo69,71
waniu uwag na temat us∏ug w celu
lepszego dopasowania ich do ponamik´ sprzeda˝y wykazujà firmy z ka- przedsi´biorstwa. W kontekÊcie spadtrzeb klientów czy te˝
pita∏em zagranicznym (5 w pierwszej ku pozycji konkurencyjnej ca∏ej pol- • dokonywania p∏atnoÊci.
„10”), co mo˝e oznaczaç, i˝ dop∏yw skiej gospodarki zmiana nastawienia
mi´dzynarodowego know-how po∏à- przedsi´biorstw do podawania swoich
Celem dzia∏alnoÊci logistycznej jest
czony z umiej´tnoÊciami i znajomo- rzetelnych danych finansowych powin- obni˝enie kosztów funkcjonowania
Êcià zasad dzia∏ania na polskim rynku na przyczyniç si´ do zwi´kszenia prze- przedsi´biorstw na rynku poprzez
daje wymierne efekty finansowe w po- widywalnoÊci i przejrzystoÊci ekono- przej´cie wykonania cz´Êci czynnoÊci,
staci ekspansji, jednak nie pozwala na micznej.
które nie sà kluczowe dla firmy, przez
wyciàgni´cie wniosku co do rentowoperatora logistycznego bàdê te˝ innà
noÊci powy˝szych dzia∏aƒ.
Analizowane firmy generowa∏y firm´, która je Êwiadczy (third party loPierwsza dziesiàtka firm z rankingu w 2001 r. sprzeda˝ w wysokoÊci prawie gistic) przy zapewnieniu wysokiego pozosta∏a zaprezentowana na wykresie 1. 5,5 mld z∏ (w 2000 r. – 4,7 mld z∏, ziomu jakoÊci.
a w 1999 r. – 3,4 mld z∏). Oznacza to
Cz´Êç firm (22) unika podawania wzrost sprzeda˝y o 17% w stosunku do
Dobra firma logistyczna powinna
wskaênika rentownoÊci, traktujàc go 2000 r. (w stosunku do 1999 r. – wzrost równie˝ przyspieszaç obieg towarów
jako informacj´ poufnà. Niektórzy wyniós∏ 38%). Dynamika rynku zosta∏a w gospodarce, a tym samym zamian´
uznajà równie˝, ˝e dzia∏alnoÊç zyskow- zaprezentowana na wykresie 2.
towaru na gotówk´. Jednym z istotna ma charakter wstydliwy. Moim zdanych obszarów jej dzia∏ania jest analiza
niem Êwiadczy to zdecydowanie
Z powy˝szych porównaƒ mo˝na wy- procesów biznesowych partnera i doo umiej´tnoÊci prowadzenia biznesu ciàgnàç wniosek, ˝e dynamika rynku pasowanie si´ do tych procesów przy
w warunkach gospodarki rynkowej, spad∏a w ciàgu ostatnich 2 lat ponad jednoczesnej próbie ich skracania. Zajednak firmy majà opory w rzetelnym dwukrotnie, znacznie jednak przekra- rzàdzanie logistyczne stanowi wysokà
t∏umaczeniu tego faktu (osiàgania zy- cza tempo wzrostu PKB w tym okresie wartoÊç dodanà z punktu widzenia zlesku) swoim klientom. Trudno wyobra- oraz tempo wzrostu wi´kszoÊci ceniodawcy, jak równie˝ uczestników
ziç sobie wiarygodnoÊç oferty przed- bran˝. JednoczeÊnie rynek w ciàgu 2 ca∏ego ∏aƒcucha dostaw.
si´biorstwa, które w d∏u˝szym czasie lat zwi´kszy∏ si´ prawie dwukrotnie.
osiàga straty. Równie˝ unikanie poda- Je˝eli za∏o˝ymy, ˝e mimo wzrostu tenWi´kszoÊç firm postrzega zatem
wania powy˝szej informacji stawia pod dencji do outsourcingu nadal znaczà- szans´ w budowaniu swojego wizerunznakiem zapytania wiarygodnoÊç ca cz´Êç firm posiada w∏asne dzia∏y ku jako operatora logistycznego.
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