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UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY
Wyniki programu badawczego ogłoszone zostaną podczas
uroczystej Gali Logistyki, Transportu, Produkcji
Warszawa, 8 grudnia 2016, Hotel Sofitel Victoria.
Laureaci poszczególnych kategorii uzyskają prawo do firmowania
swoich produktów godłem “Produkt Innowacyjny 2016”.

Zgłoś udział na: www.eurologistics.pl
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Cyfrowy
wyścig
Około 40% ludzi na świecie ma dostęp do internetu. W 1995 r. zaledwie 1% populacji świata
korzystał z tego narzędzia. W 2005 r. już miliard ludzi miało do niego dostęp, a przez kolejnych dziesięć lat liczba ta zwiększyła się do
5 miliardów. Internet wyparł tradycyjny biznes
i spowodowa – szczególnie w handlu – że odbywa się on ponad granicami. Czy tego chcemy, czy
nie – technologie cyfrowe zaczynają dominować
nad metodami konwencjonalnymi. Fotografia, muzyka, telekomunikacja, a nawet human
resources odbywają się już przy użyciu elektronicznych platform. Według wyników badań
Global Center for Digital Business Transformation, do 2020 r. cyfryzacja może wyprzeć
z rynku ok. 40% firm mających obecnie silną pozycję w swoich sektorach. Cyfrowa rewolucja spowodowała, że z listy Fortune 500, od 2000 r., zniknęła ponad połowa firm.
Softwarowa rewolucja dzieje się na naszych oczach i zjada po kolei typowy biznes. W najbliższych latach odbywać się będzie dramatyczna walka między tradycyjnymi firmami
a tymi napędzanymi przez software. I, co istotne, softwarowe biznesy nie wymagają wcale
wielkich nakładów inwestycyjnych i budowy infrastruktury, dlatego będą powstawać coraz szybciej. Za to, jeśli już się powiodą, odnoszą spektakularny sukces w skali globalnej.
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian, która z jednej strony otwiera nowe możliwości w tworzeniu modeli biznesowych, ale z drugiej
niesie niepewność i ryzyko. Łańcuchy dostaw są jedną z dziedzin, w której digitalizacja
odbyła się najszybciej i przyniosła najbardziej spektakularne efekty. Dlatego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy współpracy Wydawnictwa Eurologistics otwiera właśnie
nabór na kursy dokształcające przygotowujące menedżerów do cyfrowej transformacji.
Jeśli bowiem powstają nowe firmy, to będą potrzebowały kadr, które potrafią funkcjonować nie tylko we własnych firmach, ale także w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.
Sprawni i efektywni liderzy w trwającym wyścigu w cyfrowym świecie biznesu muszą
znać możliwości, jakie niesie software, być elastyczni, zdolni do współpracy i współtworzenia projektów oraz potrafić analizować zbiory danych i łączyć je z kreatywnym myśleniem. Jeśli firmy biorą udział w cyfrowym wyścigu współczesnego świata, to – nie ma
wyjścia – w tym wyścigu muszą uczestniczyć także kadry.
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PRENUMERATA
Magazyn Eurologistics przeznaczony jest dla menedżerów zarządzania łańcuchem dostaw. Prenumerując Eurologistics, otrzymujesz dostęp do
zawsze aktualnych i unikatowych wyników badań rynku logistyki oraz publikacji opartych na praktycznych doświadczeniach menedżerów logistyki,
innowacyjnych rozwiązaniach, a także dowiesz się, kto, dlaczego i z kim buduje łańcuch wartości.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem:
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DHL Express otworzył w Pyrzowicach
terminal przesyłek kurierskich

Optymalne zarządzanie wózkami

F

D

HL Express uruchomił międzynarodowy lotniczy
terminal kurierski w Pyrzowicach.

Nowy terminal DHL Express należy do najnowocześniejszych
tego typu obiektów, pełniąc jednocześnie funkcję service center do obsługi ekspresowych przesyłek międzynarodowych oraz
sortowni dla międzynarodowych przesyłek lotniczych (gateway). Wraz z pracownikami biurowymi oraz kurierami gateway
zatrudnia ogółem 126 osób.
Terminal wraz z terenem przyległym zajmuje ogółem powierzchnię prawie 1 ha. Zaplecze magazynowe wykorzystuje
powierzchnię 2800 m2, z kolei na część biurową, zaadaptowaną
według koncepcji activity based working przeznaczono 377 m2.
Nowy obiekt wyposażony jest w dwa tzw. fingery, umożliwiające bezpośredni załadunek aut kurierskich (tzw. direct loading).
Łączna liczba załadowczych bram kurierskich wynosi 40,
z możliwością rozbudowy w przyszłości do 60.

10 lat Dachser w Polsce

D

achser, jeden z wiodących dostawców usług logistycznych, podsumował dekadę działalności
w Polsce.
Pierwszy krajowy oddział międzynarodowego dostawcy usług
logistycznych rozpoczął działalność w 2006 roku w Strykowie
na bazie przejętej spółki Graveleau. Przez 10 lat polski Dachser
przewiózł 5 624 504 przesyłki o łącznej wadze 2 297 640 ton,
realizując dostawy z i do 118 krajów na całym świecie. Obecnie firma realizuje transport poprzez 58 linii importowych i 46
eksportowych, a jej celem jest uruchomienie bezpośrednich połączeń z Polski do wszystkich krajów europejskich. Ale Dachser
to nie tylko Europa, to również obecność na innych kontynentach, takich jak m.in. USA, Chiny, Indie, Brazylia, RPA, Tajwan,
Korea czy Meksyk. Dla polskich klientów ważna jest doskonała
integracja sieci drogowej z oddziałami firmy na całym świecie.
Właśnie dzięki temu firma może oferować dobre rozwiązania
w zakresie spedycji lotniczej, drobnicy morskiej i przewozów
całokontenerowych.

irma Crown, producent wózków magazynowych,
zintegrowała swój flagowy system zarządzania flotą
InfoLink z programem do optymalizacji kosztów FleetSTATS. Dzięki temu stworzono kompleksowe narzędzie,
które dostarcza w czasie rzeczywistym szczegółowych
informacji na temat wydajności floty i jednocześnie
kosztach eksploatacyjnych, pozwalając firmom stale
doskonalić swoje wyniki operacyjne.
Podczas, gdy system zarządzania flotą InfoLink wykorzystuje
intuicyjny interfejs użytkownika, aby w przejrzysty sposób dostarczyć ogromne ilości przydatnych informacji na temat wózków widłowych i ich operatorów, FleetSTATS udostępnia i analizuje całkowite wydatki ponoszone na ich utrzymanie i wynajem.
System wyposażono w funkcję elektronicznego monitorowania
części zamiennych i możliwości wezwania serwisu, dzięki czemu
proces ten może być zarządzany jeszcze szybciej i bardziej precyzyjnie. Dzięki przyjaznej dla użytkowników prezentacji analizowanych danych, menedżerowie mogą śledzić każdy aspekt
operacji magazynowych – od pojedynczych wózków widłowych
do floty jako całości. Przykładowo system wykrywa przyczyny
dokonywanych napraw i ponadprzeciętne zużycie części zamiennych lub eksploatacyjnych. Dzięki temu menedżerowie mogą
szybko zidentyfikować potencjalne obszary do optymalizacji, podejmować odpowiednie działania naprawcze, zmniejszyć koszty
serwisowe i poprawić ogólną wydajność floty.
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Ruchomy magazyn narzędzi
z regałami przejezdnymi

ID Logistics operatorem dla
Norauto Polska

P

romag S.A. opracował i wdrożył w firmie Autoneum Poland autorskie rozwiązanie regałów paletowych przejezdnych. Nowatorska realizacja została
wybrana najlepszym projektem Kaizen w Europejskiej
Grupie Biznesowej koncernu i będzie wdrażana w kolejnych magazynach należących do tego szwajcarskiego przedsiębiorstwa.
Promag S.A. przeprowadził gruntowną modernizacją magazynu buforowego firmy Autoneum Poland w Katowicach, w którym składowane
są formy do pras. Przed reorganizacją wszystkie formy składowane
były na posadzce, co utrudniało do nich dostęp, zabierało potrzebną
przestrzeń magazynową a także zwiększało prawdopodobieństwo
uszkodzenia narzędzi. Promag wdrożył regały paletowe przejezdne
PHR. Nowatorskie rozwiązanie polega na tym, że regały przesuwają
się na szynach jezdnych w układzie równoległym – w taki sposób, że
operator wózka, który chce pobrać formę otrzymuje dostęp tylko do
pojedynczej kolumny regału, a nie do całych rzędów regałowych – tak
jak ma to miejsce w standardowych rozwiązaniach tego typu.
Dzięki takiej modyfikacji udało się nie tylko zwielokrotnić powierzchnię magazynową, ale też zdecydowanie przyspieszyć operacje pobierania narzędzi.
Autoneum Poland jest jednym z 50 oddziałów koncernu Autoneum działającego w 20 krajach na całym świecie. Firma produkuje lekkie wielofunkcyjne materiały, komponenty i systemy ochrony przed dźwiękiem
oraz temperaturą dla prawie wszystkich koncernów samochodowych.
Sukces wdrożenia regałów sprawił, że jeszcze w tym roku uruchomiony
zostanie w Polsce drugi, większy magazyn Autoneum oparty na innowacyjnym rozwiązaniu Promag S.A. Autorskim pomysłem polskiej firmy
zainteresowały się także zagraniczne oddziały szwajcarskiej spółki.

Hellmann Worldwide Logistics otworzył
oddział w Warszawie

F

irma ID Logistics od początku października 2016
roku rozpoczęła współpracę z Norauto Polska, ogólnopolską siecią sklepów motoryzacyjnych i serwisów
samochodowych.
Do zadań ID Logistics należy kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi i transportowymi, związanymi z realizacją zamówień i zaopatrzeniem 19 Centrów Samochodowych
Norauto, działających w całej Polsce. Ponad 2500 różnych rodzajów artykułów i akcesoriów samochodowych, sprzedawanych
w centrach Norauto, składowanych będzie na powierzchni wyodrębnionej w magazynie w Mszczonowie. Towary dostarczane
będą tu bezpośrednio przez lokalnych producentów i dostawców
oraz z centralnego magazynu Norauto we Francji. ID Logistics
odpowiada za przygotowanie i dystrybucję zamówień do punktów sprzedaży. Do zadań ID Logistics należeć będzie także zarządzanie depozytem opon samochodowych, przekazywanych
przez klientów Norauto Polska w ramach tzw. przechowalni
sezonowej. Sprawną obsługę magazynową zapewni dedykowany
zespół specjalistów ID Logistics.
ID Logistics będzie zarządzał obsługą magazynową w oparciu
o system WMS Infolog. Istotne znaczenie miało więc sprawne
zintegrowanie systemu ID Logistics z wewnętrznym systemem
SAP, stosowanym przez Norauto Polska. W pracach uczestniczyli specjaliści z działu rozwoju Grupy ID Logistics z Francji oraz
Norauto Francja.

H

ellmann Worldwide Logistics Polska otworzył nowy
oddział spółki w Warszawie, którego siedziba mieści się w Komorowie.
Oddział dysponuje magazynem klasy A+ o powierzchni operacyjnej 9820 m2, 23 rampami przeładunkowymi, systemem
zabezpieczenia przeciwpożarowego ESFR, oświetleniem LED
podzielonym na 7 stref automatycznych (5 stref sterowanych
czujnikiem ruchu w regałach, 2 pozostałe w zależności od
natężenia światła na powierzchni crossdock) oraz biurami
z odpowiednim zapleczem socjalnym dla pracowników i kierowców. Oddział Warszawa oferuje usługi dystrybucji europejskiej, logistyki oraz obsługi celnej.
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Speed Docking 2016

Z

akończyła się druga polska edycja badania Speed Docking, zorganizowanego przez ECR Polska.
W badaniu mierzono czas wyładunku w centrach dystrybucyjnych. Najkrótsze czasy osiągnięto w centrum
dystrybucji Kaufland Polska Markety w Woli Krzysztoporskiej i Jeronimo Martins Polska w Rudzie Śląskiej.
W tegorocznym badaniu Speed Docking wzięło udział sześciu producentów (Coca-Cola Hellenic, Danone, Kompania Piwowarska,
Mars, Nestle, Pepsico), trzech dostawców usług logistycznych (Raben, Schenker, FM Logistic) i osiem sieci handlowych (Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Lidl, Makro, Tesco, Żabka). W okresie
od 16 marca do 24 maja zmierzono czas rozładunku łącznie 12 773
dostaw w 38 centrach dystrybucyjnych. Średni czas rozładunku,
który wyniósł 2,36 h, jest nieco wyższy niż w 2015 r. W porównaniu do innych krajów biorących udział w badaniu, większy był
przeciętny rozmiar dostawy w Polsce, który wyniósł 22,9 palety,
i jest porównywalny do rezultatów z wiodącej prym Holandii.
Speed Docking to badanie mające charakter pozytywnego współzawodnictwa, polegające na mierzeniu i porównywaniu całkowitego czasu rozładunku ciężarówek w centrach dystrybucji (DC)
od momentu przekroczenia bramy do opuszczenia centrum
(from gate to gate). Odbywa się ono równolegle w kilku krajach.
Od pierwszej edycji w 2012 r. zmierzono ponad 250 000 dostaw
w ponad 1000 DC w sześciu krajach.

Napoleon przybywa do Bydgoszczy

Stena Line zwiększa powierzchnię
ładunkową na Morzu Północnym

W

odpowiedzi na rosnący popyt na połączenia
z Rotterdamu (porty Europoort oraz Hook
van Holland) do Wielkiej Brytanii, Stena Line
zwiększa powierzchnię ładunkową i wprowadza
drugi statek na linii Europoort-Killingholme.
Pierwsze wypłynięcie nowej jednostki typu ro-ro o nazwie
Caroline Russ zostało zaplanowane na 31 października br.
Statek będzie kursować trzy razy w tygodniu pomiędzy Holandią (Europoort) i Wielką Brytanią (Killingholme). Caroline
Russ dołączy do Stena Scotia obsługującej linię Europoort-Killingholme od września 2014, obok Stena Transit i Stena
Transporter, które pływają na linii Hoek van Holland-Killingholme. Częstotliwość na trasie Rotterdam-Killingholme
zwiększy się więc do sześciu wypłynięć w tygodniu w każdym z kierunków.

P

anattoni Europe buduje centrum logistyczne dla
firmy Carrefour Polska. Inwestycja o charakterze
BTS będzie liczyć ponad 38 000 mkw. i powstanie
w Bydgoszczy.
Będzie to piąte centrum dystrybucyjne tej sieci w Polsce. Część
magazynowa centrum podzielona została na różne strefy kontroli
temperaturowej. W chłodni, która zajmie ok. 9000 mkw., z układem
chłodzenia opartym na instalacji amoniakalnej oraz z dodatkową
izolacją dachu, mięso i nabiał przechowywane będą w temp. 0-2°C,
a owoce i warzywa 4-7°C. Dodatkowo, regały magazynowe będą
przystosowane do wysokiego składowania, a także do składowania
towarów niebezpiecznych (ADR). Cały obiekt wyposażono w oświetlenie LED. Strefa ładowania zapewni miejsce dla około 96 sztuk
wózków widłowych, a zewnętrzny parking – 40 miejsc dla samochodów ciężarowych oraz 123 miejsca dla samochodów osobowych.
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Magazyn Zalando w Gryfinie
Powstaje taksówka przyszłości

Z

alando, wiodąca platforma modowa w Europie,
rozpoczęła budowę międzynarodowego centrum
logistycznego w Gryfinie pod Szczecinem.

J

Razem z firmą Goodman, Zalando stworzy obiekt o powierzchni
130 tys. mkw. Obsługę magazynu firma powierzyła Fiege, który
zatrudni w nowej lokalizacji około tysiąca osób. Pierwsze przesyłki opuszczą magazyn pod koniec lata 2017 roku. Zalando nieustannie poszerza swoją sieć logistyczną m.in. poprzez otwarcie
w grudniu 2015 roku pierwszego międzynarodowego centrum
logistycznego w Stradelli, we Włoszech, oraz rozpoczęcie budowy czwartego centrum logistycznego w Niemczech, w Lahr,
na południu kraju. Z kolei nowy, międzynarodowy magazyn
Zalando pod Paryżem zostanie oddany do użytku w przyszłym
roku. Firma miesięcznie dostarcza kilka milionów przesyłek do
klientów w 15 europejskich krajach. W ciągu ostatniego roku
Zalando zyskało aż 3 miliony nowych klientów. – Cieszymy się,
że nasze kompetencje z zakresu obsługi branży modowej umożliwiły nam rozszerzenie współpracy z naszym partnerem – powiedział Piotr Kohmann, CEO Fiege Polska.

Toyota prowadzi prace nad taksówką nowej generacji, która
będzie odzwierciedlać ducha japońskiej gościnności i przyczyni się do podniesienia jakości życia w miastach. Nowy pojazd,
który ma trafić na rynek już w przyszłym roku, zapewniać
będzie większą wygodę pasażerom, a szczególnie osobom starszym, rodzinom z dziećmi i zagranicznym turystom. W rejonie aglomeracji tokijskiej partnerzy prowadzić będą działania
związane z rozwijaniem nowych technologii zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów. Obejmować będą one m.in. wykorzystanie taksówek do gromadzenia i informacji o ruchu
drogowym, które po przeanalizowaniu posłużą rozwijaniu
koncepcji automatycznego prowadzenia pojazdów Toyota Mobility Teammate oraz współpracę w dziedzinie nowatorskich
rozwiązań biznesowych związanych ze zautomatyzowanym
prowadzeniem pojazdów w oparciu o Mobility Teammate.

The Fresh Connection Global
Challenge 2016 rozstrzygnięty

apońska branża taksówkowa i Toyota nawiązały
współpracę w celu stworzenia japońskiej taksówki
przyszłości.

W

rozegranym 23 września finale światowych
zawodów w zarządzaniu łańcuchem dostaw
w Miami triumfowała drużyna TCS z Pakistanu. Ich
ostateczny wynik to 38,4% ROI.
Do światowego finału przystąpiło 11 drużyn z Brazylii, Pakistanu,
Polski, Rosji, Chin, Francji, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Turcji oraz
Wielkiej Brytanii. Rywalizacja odbyła się w pięciu rundach, z których
pierwsza była rozgrzewkową. Niespodziankami, czyli elementami,
które nie występują w tradycyjnej rozgrywce na symulatorze, były
licytacja maszyny do linii napełniania wśród uczestników finałów
oraz narzucenie negocjacji działom zakupów dotyczących parametrów
kontraktu na pulpę pomarańczową: im więcej zespołów doszłoby do
porozumienia, tym większy rabat cenowy był możliwy do osiągnięcia.
Mistrz Świata otrzymał nagrodę w postaci bezpłatnego tygodniowego kursu Executive Supply Chain Course na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, USA, o wartości 4500 dolarów na
jednego uczestnika.

14 EURO LOGISTICS

NEWSY

Z ROHLIG SUUS Logistics
do Kazachstanu

R

OHLIG SUUS Logistics dostrzegł potencjał rozwoju
Kazachstanu, jednego z najszybciej rozwijających
się państw w Azji Centralnej i w związku z tym zapewnia swoim klientom szeroką ofertę połączeń transportowych do tego kraju.
Firma od lat obsługuje regularne połączenia do Kazachstanu w zakresie
transportu kolejowego (wagony towarowe oraz dwudziesto i czterdziesto stopowe kontenery), drogowego (całopojazdowego i drobnicowego)
oraz frachtu lotniczego. Oferta operatora obejmuje również pełną obsługę odpraw celnych we własnej agencji celnej oraz obsługę realizacji
wielostronnych transakcji i neutralizacji dokumentów handlowych.
ROHLIG SUUS Logistics realizuje stałe połączenia do głównych miast,
leżących w obrębie całego kraju, takich jak: Ałmata, Astana, Pawłodar,
Karaganda, Aktobe, Pietropawłowsk, Uralsk, Atyrau czy Kokszetau.
Kazachstan pozostaje jednym z bardziej perspektywicznych rynków
Azji i odznacza się dużą chłonnością oraz zróżnicowaniem potrzebnych produktów. Kluczowe grupy towarów, obsługiwanych przez operatora w transportach do Kazachstanu stanowią produkty z branży automotive, wyroby spożywcze, takie jak np. głęboko mrożone mięso, czy
materiały budowlane (w tym chemia budowlana), których rozwijający
się dynamicznie rynek kazachski bardzo potrzebuje. Ponadto tamtejsi
konsumenci cenią polskie produkty wyposażenia wnętrz (m.in. płytki
ceramiczne czy armaturę), które nie ustępują jakością towarom z innych krajów europejskich ale są w stosunku do nich konkurencyjne
cenowo. Polska importuje natomiast duże ilości pszenicy twardej potrzebnej do produkcji makaronów i innych towarów przetworzonych.

PEKAES na jedwabnym szlaku

FM Logistic sponsorem Click&Truck

P

rzy wsparciu firmy FM Logistic we Francji powstał
start-up, którego celem jest ułatwienie współpracy między małymi i średnimi firmami produkcyjnymi
a przewoźnikami drogowymi.
We Francji ponad 20% potencjału przewozowego oferowanego przez
małe i średnie firmy przewozowe nie jest wykorzystywane. Jednocześnie wiele małych i średnich firm produkcyjnych ma problem
ze znalezieniem odpowiedniego partnera do przewozu niewielkich
ładunków. Przesłanki te doprowadziły do utworzenia Click&Truck,
pierwszej platformy B2B, łączącej w czasie rzeczywistym potrzeby
transportowe producentów z dostępnością przewoźników.
We Francji istnieje niemal 40 tys. firm transportowych, z czego 90%
zatrudnia poniżej 10 pracowników i muszą one na co dzień stawiać
czoła problemowi optymalizacji przewożonych ładunków. Aktualnie
ponad 20% przejazdów realizowanych przez nie to tzw. puste przejazdy. Click&Truck to pomysł bazujący na koncepcji uzupełniania
się korzyści i potrzeb obydwu stron. Dzięki potężnej wyszukiwarce
platforma umożliwia kojarzenie w czasie rzeczywistym zapytań
i ofert dotyczących usług transportowych.
Platforma Click&Truck znajduje się obecnie w fazie testów pilotażowych, rozpoczętych pod koniec lata 2016 roku i odbywających się
w trzech regionach Francji: Hauts de France, Île-de-France i Rhône-Alpes-Auvergne. Pierwsze wnioski z testów zostaną opublikowane
jeszcze w październiku.

P

EKAES gościł w swojej centrali w Błoniu oficjalną
delegację Samorządu Ningbo, jednego z najbardziej rozwijających się regionów Chin.
Spotkanie miało na celu omówienie perspektyw i planów rozwoju
współpracy z PEKAES w zakresie drobnicy kolejowej na trasie
Chiny-Europa-Chiny. Dzięki partnerstwu z Ningbo Westrail Supply Chain Management Ltd, klienci PEKAES zyskują kompleksową usługę, która łączy w sobie spedycję kolejową, obsługę magazynową, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, stając się
znakomitą alternatywą dla transportu morskiego i lotniczego. To
zupełnie nowy produkt o takiej kompleksowości w portfelu usług
PEKAES – do tej pory oferowany tylko przez nielicznych operatorów logistycznych w Polsce.
PEKAES nie tylko przywozi kontenery z Chin do Polski. Przesyłki
te są wysyłane dalej na terenie Europy – do Litwy, Czech, Niemiec, Francji, Włoch, Węgier, Rumunii, Finlandii czy Szwecji.

Katedra Transportu przy Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
we współpracy z Eurologistics
ogłasza nabór na I. edycję kursu dokształcającego:

NOWE MODELE BIZNESOWE W GOSPODARCE CYFROWEJ
NEW BUSINESS MODELS IN THE DIGITAL ECONOMY

Termin rozpoczęcia:
Warunki przyjęcia:
Cel studiów:

listopad 2016 r.
posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (licencjata, inżyniera, magistra)
•
•

Organizacja zajęć:

•
•
•
•

Zagadnienia ujęte
w ofercie programowej:

Zakończenie kursu:

Kontakt:

•
•
•
•
•
•
•

przekazać aktualną wiedzę, która pozwoli słuchaczom podjąć nowe zadania w epoce
upowszechniania technologii cyfrowych
zaprezentować nowe metody pracy w gospodarce sieciowej.
tylko dwa jednodniowe (sobotnie) zjazdy, podczas których wykłady wygłoszą uznani profesorowie
nauk ekonomicznych i technicznych oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej
pozostałe zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem nowoczesnych form internetowych,
w godzinach dogodnych dla słuchaczy
podczas warsztatów będą stworzone warunki dla pracy (online) w małych grupach, aby poznać
i opanować przykładowe rozwiązania IT udostępniane w formule SaaS, a także narzędzia
projektowania nowych modeli biznesowych
jedno z webinariów prowadzone przez lektorów języka angielskiego będzie poświęcone weryfikacji
znajomości nowych pojęć wprowadzonych w erze cyfryzacji gospodarki i używanych
w międzynarodowym biznesie oraz weryfikacji stosowania polskich odpowiedników tych pojęć.
Czwarta Rewolucja Przemysłowa (Industry 4.0)
Wywrotowe innowacje (Disruptive Innovations)
Sieci wirtualne (Cyber Networks)
Gospodarka dzielenia się (Sharing Economy)
Cyfryzacja łańcuchów dostaw (Supply Chain Digitalisation)
Nowe modele biznesowe (New Business Models)
Software as a Service (SaaS)
Łącznie 36h dydaktycznych.

Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu wydanego
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Wydawnictwo Eurologistics
ul. Kubackiego 29 A; 62-002, Suchy Las k/Poznania
Adrianna Adamska, tel. (61) 892 63 60, mobile: 515 160 505
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail:
adrianna.adamska@eurologistics.pl
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Cyfrowa transformacja

Szansa czy ryzyko
Cyfryzacja biznesu przestała być sposobem na zdobycie
przewagi konkurencyjnej, a stała się czynnikiem decydującym o utrzymaniu się na rynku.

D

igitalizacja jest postrzegana na rynku jako rewolucja, która
wpływa na wszystkie sektory gospodarki. Obecnie jednak
tylko 41 proc. polskich firm ma opracowany strategiczny plan
biznesowy i inwestycyjny transformacji cyfrowej. Jeszcze mniej,
bo tylko 36 proc., posiada jasno określony plan operacyjny, a do
wdrażania i monitorowania jego etapów gotowych jest zaledwie
29 proc. organizacji.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przed Deloitte Digital,
decydując się na przeprowadzenie transformacji cyfrowej, polskie
firmy zbyt często liczą na natychmiastowe korzyści finansowe,
podczas gdy nie mniej ważną kwestią jest budowanie pogłębionych relacji z klientami, które mają szansę zapewnić firmie sukces i przychody w długiej perspektywie.
Transformacja cyfrowa to kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii
cyfrowych. W centrum tego procesu znajduje się klient i jego potrzeby, które wymagają od organizacji zmiany dotychczasowego
podejścia do odbiorców swoich produktów i usług. – Respondenci
badania słusznie zauważyli, że technologie cyfrowe wpływają na
poprawę efektywności organizacji. Na ten aspekt w swoich odpowiedziach zwróciło uwagę 58 proc. ankietowanych. Z drugiej
strony w dalszym ciągu wiele firm nie docenia znaczenia postępującej cyfryzacji w kontekście budowania i utrzymania relacji
z klientami. Wagę tego czynnika podkreśliła tylko niespełna jedna czwarta badanych – mówi Daniel Martyniuk, dyrektor w Deloitte Digital.
Uczestnicy badania byli również pytani o to, jak postrzegają
transformację cyfrową, czy widzą w niej szansę, czy raczej zagrożenie dla swojej organizacji. Odpowiedzi rozłożyły się dość równomiernie, choć lekką przewagę zyskało wskazanie na to drugie.

Było ono szczególnie widoczne wśród osób na stanowiskach decyzyjnych. – Rewolucja technologiczna nieodwracalnie zmieniła
i wciąż zmienia dotychczasowe modele biznesowe, tradycyjne
łańcuchy wartości oraz od lat funkcjonujące procesy i struktury
organizacyjne. Aż 95 proc. przedstawicieli polskich firm zgadza
się ze stwierdzeniem, że rewolucja cyfrowa wpłynie na wyniki ich
organizacji. Częściej jednak postrzegają ten wpływ jako ryzyko
niż jako możliwy do wykorzystania potencjał – wyjaśnia Stefan
Nowak, dyrektor w Deloitte Digital.
Strategiczne myślenie
Badanie Deloitte Digital pokazało, że 51 proc. firm w Polsce posiada wizję transformacji cyfrowej, a około jedna czwarta ma już
nawet opracowaną strategię jej przeprowadzenia (28 proc.). Świadomość potrzeby posiadania wizji i strategii jest dużo bardziej
widoczna u członków zarządów i kadry zarządzającej (60 proc.)
niż u pracowników niższego szczebla. – Polskie firmy rozumieją
konieczność przeprowadzenia u siebie transformacji cyfrowej, ale
tylko 41 proc. z nich ma już przygotowany plan biznesowy i inwestycyjny w tym zakresie. Jeszcze mniej, bo nieco ponad jedna
trzecia, posiada określony plan operacyjny, a gotowych do wdrażania i monitorowania jego etapów jest zaledwie 29 proc. organizacji. To pokazuje, że biznes w Polsce myśli o transformacji raczej
w kontekście przyszłości, aniżeli teraźniejszości – mówi Daniel
Martyniuk, dyrektor w Deloitte Digital.
Warty podkreślenia jest fakt, że o transformacji cyfrowej w polskich firmach rozmawia się przede wszystkim na poziomie kadry
zarządzającej. Aż 59 proc. respondentów uważa, że nie są w tym
temacie należycie poinformowani lub że komunikacja w tym
zakresie trafia tylko do nielicznych osób w firmie. Jednocześnie

GOSPODARKA

dziewięciu na dziesięciu badanych wyraziło opinię, że właściwa
polityka komunikacyjna jest kluczowa dla powodzenia procesu
digitalizacji.
Jedna piąta decydentów uważa, że ich firmy nie są zaawansowane
technologicznie nawet w minimalnym stopniu. Wśród pracowników niższego szczebla odsetek ten wynosi 12 proc. Jednocześnie
stopień zaawansowania technologicznego – jako maksymalny
– wskazało jedynie 3 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej
i co dziesiąty pracownik zajmujący niższe stanowisko. Ten sam
odsetek ankietowanych określił swoje organizacje jako "cyfrowego trendsettera" na rynku, na którym działają. Jednocześnie do
grupy "naśladowców" zakwalifikowało swoje firmy 36 proc. decydentów i jedna piąta pracowników niższego szczebla.

Biznes w Polsce myśli
o transformacji raczej
w kontekście przyszłości
aniżeli teraźniejszości
Cyfrowe narzędzia
Cyfryzacja wiąże się między innymi z wdrażaniem nowych narzędzi, wspierających procesy sprzedaży, marketingu i komunikacji.
Wyniki badania Deloitte Digital pokazują, że polskie firmy starają
się korzystać z pełnego spektrum technologii cyfrowych, zarówno
wewnątrz firmy, jak i w zewnętrznych kontaktach z interesariuszami. W przypadku tych drugich, duże znaczenie mają przede
wszystkim media społecznościowe (69 proc. wskazań). Z kolei jeśli chodzi o technologie mobilne, to jedna czwarta respondentów
wykorzystuje je w procesach wewnętrznych, natomiast w pracy
z klientem używa je jedynie jedna piąta ankietowanych.
Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również z kosztami. Wielkość tych ostatnich uzależniona
jest oczywiście od rozmiaru firmy. W przypadku największych organizacji proces ten może kosztować nawet kilkanaście milionów
złotych. Jak deklaruje większość respondentów, proces transformacji planowany jest na okres od jednego do trzech lat. Dla ankietowanych liczą się głównie finansowe korzyści transformacji. – Na
ten aspekt uwagę zwróciło blisko 40 proc. naszych respondentów.
Jednocześnie jednak polskim firmom nieco umyka fakt, że działania związane z transformacją cyfrową powinny koncentrować
się na długoterminowych korzyściach płynących np. z pogłębienia
relacji z klientami. Wagę tego dostrzega tylko 8 proc. badanych.
Patrzenie na to, co się chce osiągnąć głównie przez pryzmat szybkich korzyści finansowych, jest myśleniem krótkowzrocznym
i pokazuje pewną niedojrzałość naszego rynku w porównaniu
z innymi gospodarkami – tłumaczy Daniel Martyniuk.
Polskie firmy muszą zrozumieć, że transformacja cyfrowa przestała być sposobem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej,
a stała się czynnikiem przesądzającym o tym, czy dane przedsiębiorstwo utrzyma się na rynku, czy nie. Cyfryzacja to nie tylko
postęp technologiczny, ale katalizator zmian biznesowych, społecznych, w centrum których znajduje się zaspokojenie szybko
zmieniających się potrzeb klienta.
■ Opracowała Alicja Kostecka
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Cyfrowa transformacja - strategia na przyszłość
czy pogoń za teraźniejszością?

85%

badanych chce pracować w organizacji, która jest zaawansowana technologicznie

74%

decydentów w organizacjach postrzega rewolucję cyfrową jako
zagrożenie

89%

badanych uważa, że właściwa
strategia komunikacji w zakresie
strategii cyfrowej jest kluczowa
dla jej powodzenia

21%

decydentów uważa, że ich firmy
nie są zaawansowane technologicznie nawet w minimalnym
stopniu

Zaawansowanie polskich firm w planowaniu
wdrożenia transformacji cyfrowej

41%

firm ma opracowany plan biznesowy i inwestycyjny

36%

firm ma określony docelowy
operacyjny model biznesowy,
do którego dąży transformacja
cyfrowa

29%

firm jest gotowych do wdrożenia
i monitorowania etapów transformacji cyfrowej

Źródło: Badanie Deloitte Digital – "Czy Twoja organizacja jest gotowa na cyfrową transformację?" www.deloitte.com/pl/dt2016

W badaniu Deloitte Digital wzięło udział ponad 150 przedstawicieli
polskich firm. Były to przedsiębiorstwa reprezentujące szeroką gamę
branż, różną wielkość oraz okres funkcjonowania na rynku. Najszerszy
zasięg badanie uzyskało w sektorze usług finansowych, jednak to branża TMT, produktów konsumenckich i usług profesjonalnych najbardziej
docenia znaczenie transformacji cyfrowej w biznesie.
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Cyfrowa transformacja łańcuchów dostaw

Gra o biznes w przyszłości
Czy firmy są przygotowane do transformacji cyfrowej biznesu, który prowadzą? Takie pytanie powinno dziś zadać sobie każde przedsiębiorstwo niezależnie od branży, kraju, w którym prowadzi biznes, czy miejsca w łańcuchu dostaw.
Cyfrowy świat przyśpiesza nieubłaganie. Szczególne znaczenie ma radykalny,
a w niektórych przypadkach "wywrotowy"
charakter zachodzących zmian. Co tydzień
na całym świecie publikowane są raporty
przedstawiające wyniki badań na temat
■ prof. Jana Pieriegud
cyfrowej transformacji, powstają coraz
Katedra Transportu SGH
to nowe pojęcia, prezentowane są wizje
dalszych zmian, które nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć ani
też przewidzieć ich skutków dla pojedynczego przedsiębiorstwa, nie
mówiąc o całym łańcuchu dostaw. Świadomość kadry kierowniczej
w tym zakresie rośnie, ale brakuje strategii oraz specjalistycznej
wiedzy praktycznej. Jak w takim razie zdobyć kompetencje cyfrowe?
Wszechobecna cyfryzacja
Hasło "cyfryzacja" zdominowało tegoroczne debaty na całym
świecie, w tym również w Polsce. Wyniki raportów, które powstają przy współpracy naukowców oraz ekspertów z firm konsultingowych i start-upów na całym świecie, wskazują na to, że
cyfryzacja w ciągu kilkunastu najbliższych lat zmieni wszystko.
Aby sprostać tym zmianom, podmioty funkcjonujące na rynku
muszą dokonać tzw. transformacji cyfrowej. Przejawem adaptacji
do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej w poszczególnych sektorach stały się m.in. koncepcje Przemysł 4.0, Motoryzacja 4.0 czy Logistyka 4.0.
Kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój gospodarki cyfrowej są obecnie m.in.:
❚❚Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) oraz Internet wszechrzeczy
(Internet of Everything – IoE),

❚❚wszechobecna łączność (hyperconnectivity),
❚❚aplikacje i usługi oparte na chmurze obliczeniowej (cloud computing),
❚❚analityka dużych zbiorów danych (Big Data Analytics – BDA) oraz
duże dane działające jako usługa (Big-Data-as-a-Service – BDaaS),
❚❚automatyzacja (automation) oraz robotyzacja (robotisation),
❚❚wielokanałowe (multi-channel) oraz wszechkanałowe (omni-channel) modele dystrybucji produktów i usług.
Cyfrowa transformacja jest szczególnym rodzajem zmiany organizacyjnej przedsiębiorstwa, sektora, łańcucha dostaw, a także
administracji publicznej oraz całych gospodarek. W raporcie pt.
"Digital Transformation" przygotowanym w 2011 roku przez MIT
Center for Digital Business oraz Capgemini, cyfrowa transformacja została określona jako wykorzystanie technologii cyfrowych
w celu radykalnej poprawy wydajności lub osiągnięć organizacji.
Cyfryzacja wpływa na trzy obszary organizacji:
❚❚kształtowanie relacji z klientami – zrozumienie potrzeb klientów,
wprowadzenie wielu kanałów komunikacji z klientem oraz wzbogacenie form samoobsługi,
❚❚procesy operacyjne – procesy wewnętrzne organizacji i środowisko pracy, a także mechanizmy monitorowania wydajności,
❚❚model działania organizacji – jakie produkty/usługi organizacja
dostarcza i na jakie rynki.
W raporcie przygotowanym w 2015 roku przez firmę konsultingową Roland Berger na zlecenie Federalnego Związku
Przemysłu Niemieckiego (BDI), na podstawie badania kluczowych dla niemieckiej i europejskiej gospodarki sektorów, zidentyfikowane zostały cztery dźwignie procesu transformacji
cyfrowej: cyfrowe dane, automatyzacja, łączność oraz cyfrowy
dostęp konsumentów.
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Czynniki napędzające transformację
cyfrową przemysłu
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Źródło: na podstawie: The digital transformation of industry, Roland Berger, BDI, 2015, s. 20.

Sektory gospodarki w "cyfrowym wirze"
Różne sektory gospodarki w różnym stopniu są podatne na transformację cyfrową, a jednocześnie zagrożone przez rozwój technologii
cyfrowych. Według wyników badań przeprowadzonych wiosną 2015
roku przez Global Center for Digital Business Transformation wśród
kadry menedżerskiej wyższego szczebla, do 2020 roku cyfryzacja
może wyprzeć z rynku ok. 40% firm mających obecnie silną pozycję
w swoich sektorach. Najbardziej radykalne zmiany mogą nastąpić
przede wszystkim w sektorach "napędzanych danymi", takich jak:
nowe technologie (w tym produkty i usługi), media i rozrywka,
usługi finansowe, telekomunikacja, a także handel detaliczny. Według raportu pt. "Digital Vortex" właśnie te branże w największym
stopniu polegają na Internecie wszechrzeczy, tj. sieciach łączących
mieszkańców, przedmioty, dane i procesy, służących do cyfrowej wymiany wartości. Z kolei do najbardziej "opornych" na transformację
cyfrową zaliczane są: sektor ropy naftowej i gazu ziemnego, sektor
farmaceutyczny oraz sektor utilities (przedsiębiorstwa z branży
energetycznej, gazowniczej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej).
"Cyfrowy wir"
a sektory gospodarki

Źródło: Digital Vortex,
IMD, Cisco 2016, s. 6.

Inforozrywka

Platformy podstawą nowych modeli biznesowych
Pod wpływem postępującej cyfryzacji na rynku coraz częściej zaczynają między sobą konkurować tradycyjne przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące zupełnie nowe modele biznesowe, oferujące: różnorodne produkty i usługi (multi-products/services), produkty
łączące różne branże (connected products), wbudowane usługi (embedded services), współdzielone produkty i usługi (shared products/
services), które docierają do klientów za pomocą omnikanałów marketingowych. W odniesieniu do podmiotów stosujących tradycyjne
metody zarządzania i strategie biznesowe, które określa się mianem
zasiedziałych (incumbent) – mówi się o ryzyku "zUBERyzowania".
W czasach gospodarki cyfrowej, którą Chris Anderson nazywa
"gospodarką bitów", pojawiają się nowe możliwości oferowania
towarów i usług za cenę zbliżoną do zera. Zdaniem autora, w XX
wieku "za darmo" (free) oznaczało potężny chwyt marketingowy,
natomiast obecnie oznacza to zupełnie nowy model ekonomiczny,
a zasady rządzące funkcjonowaniem firm w Internecie opierane
są zwykle na jednym z czterech podstawowych modeli.

Przykład funkcjonowania modelu biznesowego "za darmo" wg Andersona
Za darmo dla
Model biznesowy
Co jest za darmo?
Kto prowadzi biznes?
kogo?
Dla każdego, kto Producent lub pośredBezpośrednie subsydiowanie krzyżo- Jakikolwiek
nik, który uzyskuje
zdecyduje się
we (ang. direct cross-subsidies)
produkt (dobro
rzeczowe lub usłu- zapłacić, prędzej wyższy dochód ze
czy później sprzedaży innych proga), który zachęci
duktów, niż wynoszą
konsumenta do
koszty udostępniania
zapłacenia
produktu oferowanego
za inny produkt
bez opłaty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ch. Anderson, Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Kraków 2011.

W gospodarce cyfrowej zmienia się istotnie podejście do podstawowych zasad makroekonomicznych funkcjonowania podmiotów
na rynku i punktów ciężkości w budowaniu wartości dodanej. We
wspomnianym już raporcie "Digital Vortex" stosowane przez firmy
cyfrowe modele biznesowe według wartości dostarczanej swoim
klientom połączono w trzy grupy. Są to modele oparte o wartość
kosztową, o wartość doświadczenia lub o wartość platformy. Coraz
większą rolę odgrywać będą te ostatnie. Firmy, które w ostatnich latach dokonały najbardziej spektakularnych "zakłóceń", stosują różne połączenia nowych modeli, wykorzystując zasadę dekompozycji
źródeł wartości na cyfrowe elementy składowe, które są następnie
poddawane ponownej rekonfiguracji umożliwiającej powstawanie
zupełnie nowych odmian modeli biznesowych. Jednym z takich
przykładów jest Google Inc. Przedsiębiorstwo z branży internetowej, którego podstawowym produktem jest wyszukiwarka Google,
w ciągu ostatnich kilku lat zakupiło osiem firm produkujących
roboty (m.in. Boston Dynamics) oraz automatyczne linie produkcyjne. Ponadto rozpoczęło prace nad własnym autonomicznym pojazdem elektrycznym, a także przejęło firmę produkującą bezzałogowe statki powietrzne (Titan Aerospace). Szczególne znaczenie dla
zwiększenia dostępności Internetu na całej kuli ziemskiej ma podjęty przez Google projekt obejmujący testowanie zarówno dronów
zasilanych z baterii słonecznych, jak i balonów, które mają pełnić
funkcję stacji przekaźnikowych utrzymujących się przez długi czas
w powietrzu nad trudno dostępnymi zakątkami świata i zapewniających tam dostęp do Internetu. Ocenia się, że w ten sposób kolejne
1,5 miliarda osób będzie mogło stać się użytkownikami Internetu.
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Zmiana zasad makroekonomicznych w gospodarce cyfrowej

Istota transformacji cyfrowej łańcucha dostaw
1. Połączone produkty

>>

2. Wbudowane usługi
("za darmo")

3. Produkty współdzielone oraz "produkt
jako usługa"

4. Omnikanałowa
dystrybucja

Cyfrowy model biznesowy

Era przemysłowa

Era gospodarki cyfrowej (Przemysł 4.0)

Produkty
Łańcuchy wartości (liniowe)
Siła kontroli nad łańcuchem dostaw
Korzyści skali oparte na podaży
Majątek trwały i amortyzacja kapitału
Koszty krańcowe produkcji
Wycena rynkowa oparta na zwrocie z kapitału
Wzrost organiczny oraz fuzje i przejęcia
PKB jako miara wzrostu gospodarczego

Platformy
Ekosystemy (nieliniowe)
Siła optymalizacji ekosystemów
Korzyści skali oparte na popycie
Zasoby cyfrowe i kapitał innowacji
Koszty dystrybucji i efekty sieciowe
Wycena rynkowa oparta o ekosystemy
Wzrost oparty na efektach asymetrii i sieci
Nowe wskaźniki wzrostu gospodarczego,
dostęp do Internetu oraz "produkty za darmo"

Cyfrowy łańcuch dostaw

Źródło: na podstawie: Accenture Technology Vision, 2016, s.43.

W ostatnich miesiącach pojawiało się sporo spekulacji na temat tajemniczego projektu "Dragon Boat", który ma uruchomić
Amazon. Tworzona platforma ma zmienić dotychczasowe zasady funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw. Mają na tym
skorzystać zarówno producenci, detaliści, jak i klienci, którzy
będą mogli otrzymać przesyłkę z zamówionym produktem "prawie natychmiast". Amazon da sprzedawcom możliwość zarezerwowania online miejsca dla produktów dostarczanych "prosto
z taśmy produkcyjnej" w środkach transportu (samochodach,
samolotach i statkach morskich) na całym świecie po obniżonych stawkach. Czy platforma będzie w stanie wywrócić branżę
KEP i zagrozić takim gigantom jak UPS czy FedEx? O tym dowiemy się w najbliższej przyszłości.

Do 2020 roku cyfryzacja może
wyprzeć z rynku ok. 40%
firm mających obecnie silną
pozycję w swoich sektorach.
Najbardziej radykalne
zmiany mogą nastąpić przede
wszystkim w sektorach
"napędzanych danymi"
Cyfrowa transformacja łańcucha dostaw – dziś i jutro
W ostatnich latach liczba badań dotyczących cyfrowej transformacji nieustannie rośnie. Większość tych badań skupiała
się przede wszystkim na analizie zmian wewnątrz organizacji
oraz w relacji ze swoimi klientami. Tymczasem transformacja
cyfrowa między przedsiębiorstwami i wszystkimi partnerami
wzdłuż całego łańcucha dostaw nadal pozostaje przedmiotem
niewielu opracowań. Istotę cyfrowego łańcucha dostaw ilustruje rys. 5.

Cyfrowe planowanie

Cyfrowe zaopatrzenie

Cyfrowa produkcja

Cyfrowa logistyka

A – Integracja łańcucha dostaw
B – Automatyzacja łańcucha dostaw
C – Rekonfiguracja łańcucha dostaw
D – Analityka łańcucha dostaw
Źródło: na podstawie: Digital Supply Chain: Increasingly Critical for Competitive Edge,
European A.T. Kearney/WHU Logistics Study 2015, s. 4.

Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez Capgemini Consulting i GT Nexus wśród menedżerów wysokiego szczebla z różnych branż w 20 krajach, głównie w Europie i Ameryce Północnej,
pokazują, jak ogromna luka dzieli w tym zakresie obecny stan
rzeczy od sytuacji, której się oczekuje do 2020 roku. Około 75% respondentów uważa, że cyfrowa transformacja łańcucha dostaw jest
"ważna" lub "bardzo ważna", jednak jedynie 5% z nich jest "bardzo
zadowolona" z postępu podjętych przez nich zmian. Prawie połowa ankietowanych menedżerów przyznała, że telefon, faks i poczta
elektroniczna nadal są podstawowymi środkami wymiany informacji między partnerami w łańcuchu dostaw. Tylko 6% dziś szeroko
wykorzystuje możliwości, które daje technologia chmury obliczeniowej. Wśród technologii, które wspierają proces transformacji,
lecz nie są jeszcze szeroko wykorzystywane, ponad 90% respondentów wskazało narzędzia i platformy zwiększające przejrzystość
łańcucha dostaw oraz analitykę dużych danych. Menedżerowie
oczekują, że do 2020 r. ilość informacji pozyskanych z łańcucha dostaw, automatycznie przetworzonych oraz wykorzystywanych przy
podjęciu decyzji, zwiększy się trzykrotnie – z 23% do 68%.
Potwierdzają to również wyniki innych badań, m.in. przeprowadzonego przez firmę IFS w 20 krajach, w tym w Polsce. Zdaniem 86%
respondentów cyfrowa transformacja odegra kluczową rolę na ich
rynku w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednocześnie 76% z nich wskazuje, że potrzebują oni więcej informacji na temat cyfrowej transformacji. Wśród respondentów nie ma jednolitego podejścia co do odpowiedzialności w zakresie cyfrowej transformacji. Zdaniem polskich
respondentów osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie cyfrowej
transformacji jest dyrektor ds. IT (57% respondentów), a jedynie 41%
uważa, że taką osobą powinien być prezes lub dyrektor generalny.
Według opracowanego przez Polityka Insight Research raportu
pt. "Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja dla Polski (2016)" ok. 65%
polskich przedsiębiorców jest przekonanych, że dzięki ICT koszty
prowadzenia firm w ciągu najbliższych pięciu lat będą malały. Ich
zdaniem ważna jest elektroniczna obsługa klienta (49% respondentów), a według 38% cyfryzacja ułatwi wymianę informacji w ramach
łańcucha dostaw. Prawie tyle samo przedsiębiorców było zdania,
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Łańcuchy dostaw – stan w 2016 roku
75% respondentów uważa,
że cyfrowa transformacja jest
ważna albo bardzo ważna
70% firm podjęło już wysiłek
w kierunku cyfrowej transformacji
łańcucha dostaw
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Książki polecane

Cyfryzacja gospodarki
i społeczeństwa

48% respondentów przyznaje, że
większość transakcji z partnerami
w łańcuchu dostaw odbywa się za
pomocą "tradycyjnych" technologii:
telefonu, faksu i poczty elektronicznej

Wizja zmian w łańcuchach dostaw do 2020 roku
95% oczekuje, że w ciągu 5 lat
większość procesów między
dostawcami zostanie
zautomatyzowana
94% spodziewa się, że firmy będą
otrzymywały więcej informacji
w czasie rzeczywistym z całego
łańcucha dostaw
92% przewiduje, że firmy będą
wykorzystywały więcej analiz
danych do porównania i oceny
wyników swoich dostawców
Źródło: na podstawie: The Current and Future State of Digital Supply Chain Transformation,
GT Nexus 2016.

że elektronicznie łatwiej będzie dotrzeć do klientów, a co trzeci
twierdził, że dzięki ICT ich obsługa będzie bardziej kompleksowa.
W procesie cyfrowej transformacji przemysłu istnieją dwa modele,
które czasami określane są jako “Internet Plus" i “Plus Internet".
W przypadku pierwszego, firmy wykorzystują technologie ICT do
"wywrócenia" całych sektorów (np. Uber czy Airbnb). W drugim
przypadku, dzięki dźwigni ICT dokonuje się transformacji własnego istniejącego modelu biznesowego lub wypracowuje się nowy model biznesowy. Firmy muszą dziś nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać dostępne narzędzia ICT w swoich procesach biznesowych.
W poszukiwaniu cyfrowej wiedzy
Obserwowane w różnych regionach świata szybkie zmiany związane z cyfryzacją uzasadniają podjęcie w kraju inicjatyw edukacyjnych mających na celu przygotowanie współczesnych menedżerów
do efektywnego działania w gospodarce cyfrowej. W przyszłości będzie nasilał się deficyt potencjału wysoko wykwalifikowanych kadr.
Dlatego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy współpracy
z Wydawnictwem Eurologistics jesienią 2016 roku otworzyła nabór
na kurs dokształcający pt. "Nowe modele biznesowe w gospodarce
cyfrowej". ■

Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest jedną z najbardziej
dynamicznych zmiany naszych czasów, która otwiera nowe możliwości w tworzeniu modeli biznesowych, a zarazem niesie ze sobą
niepewność oraz różnego rodzaju ryzyka. Z tych względów zespół
autorów z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i osób współpracujących – inżynierów, ekonomistów i prawników z różnych ośrodków akademickich i biznesowych podjął się próby usystematyzowania wiedzy o przebiegu
procesów cyfryzacji systemu społeczno-gospodarczego, przedstawiając szanse i wyzwania dla różnych sektorów. Dziś jedynie interdyscyplinarne podejście do analizowanych zjawisk oraz połączenie
wiedzy naukowej i doświadczenia praktycznego pozwalają lepiej
zrozumieć zachodzące zmiany.
Przedstawione oryginalne poglądy autorów mogą przyczynić się do
rozszerzenia dyskusji o wyzwaniach, które stoją przed różnymi środowiskami: akademickim, biznesowym, politycznym. Osoby, które
zapoznają się z publikacją, będą mogły skonfrontować posiadaną
wiedzę i wzbogacić ją o nowe aspekty dotyczące rozwoju gospodarki,
w której cyfryzacja pozwala zmieniać procesy wytwarzania, dystrybucji oraz wymiany, a konsumenci i uczestnicy łańcuchów dostaw
w coraz większym zakresie korzystają z rynków wirtualnych.
"Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla
sektorów infrastrukturalnych"
Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki, Jana Pieriegud (red. nauk.).
Wydawnictwo: Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia
Rynkowa, Gdańsk 2016
Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie EKF:
http://www.efcongress.com/sites/default/files/publikacja_ekf_2016_
cyfryzacja_gospodarki_i_spoeczestwa.pdf
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Robotyzacja łańcucha dostaw

Roboty – ostatnia deska ratunku

Jest tylko kwestią czasu, zanim mechaniczni kurierzy dostarczą pod drzwi naszych mieszkań zamówienia skompletowane przez mechanicznych magazynierów. Kolejne etapy łańcucha dostaw będą realizowane przez roboty – czy się nam to podoba, czy nie.

H

andel przenosi się do świata wirtualnego. Coraz chętniej i częściej kupujemy w sieci, ponieważ tak jest szybciej, taniej i wygodniej. Jednocześnie
wciąż rosną nasze wymagania. Nikogo
już nie zadowala kilkudniowa realizacja
zamówienia. Oczekujemy, że zakupy zo■ Jakub Płaza
Quantum Qguar
staną nam dostarczone na drugi dzień.
Mało tego, nietrafione chętnie zwracamy, niechętnie czekając na
pieniądze dłużej niż na przesyłkę. Nie mniej ważna jest wszechobecna redukcja kosztów, ciągłe poszukiwania oszczędności, co
oczywiście nie sprzyja rosnącym potrzebom coraz bardziej rozpieszczonych konsumentów. Nic dziwnego, że największe firmy
na świecie zaczynają zatrudniać pracowników mechanicznych –
roboty, które nie odczuwają zmęczenia, znużenia, nie chodzą na
urlopy, nie chorują, a pomyłki popełniają rzadko. Na razie jest ich
niewiele, ale w niedalekiej przyszłości zdominują poszczególne
ogniwa łańcucha dostaw.

dy czy wrócić do stacji dokującej, zanim skończą im się zapasy
energii. Inne maszyny o humanoidalnych kształtach towarzyszą
dzieciom, uczą w szkołach, witają hotelowych gości. Znajdziemy
je również w szpitalach, przy czym w zależności od powierzonych
im zadań, mogą być autonomiczne i opiekować się pacjentami lub
pełnić rolę potężnego narzędzia chirurgicznego w rękach lekarza.
Nie znaczy to, że automaty zostały stworzone wyłączne do wysokich celów, można je bowiem znaleźć w galeriach handlowych
i sklepach spożywczych, gdzie informują klientów o lokalizacji
towarów. Na roboty natkniemy się również w sklepach internetowych. Tam pełnią rolę konsultantów informujących o dostępności
produktów, ich podstawowych parametrach czy szczegółach dotyczących realizacji zamówień. Namiastkę sztucznej inteligencji
znajdziemy w naszych smartfonach w postaci asystentów głosowych Siri, Cortany oraz Google Now. Można im zlecać odszukanie
dowolnych informacji w sieci lub smartfonie, zapisanie przypomnienia w kalendarzu, a nawet zamówienie taksówki. Pomimo
tak ogromnego rozproszenia, wciąż wiele sfer życia, przemysłu
i handlu czeka w kolejce do robotyzacji. Jednym z nich jest łańcuch dostaw.
W odpowiedzi na rosnący rynek e-commerce
Nieprawdziwe byłoby sformułowanie, że poszczególne etapy łańcucha dostaw są całkowicie wolne od mechanicznych pracowników. Kolejne duże firmy, szczególnie kurierskie oraz z segmentu
e-commerce, inwestują w roboty, aby zwiększyć wydajność pracy,
ponieważ w sieci kupujemy coraz częściej i coraz więcej. Problem
w tym, że zakup wirtualny jest ogromną wygodą dla kupującego, ale też nie lada wyzwaniem dla sklepu, bowiem każda pojedyncza transakcja, zanim zostanie sfinalizowana, musi przejść
skomplikowany i kosztowny proces, który dodatkowo utrudniają
np. zwroty oraz wyścig w jak najszybszej realizacji zamówień.
Wszystko to wymaga odpowiedniej liczby pracowników, o których
w dzisiejszych czasach coraz trudniej. Śmiało więc można powiedzieć, że roboty są w tym temacie ostatnią deską ratunku. Jak na
razie radzą sobie znakomicie, ale początki nie były łatwe.

Od taśmy montażowej do smartfona
Roboty towarzyszą nam od wielu lat. Pierwszy – przemysłowy
– pojawił się w fabryce General Motors w roku 1961! Od tamtej
pory zdominowały produkcję, czyniąc ją szybszą, wydajniejszą
i tańszą. Ta jest dla większości z nas zupełnie obca, w przeciwieństwie do robotów, które w nieco innej formie towarzyszą nam
zdecydowanie częściej, choć w wielu przypadkach nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przykładów nie trzeba szukać daleko.
Po dywanach i podłogach – ku uciesze kotów – śmigają niezwykle
zaawansowane roboty sprzątające, które są w stanie zmapować
pomieszczenie, wytyczać optymalne ścieżki, omijać przeszko-

Oczy, skóra, mózg i dłonie
Roboty przemysłowe, pomimo swojej złożoności, precyzji i technologicznego zaawansowania, pod pewnymi względami, ustępują
maszynom wykorzystywanym w logistyce. Zazwyczaj są bowiem
"ślepe", "głuche", zaprogramowane do powtarzania jednej konkretnej czynności i przytwierdzone do podłoża na stałe. W ich
sąsiedztwie nie ma ludzi, więc nikt nie przeszkadza im w pracy.
To one nieco bardziej zasługują na miano maszyn niż robotów, ponieważ od tych drugich, jakoś podświadomie, wymagamy czegoś
więcej. I słusznie. Największa różnica tkwi właśnie w specyfice
pracy oraz jej warunkach. Robot z magazynu lub sortowni musi
"wiedzieć", jak bezpiecznie operować w towarzystwie ludzi, powinien być również elastyczny i nie mniej precyzyjny od maszyn
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przemysłowych. Ma nie tylko wykonywać polecenia, ale również
reagować w odpowiedni sposób na zmieniającą się sytuację – np.
brak odpowiedniego przedmiotu w uprzednio wskazanym miejscu. Co więcej, taki robot musi doskonale rozróżniać kształty
i rozmiary, pewnie chwycić daną rzecz i odłożyć ją w odpowiednie
miejsce. Każdy z tych elementów jest odrębnym i poważnym wyzwaniem dla konstruktorów. Tym bardziej że wymaga podejścia
interdyscyplinarnego, połączenia zagadnień ze świata mechaniki,
informatyki, psychologii oraz biologii. Trudno sobie wyobrazić,
jak ogromnym wyzwaniem jest wprowadzenie do pracy w magazynie najprostszego robota.

ne w kontekście maszyn wyposażonych w ruchome ramię, które
może wyrządzić człowiekowi krzywdę. Aby się przed tym ustrzec,
firmy wyspecjalizowane w produkcji robotów poszukują sposobów pozwalających namierzyć znajdującego się w ich sąsiedztwie
człowieka. Naukowcy z Monachium pracują m.in. nad sztuczną
skórą wyposażoną w liczne czujniki, które wysyłają sygnały, gdy
w pobliżu znajduje się człowiek i mogą spowodować natychmiastowe wstrzymanie pracy robota. Wiadomo jednak, że niezwykle
trudno jest się zabezpieczyć przed wszystkimi niechcianymi
zdarzeniami, dlatego ABB Robotics wyposażyło automat o nazwie
YuMi (od You and Me) w miękki plastikowy korpus.

Konstruktorzy radzą sobie z nimi na wiele różnych sposobów, naśladując naturę lub korzystając z rozwiązań gotowych, które ktoś
inny wymyślił wcześniej, czasami w zupełnie innym celu. Doskonałym przykładem są cyfrowe aparaty fotograficzne oraz popularny kontroler konsoli Xbox, o nazwie Kinect. Okazuje się, że dla
automatów mogą być one narządem wzroku. Szczególnie Kinect,
który nie tylko pozwala operować ramieniem robota z dokładnością do 1 cm, ale również rozpoznawać tekstury przedmiotów.
Hiszpańskiej firmie Agrobot udało się zaprogramować automat,
który z kosza dojrzałych oraz niedojrzałych truskawek jest w stanie wybrać tylko te drugie i przy tym nie uszkadza delikatnych
owoców. Przykład dobitnie pokazuje, że hardware jest gotowy,
więc wyzwaniem pozostaje jedynie odpowiedni software, który
dostosuje maszynę do pracy w ściśle określonych warunkach.
Zmysł wzroku jest ważny, ale to zaledwie jeden z elementów
skomplikowanej układanki. Nie mniej istotne jest przystosowanie
do pracy w towarzystwie człowieka – w zasadzie mówimy o współpracy ramię w ramię, gdyż w sortowni czy magazynie robot wykonuje część pracy, którą dotychczas wykonywali ludzie. Musi
wiedzieć, czy w jego bezpośrednim towarzystwie znajduje się
człowiek i w jaki sposób się zachować. Będzie to szczególnie waż-

Maszynie wyposażonej w zmysł wzroku oraz przygotowanej do bezpośredniego kontaktu z człowiekiem brakuje tylko narzędzi do wykonywania pracy. Zazwyczaj są nimi mechaniczne dłonie z dwoma
mechanicznymi palcami – przystosowane do operowania konkretnym
przedmiotem, a więc każda zmiana zadania wymaga przeprogramowania lub przezbrojenia robota. O ile jest to wystarczające do wykonywania obowiązków w zakładzie produkcyjnym, o tyle okaże się dyskwalifikujące w magazynach, sortowniach czy dostawie. Tam liczy się
wszechstronność, zdolność do operowania całą gamą przedmiotów
o różnych kształtach. Niemiecka firma Schunk chce to osiągnąć z pomocą mechanicznej i pięciopalczastej dłoni, przypominającej ludzką.

Hiszpańskiej firmie Agrobot udało
się zaprogramować automat, który
z kosza dojrzałych oraz niedojrzałych
truskawek jest w stanie wybrać tylko
te drugie i przy tym nie uszkadza
delikatnych owoców
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Kolejnym i być może największym wyzwaniem jest połączenie
opisanych wcześniej elementów w jedną spójną całość. U nas robi
to mózg, natomiast u robota – odpowiednio wydajny układ, który
będzie w stanie gromadzić informacje pochodzące z całej gamy
czujników i w oparciu o nie działać – w pełni autonomicznie. Takim
cybernetycznym mózgiem może okazać się opracowany przez IBM
układ SyNapse, wyposażony w 5,4 mld tranzystorów naśladujących
pracę ludzkich połączeń nerwowych. Zdaniem producenta ma on
lepiej radzić sobie z przetwarzaniem sygnałów wideo niż tradycyjne komputery i okazać się znakomitym rozwiązaniem dla robotów
przeznaczonych do pracy w logistyce. Równie skuteczna może być
chmura. Wszystkie roboty zostałyby połączone z jednym potężnym
komputerem i korzystałyby z jego mocy obliczeniowej tylko w określonych sytuacjach, czyli podczas wykonywania bardziej skomplikowanych operacji – np. analizy rejestrowanego obrazu.
Trudności związane z opracowywaniem i wdrażaniem robotów nie
wynikają wyłącznie z zagadnień technicznych oraz prawnych. Często tym najważniejszym i jednocześnie najbardziej prozaicznym
pozostają pieniądze. Opracowanie robota od podstaw wiąże się
z potężnymi wydatkami, na które nie mogą sobie pozwolić nawet
najzdolniejsze zespoły. Dlatego najpopularniejszą formą działalności są startupy. Te najskuteczniejsze i najbardziej obiecujące są
szybko wchłaniane przez światowych gigantów branży. Przykładów
nie trzeba daleko szukać. W 2013 roku firma Amazon kupiła obiecujący startup Kiva, zaangażowany w rozwój robotów do pracy w logistyce magazynowej. Teraz amerykański potentat chwali się, że
w jego magazynach pracuje w sumie 30 tys. automatów. Ale Kiva to
nie jedyny robot, który zdążył na dobre zadomowić się w logistyce.
Na każdym etapie łańcucha dostaw
Z raportu sporządzonego przez DHL wynika, że 80 proc. magazynów jest całkowicie manualnych,15 proc. jest zmechanizowanych,
podczas gdy zaledwie 5 proc. można określić mianem automatycznych. Motorem napędowym zmian w łańcuchach dostaw są stale
rosnące potrzeby klientów, dlatego – czy tego chcemy, czy też nie
– automatyka, roboty już wkrótce całkowicie zmienią oblicze logistyki magazynowej. I pozwolą sprostać coraz większej liczbie zamówień oraz milionom paczek w sortowniach i magazynach.
Pierwsze wyzwanie w łańcuchu dostaw pojawia się już na samym
początku drogi, jaką ma przed sobą produkt – chodzi o wyjęcie go
z kontenera, segregację i odłożenie na paletę. Dwie pierwsze ze wspomnianych czynności z powodzeniem wykonuje robot opracowany
przy współudziale firmy DHL. Składa się on m.in. z ramienia do wyjmowania paczek z kontenerów, taśmociągu oraz laserowego skanera.
Zintegrowany komputer analizuje gabaryty paczek i na ich podstawie
ustala optymalną kolejność rozładowywania kontenera. Maszyna jest
w stanie odkładać na taśmę nawet 500 paczek w ciągu godziny.
W kontekście robotyzacji magazynów nie bez przyczyny najczęściej przywołuje się przykład Amazona, czyli największego sklepu
internetowego na świecie. Szacuje się, że podczas jednej zmiany
jego pracownik przemierza dystans od 11 do nawet 24 km, co jest
nie tylko męczące, ale również czasochłonne. Nic dziwnego, że firma postanowiła uporać się z tą kwestią przy pomocy robotów firmy
Kiva. Są to niewielkie i bardzo mobilne maszyny, które dowożą osobom zaangażowanym w kompletowanie zamówień całe półki z konkretnym asortymentem. Po pobraniu przez człowieka towaru, robot
odstawia półkę na właściwe miejsce i od razu jedzie po kolejną.

Dzięki takiemu rozwiązaniu operatorzy mogą skupić się wyłącznie
na kompletowaniu zamówień, przez co praca staje się nieporównywalnie bardziej wydajna. Taka automatyzacja nie rozwiązuje
jednak problemu samej kompletacji zamówień, czyli umieszczania
właściwych przedmiotów we właściwych pojemnikach. Tu z pomocą
przychodzą firmy SSI Schaefer ze swoim stacjonarnym Robo-Pick
czy Knapp oraz Viastore. Wszystkim tym firmom udało się przystosować maszyny do pracy w charakterze tzw. kompletatorów.
Nieco trudniejsza wydaje się kompletacja typu człowiek (a właściwie robot) do towaru, ponieważ wiąże się z wykonaniem większej
liczby precyzyjnych czynności. Na szczęście i z tym udało się uporać. Niewielki startup IAM Robotics z USA opracował robota wyposażonego w ramię i kamerę, który przemierza alejki pomiędzy regałami i samodzielnie kompletuje zamówienia – z uwzględnieniem
towarów, których nie "widział" wcześniej. W niedalekiej przyszłości
maszyna zostanie podłączona do systemu WMS. Nieco inaczej do
tematu podeszła firma Fetch Robotics, która do magazynu wysyła
aż dwa automaty – większy Fetch podnosi przedmioty z regałów
i odkłada na mniejszego i bardziej mobilnego Freighta. Ciekawe, że
z pomocy Freighta mogą korzystać również ludzie, bowiem producent sprzedaje swoje maszyny na rynku także osobno.
Skompletowane zamówienie, zanim zostanie wysłane do odbiorcy,
trzeba zapakować. Firma DHL oddała tę czynność w mechaniczne
ręce robota o nazwie Baxter, który został zaprojektowany i wykonany przez Rethink Robotics. W przeciwieństwie do mobilnych Fetcha
oraz Freighta, Baxter jest robotem stacjonarnym. Warto jednak
wspomnieć, że maszyna nie tylko doskonale wywiązuje się ze swoich zadań, ale potrafi się uczyć – niejako naśladując ruchy człowieka. Niejako, bowiem to jego ludzki towarzysz ze stanowiska pracy
musi chwycić jego mechaniczne dłonie i wykonać odpowiednią
czynność. Kolejne operacje maszyna powtórzy już samodzielnie.
Ostatnia mila
Każdy element łańcucha dostaw stanowi ogromne wyzwanie, ale
najtrudniejsza może okazać się tzw. ostatnia mila, czyli proces doręczania przesyłki do rąk odbiorcy. Stanie się tak ze względu na ciągłe
skracanie czasów dostaw, postępującą urbanizację oraz stały wzrost
liczby mieszkańców największych miast. Wyzwaniom przyszłości naj-
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prawdopodobniej nie będą w stanie sprostać ludzie, dlatego już teraz
trwają prace nad zastąpieniem ich robotami. Nie będą to jednak superzaawansowane maszyny, a doskonale znane nam wszystkim drony.
Przed firmami kurierskimi stoi nie lada wyzwanie, dlatego przygotowania do prawdziwej rewolucji zaczęły się kilka lat temu. Odpowiedniego momentu do wejścia na rynek nie zamierza przegapić Flirtey,
który przygotowuje drona właśnie z myślą o doręczaniu przesyłek.
Ów robot poleci do klienta w odpowiedzi na wiadomość SMS zawierającą dokładne dane lokalizacji. Co więcej, w drodze powrotnej zabierze na pokład inne przesyłki, aby maksymalnie wykorzystać każdy fragment lotu. Taki schemat dotyczy dostaw mających początek
bezpośrednio w hubie. AMP Electric widzi to nieco inaczej. Firma
chce, aby drony startowały z przesyłkami bezpośrednio z wykonującego swoje standardowe czynności samochodu kurierskiego. Człowiek będzie tylko raz na jakiś czas wyposażał je w przesyłki i ruszał
w dalszą trasę. Po wykonaniu zadania robot powróci do mobilnej
bazy po kolejne zlecenie lub w celu naładowania baterii.
Zaletą dronów będzie dostawa przesyłki w dowolne miejsce. Maszyna odnajdzie odbiorcę na podstawie danych GPS z jego smartfona, natomiast do weryfikacji tożsamości zostanie wykorzystana
technologia NFC lub kod QR. W innych przypadkach robot może
wylądować na balkonie należącym do adresata lub na dachu budynku. W ostateczności posłuży się punktem zbiorczym dla paczek, podobnym do popularnych paczkomatów. Opcji jest mnóstwo.
Można je dowolnie mnożyć i tylko delikatnie modyfikować istniejące rozwiązania. Dotyczy to również samych maszyn, ponieważ
zmechanizowani kurierzy będą nie tylko latać, ale także jeździć.
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W tym miejscu warto powrócić na chwilę do sortowni, albowiem
również tam nie zabraknie autonomicznych robotów latających, które już teraz testują Prime Competence i Unmanned Life.
Takim futurystycznym wizjom towarzyszą oczywiście głosy sceptyczne. Od polskich konstruktorów profesjonalnych i bardzo zaawansowanych dronów z firmy Flytech UAV usłyszeliśmy, że latające
roboty nieprędko zaczną nam dostarczać przesyłki, a jeśli nawet, to
na pewno nie w obecnej formie. Na to jest jeszcze zdecydowanie za
wcześnie, szczególnie w kwestii samego procesu odbioru, interakcji
dron-człowiek. Z drugiej strony warto wyobrazić sobie, co działoby się
nad głowami przechodniów największych miast – setki, a może nawet
tysiące ciężkich i potencjalnie bardzo niebezpiecznych maszyn. Jedno
jest pewne – przed konstruktorami stoi szereg poważnych wyzwań.
Ramię w ramię z robotem
Robotyzacja łańcucha dostaw stała się faktem. Skala tego zjawiska
nie jest na razie duża, ale już teraz potrafimy oddać w ręce automatów wiele operacji – nawet tak skomplikowanych, jak realizacja
ostatniej mili czy kompletowanie zamówień. Z czasem zautomatyzowany będzie każdy magazyn, hub i sortownia. Kawałek po kawałku, ogniwo po ogniwie, robotyzacji ulegnie cały łańcuch dostaw.
Na zakupione w sieci przesyłki nie będzie się czekać jeden lub
dwa dni, a jedną lub dwie godziny, gdyż paczka wyleci do klienta
natychmiast – na pokładzie wielowirnikowego drona. Ważne, aby
mimo wszystko nie obawiać się tych zmian, ponieważ w logistyce
miejsca wystarczy dla wszystkich. Zadaniem robotów jest wyręczać
ludzi w najcięższych i najbardziej żmudnych pracach.■
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CASE STUDY

Yard Management

Platforma do zarządzania oknami czasowymi

W niemieckich centrach dystrybucyjnych firmy Rossmann do 2015 roku istniał zdecentralizowany system zarządzania dostawami
towarów, który wymagał dużego nakładu czasowego i był obsługiwany jedynie drogą mejlową. Dlatego postanowiono go ulepszyć
poprzez scentralizowanie zarządzania terminami dostaw, wprowadzając system Yard Management.

S

półka logistyczna Rossmann GmbH jest odpowiedzialna za zaopatrywanie około 2000 drogerii Rossmann w Niemczech. Zarządza
sześcioma regionalnymi magazynami oraz jednym centralnym magazynem, gdzie przeładowywanych jest około 17 000 artykułów.
Rossmann stosował do tej pory własne oprogramowanie do zarządzania oknami czasowymi. Dla każdej dostawy spedytorzy wysyłali
drogą mejlową zapytanie o możliwy termin rozładunku, podając
numer zlecenia. Osoba odpowiedzialna za planowanie dostaw w odpowiedzi przesyłała do spedytora propozycję okna czasowego, które
następnie było akceptowane lub, w wyjątkowych sytuacjach, odrzucane. W przypadku odmowy, przesyłana była nowa propozycja.
– Krótkie kolejki oraz punktualne rozładunki mają dla nas ogromne
znaczenie. Cele te udało się nam osiągnąć za pomocą dotychczasowego systemu – tłumaczy Hendrik van Duuren, kierownik logistyki
Rossmann. – Chcieliśmy w przyszłości jednak zaoferować naszym
przewoźnikom szerszy wachlarz terminów, zmniejszyć korzystanie
z manualnego systemu oraz nakłady czasowe związane z zarządzaniem i wsparciem użytkowników. Rossmann zamierzał również
stworzyć nowe możliwości w zintegrowanym zarządzaniu pojazdami
na terenie centrum dystrybucyjnego, aby zoptymalizować ich czas
przebywania na terenie magazynu. Celem projektu miało być również
zoptymalizowanie obciążenia zasobów w punkcie odbioru towaru.
Platforma Mercareon
Aby to osiągnąć, Rossmann brał pod uwagę ulepszenie własnego oprogramowania, ale od dłuższego czasu z zaciekawieniem obserwował
też platformę Mercareon. – Dostrzegliśmy w Mercareon rozwiązania
i funkcjonalności, które nas przekonały, m.in. szczegółowo opracowany moduł Yard Management – wyjaśnia menedżer Rossmanna. Obecnie prawie wszyscy dostawcy i spedytorzy z Rossmanna pracują już
z platformą Mercareon. – Potrzebowaliśmy systemu z dużymi możliwościami rozwoju, który dostosuje się do naszych wymagań i który
będziemy mogli wspólnie z usługodawcą dalej rozwijać. Mercareon
jest naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem.
Jesienią 2014 roku odbyły się warsztaty szkoleniowe i nawiązana
została intensywna współpraca, której wynikiem były nowe rozwiązania Mercareonu odpowiadające wymaganiom Rossmanna. W ciągu
pięciu miesięcy we wszystkich siedmiu niemieckich magazynach
wdrożono platformę Mercareon, która z sukcesem wspiera łańcuch
dostaw Rossmanna.

Rozwiązanie
Szczegółowo opracowany system Yard Managment w firmie Rossman
zostaje uruchomiony, jeszcze zanim ciężarówka znajdzie się na terenie magazynu rozładunkowego. Jest on integralną częścią zarządzania oknami czasowymi. Wdrożona platforma cechuje się również
zaawansowanym systemem rezerwacji okien czasowych, który jest
zdecydowanie bardziej szczegółowy niż w wielu innych przedsiębiorstwach handlowych i zawiera dokładne informacje o zamówieniu, aż
do poziomu poszczególnych artykułów. Platforma uwzględnia także
dokładną dostępność zasobów w poszczególnych miejscach rozładunkowych w magazynie. W momencie wprowadzenia numeru zamówienia system automatycznie uwzględnia wszystkie informacje związanie z procesem rezerwacyjnym: jak na przykład asortyment oraz
wielkość dostawy. Automatycznie ustala również bramę w magazynie,
w której dana dostawa powinna zostać rozładowana, jak i oblicza czas
niezbędny do rozładunku. Zgodnie z tymi obliczeniami wyświetlane
zostają tylko te okna czasowe, które optymalnie pasują do zgłoszonej
przez spedytora dostawy. W ten sposób czas rozładunku został zredukowany do minimum. Dzięki temu zwiększona została znacznie liczba
dostępnych okien czasowych dla spedytorów, a tym samym wzrosła
efektywność funkcjonowania magazynów Rossmanna.
Korzyści
Oprócz zwiększenia liczby dostępnych terminów rozładunków dla
spedytorów, Rossmann może za pomocą nowego systemu zrealizować
również inne cele. Zamiast czasochłonnego ustalania terminów drogą mejlową, logistyczna platforma Mercareon działa automatycznie,
przez co potrzeba mniej pracowników do obsługi systemu. Nowe rozwiązanie planowania terminów dostaw spowodowało scentralizowanie
dystrybucji w Landsberg przy Halle, podczas gdy w pozostałych magazynach zwiększyła się moc produkcyjna. Obsługa użytkowników,
która zapewniana była do tej pory przez pracowników Rossmanna,
przejęta została przez Mercareon i świadczona jest w 20 językach.
System Yard Management również został udoskonalony poprzez
wprowadzenie funkcjonalności automatycznego planowania zasobów
potrzebnych w procesie rozładunku, która jest także bardzo łatwa
w obsłudze. Spowodowało to większą wydajność w procesie magazynowania. Rossmann zyskał też zautomatyzowane narzędzie do raportowania, które jest niezwykle istotne nie tylko dla osób zarządzających
logistyką, ale także ustalających warunki współpracy z dostawcami. ■

28 EURO LOGISTICS

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Lojalność klienta

Klienci
zdradzają
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Gallupa na grupie ponad 100 tys. respondentów, klienci branż B2B są dziś znacznie mniej lojalni niż jeszcze kilka lat temu. Aż 71 proc. z nich jest gotowych zmienić dostawcę w każdej chwili. Podobnie sytuacja wygląda w segmencie B2C i tzw. produktów szybko zbywalnych. Wierność klienta określa się nową walutą globalnego biznesu.

Z

badań wynika, że niezadowolony klient przekaże negatywną
informację o produkcie dziewięciu osobom. Dla porównania
– klient usatysfakcjonowany poleci dostawcę pięciu znajomym.
Jedynie 4% decyduje się złożyć reklamację lub podzielić się z firmą przyczynami swojego niezadowolenia. Firma Accenture podaje, że aż 68% klientów, którzy raz z czegoś zrezygnowali, nigdy
nie wróci do korzystania z danego produktu lub usługi. Lojalność
klienta jest wyzwaniem dla wszystkich gałęzi biznesu. Coraz częściej jest ona tematem analiz m.in. w branżach B2B.
Budowanie lojalności
Oto pięć czynników wskazanych przez ekspertów z branż B2B,
które owocują długotrwałymi relacjami z klientami.
1. Przede wszystkim – wywiąż się ze złożonej obietnicy
Z badań Customer Contact Council wynika, że lojalności klientów
nie buduje wcale "zauroczenie" firmą, wynikające z realizacji usługi na wyższym poziomie niż deklarowany, czy dostarczenie produktu, który jest lepszy niż w ofercie. Potwierdza się stosunkowo
niewielką zależność pomiędzy wysoką satysfakcją klienta a jego
lojalnością. Łatwo jednak stracić konsumenta czy partnera, jeśli
zawiodą się na usłudze. Dlatego zamiast tracić energię na wymyślanie nowych, zaskakujących propozycji, należy skupić wysiłki na
dostarczeniu klientowi tego, czego on naprawdę oczekuje. Wymaga
to uwagi, ponieważ oczekiwania odbiorców nie zawsze są oczywiste, należy je dobrze rozpoznać. Przykładowo, w branży real estate
satysfakcja najemcy budynku biurowego w dużej mierze zależy od
detali, które – z perspektywy całej, wielomilionowej inwestycji –
mogą nie wydawać się priorytetowe. – Tzw. customer experience,

czyli subiektywne odczucie klienta dotyczące usługi, buduje się
często przez drobne, ale bliskie człowiekowi sprawy. W przypadku
budynku biurowego mogą to być serwisy lub udogodnienia, które
zaoszczędzają czas pracowników i ułatwiają codzienne korzystanie
z budynku. Z naszych badań i obserwacji wynika, że większość pracowników doceniłaby biurowiec, w którym miałaby możliwość skorzystania z usług pralni, szewca, bankomatu, kwiaciarni, cukierni,
fryzjera, klubu fitness, sklepu spożywczego czy przedszkola. Osoby
przyjeżdżające do pracy rowerem mogłyby skorzystać z prysznica
i szatni dedykowanych dla siebie, aplikacje mobilne pomogłyby
zarezerwować miejsce parkingowe, stolik w restauracji czy wypożyczyć rower lub elektryczny samochód budynkowy. Ich miejsce
pracy nie ograniczałoby się do samego biura, ale również do przyjaznego otoczenia budynku, które byłoby integralną częścią miejsca
pracy. Dostawcy obiektu powinno zależeć na tym, żeby najemcy
czuli się w budynkach po prostu komfortowo. Tylko w ten sposób
można zbudować długoterminowe zaufanie i satysfakcję najemców
– mówi Ewelina Kałużna, dyrektor ds. wynajmu i zarządzania wartością budynków w Skanska Property Poland.
2. Dobrze poznaj środowisko działania klienta
Każda firma działa w dynamicznie zmieniającym się ekosystemie,
na który wpływ mają przeróżne, często pozornie nieistotne uwarunkowania. Dobre zrozumienie tych zależności może być determinantą dalszej ściślejszej współpracy. – Mamy trwałe dowody na
to, że nasi kontrahenci doceniają fakt, iż jesteśmy ich dodatkową
parą uszu i oczu na rynku. Klientowi patrzącemu z perspektywy
swojego przedsiębiorstwa trudno jest śledzić i patrzeć "z zewnątrz"
na wszystkie zachodzące na rynku zmiany. Dzięki takiemu podej-
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ściu jesteśmy często o krok przed pytaniami naszych biznesowych
partnerów, podpowiadamy, co można zrobić, żeby uzyskać jeszcze
lepsze wyniki i tworzyć biznesową wartość dodaną. W ten sposób
buduje się największy walor – wzajemne zaufanie. Nie do przecenienia jest też zrozumienie, jak funkcjonuje organizacja klienta,
jak wygląda przepływ informacji i zarządzanie projektami. Dzięki
temu łatwiej odczytujemy jego potrzeby, właściwie interpretujemy
skrótowo i hasłowo podane wytyczne. Zyskujemy czas i poczucie, że
rozumiemy jego biznes – podkreśla Michał Hertel, dyrektor marketingu w MakoLab, agencji marketingowo-technologicznej oferującej
dedykowane system.in.ormatyczne oraz rozwiązania webowe dla
międzynarodowych klientów.
3. Myśl o kliencie tak, jak on myśli o sobie
i mów tym samym językiem, co on
Zdaniem Edyty Gałaszewskiej-Bogusz, dyrektor w Accenture Operations Polska, podstawą utrzymania klienta jest jakość dostarczanego produktu lub usługi, ale tuż za nią znajduje się umiejętność zrozumienia jego kultury biznesowej. – Osoby zatrudnione
przy danym projekcie muszą bardzo dobrze rozumieć kulturę
organizacji klienta, co w naszej firmie określa się mianem "extension of a team" – tłumaczy. – Chodzi o umiejętność przeniknięcia
do obsługiwanego biznesu, aby klient nie miał poczucia, że usługi
świadczy mu zewnętrzna firma. Równie ważnym aspektem jest
traktowanie jego wymagań w sposób partnerski i bez wyznaczania sztywnych ram wokół wykonywanych obowiązków.
Zrozumienie klienta często oznacza dopasowanie się do jego stylu
komunikacji i działania. Wbrew powszechnemu przekonaniu, budowanie bliskich interpersonalnych więzi może zostać docenione tylko przez niektórych klientów. Wielu z nich nie oczekuje tego wcale
od swoich dostawców. Tomasz Podolak, założyciel i prezes firmy
doradztwa marketingowego i komunikacyjnego Linkleaders, świadczącej usługi dla firm m.in. z sektora IT, Real Estate i nowoczesnych
usług biznesowych, przekonuje, że bardzo ważne jest dopasowanie stylu pracy z danym klientem do jego osobowości i upodobań.
– Mamy klientów, dla których kluczowe jest to, byśmy mogli się spotkać, omówić aktualne trendy, zainspirować się wzajemnie i to jest
dla nich ważniejsze niż tysiąc świetnie przygotowanych informacji
prasowych. Inni zamiast spotkań wolą telefony i mejle, a efekty
pracy agencji mierzą na podstawie skomplikowanych algorytmów
dotyczących np. liczby i jakości publikacji. Jeszcze inni doceniają to,
że wszystkie procesy przebiegają płynnie, a liczba błędów nie przekracza ustalonych ram. Rozpoznanie tego, co dla danej osoby jest
kluczowe w pracy z zewnętrznym dostawcą, okazuje się istotniejsze
niż dostarczanie wszystkim tej samej usługi na najwyższym poziomie. Odkrywamy, że lepiej być dobrym w tym, co dla klienta ważne,
niż spalać się na wszystkich frontach – mówi Tomasz Podolak.
4. Ułatw życie sobie i klientowi, korzystając
z nowoczesnych narzędzi
Istnieje coraz więcej dedykowanych platform usprawniających
relację firma-klient. Przykładem może być program Salesforce,
który oferuje szereg rozwiązań sprzedażowych, związanych z obsługą klientów, działaniami marketingowymi, czy setki aplikacji
mobilnych, wspierających biznes klientów. Rozmaite systemy IT
mają swoje zastosowanie także w budownictwie mieszkaniowym.
W ramach inwestycji spółka mieszkaniowa Skanska Residential
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Development Poland uruchomiła niedawno elektroniczną platformę dla mieszkańców do zgłaszania wszelkich ewentualnych uwag.
Dzięki temu klienci za pomocą intuicyjnego formularza na stronie
www mogą kontaktować się z deweloperem o dowolnej porze dnia
i nocy. Sprawne narzędzia nie muszą być jednak elektroniczne.
Może być to również dobra procedura, dzięki której klient uniknie
dodatkowej pracy, utrudnień czy opóźnień. Przykładem jest proces
nazywany wewnętrznie przez firmę "pre-due diligence", przeprowadzany przez zewnętrznych ekspertów przed sprzedażą inwestorowi budynków biurowych. Jest to nic innego, jak wnikliwa ocena
obiektu, jego przygotowania, kompletności dokumentacji i statusu prawnego. – Jednymi z kluczowych czynników są parametry
techniczne, takie jak izolacja kondygnacji podziemnych i jakość
wykonania pokrycia dachowego. Warto również zainwestować
w lepsze niż standardowe na rynku windy i wentylację o wysokiej
sprawności, nawet kosztem miejsca, które mogłoby być wykorzystane na powierzchnię biurową. Znaczenie dla inwestora ma także
sprawnie i szybko przeprowadzony proces transakcyjny, możliwy
dzięki starannie przygotowanej dokumentacji, pozwoleń oraz dopełnieniu przez dewelopera wszelkich formalności – mówi Adrian
Karczewicz, dyrektor ds. transakcji CEE w Skanska CDE.

Wierność klienta określa się
nową walutą globalnego biznesu
5. Doceń
Ponad połowa osób rezygnujących z usług danej firmy decyduje się
na taki krok, ponieważ nie czuje, że firmie zależy na ich obecności. W marketingu mówi się o niedopasowaniu wyobrażeń klientów
i specjalistów od sprzedaży. Z badań firmy Kitewheel, specjalizującej się w doradztwie marketingowym, wynika, że 2/3 marketerów
uważa, iż programy lojalnościowe mają na celu pokazanie i wzmocnienie przywiązania klientów do marki. Tymczasem trzech na
czterech konsumentów uważa, że programy mają być nagrodą za
dotychczasową lojalność. A w jaki sposób zadbać o to, by klient biznesowy poczuł, że jest dla firmy istotny? Trzeba wypracować dobrą
relację z nim. Na przykład w Skanska S.A. klient, który powraca,
staje się automatycznie klientem kluczowym. Wówczas przydzielony zostaje mu specjalny opiekun. Jest to dedykowana osoba, będąca
z nim w stałym kontakcie i pozostająca do jego dyspozycji. Może
odpowiedzieć na wszystkie pytania, rozwiać wątpliwości, czy udostępnić potrzebną dokumentację. W firmie wdrożono także specjalną strategię wobec klientów powracających.
Dla każdego klienta ważne są pewne czynniki wspólne, takie jak
jakość i cena, czy choćby terminowość. Każdy oczekuje jednak indywidualnego traktowania i profesjonalnego podejścia. Ważne jest
odnalezienie równowagi – spełnienie oczekiwań klientów, dobre
rozpoznanie i wejście w środowisko ich działania, a także zaoferowanie pewnych technicznych usprawnień. Z perspektywy biznesu
to klient jest najważniejszy i należy dać mu to odczuć. Prawdziwy
profesjonalizm polega na identyfikacji potencjalnych ograniczeń
i wspólnym znajdowaniu rozwiązań i nowych możliwości. Tylko
w ten sposób można osiągnąć długofalowy sukces. A po zakończonych projektach myśleć o kolejnych wspólnych działaniach.
■ Adam Tokarz
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CASE STUDY

Customer Collaboration

Budowanie łańcucha wartości
we współpracy z klientami
Dbając o najwyższą jakość usług, firma Carlsberg Polska regularnie bada działania łańcucha dostaw poprzez przekrojowe
badanie CSS – Customer Satisfaction Survey.
Carlsberg Polska to trzecia co
do wielkości firma piwowarska
w Polsce, z udziałem ilościowym
w rynku w wysokości 21,1%
w 2015 roku. Browary Carlsberg
znajdują się w Brzesku (Browar
■ Dariusz Krasoń, Logistics Manager Okocim), Sierpcu (Browar KaszCarsberg Polska
telan) oraz Szczecinie (Browar
Bosman). Zatrudnienie bezpośrednie wynosi 1300 pracowników, a pośrednie szacuje się na poziomie ok. 11 700 miejsc
pracy. Od 2001 do 2015 roku firma Carlsberg zainwestowała
w Polsce około 1,6 mld zł, m.in. w rozbudowę i modernizację
swoich browarów oraz wyposażenie sklepów.
Piwo – duża i wymagająca kategoria
Piwo to jedna z największych kategorii w sektorze FMCG. Rocznie
Carlsberg warzy w Polsce około 8 milionów hektolitrów piwa, co
oznacza ponad 1,7 mln palet rocznie dostarczanych do klientów.
Jest to wymagająca i realizowana na ogromną skalę operacja logistyczna. W szczytowym sezonie, w ciągu jednego dnia ponad 700
ciężarówek wozi piwo lub opakowania należące do Carlsberga.
Duża skala działania wymaga zaawansowanych rozwiązań w zarządzaniu łańcuchem dostaw i ciągłej zmiany procesów.
Przed łańcuchem dostaw Carlsberg Polska stawia to całkowicie
nowe i zdecydowanie wyższe wymagania. Codzienne wyzwania
zespołu dotyczą zapewnienia elastycznych powierzchni magazynowych i zasobów transportowych, opracowania dokładnej prognozy sprzedażowej, przygotowania nowych formatów opakowań,
realizacji akcji co-packingowych oraz sprawnie działającej logistyki opakowań zwrotnych (paleta, butelka, skrzynka). Celem jest
wysoki poziom realizacji zamówień i optymalizacja kosztów.

Jakość wspólnej uzgodnionej
z klientem prognozy w zakresie
dostaw jest kluczowa do
budowania satysfakcjonującej
współpracy
Inwestycja we współpracę z klientami
Oczekiwania klientów cały czas rosną. Chcą oni proaktywności
w proponowaniu rozwiązań, które mogą nie tylko obniżyć koszty, ale również zwiększyć efektywność procesów logistycznych.
Dlatego Carlsberg Polska wprowadził już kilka lat temu i z powodzeniem rozwija program współpracy z klientami. Customer
Collaboration to świadoma i strategiczna inwestycja Carslsber-

ga w rozwój współpracy z klientami. W ramach tego programu
zdefiniowany został dokładny zakres działań i aktywności, które
mogą być realizowane w zależności od specyfiki danego klienta.
Początek zawsze stanowi zdefiniowanie po obu stronach odpowiednich osób i ich kompetencji. Kolejny krok to dokładne zrozumienie modeli logistycznych po jednej i drugiej stronie, co pozwala określić obszary optymalizacji i ocenić ich potencjał. Na końcu
tej drogi jest pewnego rodzaju "przenikanie" struktur oraz odpowiedzialności pomiędzy stronami, czego efektem jest zaawansowana współpraca zarówno operacyjna, jak i biznesowa, mająca
na celu realizację wspólnie uzgodnionego Joint Business Planu,
czyli długoterminowego rozwoju wspólnego biznesu. Kluczem do
dalszego rozwoju współpracy jest logistyka, która gwarantuje dostawy i wysoką jakość serwisu usług dla klienta.
Customer Collaboration krok po kroku:
❚❚Budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych.
❚❚Wspólne KPI oraz karty wyników opisujące współpracę.
❚❚Wypracowanie wspólnych optymalizacji w kosztach i w procesach.
❚❚Krótko- i długoterminowe planowanie i rozwijanie wspólnego
biznesu.
Customer Collaboration wymaga zmiany w podejściu do
współpracy, czasu, dostosowania struktur, ale przede wszystkim zmiany sposobu myślenia. Customer Collaboration to
droga od przysłowiowego gaszenia pożarów we współpracy do
proaktywnego budowania długoterminowych relacji biznesowych, gdzie jednym z kluczowych elementów jest efektywny
ETE (End to End) Supply Chain. Ta inwestycja opłaca się obu
stronom i przynosi wymierne efekty.
Planowanie – kluczem do dostępności produktu
Przy tak dużej skali działania jest niezbędne wdrożenie
efektywnie działającego procesu S&OP (Sales and Operational Planning). Customer Collaboration, czyli zaawansowana
współpraca z klientami, to proces, który otwiera nowe kanały
przepływu informacji i włącza klienta w proces planowania.
To oznacza wyjście z pewnych "informacyjnych silosów", które często tworzone są we współpracy między firmami. Wiedza,
którą firma posiada, informacje o planowanych dodatkowych
akcjach czy promocjach, są niesłychanie istotne, biorąc pod
uwagę ograniczenia w całym łańcuchu dostaw. Produkcja
piwa wymaga czasu, co z kolei wpływa na procesy logistyczne. Dlatego jakość wspólnej uzgodnionej z klientem prognozy
w zakresie dostaw jest kluczowa do budowania satysfakcjonującej współpracy.
Końcowym sprawdzianem jakości łańcucha dostaw jest dostępność produktu na półce, czyli OSA (On Shelf Availability) – dostępność towaru na półce. Zapewnienie piwa na półkach jest
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kluczowe z punktu widzenia konsumenta, który decyzję o zakupie tego napoju oraz wyborze danej marki najczęściej podejmuje
właśnie w sklepie.
OSA doskonale weryfikuje jakość procesów planistycznych oraz
efektywność dystrybucji. Sposobów na mierzenie OSA jest co
najmniej kilka: dane pozyskane od klienta, ankieta wypełniana przez przedstawiciela handlowego, weryfikacja przez firmę
zewnętrzną i inne. Ważne jest, aby w ramach Customer Collaboration mierzyć te dane i je omawiać. Poprawa dostępności na
półce zwiększa wartość wspólnie prowadzonego biznesu.
Niektórym klientom Carlsberg Polska na zaawansowanym etapie
Customer Collaboration proponujemy wdrożenie "piwnego ambasadora". To pracownik Carslsberga, który jest oddelegowany do
pracy w biurze klienta. Taka osoba doskonale rozumie procesy logistyczne zarówno po stronie Carlsberga, jak i klienta oraz, co bardzo
ważne, rozumie kategorię piwa i zna komercyjne aspekty współpracy. Jego wiedza i znajomość procesów może jeszcze bardziej
optymalizować jakość współpracy, przyczynić się do poprawy jakości planowania i pozwala budować w długiej perspektywie wartość
wspólnego biznesu.
Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Idea zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialność społeczna są
częścią globalnej strategii Grupy Carlsberg realizowanej również w Polsce. Każda decyzja, którą podejmuje się w firmie, jest
rozpatrywana nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale także
społecznych i ekologicznych, co wymagane jest również od dostawców i partnerów. W ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane są długofalowe inwestycje w obszarze minimalizowania wpływu browarów i biur na otoczenie,
ale też odpowiedzialne podejścia do opakowań (w tym edukacja
na temat recyclingu szklanej butelki zwrotnej) oraz promocji
odpowiedzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu. Piwo warzone
jest przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik ochrony
przyrody.
Organizacja obrotu opakowaniami zwrotnymi (paleta, butelka
i skrzynka) wymaga sprawnych logistycznych procesów transportowania do właściwego browaru, a następnie ich segregacji
i składowania.
W ramach programu Customer Collaboration pracuje się
z klientami na rzecz większego wypełnienia ciężarówek (Load
Factor), redukcji ilości przejechanych pustych kilometrów oraz
skrócenia czasów załadunków i rozładunków. Zmniejszenie tych
trzech czynników ma istotny wpływ na środowisko i redukcję
dwutlenku węgla. Ponadto już w 2017 roku obowiązującą normą dla rozliczeń za transport z podwykonawcami będzie norma
EURO 5, która również oznacza niższą emisję CO2 do atmosfery.
Łańcuch dostaw ukierunkowany na klientów
Dbając o najwyższą jakość pracy, firma regularnie bada działania
łańcucha dostaw poprzez przekrojowe badanie CSS – Customer
Satisfaction Survey, w którym każdy klient ma szansę anonimowo wyrazić opinię na temat współpracy z Carlsberg Polska. Celem firmy jest bycie najlepszą organizacją supply chain w branży
napojów poprzez realizację wysokich oczekiwań klientów. Dotychczasowe bardzo dobre wyniki tego badania są motywacją do
dalszego działania. ■
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Grupa Carlsberg jest czwartą na świecie firmą piwowarską z siedzibą
w Kopenhadze. Grupa jest właścicielem browarów w ponad 40 krajach
w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej i Azji. Ponadto jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie za pośrednictwem umów
licencyjnych i eksportowych. Grupa Carlsberg zatrudnia około 45 tys.
osób, tworząc pośrednio ponad 455 tys. miejsc pracy w powiązanych
branżach, takich jak m.in.: rolnictwo, logistyka, usługi marketingowe,
handel detaliczny i usługi gastronomiczne. Analizy pokazują, że jeden
pracownik Grupy Carlsberg tworzy dodatkowe dziewięć miejsc pracy
poza firmą, w powiązanych branżach.
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Rynek KEP w Polsce

KEP napędzają e-commerce i e-sprzedawcy
Rok 2015 był przełomowy dla rynku KEP, między innymi ze względu na zmiany wynikające z nowych strategii głównych graczy oraz
zakończenie procesu dużych transakcji pośród operatorów. Spowodowało to, że na rynku dominują obecnie międzynarodowe firmy
oraz słabnie nieco obserwowana w ubiegłych latach silna presja cenowa.

C

ałkowita wartość szacowanych przychodów wyniosła w 2015 roku
4,5 mld złotych przy liczbie paczek na poziomie 313 mln. Większą dynamiką wzrostu przychodów oraz wolumenów cechowały się
usługi międzynarodowe (w szczególności ekonomiczne) niż usługi
krajowe. Powodem był znaczący wzrost wolumenu międzynarodowego, na który wpływ miał rozwój eksportu.
Analizy rynku KEP wykazują również, że na przestrzeni lat zmieniła się
struktura przesyłek. Rozwój handlu internetowego spowodował, że obecnie ponad połowa paczek krajowych jest nadawana do lub przez osoby
prywatne. Na rynku eksportowym wciąż dominują przesyłki biznesowe.
Wzrastająca liczba paczek powoduje konieczność dostosowania
wydajności sieci logistycznej do prognozowanych wolumenów.
Silna konkurencja i wzrastające wymagania klientów powodują,
że operatorzy szukają nowych efektywnych kosztowo i zaawansowanych technologicznie rozwiązań tzw. ostatniej mili.
Wartość rynku
Wzrost poziomu przychodów na rynku KEP w latach 2011-2015 był
stymulowany rozwojem gospodarczym Polski i dynamicznie zwiększającym się wolumenem przesyłek. Całkowita wartość szacowanych
przychodów wyniosła w 2015 roku 4,486 mln złotych i była o 32%
wyższa niż w 2011 roku. Większą dynamiką wzrostu przychodów
w ostatnich latach cechowały się usługi międzynarodowe (CAGR
10%) niż usługi krajowe (CAGR 6%). Powodem był znaczący wzrost
wolumenu międzynarodowego w tym okresie oraz panująca na rynku
krajowym presja cenowa. W segmencie usług zagranicznych większą
dynamiką wzrostu przychodów cechowały się usługi ekonomiczne
(CAGR 17%) niż usługi międzynarodowe ekspresowe (CAGR 3%).

Wzrost usług zagranicznych ekonomicznych jest powiązany z silnym
wzrostem eksportu do krajów europejskich, w szczególności do krajów ościennych, takich jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Szwecja.
Dalszy wzrost wymiany międzynarodowej będzie przekładał się na
rozwój rynku usług zagranicznych KEP w Polsce w kolejnych latach.
Wzrost usług krajowych jest skorelowany ze wzrostem PKB nominalnego. W badanym okresie zaobserwowano, że 1% wzrostu PKB
nominalnego przekładał się na ok. 2% wzrostu usług krajowych.
Wskazuje to na dalszy potencjał wzrostowy branży, który będzie
uwarunkowany tempem rozwoju polskiej gospodarki.
Wartość rynku KEP w Polsce, 2011-2015 [mln PLN]
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Wielkość rynku
W latach 2011-2015 na rynku KEP odnotowano dynamiczny wzrost
wolumenu, który w dużej mierze generowany był wzrostem e-commerce oraz eksportu. Szacowana liczba przesyłek nadanych w 2015
roku wyniosła 313 mln sztuk i była o 57% wyższa niż w 2011 roku.
W segmencie usług krajowych w badanym okresie wzrost był na
poziomie 12% r/r, a w segmencie usług międzynarodowych na poziomie 17% r/r dla przesyłek ekonomicznych i 3% r/r dla przesyłek
ekspresowych. Dla usług krajowych dynamika wzrostu wolumenu
była wyższa niż przychodu, co wynikało głównie z silnej konkurencji i presji cenowej, a także ze spadku średniej wagi paczki.
Wolumen rynku KEP w Polsce, 2011-2015 [mln paczek]
350
300

CAGR +11,8%

250
5,2
200 1,6

7,1
1,7

6,2
1,7

CAGR +12,6%
9,8
1,8
8,1
1,7

150
100 192,2

210,2

235,7

268,1

301,3

2012
2013
Zagranica - Ekonomiczna

2014

2015

50
0

2011

Zagranica - Ekspresowa
Kraj

Źródło danych: Analizy PwC

W latach 2011-2015 przy znaczącym wzroście wolumenu nastąpił spadek średniej ceny przesyłki krajowej o 18%. Rynek usług
międzynarodowych charakteryzował się mniejszą presją cenową.
W przypadku usług lotniczych średnia cena przesyłki w latach
2011-2015 wzrosła o 2% przy kilkunastoprocentowym wzroście
wolumenów, a średnia cena przesyłki drogowej w badanym okresie
zwiększyła się o 1% przy zwiększeniu liczby przesyłek KEP o 88%.
Pod względem typu relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą w 2015 r.
segment B2B stanowił 55% przychodu oraz 45% wolumenu całego
rynku KEP. Taka zależność wynika z faktu, że paczki w segmencie
B2B mają wyższe średnie ceny z powodu większej wagi i rozmiaru.
W roku 2011 B2B stanowił 60% w strukturze przychodów oraz 54%
w strukturze wolumenu, co pokazuje, że udział przesyłek biznesowych
w wolumenie KEP spadał. Kolejnym znaczącym segmentem rynku jest
B2C, który stanowi obecnie 35% przychodu oraz 46% wolumenu całego
rynku KEP. W segmencie B2C realizuje się nadania po niższych średnich cenach niż w przypadku innych typów przesyłek, ze względu na
mniejsze rozmiary i wagę paczek, a także dużą wrażliwość odbiorców
końcowych na cenę. Ma to znaczenie głównie w przypadku branży
e-commerce, która generuje najwięcej przesyłek w tym segmencie
usług. W 2011 roku B2C stanowiło 28% przychodów i 37% wolumenu,
co obrazuje, jak dynamicznie rozwijał się ten rodzaj przesyłek.
Ostatnim segmentem rynku jest C2X, w ramach którego realizuje
się nadania przez osoby prywatne. W 2015 r. C2X roku stanowił
10% przychodów i 8% wolumenu rynku KEP w Polsce. Klienci
indywidualni generują niskie wolumeny nadań przesyłek, co powoduje, że oferowane ceny jednostkowe są wysokie. W 2011 r.
udziały C2X były na poziomie trochę wyższym od obecnego: 12%
w strukturze przychodów oraz 9% w strukturze wolumenu.

EURO LOGISTICS 33

Rynek przesyłek krajowych
Struktura rynku krajowego jest podobna do struktury całego
rynku KEP, jednak mniejszy jest udział segmentu przesyłek B2B
w ujęciu przychodowym (49%), a podobny w ujęciu wolumenowym (44%). Wynika to z faktu, że na rynku krajowym realizuje
się dużo przesyłek typu B2C, które obecnie stanowią 41% w strukturze przychodów i 48% w strukturze wolumenu.
W roku 2011 przychodowo i wolumenowo większość stanowiły
przesyłki biznesowe, odpowiednio 55% i 53%. Z kolei nadania w relacji B2C stanowiły 33% w strukturze przychodów i 37% w strukturze wolumenu krajowego rynku KEP. Tak jak w przypadku całego
rynku, udział B2B spadł, a B2C wzrósł. Na rynku krajowym spadł
także udział segmentu C2X, który w 2011 wyniósł 12% w przychodach i 10% w wolumenie wszystkich przesyłek krajowych.
Rynek przesyłek zagranicznych
Struktura rynku międzynarodowego znacząco różni się od struktury
całego rynku KEP. Obecnie segment przesyłek międzynarodowych jest
zdominowany przez przesyłki B2B, które mają 78% udziału w strukturze przychodów i 77 % w strukturze wolumenu. W roku 2011 B2B stanowiło 82% przychodów i 80% wolumenu zagranicznego rynku KEP.
Przesyłki międzynarodowe nadawane przez klientów biznesowych charakteryzują się także najwyższą średnią ceną. Przesyłki do klientów indywidualnych stanowią obecnie 12% wartości oraz 15% wolumenu międzynarodowego rynku KEP, a w roku 2011 stanowiły odpowiednio 8%
i 12%. Wraz z rozwojem wymiany zagranicznej w handlu internetowym
udział przesyłek B2B może dalej maleć na rzecz segmentu B2C. C2X
w przesyłkach międzynarodowych zarówno w 2011, jak i 2015 roku
stanowiło 10% w strukturze przychodów i 8% w strukturze wolumenu.
Branże kształtujące rynek
Wśród branż generujących największy ruch paczkowy w badanym
okresie na szczególną uwagę zasługują branże e-commerce i sprzedaży detalicznej. Branża e-commerce charakteryzuje się wysoką
dynamiką wzrostu, zarówno pod względem liczby przesyłanych
paczek, jak i ich wartości. Wyróżnia się ona także specjalnymi
wymaganiami w zakresie pierwszej i ostatniej mili. E-sprzedawcy
wymagają między innymi jak najpóźniejszych godzin odbioru oraz
integracji swoich systemów z systemami firm kurierskich, podczas
gdy dla e-kupujących istotna jest możliwość wyboru alternatywnych form odbioru, takich jak placówki pocztowe, paczkomaty, stacje benzynowe czy sklepy spożywcze. Wygoda i dostępność są tu
ważnym kryterium, jednak niska cena oraz wysoka jakość usług,
np. terminowość, są również istotne.
Rynek charakteryzuje się małym rozmiarem paczek i brakiem
przywiązania do jednej firmy kurierskiej. Regulacje na szczeblu
krajowym, jak i Unii Europejskiej, mające na celu standaryzacje
rynku e-commerce, wspierają dalszy rozwój branży oraz rynku
wymiany międzynarodowej w handlu internetowym. Zakupy on-line poza granicami Polski stają się coraz bardziej popularne.
Obecnie stanowią niski procent wartości całej sprzedaży w Internecie, jednak o dużych perspektywach wzrostu. Operatorzy logistyczni widząc dynamiczny rozwój branży e-commerce, starają się
rozszerzać swoją ofertę o dodatkowe serwisy takie jak fulfilment,
czyli kompleksową obsługę logistyczną zamówienia, czy też formy
e-płatności, szukają również partnerów za granicą.
Ruch paczkowy w sprzedaży detalicznej następuje głównie pomiędzy magazynami a siecią sklepów detalicznych. Obecnie branża
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sprzedaży detalicznej przechodzi transformację. Wdrażane są
nowe kanały sprzedaży, w tym kanał on-line, w ramach którego
rośnie usługa click & collect, która umożliwia złożenie zamówienia w Internecie, a odbiór przesyłki w wybranej placówce. Wzrost
udziału kanału on-line w sprzedaży detalicznej oraz nowe modele
zaopatrzenia przekładają się na zmianę typu doręczanych przesyłek. Dominują ciężkie paczki i przesyłki wielopaczkowe, jednakże
część firm decyduje się na większą elastyczność w zarządzaniu stanami magazynowymi. Dzięki częstszym, lecz mniejszym dostawom
wzrasta wolumen mniejszych paczek w branży.
Perspektywy rozwoju w latach 2016-2018
W latach 2016-2018 przewidywany jest dalszy wzrost przychodów rynku KEP w Polsce na poziomie 12% r/r do wartości ok. 6,4 mln złotych
w 2018 r. i wzrost wolumenu o 11% r/r do poziomu ok. 440 mln paczek.
Wolumen na rynku KEP będzie dynamicznie wzrastał, głównie dzięki
dalszemu rozwojowi e-commerce oraz eksportu. W tym okresie rynek
krajowy będzie rósł na poziomie 11% r/r, a rynek przesyłek zagraProf. dr hab. Wojciech Paprocki
Szkoła Główna Handlowa

E-commerce powstało dzięki rozszerzeniu w latach 90. XX w. oferty przedsiębiorstw handlowych
o nowy kanał dystrybucji wykorzystujący Internet
i strony www. Ponad dwie dekady temu branża TSL otrzymała szansę rozwoju, gdyż globalizacja i e-commerce doprowadziły do drastycznego zwiększenia wolumenu potoków przesyłek, w tym przede wszystkim kurierskich.
Rozpoczęta w drugiej dekadzie XXI w. epoka cyfryzacji i upowszechnienia telekomunikacji mobilnej oraz wywrotowe innowacje (disrupiton inSławomir Rodak
Dyrektor ds. rozwoju
ID Logistics

Rozwój sektora e-commerce oczywiście wpływa na
strategie operatorów logistycznych, którzy doskonale zdają sobie sprawę z potencjału tego rynku
i specyfiki jego obsługi. To dlatego, po analizie rynku i własnych możliwości,
w ID Logistics wydzielone zostały dedykowane struktury operacyjne, które
przygotowują i uruchomiają usługi dla e-commerce. Operatorzy 3PL, planując rozwój w tym zakresie, oprócz biznesu podstawowego, szukają możliwości rozwoju usług dodatkowych takich jak VAS (Value Added Services).
Dziś stanowią one istotną część projektów e-commerce. Oczywiście skala
i stopień ich skomplikowania zawsze zależy od charakterystyki produktów.
Dynamiczny rynek e-commerce oczekuje innnowacyjności, a to wymusza
Adam Kwiatkowski
Wiceprezes
Geis Polska

Naturalnym polem walki o klienta w sektorze KEP
wydaje się być przede wszystkim obszar i usługi powiązane z obsługą e-commerce, a to ze względu na
tempo rozwoju tego właśnie sektora. Wszyscy operatorzy właściwie wiedzą,
co mają robić, bo dokładnie obserwują i analizują i rynek klienta, i działania
konkurencji (np. znajdywanie rozwiązań dotyczących tzw. ostatniej mili czy
też "pierwszej mili"), ale wszyscy zastanawiają się i pracują nad tym, jak
wdrażać, utrzymywać i rozwijać te rozwiązania szybciej, lepiej i taniej niż
konkurencja. I to jest ta "wewnętrzna walka", którą firmy z sektora KEP mu-

nicznych na poziomie 16% r/r, przy czym najsilniejszy wzrost będzie
widoczny w przesyłkach międzynarodowych ekonomicznych (18%
r/r), a słabszy w międzynarodowych ekspresowych (5% r/r).
Wartość rynku KEP będzie wzrastać szybciej niż dotychczas, ze
względu na przewidywaną zmianę polityki cenowej operatorów
KEP. Prognozowany jest dynamiczny wzrost wartości zarówno całego rynku usług krajowych, jak i całego rynku usług międzynarodowych na poziomie odpowiednio 12% r/r oraz 13% r/r. Na rynku
usług międzynarodowych szacuje się, że w najbliższych latach
średnia cena przesyłki będzie nadal spadać. Jest to wynik kontynuacji zmian w strukturze przesyłek eksportowych na rzecz wzrostu
udziału paczek ekonomicznych charakteryzujących się niższą ceną.
W latach 2016-2018 przewidywany jest dalszy wzrost udziału
B2C w strukturze wolumenu i przychodów przesyłek KEP, ze
względu na dynamiczny rozwój branży e-commerce, która generuje większość przesyłek w tym segmencie usług.
■ Gracja Sokół
Na podstawie Raportu PwC Perspektywy wzrostu rynku KEP w Polsce do 2018.

novation) w handlu przynoszą nowe wyzwania dla branży TSL. W najbardziej drastycznym scenariuszu przemian, w najbliższych latach, może
dojść do detronizacji liderów tej branży. Stanie się tak, jeśli Amazon, Hermes i inne organizacje wdrażające nowe modele biznesowe osiągną skalę
działalności przekraczającą skalę działania współczesnych graczy globalnych. Wówczas korzystanie z usług operatorów TSL (outsourcing) nie
będzie dawało żadnych korzyści dla dystrybutorów używających platform
e-commerce. Przy zastosowaniu dronów i robotów, czyli nowych rozwiązań technicznych, które do tej pory są rzadko wykorzystywane w branży
TSL, dystrybutorzy ci zdecydują się na samoobsługę logistyczną, co może
doprowadzić branżę TSL do strukturalnego kryzysu.■
na operatorach logistycznych rozwój w zakresie samych usług i systemów
IT. Dobrymi przykładami są rozwiązania zastosowane przez Grupę ID Logistics przy obsłudze magazynów BTS dedykowanych e-commerce dla firm
z branży odzieżowej, DIY, sieci kosmetycznych czy retail. W magazynie
o powierzchni 10 tys. mkw. dużej firmy z branży FMCG zastosowaliśmy
przenośniki rolkowe i system pick to light, w magazynie odzieżowej grupy
Cortefiel – proekologiczne regały kartonowe. Z kolei w centrum logistycznym światowego giganta z branży meblarsko-dekoracyjnej bardzo dobrze
sprawdził się innowacyjny system pakowania przesyłek dostosowanych do
wagi i rozmiaru każdego artykułu zamawianego online. W perspektywie
kilku lat wszystkie procesy logistyki będą podlegać stopniowej automatyzacji i zmniejszaniu ingerencji człowieka w proces. Jednocześnie możemy się
spodziewać zwiększającej się liczby wszelkiego rodzaju robotów i automatów w magazynach logistycznych, także tych dedykowanych e-commerce. ■
szą podjąć w ramach własnych struktur, czyli nie tylko bezpośrednia walka
z konkurencją o rynek będzie decydująca, ale też umiejętność zarządzania
własnymi zasobami i procesami.
Nie możemy też zapominać o sektorze B2B, na który zwraca się mniejszą
uwagę niż na B2C, a to on daje w dużej mierze, przynajmniej na razie, operacyjną "stabilizację i spokój" firmom kurierskim – ceny usług nie mają tu
tak silnej tendencji spadkowej, a klienci oczekują usługi przede wszystkim
stabilnej, przewidywalnej i powtarzalnej, bo też połączenia pomiędzy współpracującymi w tym sektorze firmami mają taki właśnie charakter, podczas
gdy sektor B2C charakteryzuje się w dużej mierze jednorazowością wysyłek
i dostaw. Można więc powiedzieć, że obszar B2B wciąż stanowi drugi "front",
na którym firmy z sektora KEP nadal będą ze sobą konkurować. ■
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Damian Kołata
Business Development Manager
FIEGE

W obszarze przesyłek kurierskich już teraz
dochodzi do implementacji usług, które w niedługim czasie staną się rynkowym standardem.
Mam tu na myśli the same day delivery, która z pewnością pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji oraz zapewnić klientom szybką dostawę i to
właśnie w tym obszarze rozegra się batalia między zainteresowanymi
podmiotami. Schemat ten jest z powodzeniem stosowany przez światowych liderów, takich jak Amazon oraz alibaba.com, więc nieunikniona
jest jego popularyzacja również w Polsce. Kolejną usługą napędzającą
rozwój branży KEP w oparciu o sukces e-commerce będzie cross border
Jacek Lipiński
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
FM Logistic Polska

Od wielu lat obserwujemy bardzo dużą konkurencję na rynku przesyłek kurierskich. Dotyczy
ona nie tylko walki cenowej, ale także rywalizacji w dostarczaniu usług dodatkowych. Polem, na którym rozgrywa się największa batalia między firmami kurierskimi, jest obsługa
sprzedaży internetowej. To właśnie w tym obszarze powstaje i wchodzi w życie najwięcej rozwiązań, którymi firmy kurierskie przyciągają klientów, jak choćby zarządzanie przez klienta końcowego czasem
i miejscem dostarczenia przesyłki przy użyciu technologii mobilnych.
Paweł Racis
Dyrektor handlowy
UPS Polska

Firma kurierska jest konkurencyjna tak długo, jak długo świadczy usługi, których klient
oczekuje.
Firma UPS przeprowadziła badanie UPS Pulse of the Online Shopper, które przedstawia trendy e-commerce w 2015 roku. Główne
wnioski płynące z badania to:
❚❚Kupujący w sieci domagają się alternatywnych miejsc dostawy i dodatkowych opcji płatności.
Platforma technologiczna UPS My Choice oraz sieć punktów odbioru i nadania przesyłek UPS Access Point oferuje rozwiązania dla klientów, którzy
preferują odbiór paczek w wygodnym dla siebie miejscu – takim jak sklep,
kawiarnia czy kiosk z długimi godzinami otwarcia – zamiast oczekiwać na
dostawę w domu. Sieć UPS Access Point liczy obecnie ponad 15 tysięcy
punktów w 9 krajach Europy (Polska, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia,
Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy) z perspektywą dalszej
ekspansji. W Polsce sieć UPS Access Point to ponad 1200 lokalizacji.
Beata Troczyńska
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
Spedimex

Handel elektroniczny kusi zarówno kurierów, jak
i operatorów, którzy w procesie jego obsługi mogą,
a wręcz powinni uczestniczyć synergicznie. W całym cyklu obsługi zamówienia mamy do czynienia z operacjami w zakresie
składowania i przygotowania produktów do wysyłki oraz dostarczenia towaru do klienta finalnego. Operator jest niezbędny na etapie magazynowania,
kompletacji oraz przygotowywania jednostkowych zamówień do wysyłki.
Obsługuje w szczególności procesy związane ze składowaniem, zarządza-
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shipment. W chwili obecnej jedynie 10% polskich internautów dokonuje
zakupów w zagranicznych e-sklepach, co wynika z dłuższych terminów
dostaw, a także stosunkowo wysokie opłaty. Podmiot, który jako pierwszy zaoferuje konkurencyjne ceny i atrakcyjne terminy dostaw, uzyska
sporą przewagę konkurencyjną w branży KEP.
Aby zapewnić klientom najwyższy poziom obsługi i wyróżniać się wśród
konkurencji atrakcyjnymi czasami dostaw i nikłym odsetkiem błędów
w realizacji zamówień, nieuniknione wydaje się być skorzystanie z usług
operatora logistycznego. FIEGE posiada w swoim portfolio takie właśnie
usługi i z powodzeniem wykonuje je dla kilku dużych podmiotów w Polsce oraz za granicą. Oddanie powyższych działań w outsourcing pozwala
podmiotom działającym w e-commerce skupić się na głównej działalności
sklepu i rozwijaniu jego struktury asortymentowej oraz sprzedaży. ■
Trend ten będzie się nie tylko utrzymywał w najbliższych latach, ale
można zaryzykować stwierdzenie, że będzie on coraz wyraźniejszy.
Rozwój tego rynku jest niewątpliwie dużą szansą dla operatorów
logistycznych obsługujących sprzedaż internetową, takich jak FM
Logistics. Dlatego właśnie w pakiecie usług dla e-Commerce oferujemy nie tylko zarządzanie magazynem produktów przeznaczonych
do sprzedaży internetowej, przygotowanie zamówień do wysyłki i obsługę zwrotów, ale także dostawy do klientów końcowych. Obsługa
e-Commerce nie może skupiać się na jednym, wąskim obszarze, ale
musi być kompleksowa. Stąd w rozwoju rynku przesyłek kurierskich
upatrujemy dla nas dużych szans, podobnie jak w innych obszarach
naszej działalności. ■
❚❚Technologie mobilne są katalizatorem zakupów wielokanałowych,
a detaliści powinni wyeliminować ograniczenia.
UPS wysyła powiadomienie dzień przed planowaną dostawą. W przypadku, kiedy klientowi nie pasuje termin dostawy, istnieje możliwość
zmiany miejsca lub terminu doręczenia. Użytkownicy usługi UPS My
Choice mają także możliwość wysłania paczek bezpośrednio do punktów UPS Access Point. Ponad 20 milionów ludzi z 16 krajów zarejestrowało się w tej usłudze, by zarządzać swoimi przesyłkami.
❚❚Bezpłatne dostawy pozostają ważne, z większym naciskiem na zwroty.
Niewłaściwy kolor lub rozmiar są częstymi przyczynami zwrotów zakupów
dokonanych online – 57% kupujących w podało właśnie te aspekty jako powód zwrotu zakupionych produktów, w związku z czym polityka zwrotów
firmy może być ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie sprzedaży. Nawet 61% konsumentów będzie częściej decydować się na zakupy
z tym sprzedawcą, który ma bezproblemową politykę zwrotów, a 59% poleciłoby go znajomemu. Aż 90% kupujących sprawdzi warunki dokonywania
zwrotów, z czego 67% zrobi to jeszcze przed zakupem. Łatwa i bezproblemowa polityka zwrotów jest kluczem do poprawy konkurencyjności w sklepie.
UPS oferuje usługi zwrotne, które pomagają klientom odesłać przesyłkę. ■
niem zapasami oraz usługami typu VAS: drukowaniem faktur, paragonów,
dokładaniem materiałów reklamowych i promocyjnych. Niejednokrotnie
zarządza także procesem zwrotów, reklamacji, kontroli jakości czy wymian
produktów. Z kolei firma kurierska odbiera towar z magazynu operatora
i przejmuje zadania związane z jak najszybszym dostarczeniem towaru do
rąk odbiorców. Tak złożony proces wymaga integracji systemów pomiędzy
uczestnikami łańcucha dostaw. Operator może integrować się z wieloma
firmami kurierskimi, pocztą, punktami odbioru, umożliwiając klientowi
swobodny wybór dostawcy. Każdy uczestnik łańcucha dostaw działa w ramach swojej specjalizacji i najlepszych praktyk, co finalnie przekłada się na
wyższą jakość obsługi. ■
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Handel e-commerce ponad granicami

Logistyka międzynarodowego handlu online
W wyniku ograniczenia lub zniesienia barier w handlu transgranicznym wewnątrz UE polski e-handel potencjalnie zyska dodatkowy
kanał sprzedaży – sprzedaż zagraniczną, a branża KEP – dodatkowe wolumeny przesyłek zagranicznych.

S
■ dr Aneta Pluta-Zaremba
Katedra Logistyki SGH

cenariusz optymistyczny zakłada, że
wprowadzanie w życie pakietu KE dla
e-commerce może ułatwić dostęp polskiego
e-handlu do prawie pół miliarda unijnych
e-konsumentów. Scenariusz pesymistyczny przewiduje "wydrenowanie" krajowego
popytu na zakupy online przez sprawniejszych europejskich e-sprzedawców.

Opinie o zagranicznych e-zakupach
Wielu polskich e-przedsiębiorców
rozpoczyna swą podróż w "cross border" od sprawdzenia kosztów dostawy
przesyłki zagranicznej i często na
■ Robert Sulich
tym kończy, uznając, że koszty będą
Robert M. Sulich Consulting
zbyt wysokie. Wyzwania logistyczne są najczęściej wskazywanymi przez klientów i przedsiębiorców barierami rozwoju sprzedaży transgranicznej.
Główne bariery logistyczne wg firm sprzedających lub planujących
sprzedawać online za granicą
21%
Wysokie koszty dostawy
24%
Wysokie koszty dostawy
25%
Wysokie koszty obsługi i reklamacji skarg
20%
Wysokie koszty obsługi i reklamacji skarg
26%
Wysokie koszty obsługi gwarancyjnej i zwrotów
23%
Wysokie koszty obsługi gwarancyjnej i zwrotów
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Planują sprzedawać za granicą ■ Główny problem ■ Poważny problem
Sprzedają za granicą ■ Główny problem ■ Poważny problem
Źródło: European Commission, Companies Engaged in Online Activities, Brussels 2015.

E-klienci obawiają się niepewnego i długiego czasu realizacji zamówienia, wysokich kosztów zagranicznych dostaw, skomplikowanego i kosztownego procesu reklamacji, wymiany i zwrotów,
jakości obsługi gwarancyjnej oraz braku pewności co do ostatecznej ceny produktów (ze względu na różnice w podatku VAT czy
opłaty celne). Także przedsiębiorstwa prowadzące już sprzedaż
online do konsumentów i firm w Unii Europejskiej oraz te, które planują ją rozpocząć, wskazują na logistyczne aspekty wśród
głównych barier. Komisja Europejska podkreśla, że im mniejsza
e-firma, tym większe znaczenie mają koszty logistyczne.

Wyzwania logistyczne są
najczęściej wskazywanymi
przez klientów
i przedsiębiorców barierami
rozwoju sprzedaży
transgranicznej

Badanie Payvision z 2015 r. na 1200 podmiotów e-commerce z całego świata dowodzi, że dla 70% z nich handel e-commerce ponad
granicami jest rentownym biznesem.
Zyskowność handlu online
ponad granicami
Tak - 42% ■
Zdecydowanie tak - 28% ■
Nie wiadomo - 22% ■
Nie dotyczy - 4% ■
Nie - 3% ■
Zdecydowanie nie - 1% ■
Źródło: Payvision, Key business
drivers and opportunities
in cross-border ecommerce, 2015.

Fundamentalnym pytaniem, jakie e-przedsiębiorca musi sobie
postawić, gdy rozważa szanse sukcesu ekspansji zagranicznej,
jest nie "jak?", lecz "po co?" lub inaczej – jaką strategię chcę realizować? Najłatwiejsza intelektualnie opcja to taka, w której strona
internetowa dostępna jest w języku angielskim, a płatność w zagranicznej walucie – cała reszta odbywa się tak samo jak w kraju.
Jest to prosta recepta na porażkę.
W e-commerce świetnie sprawdza się dobrze znana menedżerom maksyma: myśl globalnie, działaj lokalnie. E-konsumenci
w poszczególnych krajach różnią się między sobą i charakteryzują się innymi oczekiwaniami względem logistycznego serwisu. Współcześni e-klienci coraz częściej domagają
się elastyczności i wygody pod względem terminu, sposobu
i miejsca dostawy (np. możliwości przesunięcia daty dostawy
lub przekierowania paczki na inny adres). Ponadto rośnie ich
zainteresowanie dostępnością alternatywnych opcji dostawy
zamiast doręczenia przesyłki przez kuriera na adres domowy. Według badań UPS i comScore z 2015 roku, 32% Europejczyków kupujących online preferuje dostawy do: pracy,
autoryzowanych punktów nadawczo-odbiorczych z obsługą
osobową lub urządzeń (np. paczkomatów), fizycznych sklepów,
ze stron których kupili produkty, członków rodziny. Różnice
występuję także między nacjami. Hiszpanie, Francuzi i Włosi
chętniej od Niemców i Brytyjczyków wybierają pozostawienie
przesyłki w urzędzie pocztowym w pobliżu domu lub w lokalnym autoryzowanym punkcie detalicznym. Dzięki znajomości
oczekiwań i świadomości różnic kulturowych e-sklepy mogą
rozszerzyć ofertę o tańszą dostawę do autoryzowanego punktu lub paczkomatu, zamiast realizować dostawy w systemie
drzwi-drzwi, a przy bezpłatnej dłuższej dostawie – wybrać
transport samochodowy zamiast lotniczego.
Kluczem do sukcesu jest rzetelne przygotowanie międzynarodowej ekspansji. Rekomendujemy rozpoczęcie od pojedynczego rynku, wybranego w oparciu o analizę: potencjału rynku i specyfiki
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popytu, aspektów prawno-podatkowych, ochrony danych osobowych itp., praw konsumentów i obsługi reklamacji, kwestii językowych, preferowanych sposobów płatności za zakupy, lokalnych
specyfik kulturowych oraz wyzwań logistycznych (dostawy towaru i obsługi zwrotów). Dogłębna analiza tych aspektów i na tej
podstawie podjęcie decyzji, od którego rynku planuje się ekspansję – sąsiadującego ze względu na bliskość geograficzną, rozwijającego się czy dojrzałego rynku europejskiego – daje szanse na
odniesienie sukcesu.
Skomplikowana logistyka transgranicznego e-handlu
W logistyce transgranicznego e-handlu największe wyzwanie
dotyczy "ostatniej mili" i obsługi "pierwszej mili" w zwrotach,
zwłaszcza w segmencie B2C. Od decyzji e-detalisty zależy, kto
ponosi koszty dostawy i zwrotu: sprzedający czy konsument.
Wysokie opłaty za przesyłki zagraniczne zwiększają ryzyko,
że e-klient zrezygnuje z zakupów. Ponadto, jak pokazują badania, konsumenci oczekują bezpłatnej dostawy przy większych zakupach (od 70% do 81% respondentów w badaniach
UPS i comScore w zależności od narodowości) oraz gwarantowanej daty doręczenia paczki (globalnie 60% konsumentów).
Są także gotowi czekać 4-5 dni dłużej w przypadku darmowej
międzynarodowej dostawy niż wtedy, gdy płacą za przesyłkę.
Dlatego część sprzedawców wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zwłaszcza z rynków dojrzałych (niemieckiego,
brytyjskiego, francuskiego czy szwedzkiego), oferuje darmowe dostawy. Niektórzy oferują także darmowe zwroty, jak chociażby e-gigant branży fashion – Zalando.
Warto podkreślić, że problem zwrotów nie dotyczy w równym
stopniu wszystkich branż i produktów. Najczęściej zwracane są
odzież i obuwie (nawet do 50%). E-sklepy powinny mieć świadomość, że zaoferowanie prostej polityki zwrotów (niekoniecznie
darmowych…) jest jednym z czynników decydujących o nieporzucaniu przez zagranicznego klienta koszyka zakupowego. Te
działania zmniejszają także ryzyko zakupów transgranicznych
w oczach e-klientów. Badania UPS i comScore pokazują, że aż
91% globalnych konsumentów sprawdza politykę zwrotów,
z tego 63% robi to przed zakupem. Ponadto zaoferowanie klientom, oprócz gratisowej dostawy, darmowego zwrotu produktów
może być elementem wyróżniającym sprzedawcę spośród lokalnych i zagranicznych konkurentów z podobną do naszej ofertą.
Na niektórych rynkach, np. niemieckim, jest "must have" obsługi posttransakcyjnej.
Etap opracowania zamówienia i e-fulfillmentu wymaga przede
wszystkim uwzględnienia różnic prawno-podatkowych podczas
przygotowywania faktury i dokumentacji transportowej przesyłki
międzynarodowej w odpowiedniej wersji językowej.
W transgranicznym e-handlu, podobnie jak w krajowym, obsługa
ostatniej mili i pierwszej mili w zwrotach najczęściej jest powierzana zewnętrznym firmom – operatorom KEP i pocztowym – specjalizującym się w usługach dla e-commerce w segmentu B2C.
Wolumen przesyłek ma wpływ na wysokość opłat. E-fulfillment
i zagospodarowanie zwrotów mikro i małe firmy realizują przede
wszystkim własnymi zasobami, a średnie i duże częściej powierzają te działania wyspecjalizowanym operatorom logistycznym.
Warunkiem koniecznym do outsourcingu jest odpowiednio duża
skala działania e-sklepu.
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Modele logistyczne transgranicznego e-handlu
Wydaje się, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie dla logistyki
w transgranicznym e-handlu. Opcje organizacji dostaw i zwrotów
czy wymiany towarów zależą od takich czynników, jak: wielkość
sklepu, w tym liczba transakcji i przesyłek w podziale na rynki
docelowe, zakres geograficznego działania i odległość dzieląca
punkt lokalizacji produktów i miejsce dostawy, szerokość i rodzaj
asortymentu, dostępność i koszty usług logistycznych, dynamika
rozwoju sprzedaży na określonym rynku.
Warto odróżnić sprzedaż ponad granicami od logistyki międzynarodowej. Pomimo transakcji zagranicznej przepływy mogą być
krajowe lub odwrotnie – krajowa sprzedaż jest realizowana z zagranicznego magazynu. Wszystko zależy od miejsca utrzymywania zapasów i systemu dystrybucji.
Dostawy i zwroty w transgranicznym e-handlu mogą być realizowane w trzech głównych modelach logistycznych:
❚❚międzynarodowe dostawy pojedynczych paczek z magazynu
e-detalisty do klienta zagranicznego lub odwrotnie dla zwrotów,
❚❚międzynarodowe dostawy skonsolidowanych ładunków do kraju
docelowego (np. przesyłek ze skonsolidowanymi zwrotami lub paczek skonsolidowanych w jedną zagraniczną przesyłkę do kraju
e-klientów, gdzie następuje ich dekonsolidacja w systemie cross-dockingu i wysyłka jako przesyłki krajowe na ostatniej mili),
❚❚dostawy z lokalnego magazynu dedykowanego do obsługi rynku
zagranicznego (dostawy i zwroty są przesyłkami krajowymi).
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Koszty logistyki
Jednym z rozwiązań obniżającym koszty ostatniej mili i zwrotów jest ograniczenie pojedynczych międzynarodowych przesyłek wysyłanych z miejsca nadania do e-klientów lub w drugą
stronę – w przypadku zwrotów. W tym celu e-detaliści mogą
wprowadzić punkty konsolidacji paczek w krajach wysyłki lub
utrzymywać zapasy na rynkach docelowych. Dzięki punktom
konsolidacji dostawy na odcinku ostatniej mili i zwroty są
nadawane w systemie tańszych przesyłek krajowych. Takie
rozwiązanie będzie korzystne dla e-klientów, którzy płacą
wówczas za krajową dostawę i/lub zwrot. Prowadzenie punktu
konsolidacji ładunków można zlecić operatorowi logistycznemu bądź KEP. Jest to rozwiązanie dla dużych e-sklepów
z szeroką ofertą, które nie tracąc korzyści z centralizowania
składowania, chcą obniżyć koszty przesyłek, zwłaszcza z perspektywy płacących za nie e-konsumentów.
E-sklep z szeroką ofertą i dużą liczbą transakcji, w przypadku konieczności zapewnienia porównywalnego do lokalnych
konkurentów terminu dostawy (na ogół jest to dostawa w trybie "z dnia na dzień"), może fizycznie zlokalizować centrum
dystrybucji na terenie docelowego rynku zagranicznego, przy
pozostawieniu silnika transakcyjnego w kraju. Ten najbardziej zaawansowany model logistyki transgranicznej wiąże
się jednak z koniecznością dostosowania do lokalnych przepisów podatkowych, np. posiadania zarejestrowanej działalności
lub przynajmniej reprezentanta fiskalnego. Takie rozwiązania
wprowadza część e-gigantów wraz ze wzrostem obrotów na
rynku docelowym, np. Amazon, Zalando. Czasami otwierają
kilka magazynów, z których każdy obsługuje sąsiadujące rynki. W tym modelu logistycznym spadają opłaty za dostawy, ale
rosną koszty utrzymywania zwiększonych zapasów i składowania. Jeśli jednak dostawa ma być zapewniona na następny
dzień bez otwierania dodatkowych składów, to w Europie można to osiągnąć jedynie w przypadku skorzystania z najdroższej kategorii usług kurierskich – "air express".
Część dużych e-detalistów decyduje się jednak na centralizację systemu dystrybucji i obsługiwanie kilku rynków z jednego centrum dystrybucji ze względu na niższe koszty obsługi
zapasów i scentralizowane zarządzanie zapasami. Najlepszym
tego przykładem są np. Tchibo, Limango, Zara. Coraz więcej
takich centrów powstaje w Polsce ze względu na niższe koszty obsługi magazynów dedykowanych dla e-commerce czy
korzystne położenie blisko dużego rynku niemieckiego. Duzi
e-detaliści przy ogromnych wolumenach ładunków są w stanie
wynegocjować z operatorami logistycznymi atrakcyjniejsze
stawki transportowe.
Coraz częściej stosowane są także systemy mieszane, np. model scentralizowanego składowania z dostawami zagranicznymi jest uzupełniony o model z punktami konsolidacji zwrotów
na poszczególnych rynkach. Czasami zwroty nie są odsyłane
do kraju nadającego paczki, tylko poddawane procesowi zagospodarowania i odzyskiwania wartości na miejscu.
Opisane powyżej rozwiązania logistyczne są dostępne głównie
przy większej liczbie transakcji. Średniej wielkości e-sklep,
dążący do wzmocnienia swej rozpoznawalności globalnie,
wybierze z pewnością operatora paczkowego (jednego z pięciu wiodących w Europie). Opcją alternatywną jest tańsza

zazwyczaj oferta Poczty Polskiej. W tym przypadku jednak
należy pamiętać, że będzie się to wiązać z nieco dłuższym
terminem dostawy, która na dodatek będzie dokonana przez
innego krajowego operatora paczkowego/pocztowego w kraju
docelowym, co oznacza pewien kompromis w kwestii kontroli
procesu dostaw i jakości obsługi w "ostatniej mili".
Wspomniany na wstępie "zaporowy" poziom cen oferowanych
na dostawy transgraniczne przez "trzyliterowych" operatorów
paczkowych jest wyzwaniem, które wymaga uświadomionego
współdziałania obu stron procesu. Rafę w postaci "świętej"
zasady, że o cenie usługi decyduje ilość transakcji (paczek),
można próbować ominąć np. poprzez ustalenie niższej (promocyjnej) ceny na okres testowy, np. kilkumiesięczny, ułatwiając e-sklepowi start w trudnym obszarze biznesowym.
Obie strony mają wiele opcji negocjacyjnych. Kluczowa jest
świadomość, że w jednym scenariuszu razem tracą, w drugim
– razem zyskują.
O tym, jak trudno jest odnieść sukces w transgranicznym
e-handlu, świadczy ciągle niewiele przykładów polskich sklepów podbijających zagraniczne rynki. Internet znosi szereg
barier i zmniejsza koszty w porównaniu z tradycyjnymi sposobami ekspansji międzynarodowej. Otwarcie międzynarodowego lub globalnego e-sklepu wymaga opracowania modelu
biznesowego, dostosowanego do oczekiwań i potrzeb klientów
w poszczególnych krajach, zmierzenia się z regulacjami prawno-podatkowymi, ale przede wszystkim organizacji logistyki
dystrybucji i zwrotów. Kluczem do sukcesu e-detalisty jest
zorganizowanie logistyki w sposób zapewniający z jednej
strony wysoką jakość obsługi dostosowaną do oczekiwań lokalnych e-klientów, a z drugiej pozwalający utrzymać koszty
na poziomie gwarantującym rentowność tej działalności. ■
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Trendy w zakupach

Zakupy 2020
Zakupy firmowe zmieniają się w ostatnich latach tak szybko, że ryzykowne mogą być przewidywania co do ich kształtu nawet w perspektywie roku, a co dopiero do roku 2020.

P

ewne jest to, że zmiany dotyczyć będą wszystkich wymiarów
funkcjonowania obszaru zakupów: budowania strategii zakupowych i wdrażania oszczędności, procesów zakupowych, organizacji, a także technologii i narzędzi.
Rola Big Data
Dla strategii zakupowych i generowania oszczędności kluczowe
będzie nauczenie się przez firmy korzystania z BigData i możliwość dokładnego śledzenia popytu wewnętrznego w firmie, a także sposobu wykorzystywania nabywanych produktów i usług.
Pozwoli to na udoskonalenie analiz łącznego kosztu posiadania
zakupów (TCO – ang. Total Cost of Ownership). W konsekwencji
podniesiona zostanie przejrzystość kosztowa, co ułatwi analizowanie ofert i wybór najlepszej ekonomicznie. Zastosowanie BigData
ma jednak dużo głębsze uzasadnienie. W przyszłości oszczędności powinny być generowane przede wszystkim na bazie współpracy, wymiany informacji i optymalizacji – tzw. "knowledge-based
sourcing". Według Billa He, wiceprezesa ds. globalnych zakupów
strategicznych firmy Kimberley-Clarka, światowego lidera branży
papierniczej, jedyną drogą do osiągnięcia takiego etapu rozwoju
biznesu jest właśnie powszechne wdrożenie BigData.
Relacje z dostawcami
W kolejnych latach kontynuowany będzie trend przywiązywania
wagi do zarządzania relacjami z dostawcami (SRM – ang. Supplier Relationship Management). Troska w tym obszarze jest niezbędna, jeśli patrzy się na biznes długoterminowo. Dodatkowo rośnie świadomość, że w dzisiejszym świecie walka konkurencyjna
w coraz większym stopniu rozgrywa się nie między poszczególnymi firmami, a między całymi łańcuchami dostaw. Wpływa na to
też zmiana nastrojów społecznych i coraz powszechniejszy trend
"patriotyzmu gospodarczego". Pod względem biznesowym będzie
to znajdować odzwierciedlenie w zamianie sourcingu z krajów

o niskich kosztach (LCC – ang. Low Cost Countries) na tzw. best
country sourcing, czyli – kupowanie danych dóbr tam, gdzie
niższe koszty produkcji i krótszy łańcuch dostaw bilansują się.
Taką strategię wdrożyła Zara, zwiększając udział dostaw z krajów
położonych blisko Europy, np. z Maroka. Wobec silnych trendów
konsolidacyjnych należy się także spodziewać konkurencji firm
o dostawców rzetelnych i terminowych, a także wszelkich innych
działań wzmacniających konkurencyjność, np. selektywne przejmowanie części produkcji/usług zewnętrznych do wewnątrz w ramach insourcingu.
Doskonalenie procesów
Jeśli chodzi o procesy zakupowe, to zmiany będą dwukierunkowe.
Na poziomie współpracy pomiędzy firmami dochodzić będzie to
dalszego doskonalenia procesów logistycznych, między innymi
dzięki rozszerzeniu zakresu stosowania rozwiązań typu Just In
Time (JIT) i Vendor Managed Inventory (VMI). VMI (zarządzanie
zapasami przez dostawcę) zostało już z sukcesem wdrożone np.
przez Walmart, Home Depot i innych potentatów handlu detalicznego. Pozwala ono na optymalizację (ang. streamlining) wyników
poprzez ograniczenie np. przerw w produkcji ze względu na brak
materiałów czy nadmiarowych zapasów. W wyniku takich analiz
uzyskiwana jest wiedza, jak często, jakie ilości materiałów należy zamawiać, żeby zminimalizować własne koszty całkowite. Na
poziomie wewnętrznego funkcjonowania firm z zastosowaniem
narzędzi IT dalej podnoszona będzie przejrzystość poprzez powszechne mierzenie czasu reakcji poszczególnych uczestników
procesu, śledzenie liczby pozyskanych ofert, liczby reklamacji itd.
Rozwój outsourcingu oraz integracja funkcji
W kwestiach organizacji zakupowej postępował będzie trend
outsourcingu usług zakupowych. Trend ten będzie szczególnie
widoczny w branżach, w których kluczowa działalność nie jest

ZAKUPY

EURO LOGISTICS 41

W Polsce ciągle nie da się zostać magistrem zakupów
ściśle powiązana z zakupami i jednocześnie występuje silna presja na redukcję kosztów, czyli np. w branży bankowej i ubezpieczeniowej. W latach 2013 i 2014 rynek outsourcingu zakupowego
rósł globalnie w tempie około 12% rocznie. Kontynuowany będzie
też bardziej "tradycyjny" trend centralizacji zakupów na poziomie firm i grup kapitałowych.
Z kolei w firmach, gdzie zakupy są ściśle powiązane z kluczową
działalnością, np. w branży sprzedaży detalicznej, w telekomunikacji (w zakresie urządzeń mobilnych) obserwowana będzie coraz
ściślejsza współpraca, a w niektórych przypadkach nawet integracja funkcji zakupowej ze sprzedażową.
Systematycznie będą rosły wymagania wobec kupców – internacjonalizacja wymagać będzie biegłości w posługiwaniu się
językiem angielskim, wykładniczo rosnące ilości danych – ponadprzeciętnych zdolności analitycznych, obowiązek stosowania
metodyki TCO na przykład w zamówieniach publicznych – jej
praktycznej znajomości, a bieżąca współpraca z dostawcami umiejętności miękkich i negocjacyjnych.
Profesjonalizacja
Najbliższe lata to okres rosnącej profesjonalizacji kupców –
wprawdzie ciągle nie da się w Polsce zostać "magistrem zakupów", ale ta specjalizacja staje się pożądana i doceniana, stąd np.
liczne kierunki podyplomowych studiów o profilu zakupowym.
Wraz z rosnącą potrzebą profesjonalizacji kupców, na popularno-

ści zyskają międzynarodowe certyfikaty i uprawnienia kupców,
w szczególności tytuł MCIPS przyznawany przez brytyjski Chartered Insitute of Procurement and Supply.
Dopełnieniem krajobrazu zmian w zakupach w ciągu kolejnych
pięciu lat będą rozwinięte narzędzia IT wspierające ten obszar.
Już teraz coraz trudniej znaleźć firmy, które w ogóle nie posiłkują
się narzędziami eRFX i aukcjami elektronicznymi. Powszechność
stosowania tych narzędzi stanie się dobrą podstawą do rozszerzania bazy dostawców. Za pomocą coraz bardziej złożonych narzędzi
IT łatwiejszy będzie dostęp do informacji nt. potencjalnych i obecnych dostawców. W konsekwencji wymusi to na nich aktywne
działanie i tworzenie swoich profili na różnych platformach zakupowych. Aktualnie największa z nich – Ariba - ma 2 miliony użytkowników, a jeden z jej najważniejszych konkurentów – Coupa
– 800 tysięcy. Biorąc pod uwagę fakt, że globalnie wg szacunków
działa ponad 20 milionów przedsiębiorstw, potencjał do dalszego
wzrostu i integracji jest gigantyczny.
Technologie skrócą też łańcuchy dostaw w przypadku produkcji,
którą da się zrealizować za pomocą drukarek 3D, dotyczących wybranych części zamiennych lub eksploatacyjnych.
Dlatego działy zakupów w przedsiębiorstwach w dalszym ciągu
będą zyskiwać na znaczeniu. Zakupy są jednym z obszarów zarządzania, gdzie pomimo rosnącego wsparcia ze strony narzędzi
IT, człowieka jeszcze długo nie zastąpi maszyna.
■ Adam Tokarz
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Silna pozycja leasingu w Europie

Rośnie rynek leasingu
Europejski rynek leasingu na koniec 2015 roku osiągnął wartość 314,9 mld euro, przy 9,4% wzroście (r/r). Polska branża leasingowa
z 16,3% dynamiką znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie – wskazują najnowsze dane Leaseurope.

L

easeurope, federacja reprezentująca europejski rynek leasingu, podała, że dynamika europejskiej branży leasingowej na koniec 2015 r. wyniosła 9,4% (r/r), przy łącznej wartości sfinansowanych inwestycji na poziomie 314,9 mld euro.

Wysoka dynamika rozwoju
W ubiegłym roku większość europejskich rynków odnotowała wysoką, dwucyfrową dynamikę dla leasingu pojazdów
osobowych. Wartość nowych umów leasingowych samochodów osobowych w 2015 r. wzrosła według danych Leaseurope
o 15,9%, w porównaniu do 2014 roku, przy nieco wolniejszym,
ale nadal silnym wzroście finansowania samochodów dostawczych na poziomie 11,3%. Dobre wyniki odnotowano także
w obszarze finansowania sprzętu IT (średnio ok. 10%), przy
nieznacznym, bo 0,5% wzroście dla finansowania maszyn
i urządzeń przemysłowych – Polska jest jednym z sześciu
najważniejszych rynków leasingu w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Polska), wyróżniając
się w tym gronie 16,3% dynamiką. Udział polskiej branży leasingowej w europejskim rynku leasingu wynosi obecnie 3,8%
i systematycznie wzrasta. Awans polskiej branży leasingowej
w europejskich rankingach wskazuje na wysoką popularność
leasingu wśród polskich firm, głównie z sektora MŚP, oraz zaufanie, jakim firmy obdarzają branżę. Ponad 500 tys. polskich
firm, w tym mikro, małych i średnich, w ten właśnie sposób
finansuje swoje inwestycje – powiedział Mieczysław Woźniak,
wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

Finansowanie rozwoju firm
Dane Komisji Europejskiej opublikowane na koniec 2015 r. przedstawiły znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania działalności
europejskich przedsiębiorców, w tym 47% przedsiębiorców wskazało leasing i zakup ratalny jako istotny dla ich działalności.
– Aż 57% polskich przedsiębiorców uczestniczących w badaniu
Komisji Europejskiej wskazało leasing i zakup ratalny jako źródła finansowania działalności – zauważa Mieczysław Woźniak,
wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego
Leasingu, członek zarządu Leaseurope. – Nas oczywiście najbardziej interesuje struktura finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim przez MŚP. Zgodnie z opublikowanymi w 2015 r. wynikami badania Oxford Economics, 18,9%
wartości wszystkich inwestycji MŚP w Europie finansowanych
jest przy wykorzystaniu leasingu. W Polsce wskaźnik ten jest
jeszcze wyższy i wynosi ok. 30% – dodaje Mieczysław Woźniak.
Struktura finansowania inwestycji MŚP w Europie.
Branża leasingowa rosnąc w latach 2011-2015 średniorocznie
o 12,5%, sfinansowała inwestycje polskich firm o wartości około 190
mld zł. Zakładając średnioroczne tempo wzrostu rynku leasingu
w Polsce na poziomie 8% w latach 2016-2020, w okresie najbliższych
5 lat (tj. do roku 2020) polskie firmy leasingowe sfinansują inwestycje o wartości 300-320 mld zł. Dynamika finansowania inwestycji
za pośrednictwem leasingu na polskim rynku jest nadal wysoka –
w I połowie 2016 r. wyniosła 17,7%, co wskazuje na wysoki optymizm
inwestycyjny wśród polskich przedsiębiorców. W całym 2016 r. branża leasingowa sfinansuje inwestycje polskich firm, głównie mikro,
małych i średnich, o wartości blisko 59 mld zł.
■ Ewa Kos
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Leasing

Środki transportu do leasingu
Leasing to popularna metoda finansowania zakupu
potrzebnych w firmie pojazdów i sprzętów. Badania
serwisu Oferteo.pl pokazują, że w Polsce najczęściej leasingowane są samochody osobowe i ciężarowe, wkład
własny najczęściej nie przekracza 20%, a okres leasingowania wynosi od 4 do 6 lat.

Okres leasingowania
4-6 lat - 48% ■
Do 3 lat - 37% ■
7 lat i więcej - 10% ■
Do uzgodnienia - 3% ■
Nie wiem - 2% ■

Z

analizy zapytań złożonych przez użytkowników serwisu
Oferteo.pl, łączącego w czasie rzeczywistym osoby poszukujące produktów lub usług z ich dostawcami, wynika,
że najczęściej przedmiotem leasingu są samochody osobowe
i ciężarowe – wskazało tak aż 72% z nich. Dalsze 10% poszukiwało maszyn lub urządzeń. Zapotrzebowanie na leasing
samochodów dostawczych zgłosiło 5% użytkowników, po 4%
chciałoby w ten sposób zaopatrzyć się w sprzęt komputerowy
lub biurowy oraz w nieruchomości.

Źródło: www.oferteo.pl

Przedmiot leasingu

O badaniu
Samochód osobowy lub ciężarowy - 72% ■
Maszyna lub urządzenie - 10% ■
Inne - 5% ■
Samochód dostawczy - 5% ■
Nieruchomość - 4% ■
Sprzęt komputerowy lub biurowy - 4% ■

Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 8 tys. zapytań ofertowych zamieszczonych
w serwisie Oferteo.pl od 1 stycznia 2015 roku do 28 lipca 2016 roku przez osoby zainteresowane leasingiem.

Źródło: www.oferteo.pl
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Nowe czy używane?
Firmy wolą leasingować używane pojazdy i sprzęty. Wskazała tak
ponad połowa z nich. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu
do wyników raportu Oferteo.pl z zeszłego roku, wzrósł odsetek
firm gotowych wziąć w leasing nowy sprzęt lub pojazd (wzrost
z 34% do 42%), co może wskazywać na poprawę sytuacji finansowej działających w Polsce przedsiębiorstw.
Wkład własny najczęściej do 20%
Firmy składające zapytania o leasing najczęściej deklarowały, że są w stanie wnieść wkład własny w wysokości do 20%
wartości przedmiotu leasingu – wskazało tak 40% z nich.
Natomiast 36% firm zadeklarowało, że jest w stanie wpłacić w ramach wkładu własnego do 5% wartości przedmiotu.
Wkład własny przekraczający 35% wartości przedmiotu mogłoby wnieść 4% przedsiębiorstw. Należy przy tym zauważyć,
że wysokość wkładu własnego może wpłynąć na obniżenie
miesięcznych rat.
Leasing na 4 do 6 lat
Firmy były najbardziej zainteresowane leasingiem na 4 do 6
lat – zadeklarowało tak 48% z nich. Nieco mniejszy odsetek
(37%) był zainteresowany krótszym okresem spłaty – do 3 lat.
Co dziesiąta firma chciała wziąć przedmiot w leasing na 7 lat
i więcej.
■ /ek/

Unikalne potrzeby.
Optymalne rozwiązania.
Kiedy licząca się na rynku whisky
Destylarnia BOX szukała sposobu na
przechowanie 6000 beczek trunku,
AJ Produkty podjęły wyzwanie.
Efektem są specjalnie zaprojektowane regały paletowe. Nasza firma
zajęła się planowaniem, produkcją
i dostawą regałów, jak również
montażem i inspekcją całości.
Dzięki własnym projektantom i

Wiele
rozmiarów

Osłony i
odbojniki

Praktyczne
akcesoria

Powierz projekt
firmie AJ Produkty

zakładom produkcyjnym, firma
AJ Produkty pomaga w aranżacji
miejsc pracy. Mamy ponad 40
lat doświadczenia na rynku
wyposażenia dla firm, co czyni nas
ekspertami w tworzeniu optymalnych
rozwiązań, w pełni dostosowanych
do unikalnych potrzeb klienta.
Zapraszamy do kontaktu!
Kontakt:
Błażej Buraczewski
Tel: 887 889 881
blazej.buraczewski@ajprodukty.pl
Dariusz Kosiba
Tel: 887 883 773
dariusz.kosiba@ajprodukty.pl
Piotr Szekiełda
Tel: 887 830 838
piotr.szekielda@ajprodukty.pl

”To pionierska realizacja
w mojej branży”
- Roger Melander,
Dyrektor Destylarni Whisky BOX

15 000 produktów / Skandynawska jakość / Doskonała obsługa / ajprodukty.pl
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System ERP

System ERP jak dobry trener piłkarski

System ERP w firmie jest jak dobry coach w drużynie piłkarskiej. Nawet najlepsi piłkarze źle ustawieni i nieskoordynowani zagrają
w turnieju o wyjście z grupy, potem o wszystko, a na koniec tylko o honor. Wykorzystani optymalnie stają się "dream teamem" walczącym o zwycięstwo w turnieju.

P

odobnie jest w biznesie – w przedsiębiorstwie system ERP jest jak świetny trener, który pomoże lepiej zarządzać
firmą, zwiększyć obrót i zyski.
Trudno wyobrazić sobie dziś przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, które
chce się rozwijać, konkurować na rynku
■ Dariusz Śliwowski
i przynosić zyski bez korzystania z systemu ERP. ERP (Enterprise Resources Planning) to system.in.ormatyczne wspomagające
zarządzanie przedsiębiorstwem lub współdziałaniem grupy
współpracujących ze sobą firm poprzez gromadzenie danych oraz
wykonywanie operacji przy ich pomocy.
Całościowe zarządzanie
System ERP odróżnia się od innych programów w firmie tym,
że zarządza wszystkimi wspólnym danymi przedsiębiorstwa. To
pozwala zarządzającym na całościowy ogląd sytuacji i procesów
zachodzących w firmie, na sterowanie i szybkie podejmowanie
właściwych decyzji. Bez systemu ERP można księgować i ewidencjonować to, co dzieje się w firmie, ale traci się możliwość
aktywnego śledzenia i zarządzania wszystkimi procesami od
początku do końca. Manager, tak jak trener, musi wiedzieć,
a nie być tylko informowanym.
Firmy produkcyjne z natury rzeczy zarządzają bardzo skomplikowanymi procesami na wielu poziomach, dlatego największą
furorę systemy ERP robią w branży handlowej i produkcyjnej.
Im bardziej kapitałochłonna produkcja, tym bardziej potrzebny
jest ERP, bo kapitał kosztuje i raz zamrożony, może już taki pozostać na zawsze.
W piłce nożnej nawet najlepsi piłkarze, gdy są źle ustawieni,
a ich gra nie jest skoordynowana, nigdy nie osiągną sukcesu.
Jak mawiają eksperci: gwiazdy i pieniądze nie wygrywają meczów. Podobnie jest z systemem ERP w firmie: bez niego kapitał,
zasoby sprzętowe, zapasy i ludzie, nawet gdy są mocno zaangażowani, nie dadzą dobrych efektów. Dzięki właściwie dobranemu systemowi aktywa firmy mogą stworzyć wspólnie nową
jakość. Nieużywane maszyny, zapasy surowców, niesprzedane
towary, przestoje pracowników – to w ostatecznym rachunku
kosztuje firmę najwięcej. Jeśli w firmie jest 100 pracowników,

to już warto planować wdrożenie ERP, a to oznacza zwykle skokowy wzrost przychodów i wzrost kosztów obsługi reklamacji.
Lepiej więc od razu dobrze to zaplanować, niż uczyć się na błędach i tracić fortunę, czas i klientów. To działa. Jeden z klientów firmy proALPHA Polska zwiększył swoje przychody o 40%,
zachowując, a nawet obniżając poziom zapasów magazynowych.

Manager, tak jak trener, musi
wiedzieć, a nie być tylko
informowanym
Korzyści wdrożenia ERP
Na wyniki działania ERP nie trzeba długo czekać. Jak podaje Panorama Consultung Solutions (dane światowe dotyczące ERP),
blisko 60 procent spodziewanych korzyści z wdrożenia tego
systemu osiąga się w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Respondenci Panorama Consulting Solutions za najważniejsze korzyści
uznali: dostępność do informacji, jej wiarygodność i poprawę
jakości współpracy z klientami. Gdy firma produkuje krótkie
serie produktów, dużo eksportuje, system pozwoli śledzić koszty każdego zlecenia i zredukuje koszty reklamacji (wysokie,
zwłaszcza przy eksporcie). ERP zoptymalizuje wykorzystanie
zasobów tak, by uniknąć przestojów lub nieplanowanej pracy
w nadgodzinach, da narzędzia do wiarygodnej wyceny produktów i terminów dostawy. Pozwoli przyjmować zlecenia ad hoc,
zwiększy produktywność personelu i poprawi relacje z klientami. – Dzięki całkowicie zintegrowanemu konfiguratorowi systemów ERP realizowanie naszych zleceń jest zautomatyzowane,
szybkie i pozbawione ryzyka wystąpienia błędu. Od 2007 roku
zwiększyliśmy obrót o 30 procent, a wymagało to zwiększenia
zatrudnienia jedynie o 10 procent. Zwiększyła się produktywność personelu oraz współpraca wewnątrz firmy. Bez ERP nie
otrzymalibyśmy takiego wyniku. Przy wyborze sytemu ważne
jest, byśmy wiedzieli, co nasza firma chce robić za pięć lat. Jakie obszary działania ma ten system poprawić i czy one będą
za kilka lat źródłem naszej przewagi konkurencyjnej, czy hamulcem rozwoju – mówi Stefan Meffert, dyrektor zarządzający
apra-gruppe.
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System ERP wdraża się zwykle w firmie produkcyjnej od 9 do
18 miesięcy. Zwrot nakładów następuje już po dwóch, trzech
latach. System pozostaje z firmą przez około 10 lat. System ERP
nie służy do rozwiązania problemów przedsiębiorstwa tu i teraz. Uwzględniając czas potrzebny na wybór, podpisanie umowy
i wdrożenie, system zacznie rozwiązywać problemy najwcześniej za rok, a prawdziwie znaczące efekty staną się zauważalne
dopiero w następnych latach.
Ważne jest określenie strategii wdrożenia. Jeżeli priorytetem
jest ograniczenie zapasów materiałowych, wówczas może okazać się, że odbędzie się to kosztem rozbudowy działu zakupów.
Jeżeli priorytetem jest poprawa rentowności, to być może trzeba
udoskonalić raportowanie czasu pracy.
Jak wybrać system?
Najlepiej sprawdzić, co najbardziej "boli" nas w działaniu firmy,
czy jest to np. niska sprzedaż, zbyt duże zapasy surowca czy
materiałów lub zbyt długi czas realizowania zamówień. Jeśli
odpowiemy sobie na te pytania, specjaliści pomogą nam dobrać
najlepszy system. Konieczna jest rozmowa z dotychczasowymi
klientami oferenta, poznanie opinii o jej konsultantach. Usługi
IT to przede wszystkim ludzie, więc warto zgromadzić informacje o dostawcy i o zespole, bo współpraca z nimi i wybór systemu jest jak małżeństwo zawierane na kilkanaście lub więcej
lat. Warto wiedzieć, jak system będzie się rozwijał, bo w ciągu
10 lat nastąpi co najmniej jedno "podniesienie" jego wersji.
Jeżeli oferent przewiduje modyfikacje, które przekraczają 20%
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oczekiwanego zakresu funkcjonalnego, to system raczej nie będzie pasował do naszych potrzeb, a jego wdrożenie będzie kosztowne i ryzykowne. Nie można również zapominać o wsparciu
modyfikacji wykonanych przez dostawcę – niezależenie od ich
ilości, każda modyfikacja winna być utrzymywana podobnie jak
standard systemu i musi zapewniać bezproblemową możliwość
uaktualnienia do kolejnej wersji systemu.
System nie musi dostarczać wszystkich możliwości od pierwszego dnia. Kolejne moduły i funkcjonalności można kupować
sukcesywnie, jednak ważne jest, by taka możliwość istniała.
Plan rozwoju systemu powinien być znany i wiarygodny. Dobrze jest również "przetestować" stopień realizacji zadań stawianych przed systemem. Im bardziej uda się wykorzystać
standardowe funkcjonalności i ograniczyć modyfikacje, tym
lepiej. Jeżeli modyfikacje obejmą więcej niż 20% zakresu wdrożenia, należy postawić sobie pytanie, czy system naprawdę
pasuje do firmy? Zasada jest prosta: im więcej kastomizacji
i aplikacji uzupełniających, tym większe ryzyko nadmiernego
wzrostu kosztów, przekroczenia terminów i braku spodziewanych korzyści z projektu. ■
Autor jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Pracował między innym w Softbanku, IBM
Polska, ComputerLandzie i Sygnity. Zajmował stanowiska w kierownictwie, a także zarządach tych firm. Dariusz Śliwowski był
również współtwórcą sukcesu ComputerLandu na rynku systemów gospodarki własnej (ERP) dla banków w Polsce. Posiada także bardzo bogate doświadczenie w zakresie sprzedaży i wdrożeń
CRM oraz Business Intelligence.

46 EURO LOGISTICS

WYWIADY

Skaner do prześwietlania wagonów
Z mł. insp. Waldemarem Chabą, dyrektorem Izby Celnej w Białej Podlaskiej,
rozmawia Janusz Mincewicz.
J.M.: Jak nałożone sankcje na Rosję wpływają na ruch towarowy
na wschodniej granicy Polski?
W.Ch.: Rok 2015 był kolejnym z rzędu, w którym spadała liczba ciężarówek odprawianych na przejściach granicznych w województwie
lubelskim. Celnicy odprawili nieco ponad 810,5 tys. pojazdów ciężarowych, czyli o około 16% mniej niż w 2014 r. Spadek odpraw towarowych
to m.in. efekt napięć w relacji między Unią Europejską a Rosją oraz
niestabilnej sytuacji na Ukrainie. Ale są powody do optymizmu, bo po
pierwszymkw.rtale br. w ruchu towarowym widać oznaki ożywienia.
W porównaniu do I kwartału 2015 r. w pierwszych trzech miesiącach
2016 r. przez przejścia graniczne w województwie lubelskim wjechało
do Polski niespełna 5% samochodów ciężarowych więcej. W przeciwnym kierunku celnicy odprawili o prawie 7% ciężarówek więcej.
J.M.: Jaki jest powód wzrostu?
W.Ch.: Wpływ na te dodatnie wskaźniki ma ruch ciężarówek na granicy polsko-ukraińskiej. W porównaniu do I kwartału 2015 r. odnotowaliśmy tam 17% wzrost przewozów. Gorzej wygląda sytuacja na granicy z Białorusią. Dane z jedynego towarowego przejścia granicznego
z tym krajem w województwie lubelskim w Kukurykach (terminal samochodowy w Koroszczynie) wskazują na spadek przewozów w kierunku Unii Europejskiej o około 5% i stabilny poziom transportów na
kierunku wywozowym. Czy te dane świadczą o rysującym się trendzie wzrostowym, będzie można ocenić dopiero za kilka miesięcy.
J.M.: Jakie są prognozy na ten rok?
W.Ch.: Naprawdę trudno jest szacować. Jak wspomniałem, na razie widać tendencję wzrostową. I mamy nadzieję, że ta tendencja
się utrzyma. Przypomnę tylko, że w roku 2013 przekroczyliśmy
magiczną liczbę 1 mln odprawionych ciężarówek na przejściach
granicznych w województwie lubelskim. Później ta liczba spadała.
J.M.: A jak jest w osobowym ruchu samochodowym?
W.Ch.: Dobrze, bo wzrasta liczba odprawionych samochodów osobowych. Tutaj, podobnie jak przed rokiem, w pierwszymkw.rtale
wystąpił około 7% wzrost. Przejścia graniczne w województwie
lubelskim przekroczyło blisko 4,4 mln osobówek.
J.M.: Od października ub. roku na przejściu w Koroszczynie jest testowana nowatorska usługa Służby Celnej, tzw. eBooking TRUCK,
która umożliwia przewoźnikom międzynarodowym, wykonującym
transport drogowy, rezerwowanie przez Internet terminu granicznej
odprawy wywozowej. Jak sprawdza się to rozwiązanie?
W.Ch.: Wdrożenie tej usługi było niewątpliwie dużym przedsięwzięciem logistyczno-informatycznym. Takie rozwiązanie nie było też
nigdy wcześniej stosowane na zachodzie Europy. Do wprowadzenia
możliwości bukowania terminu odprawy granicznej w ruchu towarowym Służba Celna przygotowywała się od około dwóch lat. Celem
było przede wszystkim usprawnienie obrotu towarowego i ograniczenie kolejek przed przejściami granicznymi. Zależało nam na tym, aby
proces odpraw granicznych, zwłaszcza w sytuacjach zwiększonego ruchu towarowego, był przewidywalny, a kierowcy i firmy transportowe
mogły lepiej planować przewozy międzynarodowe i oszczędzać czas.
Do przeprowadzenia pilotażu wybrane zostały dwa przejścia na granicy wschodniej: Koroszczyn (granica polsko-białoruska) i Grzechotki
(granica polsko-rosyjska). O wyborze zadecydowały dobre warunki infrastrukturalne, a w przypadku Koroszczyna także rola tego przejścia
granicznego w wymianie towarowej między Unią Europejską a Białorusią i Rosją. Jak wynika z bazy danych administratora systemu, tj. Izby
Celnej w Przemyślu, do końca kwietnia br. w ramach eBooking TRUCK
dokonano w Koroszczynie i Grzechotkach blisko 5 tys. rezerwacji.

J.M.: To dobry wynik?
W.Ch.: Biorąc pod uwagę, że w tym czasie tylko przez przejście graniczne w Koroszczynie wyjechało z Polski blisko 84 tys. ciężarówek,
nie jest to może liczba imponująca. Tak się jednak złożyło, że start
tego produktu nie trafił w największy szczyt komunikacyjny na granicach. Sytuacja na Wschodzie i związane z tym utrudnienia w handlu międzynarodowym miały wpływ na to, że dziś kolejek ciężarówek
przed przejściami granicznymi praktycznie nie ma. Stąd być może
mniejsze zainteresowanie firm transportowych rezerwowaniem terminu odprawy – ciężarówki są przecież i tak odprawiane sprawnie
i na bieżąco. Z drugiej strony zmniejszony ruch graniczny daje możliwość spokojnego testowania systemu, które potrwa do końca 2017 r.
J.M.: Jaka jest szansa, by zostały wznowione odprawy małych ciężarówek na przejściu granicznym z Białorusią w Sławatyczach?
W.Ch.: Póki co takiej szansy nie widać. Całkiem niedawno, bo w połowie
kwietnia, strona białoruska zdecydowała o wprowadzeniu kolejnego
ograniczenia w ruchu pojazdów przez to przejście graniczne. Granicę
w Sławatyczach mogą obecnie przekraczać samochody, których masa
całkowita nie przekracza 3 ton. Wynika to z fatalnego stanu mostu granicznego, za utrzymanie którego, na mocy umów międzynarodowych,
odpowiedzialni są Białorusini. Niewykluczone, że ruch przez to przejście graniczne może zostać wstrzymany całkowicie. A szkoda, bo jeszcze niedawno, od czerwca 2013 r. do maja 2015 r., odprawialiśmy na
tym przejściu granicznym autobusy i małe ciężarówki o dopuszczalnej
masie całkowitej do 7,5 tony. Kierowcy takich samochodów nie musieli
wybierać bardziej obciążonego terminala w Koroszczynie. Było to możliwe dzięki odpowiedniemu porozumieniu szefów służb granicznych
Polski i Białorusi. Dopóki stan mostu nie ulegnie poprawie, nie ma co
liczyć na jakiekolwiek rozmowy w tej sprawie.
J.M.: Jakie są prowadzone inwestycje na granicy w województwie
lubelskim, które poprawią odprawę towarową?
W.Ch.: Jedyną dużą inwestycją realizowaną obecnie przez Służbę
Celną jest budowa rentgena na kolejowym przejściu granicznym
z Białorusią w Terespolu. Pod koniec ubiegłego roku dokonaliśmy
formalnego odbioru wszystkich robót budowlanych. Na torowisku
w pobliżu przejścia granicznego w Terespolu powstała infrastruktura niezbędna do zainstalowania największego jak dotąd w Europie urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów
towarowych. W ramach prac budowlanych powstał m.in. budynek
obsługi, bunkier akceleratora oraz wieże detektorów.
J.M.: Kiedy skaner zacznie pracować?
W.Ch.: Już jesienią br. i obejmie swoim zasięgiem aż trzy tory i będzie skutecznym narzędziem do walki z przemytem na tym odcinku granicy Unii Europejskiej. Posłuży do wykrywania nielegalnych
i niebezpiecznych towarów, a także skrytek czy dodatkowych elementów konstrukcyjnych wagonów towarowych oraz kontenerów – bez
konieczności ich otwierania. Ciekawostką jest fakt, że skaner w Terespolu będzie trzecim urządzeniem RTG do prześwietlania wagonów
kolejowych działającym na wschodniej granicy Polski. Do tej pory podobne urządzenia zainstalowano na przejściach granicznych z Ukrainą w Hrubieszowie (woj. lubelskie) i w Medyce (woj. podkarpackie).
Całościowy koszt tej inwestycji wyniesie ponad 21 mln zł i zostanie
w całości sfinansowany przez Ministerstwo Finansów.
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TRANSPORT

Nowe unijne regulacje transportowe

Utrata dobrej reputacji
Od 1 stycznia 2017 r. łatwiej będzie zarówno utracić "dobrą reputację", jak i pociągać do odpowiedzialności podmioty inne niż
przewoźnicy oraz osoby pełniące funkcje kierownicze.

Z

uzasadnienia decyzji nakładającej
karę na przewoźnika: "Dodatkowo
WITD wobec strony wydał już wcześnej
decyzje o nałożeniu kary z tytułu podobnych nieprawidłowości. Oznacza to, że
strona od czasu ich wydania do tej chwili
■ Marek Różycki
nie wprowadziła odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które w pełni wyeliminowałyby nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli drogowych".
Każda kontrola jest zatem rozpatrywana w powiązaniu z dotychczasowymi praktykami. Działanie takie wynika z obowiązku wprowadzenia elektronicznych rejestrów kar, którego zapisy są dostępne
dla każdego państwa członkowskiego. Jego podstawą jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r., które
uzupełnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń
przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik
III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Rejestr elektroniczny
Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dane,
które będą gromadzone w rejestrze, będą dotyczyć: przewoźników
drogowych (firma i forma prawna, adres siedziby, rodzaj posiadanego
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczba
pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnio-

nych odpisów), osób zarządzających transportem drogowym, nałożonych na nich kar, a także osób, które zostały uznane za niezdolne do
kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy. Ze względu
na odmienność gromadzonych danych nie można takiego rejestru
stworzyć poprzez uzupełnienie istniejących już rejestrów, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Powstanie zatem nowy rejestr,
który – poprzez punkt kontaktowy – zostanie połączony z rejestram.
in.ych państw członkowskich. Będzie on zbudowany na bazie prowadzonych już przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego
rejestrów: centralnej ewidencji naruszeń (CEN) oraz Transbit, a także
ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach
oraz miastach na prawach powiatu. CEN jest systemem przeznaczonym do wsparcia procesów kontrolnych oraz postępowań administracyjnych wszczynanych na podstawie kontroli, Transbit jest z kolei
systemem wspierającym proces wydawania i rejestracji dokumentów
niezbędnych do świadczenia usług transportowych w transporcie
międzynarodowym. Podstawą dla nowego rejestru będzie regulacja
w ustawie o transporcie, która obecnie jest procedowana w sejmie
(Druk sejmowy nr 459, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym z dnia 25.04.2016). Szczegółowe wymagania
dla systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie rejestr, zostały określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1213/2010.
Utrata dobrej reputacji
Wpisane w rejestr będą wszystkie nieprawidłowości powodujące
podważenie zaufania do danego przewoźnika lub osób kierujących operacjami transportowymi. Zgodnie z definicją, poważne
naruszenie wspólnotowych przepisów w zakresie transportu
drogowego oznacza naruszenie, które może prowadzić do utraty
dobrej reputacji zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009 lub do czasowego albo trwałego cofnięcia licencji
(podobnie art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009). Ważne
jest, by każdorazowo ustalać, czy w danych okolicznościach utrata
dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję. W celu
unormowania praktyki uchwalono na poziomie europejskim rozporządzenie komisji (UE) nr 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r.,
które uzupełnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej
reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmienia załącznik
III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Komisja sporządziła zatem wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów, które mogą doprowadzić do utraty dobrej
reputacji przez przedsiębiorców transportu drogowego lub zarządzającego transportem, oraz opracowała metodologię określania ich wpływu na dobrą reputację. Zakłada się, że przy dokonywaniu oceny będą
brane pod uwagę postępowania przedsiębiorstw, osób zarządzających
i wszelkich innych osób. Ma zatem znaczenie nie tylko sam fakt powstania nieprawidłowości, ale zachowanie. Każda zatem działająca
udokumentowana procedura może pomóc w utrzymaniu dobrej oceny.
Metodologia liczenia
Rozporządzenie unijne przewiduje maksymalną częstotliwość
występowania naruszeń, powyżej której powtarzające się poważne naruszenia uznaje się za poważniejsze, uwzględniając liczbę
kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje
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Powstanie zatem nowy rejestr, który – poprzez punkt kontaktowy – zostanie
połączony z rejestram.in.ych państw członkowskich. Będzie on zbudowany na bazie
prowadzonych już przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego rejestrów:
centralnej ewidencji naruszeń (CEN) oraz Transbit, a także ewidencji przewoźników
drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu
zarządzający transportem. W załącznikach zawarto zestawione
w formie tabelarycznej kategorie i rodzaje poważnych naruszeń
przepisów w komercyjnym transporcie drogowym, które podzielono na trzy kategorie wagi naruszeń według ryzyka śmierci lub
ciężkich obrażeń.
Kategoryzacja poważnych naruszeń
W załączniku I do rozporządzenia podano kategorie i rodzaje
poważnych naruszeń przepisów UE w komercyjnym transporcie
drogowym, podzielone na trzy kategorie wagi naruszeń według
stwarzanego przez nie ryzyka śmierci lub ciężkich obrażeń.
Stosuje się następujące kody:
❚❚PN = usterki poważne,
❚❚BPN = usterki niebezpieczne,
❚❚NN = kierowanie pojazdem z usterkami, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego; usterki drobne
odpowiadają poziomowi naruszeń mniejszej wagi.
Naruszenia podzielono na następujące grupy:
1. Czas prowadzenia i czas odpoczynku.
2. Tachograf.
3. Czas pracy.
4. Masy i wymiary.
5. Stan techniczny.
6. Urządzenia ograniczające prędkość.
7. Szkolenia i kwalifikacje kierowców.
8. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
9. Przewóz towarów niebezpiecznych.
10. Dostęp do rynku – transport międzynarodowy.
11. Dostęp do rynku – przewóz osób.
12. Transport zwierząt.

Wzór na szczęście
Uruchomienie procedury utraty dobrej reputacji nastąpi, gdy ze specjalnej kalkulacji wyniknie taka potrzeba. Do wyliczenia przyjmuje się wagę
zdarzeń i ich częstotliwość, a także liczbę kierowców (wielkość firmy).
Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN),
jeżeli popełniane są wielokrotnie, uznawane są za poważniejsze.
Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń bierze się pod uwagę następujące czynniki:
a) wagę naruszenia (PN lub BPN),
b) czas (przynajmniej rok od daty kontroli),
c) liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).
Biorąc pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze, ustalana jest w następujący sposób:
3 PN/na kierowcę/na rok = 1 BPN
3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury
w sprawie oceny dobrej reputacji
Liczba naruszeń w przeliczeniu na kierowcę na rok stanowi
średnią wartość obliczoną poprzez podzielenie całkowitej liczby
wszystkich naruszeń o tym samym poziomie wagi (PN lub BPN)
przez średnią liczbę kierowców zatrudnionych w ciągu roku.
Wzór obliczania częstotliwości naruszeń przewiduje maksymalny próg
dla występowania poważnych naruszeń, powyżej którego będą one uznawane za poważniejsze, jednak... państwa członkowskie mogą ustanowić
bardziej rygorystyczne progi, jeżeli są one przewidziane w ich krajowych
postępowaniach administracyjnych dotyczących oceny dobrej reputacji.
Czy będzie surowiej, dowiemy się, gdy zostanie zaproponowany
ostateczny tekst zmian przepisów ustawy o transporcie. ■
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Porzucanie kontenerów

Licytacja
kontenerów

Licytacja kontenerów z pozoru niczym nie różni się od innych
licytacji. Jednak ta pełna emocji walka o skarby stała się już
nawet przebojem emitowany na Discovery Channel.

N

a początek trochę o regulacjach
dotyczących porzuconego towaru
w transporcie morskim.

Porzucony towar - regulacje
Kontenery wraz z zawartością porzucane
■ Maja Malinowska
są z różnych powodów: nadawcy nie stać
na spłacenie kosztów przewozu bądź przechodzi w stan bankructwa, towar znajdujący się w kontenerze jest niepożądany, kontener/
towar jest uszkodzony, toczą się spory pomiędzy nadawcą a odbiorcą.
Poza wyżej wymienionymi w grę wchodzą jeszcze inne kwestie.
W sektorze transportu morskiego, jak w żadnym innym sektorze,
należy mieć na względzie możliwości składowania. Każdy kontener,
który się "nie rusza", traci pieniądze, więc linie żeglugowe nie chcą
składować kontenerów przez długi okres. W momencie, gdy kontener
zostaje wyładowany ze statku, istnieje określony czas, zanim armator
może uznać kontener za opuszczony. Czasami jest to kwestia nadawcy
będącego w sporze z linią żeglugową lub spedytorem, a do czasu, gdy
spór zostanie rozstrzygnięty, naliczane są koszty przestoju (demurrage) i często stają się tak wysokie, że bardziej opłaca się zrezygnować
z towaru, niż zapłacić "karę". W innym przypadku odbiorca kontenera
po prostu nigdy go nie odbiera. Niezależnie od tego, jakie są przyczyny,
armator musi jak najszybciej pozbyć się kontenera (jego zawartości),
tak by móc ponownie wprowadzić go do obiegu i na nim zarabiać.
Jeśli chodzi o wspomnianą kwestię czasu, to towar, który nie został
zdeklarowany, bądź też przyjęty przez odbiorcę, zostaje "niedostarczany" z uwagi na błąd lub zaniedbanie ze strony odbiorcy, nadawcy
czy właściciela. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia kontenera nie zostanie wydana dla niego dyspozycja, uznaje
się, że jest on porzucony lub nieodebrany. Drugi przypadek, w którym kontener uznaje się za nieodebrany/porzucony, występuje, gdy
armator został poinstruowany, by pozostawić towar w swoim doku do
pobrania, a to pobranie nie nastąpiło w ciągu 10 dni od przybycia
kontenera i nie zostały wydane odpowiednie instrukcje co do jego losów. W takim przypadku przewoźnik może sprzedać lub zbyć towar
w drodze publicznej albo prywatnej lub też umieścić go na własnym
składowisku/składowisku towarów opuszczonych i nieodebranych.
Armator ma szereg opcji, jeśli odbiorca nie podejmie dostawy na warunkach konosamentu wystawionego w zgodzie z rodzajem przesyłki i obowiązującym prawem. Ma prawo zastawu na ładunku, dzięki
któremu może odzyskać część kosztów magazynowania, przestoju,
frachtu, opłat manipulacyjnych etc. Zazwyczaj konosament posiada
odpowiednie zapisy, zgodnie z którymi jeżeli klient/odbiorca/właściciel towaru nie dostarczy go w odpowiednim czasie, przedsiębiorstwo
żeglugowe będzie uprawnione do rozporządzania towarem na koszt
klienta oraz według własnego uznania.

Prawo żeglugowe zezwala armatorom na: rozładunek towaru z kontenera, by wprowadzić go z powrotem do obiegu, umieścić towar na składowisku, sprzedać towar, pokryć wszystkie poniesione koszty z wpływów ze sprzedaży, podjąć działania prawne zmierzające do odzyskania
różnicy między ceną sprzedaży i poniesionymi kosztami. Jeśli cena
sprzedaży nie pokrywa kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo,
wówczas zastosowanie ma przepis prawa międzynarodowego, który
określa działania, jakie należy podjąć względem nadawcy.
Istnieją trzy możliwości dotyczące opuszczonego ładunku:
❚❚wywóz powrotny – w tym zwrot towaru do nadawcy wymienionego w liście przewozowym lub w innym wskazanym miejscu. Jako
że towary nie zostały wprowadzone do obrotu w drodze deklaracji importowej, przedsiębiorstwo żeglugowe może we własnym
zakresie złożyć deklarację eksportową, potwierdzającą, że zgłoszone towary opuszczają kraj i mogą uzyskać numer wywozowy;
❚❚sprzedaż nowemu właścicielowi – firma żeglugowa może szukać
kupca. Wynegocjowana cena powinna co najmniej pokryć koszty
poniesione przez przedsiębiorstwo żeglugowe, opłatę cła i wszystkich kosztów manipulacyjnych. Nowy nabywca powinien mieć
możliwość wprowadzenia towaru do magazynu celnego;
❚❚zbycie (porzucenie, zniszczenie etc.) – w związku z przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska oraz wymogów ustawy celnej
przedsiębiorstwo żeglugowe musi uzyskać zgodę do dysponowania opuszczonym ładunkiem. Wniosek o pozwolenie należy
złożyć w formie pisemnej.
Niestety, problem opuszczania kontenerów/zrzekania się ich, nie
został wyeliminowany na przestrzeni ostatnich lat. Armatorzy
i porty podczas rutynowych kontroli wciąż znajdują kontenery,
po które nikt się nie zgłosił.
Amerykańska rzeczywistość
W Stanach Zjednoczonych praktycznie codziennie na aukcje trafiają kontenery i pomieszczenia magazynowe. Szacuje się, że na publiczne licytacje trafia ponad 10 tysięcy porzuconych kontenerów
i pojemników. Na terenie całych Stanów Zjednoczonych spotkać
można magazyny, których właściciele zalegają z opłatami oraz takie, które zostały porzucone lub zwyczajnie zapomniane. Z drugiej
strony są jeszcze takie porty handlowe, w których odbywają się aukcje, których przedmiotami są kontenery przewożone olbrzymimi
statkami transportowymi. W środku może być wszystko – od śmieci
i rupieci aż do luksusowych samochodów.
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Do udziału w licytacjach nie brakuje chętnych, którzy planują zbić
fortunę na zdobytych wewnątrz kontenerów przedmiotach. Na aukcjach pojawiają się zarówno amatorzy, jak i dobrze przygotowani
profesjonaliści. Niestety, wygrana w aukcji nie zawsze gwarantuje
zysk, gdyż uczestnicy widzą tylko z daleka to, co znajduje się we
wnętrzu magazynu czy kontenera. Zasady nie pozwalają na to, by
można było wejść i dokładnie przejrzeć zawartość. Wylicytowany towar może okazać się cennym łupem albo czymś bezwartościowym.
Amerykańskie programy typu reality show idealnie pokazują
przebieg takich licytacji. Widz może być świadkiem zarówno
fantastycznej wygranej, która pociąga za sobą wartościowe przedmioty, jak i porażki, gdzie pieniądze zostają zmarnowane, a licytujący pozostaje z bezwartościowymi przedmiotami.

Armatorzy i porty podczas
rutynowych kontroli wciąż
znajdują kontenery, po które
nikt się nie zgłosił
Licytacja w kraju
Po pierwsze przepisy w Polsce nie są tak restrykcyjne – przynajmniej w praktyce – ani tak skrupulatnie przestrzegane. Pomimo
iż są regulacje, które mówią, w jakim czasie kontener zostaje
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uznany za porzucony, to realia są inne. W Stanach Zjednoczonych
bardzo restrykcyjnie podchodzi się do przepisów dotyczących
opłat związanych ze składowaniem kontenerów w porcie. Jeżeli
wartość opłaty za przetrzymanie kontenera w porcie przewyższy
wartość całego towaru znajdującego się w środku i nikt się po niego nie zgłosi, to kontener trafia na licytację. W Polsce sprawa ta
wygląda trochę inaczej. Zdarzają się sytuacje, gdy pomimo iż nikt
nie płaci i nikt nie odbiera kontenera z portu, zalega on w porcie
rok i nawet dłużej i czeka na odbiorcę. Naturalnie zdarzają się
sytuacje, w których armator przejmuje towar z kontenera, a pusty wprowadza z powrotem do obiegu, towar natomiast wystawia
na aukcje (jest jedna firma zajmująca się tego typu licytacjami).
Wszystko tak naprawdę zależy jeszcze od armatora i każdy działa
wedle własnego uznania.
Istnieje jeszcze drugi powód, dla którego w USA odbywa się tak
wiele licytacji, na których można upolować niezwykłe okazje.
Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych często używają kontenerów
jako magazynów, w których składają wiele rzeczy, niejednokrotnie drogocennych i osobistych. Kontenery te zazwyczaj zostają
oddane na licytację, dlatego że wynajem bądź czynsz nie został
opłacony przez właścicieli lub też magazyn taki został porzucony,
np. po przeprowadzce. W Polsce nie mamy jeszcze takich tendencji do wykorzystywania kontenerów. Jedynie można spotkać je
na budowach jako składy z materiałami budowlanymi lub jako
pojemniki na śmieci podczas remontów. ■

Zarządzaj swoim łańcuchem
dostaw z największą
w Europie platformą
transportową!
Teraz również firmy z sektora produkcji i handlu mogą
zlecać przewóz swoich towarów za pomocą platformy
TimoCom, na której każdego dnia publikowanych
jest do 150.000 międzynarodowych ofert powierzchni
ładunkowych. Platforma ta zapewnia także dostęp do
sieci logistycznej obejmującej ponad 36.000 sprawdzonych
firm. Dlaczego więc nie skorzystać?

Przetestuj TimoCom bezpłatnie do 4 tygodni:
www.timocom.pl/logistyka
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Terminal kontenerowy PCC

Kutno – początkiem Szlaku Jedwabnego
Nowe połączenie kontenerowe do Chin to kolejny krok w rozwoju przewoźnika intermodalnego PCC Intermodal S.A. Od kwietnia
bieżącego roku PCC rozszerzył swoją sieć transportu kontenerów o nowe regularne połączenie kolejowe pomiędzy Polską a Chinami.

P

ierwszy pociąg wyjechał z terminala w Kutnie 30 kwietnia
br. do Chengdu w chińskiej prowincji Sichuan. Czas, w jakim
dotarł na miejsce, to 11 dni i przewiózł 41 czterdziestostopowych
kontenerów umieszczonych na 26 wagonach.
Kutno nie przypadkiem
Terminal w Kutnie został otwarty w 2011 r., dwa lata temu doczekał się rozbudowy, a od niecałego roku dysponuje dwiema suwnicami bramowymi.
Kutno nie przypadkiem zostało wybrane przez chińską stronę. Położony w centralnej części kraju port przeładunkowy umożliwia
rozwiezienie koleją towarów z importu po całej Europie. Terminal
PCC Intermodal, przystosowany do przeładunku intermodalnych
jednostek transportowych (kontenerów, nadwozi wymiennych
i naczep samochodowych) pomiędzy środkami transportu należącymi do różnych gałęzi, pozwala na szybką obsługę ładunków,
w tym także tych przeznaczonych na eksport.
W Kutnie krzyżują się główne szlaki komunikacyjne korytarzy:
Wschód – Zachód i Bałtyk – Adriatyk. Dzięki temu Kutno stało się stacją początkową Szlaku Jedwabnego, a także symbolem połączenia go

Regularne połączenia

Ładunki chińskie z Kutna będą dalej dystrybuowane w głąb Europy za pomocą sieci regularnych połączeń PCC Intermodal:
❚❚6 razy w tygodniu do Rotterdamu
❚❚5 razy w tygodniu do Hamburga
❚❚4 razy w tygodniu do zagłębia Ruhry (Duisburg)
❚❚9 razy w tygodniu do regionu Berlina/Brandenburgii (Frankfurt
Oder)
❚❚6 razy w tygodniu na Dolny Śląsk, Górny Śląsk oraz do Dębicy

ze Szlakiem Bursztynowym, dzięki czemu Chińczycy uzyskają dostęp
do dóbr produkowanych w całej Europie. W drugą stronę będą jechały
towary produkowane w Państwie Środka. Pierwszy pociąg z Kutna
przewoził przede wszystkim produkty spożywcze, m.in. mięso i piwo.
W czasie jedenastodniowej podróży pokonał 9800 km.
Co z łódzkim terminalem?
Odprawienie pierwszego pociągu oznaczało jednocześnie otwarcie symbolicznego biura firmy Chengdu International Railway
Service Corporation w Polsce.
Ruch towarowy między regionem łódzkim a chińską prowincją
Syczuan odbywa się na dużą skalę już od trzech lat. Składy
kontenerowe ze stacji Łódź Olechów do Chengdu i portu Xiamen oraz w przeciwnej relacji kursują raz w tygodniu. Czy
uruchomienie połączeń z Kutna nie odbędzie się kosztem
tych, które dotychczas zaczynały i kończyły bieg w stolicy województwa? Wiceprezydent Chengdu wspomniał podczas ceremonii otwarcia o Kutnie jako "kolejnym punkcie początkowym
relacji Chengdu – Europa".
Założeniem inwestorów chińskich jest, aby Kutno było miejscem
kompletowania pociągów z całej Europy i wysyłania ich do Azji.
Łódź natomiast ma zapewniać dystrybucję towarów importowanych w Polsce, a także konfekcjonowanie tych eksportowanych
z Europy i przygotowywanie ich do wysyłki do Chin. Terminale
w Łodzi i Kutnie będą się uzupełniały.
Centrum przeładunkowe
Dzięki nowemu regularnemu połączeniu terminal kontenerowy
PCC staje się coraz bardziej znaczący. – Kutno staje się dla chińskich firm bramą na rynek europejski – mówi Dariusz Stefański,
prezes zarządu PCC Intermodal S.A.
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Kutno staje się dla chińskich
firm bramą na rynek europejski
Sam szef miasta Chengdu deklaruje, że w przyszłym roku chcą
odprawić do Europy nawet 1000 pociągów. Oznacza to znacznie
większą częstotliwość niż teraz, co będzie się wiązało z dalszą
rozbudową tego terminala, powstawaniem nowych miejsc pracy
i zwiększaniem infrastruktury technicznej. To duże wydarzenie, bo
tworzy się centrum przeładunkowe na Europę. Pociągi z Chin będą
przyjeżdżały tutaj, a następnie ładunki będą rozsyłane po całej
Europie. Według łódzkiego marszałka Witolda Stępnia nowa relacja pociągu kontenerowego to świadectwo coraz lepszego rozwoju
kontaktów województwa z partnerskimi regionami w Chinach. Cały
region z ośrodkami takimi jak Łódź, Zduńska Wola Karsznice czy
Piotrków jest wielkim centrum logistycznym – twierdzi samorządowiec. – Już dziś z gospodarką chińską kooperują firmy z branży
motoryzacyjnej czy lotniczej. Duże nadzieje należy wiązać z eksportem polskiej i europejskiej żywności wysokiej jakości. Liczę też
na to, że dzięki temu Kutno czy Łódź zaczną przyciągać inwestorów
z Chin, by budowali tu swoje zakłady – dodaje.
W ocenie zarządzającej kutnowskim terminalem firmy PCC Intermodal, która jest także operatorem logistycznym połączenia, położenie na styku ważnych szlaków transportowych północ-południe
i wschód-zachód czyni Kutno idealnym miejscem konsolidacji ładunków europejskich w drodze do Chin. – To impuls dla rozwoju
kolejnych przedsięwzięć, a także sposób na zatrzymanie w Polsce
części wpływów z opłat celno-podatkowych – ocenia przedstawiciel spółki Dariusz Stefański.
■ Maja Malinowska

Ogólne fakty o Chengdu

❚❚metropolia w zachodnich Chinach, znana jako "Land of Abudance"
❚❚populacja – 15,3 mln
❚❚obejmuje 12 100 km2
❚❚sprzedaż detaliczna dóbr – 79,6 mld USD, eksport i import łącznie – 37,7 mld USD
❚❚pierwsze miejsce w rankingu Forbsa na liście "Najszybciej rozwijający się kraj przyszłej dekady"
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Upadłość Hanjin Shipping

Kto przejmie majątek Hanjina?

Hanjin Shipping – największy południowokoreański armator i siódmy co do wielkości na świecie, w następstwie kryzysu na
rynkach żeglugowych, ogłosił upadłość.
Przyczyny
Przyczyną upadłości armatora są głównie trudności płatnicze
i odmowa banków dalszego finansowania przewoźnika. Trudna
sytuacja Hanjina wywołana jest nadmiarem globalnego tonażu
żeglugowego i osłabieniem dynamiki handlu towarami przewożonymi drogą morską, które powodują spadek stawek czarterowych.
Aktywa Hanjina a HMM
Przedstawiciel Koreańskiego Banku Rozwoju (KDB), głównego bankiera spółki żeglugowej Hanjin Shipping, zadeklarował, że aktywnie
popiera przejęcie aktywów Hanjina przez spółkę Hyundai Merchant
Marine (HMM). Ten drugi największy przewoźnik kontenerowy
w Korei Południowej zamierza kupić 37 kontenerowców od pogrążonego w kryzysie armatora. HHM jest pierwszym armatorem, który
zainteresował się statkami upadłego przewoźnika. Na ich celowniku
jest przede wszystkim pięć kontenerowców o ładowności 13 tys. TEU.
Koreański rząd i Koreański Bank Rozwoju (KDB) wesprą HMM w zakupie jednostek wycenianych na 90 mln dolarów każda. Leży to w ich
interesie, gdyż obie instytucje są udziałowcami w Hanjin. W opinii
przedstawicieli HMM rozsądne byłoby przejęcie rentownych aktywów
Hanjin Shipping, jeśli w ogóle takie są. Losy majątku HS są bardzo
istotne dla gospodarki Korei Południowej, ponieważ ten siódmy na
świecie pod względem wielkości armator przewoził do 90 proc. wielu
eksportowanych grup towarów, w tym m.in. dla znanego koncernu
Samsung. Alternatywą wydaje się pomysł zawiązania minisojuszu,
który miałby powstać z czterech innych koreańskich spółek żeglugowych i wypełniłby lukę, jaką zostawi po sobie Hanjin. W skład tego sojuszu miałby wejść HMM, Korea Marine Transport, Sinokor Merchant
Marine oraz Heung-A Shipping. Wśród nich tylko HMM plasuje się
na 15. miejscu w grupie 30 największych armatorów kontenerowców,
z flotą o zdolności przewozu 400 tys. TEU (dla porównania Hanjin
– 620 tys. TEU). Jednak, jak poinformował Singapore's Splash 24/7,
armatorzy minisojuszu zadeklarowali jeszcze w końcu września dodanie 15 statków do obsługi linii z Korei do Singapuru, Malezji, Indonezji, Wietnamu i Tajlandii. Największym armatorem w tym sojuszu
jest HMM, który ma wnieść po jednym kontenerowcu o pojemności:
5000 TEU, 2800 TEU, 2200 i 1700 TEU każdy.
Armator otrzymał 53,96 mln dolarów pożyczki od swojego największego udziałowca Korean Air Lines (Koreańskie Linie Lotnicze), które mają być przeznaczone na rozładowanie kontenerów
znajdujących się obecnie na morzu.

Upadłość armatora
W momencie, gdy Hanjin zaczął mieć problemy z wypłacalnością,
wierzyciele zmuszeni byli podjąć pewne kroki, które pozwoliłyby
im maksymalnie zabezpieczyć lub też zwiększyć szanse na odzyskanie choć części pieniędzy. Oto możliwe scenariusze:
Zatrzymanie kontenera z towarem w porcie
W związku z obawami, że armator nie ureguluje płatności
związanych z korzystaniem z portu, obsługą kontenerów
i postojami, zarządcy terminali próbują stosować "zastaw" na
jednostkach kontenerowych. Słowo "zastaw" zostało wzięte
w cudzysłów, bo z prawnego punktu widzenia w grę wchodzić mogą w rzeczywistości różne instytucje, które – w zależności od danej jurysdykcji – uprawniają do zatrzymania
kontenera na zabezpieczenie (przywilej, prawo zatrzymania,
orzeczenie sądu o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zajęcie
etc.). Te praktyki dotyczą głównie kontenerów, które zostały
wyładowane ze statków i znalazły się na terminalu, oczekując
na podjęcie lub załadowanie na statek. Rozwiązania stosowane
przez terminale w celu zabezpieczenia mogą być różne, zdarzają się przypadki aresztu statków w różnych portach świata
lub odmowy wejścia statków do danego portu w obawie poniesienia kosztów, których nie będzie miał kto pokryć. Oto kilka
przykładów z praktyki morskiej.
Polski eksporter sprzedaje swój produkt na warunkach Cost, Insurance & Freight, zawierając umowę przewozu ładunku morzem
i opłacając fracht za transport z Europy do Azji. W trakcie przeładunku towaru na kontenerowiec oceaniczny, w jednym z największych
europejskich portów kontenerowych, zarządca terminala odmawia
załadunku towaru i oświadcza, że zatrzymuje kontener (z towarem
w środku) na zabezpieczenie swych roszczeń w stosunku do armatora. Tymczasem odbiorca w Azji oczekuje, że zakupiony przez niego
ładunek trafi do portu przeznaczenia najszybciej, jak to możliwe, bo
każdy dzień opóźnienia generuje u niego straty – zwłaszcza w razie planowanej dalszej odsprzedaży na rzecz kolejnego kupującego
(w rekordowych przypadkach towar od momentu załadowania na
statek do wyładunku w porcie docelowym był przedmiotem dalszej
odsprzedaży… ponad 100 razy). W tej sytuacji można oczywiście
rozpocząć działania prawne zmierzające do zwolnienia samego ładunku, ale to wymaga czasu – w optymistycznym wariancie, liczonego najczęściej w tygodniach.

Porzucenie kontenera
Porzucenie kontenera to kuszące rozwiązanie, gdyż zwalnia
eskportera z ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak opłaty
terminalowe i przeładunkowe do innego kontenera, które mogą
wynosić tysiące euro. Dodatkowo fracht, który trzeba zapłacić
drugiemu armatorowi, by ten dostarczył kontener tam, gdzie miał
to zrobić armator, który popadł w tarapaty. Koszt ten w efekcie
może znacznie przekroczyć wartość towaru w kontenerze.
Za zastosowaniem powyższego rozwiązania może też przemawiać
sama umowa sprzedaży – zwłaszcza jeśli problem pojawił się w porcie przeładunkowym, a polski eksporter sprzedający na warunkach
CIF załadował towar np. w Gdyni i wykonał swe obowiązki dotyczące nadania towaru do przewozu. Teoretycznie sprzedawca mógłby
więc przyjąć, że problem już go nie dotyczy, a towar nie jest wart
inwestowania kolejnych sum i lepiej porozumieć się z kupującym odnośnie do przesłania nowej partii ładunku – bez płacenia czegokolwiek operatorowi terminalu, który zatrzymał kontener. Dochodzenie
roszczeń – zwłaszcza w ramach państw Unii Europejskiej – nie jest
skomplikowane. Jeśli więc polski eksporter ładunek porzuci, a terminal naliczy przez kolejne tygodnie opłaty rzędu kilkunastu lub
nawet kilkudziesięciu tysięcy euro, to kwoty tej prawie na pewno
nie uda się zaspokoić ze sprzedaży porzuconego ładunku (o ile zarządca terminalu taką przeprowadzi). Pozostanie więc do zapłaty
spora kwota, którą podmiot zarządzający terminalem może chcieć
ostatecznie obciążyć frachtującego/właściciela ładunku. Polski eksporter musi więc przynajmniej uwzględnić ryzyko, że porzucenie
towaru na obecnym etapie może w przyszłości wiązać się z roszczeniem ze strony terminalu kontenerowego o zapłatę wielotysięcznych
należności.
Wpłata depozytu i zwolnienie kontenera
Jednym ze scenariuszy może być rozwiązanie takie jak depozyt
– często stosowane w portach wyładunkowych Azji – który jest
wpłacany przez odbiorcę na rzecz portu. Jeśli terminal depozytu
nie otrzyma, to odmawia wydania kontenerów w obawie przed
nieodzyskaniem należności. Jednym ze sprawdzonych rozwiązań
jest wynegocjowanie zwalniania kontenerów partiami w ramach
tego samego depozytu, co pozwala uniknąć wpłaty depozytu za
kilkadziesiąt kontenerów jednocześnie – tym bardziej że nie ma
gwarancji późniejszego, szybkiego odzyskania tej kwoty.
Regulacja należności na terminalu - zwolnienie kontenera
Wiadomo, że zawsze jedna ze stron sprzedaży jest zainteresowana jak najszybszym rozwiązaniem problemu i odzyskaniem towaru, a to pociąga za sobą dodatkowe koszty, aby kontener trafił do
odbiorcy. Dlatego też zarządcy terminali, którzy zdają sobie z tego
dobrze sprawę – zamiast angażować się w spór prawny – wolą
mniej restrykcyjne rozwiązania.
Pozwalają na przykład na przeładunek towaru z kontenera do
kontenera innego armatora, po zapłaceniu dodatkowych kosztów
wynikających głównie z przestoju, wprowadzając opłaty według
własnej, bardzo wysokiej taryfy.
Sytuacja spółki Hanjin Shipping Co Ltd., koreańskiego armatora,
nie jest jednoznaczna i dopiero kolejne miesiące pokażą, w jakim
kierunku pójdą rozwiązania. Z perspektywy przedsiębiorców,
w tym polskich, problem jest ogromny, gdyż mnóstwo kontenerów
z ładunkami utknęło na morzu bądź w portach.
■ Maja Malinowska
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IV Pakiet Kolejowy

Porządkowanie rynku kolejowego
IV Pakiet Kolejowy, którego wytyczne niedawno podała Komisja Europejska, zakłada, że to Europejska Agencja Kolejowa stanie się
głównym podmiotem wydającym zezwolenia na wprowadzanie pojazdów do obrotu, które będą ważne w całej UE. O ocenę IV Pakietu
poprosiliśmy specjalistów związanych z kolejnictwem.
ko w swoich segmentach rynku i nie będzie mógł konkurować z transJózef Marek Kowalczyk
portem samochodowym oraz z innymi gałęziami transportu. Dziać się
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów
Transportu Szynowego, były prezes PKP Cargo
tak będzie dlatego, że Komisja Europejska nie traktuje transportu ląUważa, że IV Pakiet tylko w niewielkim stopniu
dowego jako jednego obszaru biznesowego, na którym powinny funkpoprawi sytuację kolei, gdyż wszystkie projekty nocjonować jednolite warunki gry rynkowej. W rezultacie nie ma i nie
wych unijnych regulacji, określane wspólnym termibędzie większych przepływów przewozów z transportu samochodowego
nem IV Pakietu Kolejowego, mają na względzie dwa zasadnicze cele: budowę
na transport kolejowy. Mogą być natomiast przejęcia przewozów kolejojednolitego europejskiego obszaru kolejowego, tak w wymiarze regulacji rynwych przez sprawniejszych, zagranicznych przewoźników kolejowych.
kowych, jak i w wymiarze technicznym, oraz otwarcie przez państwa członKoncepcja regulacji z IV Pakietu Kolejowego jest oparta na filozofii
kowskie UE swoich rynków kolejowych na kolejową konkurencję zza granicy.
zajmowania się sprawami tylko kolei, tyle że w szerszym unijnym wyPo przyjęciu aktów prawnych z IV Pakietu Kolejowego nadal będziemy
miarze. Bez jednolitych regulacji dla transportu lądowego – samochodomieli w UE stan, w którym transport kolejowy będzie funkcjonował tylwego i kolejowego – nie poprawi się istotnie konkurencyjność kolei. ■
Prof. Włodzimierz Rydzkowski
Kierownik Katedry Polityki Transportowej
na Uniwersytecie Gdańskim

Twierdzi, że to dobrze, że IV Pakiet zakłada, iż
to właśnie Europejska Agencja Kolejowa stanie
się "punktem kompleksowej obsługi" wydającym zezwolenia na wprowadzanie pojazdów do obrotu, które będą
ważne w całej UE. Tak samo będzie z certyfikatami bezpieczeństwa.
Obecnie zezwolenia i certyfikaty bezpieczeństwa w branży kolejowej
wydają poszczególne państwa członkowskie. Nowe rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie o 20% czasu wchodzenia nowych przedsiębiorstw
kolejowych na rynek oraz zmniejszenie o 20% kosztów i okresu ważności zezwoleń dla taboru. Da to oszczędności 500 mln euro do 2025 r.
Leszek Miętek
Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów
Kolejowych w Polsce

Obawia się, że IV Pakiet może pogorszyć dostępność do kolei. Uważa, że zagraniczni operatorzy,
którzy wjadą np. do Polski, nie będą przecież realizować przewozów o charakterze misji publicznej, ale jeździć wyłącznie tam, gdzie to się opłaca. Tak jak spółki marszałkowskie przejmujące
od Przewozów Regionalnych najbardziej intratne przewozy. Wiele zależy od tego, czy dalszej liberalizacji będzie towarzyszył dumping socjalny. O pełnej konkurencyjności będziemy mogli mówić dopiero wówczas,
gdy nastąpi zrównanie wynagrodzeń pracowników kolei na obszarze
Dr inż. Robert Sternik
Dziekan Wydziału Informatyki Zarządzania i Transportu
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Jednym z istotnych założeń IV Pakietu Kolejowego jest poprawienie pozycji transportu kolejowego w unijnej polityce transportowej zgodnie z głównymi zasadami równomiernego rozwoju gospodarczego.
Zmniejszenie obciążenia środowiska kosztami transportu leży w istotnym interesie społeczeństw Europy, a celu tego nie da się osiągnąć
bez intensywnego rozwoju bardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi
transportu. Uatrakcyjnienie oferty przewozowej transportu kolejowego stwarzającej konkurencyjne dla innych gałęzi transportu warun-

Komisja zaproponowała wzmocnienie pozycji zarządców infrastruktury,
którzy muszą być operacyjnie i finansowo niezależni od przewoźników
kolejowych. Wpłynie to na eliminację konfliktów interesów i zapewni równy dostęp do torów. W 2019 r. przedsiębiorstwa kolejowe uzyskają bezpośredni dostęp do wewnętrznego rynku przewozów pasażerskich. Zmiany
IV Pakietu Kolejowego odnoszą się do całej gałęzi, nie ulega bowiem wątpliwości, że transport kolejowy w Unii Europejskiej posiada nadal duży
potencjał, który nie jest w pełni wykorzystywany i wymaga usprawnienia.
W perspektywie przyszłych inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej, Unia Europejska potrzebuje jasnej wizji europejskiej kolei. Jedną
z tych propozycji jest stworzenie "Europejskiej Konstytucji Kolejowej",
która ma stanowić spójną podstawę prawną, dającą wszystkim kolejom
takie same warunki działania we wszystkich krajach UE. ■
Unii Europejskiej. Nie jesteśmy przygotowani do wdrożenia IV Pakietu w naszym kraju. Brakuje silnych polskich podmiotów operujących
na rynku, gotowych uruchomić pociągi w innych krajach europejskich.
Mamy za to wielkie rozdrobnienie w segmencie kolejowych przewozów
regionalnych. Przed wdrożeniem pakietu trzeba dokonać koncentracji
w tym obszarze, żeby móc wykorzystać korzyść skali. Rząd powinien
zrobić wszystko, aby przesunąć w czasie wdrożenie IV Pakietu Kolejowego w Polsce. Cóż z tego, że byliśmy liderem we wprowadzaniu unijnych dyrektyw dotyczących liberalizacji rynku kolejowego? Deutsche
Bahn do dzisiaj nie oddzieliło infrastruktury od przewoźników i prowadzi ekspansję w ościennych krajach. Polska kolej musi być maksymalnie przygotowana do wdrożenia IV Pakietu. ■
ki nie byłoby możliwe bez wprowadzenia mechanizmów rywalizacji
poszczególnych operatorów kolejowych w zakresie konkurencyjnej
oferty handlowej, wysokiej jakości świadczonych usług przy braku
istotnego ograniczania granic rejonów, na których mieliby funkcjonować. Przyjęte porozumienia stwarzają również istotną szansę dla
polskich operatorów i producentów taboru kolejowego, upraszczając
liczne procedury ograniczające do tej pory wdrażanie zasad interoperacyjności. Nie sposób jednocześnie nie wspomnieć o zagrożeniach
w sytuacji, gdyby istniejące w naszym transporcie kolejowym zaniedbania techniczne i organizacyjne nie mogły zostać przezwyciężone
w pozostawionym do dyspozycji czasie, od którego zaczną obowiązywać postanowienia Pakietu. ■
■ Wysłuchał: Janusz Mincewicz
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Most kolejowy Pamban

Cud

inżynierii
Most kolejowy Pamban jest uznawany za cud inżynierii. Znajduje się on w Tamil Nadu w Indiach. To pierwszy konsolowy most w tym kraju.

P

od względem długości jest on drugim morskim mostem kolejowym w Indiach (najdłuższym jest 4 km most Vembanad Bridge w Kochi, Kerala oddany do użytku w 2010 r.). Długość mostu
Pamban wynosi 2340 m i został oddany do użytku 24 lutego 1914
roku. Od tamtego czasu zapewnia kolejowe połączenie z centrum
pielgrzymek w Rameswaram. Nie był to jednak jedyny powód
budowy. Potrzeba połączenia kolejowego między lądem a wyspą
pojawiła się w późnych latach 70. XIX wieku, kiedy to Kompania Wschodnioindyjska rozszerzała swój handel i postanowiła
wybudować połączenie kolejowe między Danushkodi i Kolombo.
Nie było to zadanie łatwe, gdyż musiano sprostać wielu problemom i wyzwaniom nie tylko natury technologicznej, ale również
związanym z lokalnymi warunkami klimatycznymi, gdyż most
planowano wybudować w niezwykle korozyjnym środowisku,
a na dodatek w rejonie często nawiedzanym przez silne cyklony.
Budowa mostu kolejowego
Po opracowaniu studium wykonalności wniosek w sprawie projektu
"Indo-Ceylon Railway" został wysłany do brytyjskiego parlamentu.
Projekt przewidywał budowę mostu kolejowego na linii z Mandapam
do Pamban i z Danushkodi do Thalaimannar. Brytyjski parlament odrzucił projekt, stwierdzając, że jego koszt jest zbyt wysoki. W 1880
roku zezwolił jednak na budowę mostu kolejowego Pamban. Właściwa budowa samego mostu rozpoczęła się dopiero w 1902 roku i była
prowadzona przez przedsiębiorstwo South Indian Railway.
Konstrukcja mostu została wykonana w Wielkiej Brytanii i przywieziona na miejsce budowy. Praca nad budową mostu posuwała się
do przodu bez większych problemów, aż do momentu budowy molo
od strony Mandapam. Projekt stanął przed pierwszą poważną przeszkodą, kiedy okazało się, że budowa może uniemożliwić przeprawę
w Cieśninie Palk. Przez most kolejowy w ciągu miesiąca przepływa
10-15 statków handlowych, okrętów ochrony wybrzeża, kutrów rybackich oraz tankowców. Lokalne władze chciały bowiem mieć linię
kolejową i nadal sprawie funkcjonującą żeglugę promową.
To właśnie na tym etapie budowy niemiecki inżynier Scherzer
wymyślił i zaprojektował słynny most zwodzony, w którym każde
ramię ma długości 65 metrów i waży 415 ton.
Pierwszej poważnej próbie wytrzymałości most jako całość został poddany w grudniu 1964 roku. 22 grudnia potężny cyklon
uderzył w północne obszary Cejlonu i spowodował katastrofalne

szkody. Wyspa Pamban doznała jednej z najgorszych w swej historii klęsk naturalnych. Dhanushkodi, główny punkt tranzytowy
między Indiami a Sri Lanką (Cejlonem), został opuszczony i zamienił się w miasto duchów. Cyklon spowodował również masowe
uszkodzenia mostu. Wszystkie dźwigary zostały zniszczone przez
wodę. Dwa ze 143 pomostów również zostały uszkodzone, ale rozwiązanie Scherzera wytrzymało wściekłość natury. Odbudowa
mostu planowana była na pięć miesięcy, ale trwała zaledwie 46
dni. Prace prowadzone były przez zespół hinduskich inżynierów
z Assistant Engineer E Sreedharan (Delhi Metro Sreedharan).
W roku 2006, kiedy to Indian Railways ogłosiły politykę "ujednolicania standaryzacji szerokości torów kolejowych", rozważano
propozycję budowy nowego mostu kolejowego, ale szacowany koszt
takiego przedsięwzięcia nie miał pokrycia w posiadanych środkach
finansowych. Zasugerowano wówczas, że istniejące torowisko może
zostać przebudowane do standardów normalnotorowych. Trasa
kolejowa przebiegająca przez most w chwili oddania jej do użytku
miała torowisko o szerokości 1 m. Po uzyskaniu pozytywnej opinii
biegłych z IIT-Chennai i inżynierów strukturalnych wykonano niezbędny zakres prac i w 2007 roku wznowiono ruch kolejowy.
Budowa mostu drogowego
Po cyklonie z 1964 roku opracowano plan dotyczący budowy mostu drogowego, ale nie został on zaakceptowany i nie rozpoczęto
żadnych prac. Budowa zaczęła się dopiero 17 listopada 1974 roku
i z dużymi perturbacjami trwała aż 14 lat. Ostatecznie prace zostały zakończone 2 października 1988 roku. Most drogowy pomiędzy Zatoką Palk i Mannar łączy, podobnie jak równoległy do
niego most kolejowy, Mandapam i Pamban. Został on oddany do
użytku w 1988 roku. Ma długość 2345 m i bezpośrednio umożliwia skomunikowanie drogi krajowej NH49 z wyspą Rameswaram.
Konstrukcja mostu oparta jest na 78 betonowych filarach.
Cztery lata po inauguracyjnym oddaniu mostu do eksploatacji dokonano pierwszych prac renowacyjnych. Głównym ich celem było malowanie antykorozyjne oraz eliminacja pęknięć wykrytych w filarach mostu. Ponadto wymieniono część uszkodzonych łożysk elastomerowych
i słupów elektrycznych. Podobne prace zrealizowano w roku 2002.
Specjaliści zalecają odnawianie powłoki antykorozyjnej raz na pięć lat.
■ dr Andrzej Wojcieszak, mgr Magdalena Brudz,
mgr Tomasz Siedlecki, Uniwersytet Łódzki
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Kolejowy transport towarowy w Mołdawii

Przewozy kolejowe w Mołdawii
W związku z niedoinwestowaniem infrastruktury kolejowej w Mołdawii, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza zrestrukturyzować i zmodernizować tę gałąź transportu, przeznaczając na ten cel ponad 100 mln euro.

W

latach 2004-2013 w Mołdawii
wszystkimi gałęziami transportu przewieziono ogółem 340,1128
mln ton ładunków. W roku 2013 masa
przewiezionych ładunków wszystkimi
gałęziami transportu ogółem wyniosła
35,6741 mln ton, co oznacza wzrost
■ dr Andrzej Wojcieszak
Uniwersytet Łódzki
o 973,2 tys. ton (2,8%) w stosunku do
roku 2004, kiedy to przewieziono 34,7009 mln ton. Średnio
każdego roku wszystkimi gałęziami transportu przewożono
34,0113 mln ton.
W odniesieniu do wykonanej pracy przewozowej należy zauważyć,
iż w latach 2004-2013 w Mołdawii wszystkimi gałęziami transportu
wykonano pracę przewozową ogółem o wartości 51,9064 mld tkm.
W roku 2013 wykonana wszystkimi gałęziami transportu praca przewozowa wyniosła 5,6522 mld tkm, co oznacza wzrost
o 483,5 mln tkm (9,3%) w stosunku do roku 2004, kiedy to praca przewozowa wyniosła 5,1687 mln tkm. Średnio każdego roku
wszystkimi gałęziami transportu realizowano pracę przewozową
o wartości 5,1906 mld tkm.

Udział transportu kolejowego w masie przewiezionych ładunków odnotował spadek (o 23,1 punktu procentowego) z poziomu
38,3% w 2004 r. do 15,2% w roku 2013. Średni udział transportu
samochodowego w masie przewiezionych ładunków kształtował
się na średnim poziomie 23,1%.
Tabela 1. Wyniki transportu ogółem w Mołdawii w latach 2004-2013
z uwzględnieniem udziału transportu kolejowego.

Rok

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Masa przewiezionych
Wykonana praca przewozowa
udział
udział
ładunków
transportu
rok
rok
rok
rok transportu
tys. ton poprzedni 2004 kolejowego mln tkm poprzedni 2004 kolejowego
= 100 = 100
= 100 = 100
34 700,9
--100,0
38,3
5 168,7
--100,0
58,1
36 410,0 99,2
99,2
32,1
5 459,6 105,6 105,6
55,9
38 250,1 105,0 110,2
29,0
6 242,2 114,3 120,8
58,8
40 794,2 106.6 117,5
29,0
5 864,6 93,9
113,5
53,2
39 793,6 97,5 114,7
27,6
5 840,6 99,6
113,0
49,2
25 968,5 65,2
74,8
17,0
3 773,6 64,6
73,0
28,0
27 781,2 107,0 80,0
13,9
4 193,1 111,1
81,1
22,9
30 717,6 110,6 88,5
14,8
4 795,5 114,4
92,8
24,4
30 022,6 97,7
86,5
13,9
4 916,3 102,5
95,1
19,5
35 674,1 118,8 102,8
15,2
5 652,2 115,0 109,3
21,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of Republic of Moldova.
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Udział transportu kolejowego w wykonanej pracy przewozowej
odnotował wzrost (o 36,4 punktu procentowego) z poziomu 58,1%
w 2004 r. do 21,7% w roku 2013. Średni udział transportu samochodowego w pracy przewozowej ogółem kształtował się na
średnim poziomie 39,2%.
Sieć kolejowa
Transport kolejowy w Mołdawii funkcjonuje od ponad 140 lat.
Pierwszy pociąg przyjechał do Kiszyniowa, stolicy Mołdawii,
w 1871 roku. Pod koniec XIX wieku całkowita długość linii
kolejowych w Besarabii liczyła 857 km. Transport kolejowy
służył do przewozu materiałów budowlanych, rud metali, produktów rolniczych, nawozów sztucznych, drewna itp.
Calea Ferată din Moldova (w skrócie CFM) jest jedynym operatorem kolejowym w Republice Mołdawii, odpowiedzialnym za
transport pasażerów i ładunków oraz utrzymanie infrastruktury kolejowej. Łączna długość sieci zarządzanej przez CFM
w 2013 roku liczyła 1157 km, z czego 1143 km (98,8%) to linie
kolejowe o szerokim rozstawie szyn (1520 mm), a jedynie 14 km
to linie o standardowym rozstawie szyn (1435 mm). Cała sieć
jest jednotorowa (w niektórych źródłach podawana jest informacja, iż 40 km mołdawskiej sieci kolejowej jest dwutorowa)
i nie jest zelektryfikowana. Mołdawska sieć kolejowa jest połączona z siecią kolejową Rumunii i Ukrainy.
Przez terytorium Mołdawii przebiega jeden: IX paneuropejski
korytarz transportowy (Finlandia – Rosja – Białoruś – Ukraina
– Mołdawia, Rumunia – Bułgaria – Grecja) o całkowitej długości 6,5 tys. km. Jednak jego wykorzystanie i znaczenie na
terytorium Mołdawii jest znikome. Zasadniczy ruch międzynarodowy realizowany jest z wykorzystaniem ukraińskich korytarzy transportowych. Jedynym "głównym" szlakiem kolejowym poprzez Mołdawię jest trasa Jassy – Kiszyniów – Odessa,
która przebiega równoleżnikowo w kierunku wschód-zachód.
Cały mołdawski odcinek jest jednotorowy i niezelektryfikowany. Na terytorium Mołdawii, w kierunku południkowym (północ-południe), nie ma bezpośredniej linii kolejowej łączącej
stolicę państwa z jego północną częścią.
Na południe od Kiszyniowa, linia kolejowa przebiegała przez
Bender i Galati, ale z powodu secesji Zadnieprza konieczna
była jej przebudowa i skrócenie z pominięciem tych dwóch
miast. Na Zadniestrze prowadzi jedna linia kolejowa łącząca
miasta Cantemir i Ungheni z Rbniţa po drugiej stronie rzeki
Dniestr.
Na północy kraju linie kolejowe zostały zbudowane około 1895
roku przez Rosjan. Trasa prowadzi ze wschodu z miasta Czerniowiec, które było wówczas w Galicji. Łączy ona miasto Bălţi
z miastem Mohylów Podolski poprzez Ocniţa. Od Mohylewa
Podolskiego linia biegnie na północ, do miasta Zhmerinka,
które położone jest przy głównej linii kolejowej do Odessy. Ponieważ obszar ten został podzielony wzdłuż linii etnicznych,
linia do Ocniţa teraz przekracza granicę mołdawsko-ukraińską aż sześć razy.
Żadna z tych linii kolejowych nie jest dobrej jakości technicznej, a teren nie nadaje się do budownictwa kolejowego.
Średnia prędkość techniczna wynosi 34,5 km/h. W niektórych
miejscach prędkość jest ograniczona ze względu na warunki
terenowe. Według najnowszych danych, około 23% sieci (ponad
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200 km torów) wymaga pilnej naprawy. Jednym z pilniejszych
zadań do wykonania jest natychmiastowa potrzeba wymiany
ponad 460 tys. drewnianych podkładów kolejowych. Szacunkowy koszt to 27 mln USD. Ograniczenia prędkości są również
poważną przeszkodą do wprowadzenia transportu multimodalnego. Brak nowoczesnych terminali w sieci kolejowej, które mogłyby skutecznie i efektywnie obsługiwać intermodalne
jednostki ładunkowe (kontenery i nadwozia wymienne).
W latach 2004-2013 ogólna długość eksploatowanych dróg
kolejowych w Mołdawii zwiększyła się o 82 km, tj. o 7,6%.
Gęstość linii kolejowych (32 km linii kolejowych na 1000 km2)
jest porównywalna z gęstością sieci kolejowej w Rumunii i na
Ukrainie. Jednak sieć kolejowa Mołdawii jest technicznie słabo rozwinięta w porównaniu z siecią rumuńską i ukraińską.
Wynika to z następujących przesłanek: braku linii kolejowych
dwutorowych, co z kolei ogranicza przepustowość infrastruktury; braku linii zelektryfikowanych, co stanowi istotną przeszkodę dla opracowania procedur tranzytu i jest negatywnym
czynnikiem środowiskowym; słabego stanu infrastruktury.
W skład infrastruktury wchodzi także 90 stacji kolejowych
wraz z 648,5 km torów manewrowych, 80 stacji kolejowych
oraz 1660 bocznic kolejowych wyposażonych w centralny
system kontroli i sterowania ruchem. Na dziewięciu stacjach
ciągle używany jest, zaprojektowany w latach 40. XX wieku,
ręczny system kontroli nad sygnalizacją świetlną. 422 km linii kolejowych (tj. 36,5%) wyposażono w automatyczny system bezpieczeństwa, który jest użytkowany od ponad 40 lat.
589 km linii kolejowych (tj. 50,9%) posiada półautomatyczny
system bezpieczeństwa. Częste awarie obu systemów pilnie
wymagają gruntownej modernizacji.
Mimo krytycznego stanu infrastruktury oraz braku nowoczesnych systemów bezpieczeństwa na mołdawskich kolejach nie
istnieją żadne ograniczenia wagowe w sieci.

Żadna z tych linii
kolejowych nie jest dobrej
jakości technicznej,
a teren nie nadaje się do
budownictwa kolejowego.
Średnia prędkość techniczna
wynosi 34,5 km/h
Tabor kolejowy
Większość taboru wykorzystywanego przez CFM została wyprodukowana w ZSRR i innych krajach bloku sowieckiego. Najbardziej rozpowszechnionym typem jednostki trakcyjnej jest
trzysekcyjna lokomotywa spalinowa produkcji radzieckiej typu
3TE10M. Ich stosowanie w Mołdawii było motywowane trudnymi warunkami terenowymi, m.in. występowaniem stromych
podjazdów na niektórych częściach sieci kolejowej (zwłaszcza
w regionach górzystych), gdzie potrzebna jest dodatkowa moc
niezbędna do ciągnięcia ciężkich pociągów towarowych. Inne
popularne typy lokomotyw używane na mołdawskich kolejach
to lokomotywa typu M62 ("Mashka") oraz lokomotywa 2TE10L.
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ności i efektywności tej gałęzi mołdawskiego transportu. Specjaliści
i analitycy opracowujący te dokumenty od wielu lat dostrzegają niską jakość usług oferowanych przez CFM przy jednocześnie bardzo
wysokich cenach. Z tego też powodu CFM gwałtownie traci udziały
w rynku przewozowym, gdyż wielu potencjalnych klientów rezygnuje
z oferowanych usług na rzecz szybszego, tańszego i bardziej konkurencyjnego sektora transportu samochodowego.
Dodatkowym problemem dla użytkowników transportu kolejowego
jest fakt, iż "Calea Ferată din Moldova", w wyniku ogromnego niedofinansowania, a przez to tragicznego stanu infrastruktury oraz przestarzałej i niedostosowanej do współczesnych wymagań suprastruktury, nie jest w stanie sprostać innym zleceniom poza przewozem
ładunków masowych. Aby móc funkcjonować, CFM musi podnosić
stawki frachtu (w 2010 roku stawki kolejowe zostały podniesione aż
dwa razy). To rozwiązanie powoduje, iż klienci nie są na tyle zainteresowani, by płacić więcej w zamian za usługi gorszej jakości.
W analizowanym okresie transportem kolejowym w Mołdawii
przewieziono ogółem 81,376 mln ton ładunków. W 2013 r. masa
ładunków w transporcie kolejowym wyniosła 5,431 mln ton i była
o 7,879 mln ton, tj. o 59,2% mniejsza niż w roku 2004. Średnio
w omawianej dekadzie masa ładunków przewożonych transportem kolejowym wynosiła około 8,238 mln ton w skali roku.
W tym samym okresie wielkość wykonanej pracy przewozowej również uległa zmniejszeniu. Spadek ten wyniósł ogółem 1,779 mld tkm,
tj. o 59,2%. Łącznie w latach 2004-2013 wielkość wykonanej pracy przewozowej w towarowym transporcie kolejowym wyniosła
21,101 mld tkm. Średnio w omawianej dekadzie praca przewozowa
w transporcie kolejowym wynosiła 2,110 mld tkm w skali roku.
Średnia odległość przewozu ładunków transportem kolejowym
w latach 2004-2013 wyniosła 245,5 km. Mimo bardzo dynamicznych zmian zachodzących w ciągu analizowanego okresu – średnia odległość przewozu była praktycznie taka sama na początku
i na końcu badanego okresu.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Locomotiv%C4%83-CFM.jpg/1280pxLocomotiv%C4%83-CFM.jpg [dostęp: 23.11.2015]

Krajowy transport towarowy
Krajowym transportem kolejowym w latach 2004-2013 przewieziono ogółem 9,169 mln ton ładunków. W 2013 roku masa ładunków przewiezionych wynosiła 458 tys. ton i była o 630 tys. ton
(57,9%) mniejsza od masy ładunków przewiezionych dziesięć lat
wcześniej. Średnio każdego roku przewożono ładunki o masie
917 tys. ton.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Locomotiv%C4%83_Bl.jpg/1280pxLocomotiv%C4%83_Bl.jpg [dostęp: 23.11.2015]

W 2013 roku na mołdawskich kolejach użytkowano ogółem 138
lokomotyw. W odniesieniu do roku 2004 liczba eksploatowanych
lokomotyw uległa zmniejszeniu o 11,5%, tj. 18 szt. Średnio każdego roku wycofywano z eksploatacji około dwóch lokomotyw. Statystycznie w ciągu całego analizowanego okresu eksploatowano
150 szt. lokomotyw/rok.
W przypadku wagonów towarowych spadek ten osiągnął wartość
1457 wagonów (11,2%). Średnio w analizowanym okresie co roku
wycofywano z eksploatacji około 15 szt. wagonów towarowych.
Statystycznie średnia liczba wagonów towarowych eksploatowanych na ukraińskich kolejach wynosiła 7,868 mln rocznie.
Z logistycznego punktu widzenia ważna jest liczba wagonów towarowych przypadająca na jedną lokomotywę. W latach 2004-2013 statystycznie na lokomotywę przypadały 52 wagony towarowe.
Kosztowny transport
Towarowy transport kolejowy w Mołdawii oceniany jest jako powolny,
kosztowny i bardzo zawodny. Określenia te potwierdzone są w szeregu opracowań, raportów i studiów przypadków dotyczących wydaj-

Tabela 2. Masa przewiezionych ładunków i wykonana praca przewozowa krajowym towarowym transportem kolejowym w Mołdawii oraz
dynamika zachodzących zmian w latach 2004-2013
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Masa przewiezionych ładunków
rok
rok 2004
tys. ton
poprzedni
= 100
= 100
1 088
--100,0
1 132
104,0
104,0
1 360
120,1
125,0
1 623
119,3
148,2
1 477
91,0
135,7
741
50,2
68,1
529
71,4
48,6
419
79,2
38,5
342
81,6
31,4
458
133,9
42,1

Praca przewozowa
rok
rok 2004
mln tkm poprzedni
= 100
= 100
182
--100,0
209
114,8
114,8
321
153,6
176,4
397
123,7
218,1
438
110,3
240,4
269
61,4
147,8
123
45,7
67,6
140
113,8
76,9
101
72,1
55,5
157
155,4
86,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of Moldova: [dostęp: 23.11.2015]

IDEALNE DO OŚWIETLENIA HAL PRZEMYSŁOWYCH
OPRAWY LED PROMETHEUS

Firma TheusLED jest polskim producentem wysokiej jakości systemów
oświetlenia przemysłowego, składającego się z opraw LED
oraz zaawansowanej automatyki.
• Dedykowane rozwiązania dla przemysłu i logistyki
• Pełna obsługa - od analizy potrzeb do montażu
• Obniżenie zużycie energii od 50 do 90%
• Wydajne diody LED i zaawansowana automatyka
• Niska masa i gabaryty opraw - konstrukcja aluminiowa
o

o

• Temperatura pracy od -25 C do +55 C
• Pozytywne wyniki badań fotobiologicznych
• Nietłukące oprawy, atest PZH
• Długoletnia gwarancja
• Ponad 40 dużych realizacji w 2015 roku

TheusLED „TNC INVESTMETS” sp. z o.o. sp. k., ul. Wałowicka 19 A, 02-451 Warszawa
e-mail: office@theusled.com, tel: 71 757 50 67, www.theusled.com
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W tym samym okresie wielkość wykonanej pracy przewozowej również uległa zmniejszeniu. Spadek ten wyniósł ogółem
25 mln tkm, tj. o 13,7%. Łącznie w latach 2004-2013 wielkość wykonanej pracy przewozowej w krajowym transporcie
kolejowym wyniosła 2,337 mld tkm. Średnio w omawianej dekadzie praca przewozowa w transporcie kolejowym wynosiła
234 mln tkm w skali roku.
Średnia odległość przewozu ładunków krajowym transportem kolejowym w latach 2004-2013 wyniosła 270 km i była
o 24,5 km (tj. o 10%) większa od średniej odległości przewozu zarejestrowanej dla towarowego transportu kolejowego ogółem. Z powodu bardzo dynamicznych zmian zachodzących w ciągu analizowanego okresu – średnia odległość
przewozu była o 175,5 km (104,9%) większa w 2013 roku niż
w roku 2004.
Międzynarodowy transport towarowy
Międzynarodowym transportem kolejowym w latach 20042013 przewieziono ogółem 72,317 mln ton ładunków. W 2013
roku masa ładunków przewiezionych wynosiła 4,973 mln ton

i była o 7,249 mln ton (59,3%) mniejsza od masy ładunków
przewiezionych dziesięć lat wcześniej. Średnio każdego roku
przewożono ładunki o masie 7,232 mln ton. Od roku 2009 obserwujemy załamanie się krajowych przewozów towarowych
z wykorzystaniem kolei.
Tabela 3. Masa przewiezionych ładunków i wykonana praca przewozowa międzynarodowym towarowym transportem kolejowym w Mołdawii oraz dynamika zachodzących zmian w latach 2004-2013.
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Masa przewiezionych ładunków
rok
rok 2004
tys. ton
poprzedni
= 100
= 100
12 222
--100,0
10 572
86,5
86,5
9 733
92,1
79,6
10 224
105,0
83,6
9 529
93,2
78,0
3 674
38,5
30,1
3 433
93,4
28,1
4 135
120,4
33,8
3 822
92,4
31,3
4 973
130,1
40,7

Praca przewozowa
rok
rok 2004
mln tkm poprzedni
= 100
= 100
2 824
--100,0
2 844
100,7
100,7
3 352
117,9
125,8
2 723
81,2
96,4
2 435
89,4
86,2
789
32,4
27,9
836
105,9
29,6
1 032
123,4
36,6
859
83,2
30,4
1 070
124,6
37,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of Moldova: [dostęp: 23.11.2015]

W tym samym okresie wielkość wykonanej pracy przewozowej również uległa zmniejszeniu. Spadek ten wyniósł ogółem
1,754 mld tkm, tj. o 62,1%. Łącznie w latach 2004-2013 wielkość wykonanej pracy przewozowej w krajowym transporcie
kolejowym wyniosła 18,764 mld tkm. Średnio w omawianej
dekadzie praca przewozowa w transporcie kolejowym wynosiła 1,876 mld tkm w skali roku. Również i tu obserwujemy, od
2009 roku, załamanie się krajowych przewozów towarowych
z wykorzystaniem kolei.
Średnia odległość przewozu ładunków międzynarodowym
transportem kolejowym w latach 2004-2013 wyniosła 253,4 km
i była o 7,9 km (tj. o 3,2%) większa od średniej odległości przewozu zarejestrowanej dla towarowego transportu kolejowego
ogółem. Z powodu bardzo dynamicznych zmian zachodzących
w ciągu analizowanego okresu – średnia odległość przewozu
była o 15,8 km (6,8%) mniejsza w 2013 roku niż w roku 2004.
Dane zawarte w tabeli nr 4 wyraźnie wskazują na zdecydowaną przewagę udziału międzynarodowego transportu kolejowego w mołdawskim systemie transportu kolejowego. Przewaga
ta widoczna jest zarówno w odniesieniu do masy przewiezionych ładunków, jak i też wykonanej pracy przewozowej.
Tabela 4. Udział krajowego i międzynarodowego towarowego
transportu kolejowego w masie przewiezionych ładunków i wykonanej pracy przewozowej transportem kolejowym w Mołdawii
w latach 2004-2013.
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Krajowy transport kolejowy
Międzynarodowy transport kolejowy
masa ładunków praca przewozowa masa ładunków praca przewozowa
%
8,2
6,1
91,8
93,9
9,7
6,8
90,3
93,2
12,2
8,7
87,8
91,3
13,7
12,7
86,3
87,3
13,4
15,2
86,6
84,8
16,8
25,4
83,2
74,6
13,7
12,8
86,3
87,2
9,2
11,9
90,8
88,1
8,2
10,5
91,8
89,5
8,4
12,8
91,6
87,2

Źródło: Opracowanie własne.
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Udział międzynarodowego transportu kolejowego, pod względem
przewiezionej w latach 2004-2013 masy ładunków, kształtował
się na średnim poziomie 88,7% w stosunku do ogółu. Podczas
analizy zauważono jedynie nieznaczny spadek udziału na koniec okresu z pierwszym rokiem, który został poddany analizie.
W 2013 roku udział ten wyniósł 91,6%, podczas gdy w 2004 roku
udział ten miał wartość 91,8%.
Udział międzynarodowego transportu kolejowego, pod względem wykonanej w latach 2004-2013 pracy przewozowej,
kształtował się na średnim poziomie 87,7% w stosunku do
ogółu. Podczas analizy zauważono spadek udziału wynoszący 6,7 punktu procentowego na koniec okresu w porównaniu
z pierwszym rokiem, który został poddany analizie. W 2013
roku udział ten wyniósł 87,2%, podczas gdy w 2004 roku
udział ten miał wartość 93,9%.
Uogólniając, można stwierdzić, iż mimo znacznej przewagi transportu międzynarodowego w przewozach kolejowych obserwujemy trend
wzrostu udziału krajowego transportu kolejowego. W odniesieniu do
masy przewiezionych ładunków wzrost udziału wyniósł 0,2, tj. 2,4%,
natomiast udział transportu krajowego w pracy przewozowej wzrósł
o 6,7 punktu procentowego, tj. 109,8%. Średnio udział krajowego
transportu kolejowego w masie przewiezionych ładunków wyniósł
11,3%, a w zakresie wykonanej pracy przewozowej 12,3%.
Efektywności transportu kolejowego
Współczynniki demograficzne transportu są zdefiniowane jako
liczba masy przewiezionych ładunków oraz wykonanej pracy
przewozowej przypadająca na jednego mieszkańca.
Współczynnik demograficzny odnoszący się do liczby przewiezionych ton ładunków przypadających na jednego mieszkańca w latach 2004-2013 kształtował się na średnim poziomie 2,3 tony/
osobę. Współczynnik ten mimo zróżnicowanej dynamiki (wzrostu
i spadku) wartości w ciągu analizowanego okresu wykazał spadek
o 1,7 t/osobę (58,6%).
Natomiast współczynnik demograficzny wyrażający liczbę wykonanych tonokilometrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca odnotował również spadek, którego wartość wyniosła 488,6 tkm/m-k
(tj. spadek o 58,6%). W ciągu badanego okresu średnia wartość tego
współczynnika kształtowała się na poziomie 588,9 tkm/mieszkańca.
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Tabela 5. Współczynnik demograficzny transportu kolejowego i jego dynamika (masa przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa
w przeliczeniu na jednego mieszkańca) w Mołdawii w latach 2004-2013.
Masa przewiezionych ładunków
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ton/mk
3,7
3,2
3,1
3,3
3,1
1,2
1,1
1,3
1,2
1,5

rok
poprzedni
= 100
--86,5
96,9
106,4
93,9
38,7
91,7
118,2
92,3
125,0

Wykonana praca przewozowa

rok 2004
= 100

tkm/mk

100,0
86,5
83,8
89,2
83,8
32,4
29,7
35,1
32,4
40,5

833,3
848,0
1 023,1
871,2
804,1
296,5
269,1
329,2
269,7
344,7

rok
poprzedni
= 100
--101,8
120,6
85,1
92,3
36,9
90,7
122,3
81,9
127,8

rok 2004
= 100
100,0
101,8
122,8
104,5
96,5
35,6
32,3
39,5
32,4
41,4

Źródło: Opracowanie własne.

Od 2009 r. obserwuje się poważny impas w funkcjonowaniu towarowego transportu kolejowego w Mołdawii. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza sfinansować projekt restrukturyzacji i modernizacji transportu kolejowego w tym kraju. Szacunkowy koszt
tego projektu ma wynieść 100,75 mln euro. W ramach programu
EBOR planowane jest wykonanie następujących prac: zakup 10 nowych wielofunkcyjnych lokomotyw; elektryfikacja sieci kolejowej,
poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, modernizacja i rozbudowa elementów infrastruktury punktowej (szczególnie terminali
kolejowych), przebudowa sieci kolejowej w ramach transeuropejskiego korytarza transportowego oraz usługi doradcze. Składanie
ofert w tym programie rozpoczęło się pod koniec 2015 r. ■

Mołdawia, Republika Mołdawii
Śródlądowe państwo europejskie o powierzchni 33 843 km² – co
odpowiada 1/10 powierzchni Polski – (135. miejsce na świecie)
położone na terenach historycznej Besarabii, jak i obszarów na
lewym brzegu Dniestru (tzw. Naddniestrze). Graniczy z Ukrainą (939 km granicy) i Rumunią (450 km). Obszar ten w 2013 r.
zamieszkiwało około 3,559 mln osób (105 osób/km2), z czego
1,503 mln to ludność miejska (42,2%). To najbiedniejszy kraj
w Europie (w 2013 r. wartość PKB wyniosła 7,962 mld USD,
a wartość PKB per capita jedynie 4983 USD), jest słabo rozwinięty, silnie uzależniony od importu paliw i surowców (w 2013 r. wartość
importu wyniosła 5,492 mld USD, a wartość eksportu – 2,428 mld USD).
Powierzchnie rolne zajmują 66% obszaru kraju.

66 EURO LOGISTICS

HUMAN RESOURCES

Menedżerowie poszukują nowej pracy

Poszukiwani
logistycy

Połowa ankietowanych szuka pracy biernie (CV jest dostępne na
portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz osoby te są
otwarte na nowe propozycje zawodowe – 53%).
Kto najczęściej szuka pracy
Najczęściej aktywnie pracy poszukują osoby zatrudnione w obszarach: HR (36%), sprzedaż i marketing (34%), administracja
(31%) oraz przedstawiciele sektorów: FMCG (40% respondentów
z tego sektora deklaruje aktywne poszukiwanie pracy), farmacja
i aparatura medyczna (37%) oraz turystyka (36%).
– Częstym powodem zmiany pracy wśród specjalistów i menedżerów z działów HR jest chęć dalszego rozwoju i realizowania własnych pomysłów. HR-owcy to osoby bardzo kreatywne, otwarte na
nowe trendy i możliwości rynkowe. Przy doskonałym rozumieniu
biznesu i otwartości na jego potrzeby są w stanie stworzyć idealnie dopasowane rozwiązania z obszaru personalnego – zauważa
Marta Tobiasz, Team Leader Antal HR & Admin.
Wśród osób poszukujących pracy biernie znaczna część pracuje
w obszarach: prawo (67%), IT (59%) oraz inżynieria i finanse (po
55%). 86% specjalistów i menedżerów z tej grupy to osoby pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Mówiąc o sektorach, jakie dominują
wśród osób biernie poszukujących pracy, należą do nich: energia konwencjonalna i odnawialna (66%), SSC/BPO (Centra Usług
Wspólnych, 62%) oraz IT i telekomunikacja (57%).
Chęć do zmiany pracy
Przeciętnie reprezentant grupy specjalistów i menedżerów
w swoim życiu zmieniał pracę cztery razy, a 22% pracowników
zmieniało pracę minimum 6 razy. Tylko 4% respondentów nigdy
nie zmieniło w swoim życiu pracy.
Ponad połowa specjalistów i menedżerów (58%) podczas zmiany pracy kierowała się chęcią zdobycia nowych kompetencji. Co trzeciemu
ankietowanemu zależało na lepszej atmosferze w pracy (31%), a co
piąty respondent jako powód zmiany wskazał zakończenie umowy
z poprzednim pracodawcą (20%). Warto zauważyć, że dla polskich
pracowników coraz ważniejsza staje się opinia o firmie na rynku –
świadczy o tym chociażby fakt, iż zmieniając pracę, coraz więcej osób
kieruje się prestiżem firmy i atmosferą w niej panującą.
– Dla osób podejmujących decyzję o zmianie pracodawcy niezmiennie kluczowym czynnikiem jest możliwość rozwoju, zdefiniowana
jako zdobywanie nowych kompetencji. Na znaczeniu zyskały także
niematerialne elementy, takie jak prestiż przyszłego pracodawcy
i lepsza atmosfera pracy. Sytuacja ta stwarza duże wyzwania dla firm
chcących pozyskać już nie tylko najlepszych specjalistów czy menedżerów, lecz wszystkich kandydatów rozważających zmianę pracy –
twierdzi Anna Piotrowska-Banasiak, Development Director.
Jak wynika z raportu "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy", 58% specjalistów i menedżerów planuje w ciągu najbliższych miesięcy zmienić pracę. Mniej niż połowa (42%) swoją karierę

w ciągu najbliższych lat wiąże z obecnym miejscem pracy. Osoby,
które planują zmianę, to w większości specjaliści i menedżerowie
z obszaru Media i Agencje PR – aż 71% respondentów z tej grupy
zawodowej zadeklarowało, że zamierza w przeciągu najbliższych kilku miesięcy zmienić miejsce pracy. Liczną grupę stanowią też osoby
pracujące w sektorze energii konwencjonalnej i odnawialnej (68%).
Wysoki odsetek planujących zmianę zawodową występuje również
wśród osób pracujących w instytucjach finansowych, budownictwie
i nieruchomościach oraz w sieciach handlowych (64%).
Warunki zmiany pracy
Dla większości specjalistów i menedżerów (80%) bardzo ważne
jest wyższe niż dotychczas wynagrodzenie. 68% respondentów
jako niezbędny element rozważenia nowej oferty wskazało umowę o pracę, a 50% – cenioną markę pracodawcy. Co trzeci ankietowany chciałby mieć jasno określone warunki awansu (32%).
Kto jest najbardziej poszukiwany na rynku pracy
Specjaliści i menedżerowie w ciągu ostatniego roku otrzymali średnio
osiem ofert pracy od pracodawców. Największym zainteresowaniem
cieszyli się pracownicy z obszaru IT – średnio otrzymują oni 15 zaproszeń do udziału w projektach rekrutacyjnych rocznie. Na drugim
miejscu znaleźli się pracownicy z branży logistyki – w minionym roku
otrzymali średnio 10 ofert pracy. Trzecią grupą, na którą jest wzmożone zapotrzebowanie, jest inżynieria – specjaliści i menedżerowie zadeklarowali, że dostali dziewięć zaproszeń do rekrutacji w ostatnim roku.
- Rynek IT to już nie jest tylko tak zwany rynek kandydata. Najwięcej ofert otrzymują specjaliści posiadający dwu- lub trzyletnie doświadczenie, których oczekiwania finansowe rosną bardzo
szybko i coraz częściej zaczynają dorównywać oczekiwaniom osób
z dużo większym doświadczeniem. To z kolei wpływa na zmianę
preferencji wobec formy zatrudnienia – z roku na rok przybywa
osób, które decydują się na współpracę kontraktową – mówi Ewa
Paprocka, Team Leader, Antal IT Services.

Gotowość do relokacji
30% ankietowanych specjalistów i menedżerów przynajmniej raz
relokowało się ze względu na pracę, a co czwarty badany (24%)
– więcej niż raz. 77% respondentów wskazało, że wyższe wynagrodzenie jest warunkiem niezbędnym, aby zdecydowali się na
zmianę miejsca zamieszkania ze względu na pracę. Prawie połowie ankietowanych zależy na pakiecie relokacyjnym (47%). 37%
specjalistów i menedżerów wskazało, że minimalnym warunkiem
relokacji jest atrakcyjna lokalizacja w mieście oraz łatwość znalezienia pracy w danej lokalizacji przez partnera/partnerkę. Tylko
co piąty ankietowany nie jest zainteresowany relokacją (19%).
Wśród najatrakcyjniejszych do relokacji miast znalazły się: Wrocław – 49% badanych wybrało tę lokalizację; Warszawa (42%) oraz
Gdańsk (41%). Również Kraków i Poznań zostały docenione przez
respondentów – odpowiednio 38% i 33% wskazało te miasta jako
atrakcyjne pod kątem przeprowadzki, ze względu na pracę.
– Zdaniem specjalistów i menedżerów Gdańsk znajduje się na
trzecim miejscu, jeśli chodzi o atrakcyjność pod kątem relokacji. Zarówno Gdańsk, jak i całe trójmiasto to rynek dynamiczny,
chłonny, mający wiele do zaoferowania. Połączenie dobrej lokalizacji, dużej liczby nowych inwestycji oraz bogatej oferty ciekawych stanowisk przyciąga specjalistów i menedżerów z całej
Polski – mówi Agnieszka Dzierań, Branch Manager biura Antal
w Gdańsku.
Jakie były powody ostatniej zmiany pracy?
Możliwość wielokrotnego wyboru
zależało mi na zdobyciu nowych kompetencji
i możliwości uczestniczenia w nowych projektach

59%
49%

zależało mi na wyższym wynagrodzeniu

31%
20%

zależało mi na lepszej atmosferze w pracy
zakończenie umowy z pracodawcą

15%

zależało mi na lepszej lokalizacji miejsca pracy

14%

zależało mi na pracy w bardziej prestiżowej firmie

3% jeszcze nigdy nie zmieniałem/zmieniałam pracy
14%

inne

Przebranżowienie
Jak wynika z raportu "Aktywność specjalistów i menedżerów
na rynku pracy", ponad połowa badanych jest gotowa na przekwalifikowanie się. Największe zainteresowanie wykazują specjaliści i menedżerowie z branży media i PR (68%). Podobnie,
dużą gotowość wykazują przedstawiciele średniego i wyższego
szczebla, sieci handlowych (67%) oraz transportu, spedycji
i logistyki (66%).
– Specjaliści i menedżerowie z sieci handlowych deklarują gotowość do przekwalifikowania się z kilku powodów. Jednym z nich
jest ograniczona liczba ofert pracy na rynku lokalnym oraz duża
powtarzalność stanowisk w branży. Wiele osób jest zmęczonych
wykonywaniem podobnych obowiązków, dlatego myślą o zmianach. Co więcej, znaczna część osób z sieci handlowych z sukcesem znajduje zatrudnienie w innych branżach, dlatego przebranżowienie się jest coraz bardziej popularne – twierdzi Joanna
Kuzioła, Team Manager, Antal Sales & Marketing.
■ Gracja Sokół
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Konkurs

Najlepszy Produkt dla
Logistyki, Transportu,
Produkcji 2016
Zapraszamy do składania pomysłów w kolejnej edycji
naszego konkursu "Najlepszy Produkt dla Logistyki,
Transportu, Produkcji 2016", którego rozstrzygnięcie planujemy, jak zwykle, podczas Gali Logistyki,
Transportu, Produkcji, 8 grudnia 2016 roku.

C

elem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych,
innowacyjnych rozwiązań w branży TSL, które wdrożono
w tym sektorze w ciągu ostatnich dwóch lat lub które wkrótce będą
implementowane.
Innowacje to nie tylko nowe, zaawansowane technologicznie produkty, to także nowe koncepcje zarządzania i strategie obsługi klienta,
które decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku. Mogą nimi
być modele biznesowe czy też unikatowe rozwiązania w zakresie obsługi klienta, które mają szczególne znaczenie w działalności opartej
na współpracy z wieloma dostawcami i podwykonawcami.
W zglobalizowanym świecie innowacyjność rozwiązań w łańcuchu dostaw to szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
i osiągnięcie lepszych wyników finansowych. Pamiętajmy bowiem, że bycie liderem dzisiaj nie oznacza, że będzie się nim
jutro. Dlatego firmy, aby przetrwać w dynamicznie zmieniającym
się otoczeniu biznesowym, muszą być elastyczne i dopasowywać
swoje modele biznesowe do oczekiwań klientów.
Konkurs ma wyławiać najlepsze, innowacyjne rozwiązania w logistyce, transporcie, produkcji, ale także inspirować i mobilizować menedżerów łańcucha dostaw oraz przygotowywać ich do wyścigu w XXI
wieku, w którym o sukcesie wielu firm przesądzają innowacje.
W ciągu wszystkich edycji konkursu udało nam się zgromadzić ponad
500 innowacyjnych produktów i usług. Nagrodziliśmy ponad 50 z nich.
W listopadzie niezależna Kapituła konkursu złożona z ekspertów
od zarządzania łańcuchem dostaw dokona oceny nadesłanych
zgłoszeń, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas grudniowej
Gali Logistyki, Transportu Produkcji 2016. ■
Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada 2016.
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POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

Rynek magazynowy w pierwszym półroczu 2016 r.

Koniunktura na rynku nieruchomości
Kolejne udane półrocze na rynku powierzchni magazynowych. Rezultaty po stronie podaży i popytu są lepsze w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. Rynek jest w szczytowej formie, na koniec roku możliwe jest pobicie kolejnych rekordów. Efektem wysokiej
aktywności deweloperskiej jest ponad 655 tys. mkw. oddanych do użytku od stycznia do czerwca br. oraz 856 tys. mkw. w budowie.

D

Poziom pustostanów
Duża liczba inwestycji oddanych do użytku i w trakcie realizacji nie wpłynęła znacząco na wzrost dostępności powierzchni
magazynowej. Współczynnik pustostanów wzrósł o 0,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniósł
5,5%. Podobnie jak w poprzednich kwartałach najwięcej powierzchni do wynajęcia od zaraz pozostaje w regionie Warszawy, z czego najwięcej w okolicach stolicy (9%). Najniższą
dostępność na koniec czerwca br. odnotowano w Szczecinie
(1,1%). Brak wolnych modułów wystąpił w Krakowie, Bydgoszczy i Toruniu. W drugiej połowie roku spodziewany jest nieznaczny wzrost dostępności powierzchni głównie ze względu
na relokacje klientów i uwolnienie dużych modułów w istniejących inwestycjach.

obra koniunktura gospodarcza wpływa na popyt, który na
koniec czerwca br. przekroczył 1,39 mln mkw. – wynika z raportu przygotowanego przez Axi Immo.

Popyt
W pierwszej połowie roku łącznie wynajętych zostało 1,39 mln mkw.
nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego 64% stanowiły
nowe umowy najmu i ekspansje. W porównaniu do I połowy 2015 r.
popyt był wyższy o ponad 125 tys. mkw. Najlepsze wyniki odnotowano w regionie Warszawy (350 tys. mkw.), Poznania (216 tys. mkw.)
i Górnego Śląska (199 tys. mkw.). Najwyższa dynamika wzrostu wystąpiła w Bydgoszczy, gdzie w porównaniu z pierwszą połową 2015 r.
popyt był wyższy o 104%, głównie za sprawą dużych kontraktów na
realizację inwestycji typu BTS. Najwięcej nowych umów najmu zostało podpisanych w regionie Warszawy i Poznania. W strukturze
popytu niezmiennie najwyższy udział mają operatorzy logistyczni
oraz sieci handlowe, głównie za sprawą dużych umów najmu i BTS.
Nowe umowy związane są z relokacjami oraz ekspansjami.
– Przewidujemy, że dobra koniunktura na rynku najmu powinna
utrzymać się przez najbliższe dwa lat. Warunki makroekonomiczne są dobre, co sprzyja inwestycjom wewnętrznym firm. Klienci
w celu poprawy swojej konkurencyjności inwestują w nowe rozwiązania logistyczne i techniczne, na czym naturalnie zyskuje
sektor nieruchomości magazynowo-producyjnych – podsumowuje
Renata Osiecka, partner zarządzający w Axi Immo.

Prognozy
W drugiej połowie roku dynamika po stronie popytu pozostanie wysoka. Na koniec roku możemy spodziewać się kolejnego rekordowego poziomu najmu. Główne czynniki wzrostu
w sektorze związane są z dobrymi warunkami wewnętrznymi,
w tym konsumpcją oraz zmianami w modelu organizacji łańcuchów dostaw. Prognozowany wzrost PKB na poziomie 3,3%
do 3,5% w zależności od źródeł przez najbliższe dwa lata jest
mocną podstawą do podtrzymania optymistycznych nastrojów
na rynku magazynowym.
Po stronie podaży będziemy obserwować wzrost liczby inwestycji
w nowych lokalizacjach, gdzie dostępność gruntów i pracowników
jest wyższa niż w głównych hubach logistycznych. Liczba projektów spekulacyjnych pozostanie na dotychczasowym poziomie,
deweloperzy pomimo dobrych warunków rynkowych dokładnie
badają potencjał każdej inwestycji i nie będą budować wysoko
ryzykownych projektów.
■ Ewa Kos

Główne czynniki wzrostu w sektorze
związane są z dobrymi warunkami
wewnętrznymi, w tym konsumpcją
oraz zmianami w modelu organizacji
łańcuchów dostaw
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Podaż
Rozpędzona machina deweloperska intensywnie działa, czego
efektem jest ponad 655 tys. mkw. oddanych do użytku od stycznia
do końca czerwca br. Jest to wynik o 39% wyższy w porównaniu
z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Najwięcej nowych
projektów powstało w okolicach Warszawy (144 tys. mkw.) oraz
w regionie Poznania (121 tys. mkw.). Na koniec czerwca br. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce
osiągnęły poziom 10,4 mln mkw.
W budowie znajduje się 856 tys. mkw., z czego 42% to inwestycje
spekulacyjne. Najwięcej projektów w trakcie realizacji znajduje się w regionie Poznania (158 tys. mkw.), na Górnym Śląsku
(129 tys. mkw.) i Polsce Centralnej (102 tys. mkw.). Najwięcej
projektów spekulacyjnych powstaje w Poznaniu w rejonie Gądek
i Tarnowa Podgórnego.
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25 years On The Way

Ćwierćwiecze firmy Raben w Polsce
Grupa Raben obchodzi w tym roku jubileusz dwudziestopięciolecia działalności na polskim rynku oraz osiemdziesięciopięciolecie świadczenia usług w Europie.

Z

tej okazji firma zorganizowała konferencję On The Way, podsumowującą nie tylko ćwierćwiecze swojej działalności, ale
także przemiany gospodarcze, społeczne i przywódcze, które dokonały się w ostatnich latach w Polsce.
Konferencję w mistrzowski sposób prowadził osobiście twórca polskiego oddziału firmy – Ewald Raben, obecnie CEO Grupy Raben, który tymi słowami przywitał uczestników – klientów i przyjaciół firmy:
"85 lat na europejskim rynku i ćwierć wieku w Polsce pozwoliło nam
uzyskać know-how i bezcenne doświadczenie w logistyce, ale podczas konferencji chcieliśmy podzielić się nie tylko naszą perspektywą ostatnich lat, dlatego zaprosiliśmy cenione autorytety z dziedziny
ekonomii, przywództwa oraz innowacji: profesora Leszka Balcerowicza, Jacka Santorskiego, a także Bartłomieja Golę, którzy nakreślą
trendy i tendencje biznesowe na następne lata. Naszym celem jest
bowiem dzielenie się wiedzą z naszymi klientami, wierzymy, że dzięki temu pomagamy im budować przewagę konkurencyjną".

Scenariusz rozwoju
Profesor Leszek Balcerowicz w skrótowy sposób nakreślił scenariusz rozwoju świata, Europy i Polski. USA, Chiny i Unia Europejska jako całość to obszary, które wyznaczają kierunki rozwoju
świata. We wszystkich tych trzech organizacjach występuje spowolnienie. W Chinach obserwuje się gwałtowne starzenie się społeczeństwa oraz odpływ kapitału. Brak ożywienia występuje także
w USA i Europie. Polityka zerowych stóp procentowych zdaniem
prof. Balcerowicza była dobra, ale na krótką metę. W dłuższej per-

spektywie prowadzi do osłabienia gospodarki, gdyż przedsiębiorstwa bardzo chętnie korzystają z tych przywilejów i zamiast się
rozwijać – stają się swoistymi "zombie". Stabilności UE zagrażają
duże kraje, takie jak Francja czy Włochy, które od kilku lat de facto
cofają się w rozwoju, bo brakuje reform i wprowadza się podwyżki
podatków. Dlatego jedynym antidotum w tej sytuacji gospodarczej
powinny być skuteczne reformy gospodarcze, które zapobiegłyby
obniżaniu wzrostu oraz kryzysowi finansowemu.
Jacek Santorski, psycholog biznesu, uświadomił uczestnikom
konferencji, że mimo iż żyjemy w XXI wieku, w którym liczy
się zespołowa gra, to w polskich firmach ciągle panują stosunki
feudalne wywodzące się z tradycji szlacheckiej. Dlatego chcąc zarządzać firmą w Polsce, należy mieć tę świadomość.
Bartłomiej Gola, partner generalny SpeedUp Group, przedsiębiorca
i inwestor, zwrócił zebranym uwagę na zakłócenia, jakie wprowadzają
innowacje wywrotowe w gospodarce. Dlatego należy śledzić trendy
i innowacje nie tylko po to, by wyprzedzać konkurencję, ale przede
wszystkim, by zwyczajnie utrzymać biznes. Kodak, Nokia, a w ostatnim czasie – za sprawą Ubera – także korporacje taksówkarskie przekonały się o tym boleśnie. Cały czas jesteśmy bowiem świadkami, jak
software zjada świat i – prędzej czy później – większość biznesów
będzie podpięta pod jakąś platform.in.ernetową.
Debata
W konferencji uczestniczyło około 300 osób. Na koniec spotkania
odbyła się debata, którą poprowadził Ewald Raben, CEO Grupy Raben, który zaprosił do dyskusji następujących panelistów: dr. Adama
Mokrysza – prezesa Mokate, Edwarda Bajko – prezesa Spomlek, dr.
Krzysztofa Pawińskiego – współwłaściciela firmy Maspex, Michała
Trojanowskiego – dyrektora rozwoju biznesu ICAN Institute, oraz Janusza Komurkiewicza – dyrektora marketingu Fakro. Paneliści doszli
do wniosku, że o ekspansji polskich firm za granicą decyduje brak
możliwości rozwoju na rodzimym rynku oraz potrzeba budowy marki
poza granicami kraju. Sukces ekspansji gwarantuje natomiast innowacyjność oraz wartość dodana, którą oferuje dane przedsiębiorstwo.
Konferencję zakończył pokaz sztuki kulinarnej w wykonaniu Karola
Okrasy oraz bankiet.
■ Alicja Kostecka
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Seminarium BVL – International Chapter Katowice

Wyzwania łańcucha dostaw
w nowej rewolucji przemysłowej
Katowicki oddział BVL International – Bundesvereinigung Logistik e.V., największej organizacji logistycznej na świecie oraz Wydawnictwo Eurologistics zorganizowali pierwsze w Polsce seminarium BVL, które odbyło się 6 września br. w auli Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.

T

ematem spotkania menedżerów logistyki wysokiego szczebla
z przemysłu, handlu i usług oraz naukowców i studentów była
czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na łańcuch dostaw – "The
Fourth Industrial Revolution: expected challenges in Supply Chains".
Organizatorzy temat ten wybrali z rozmysłem, albowiem rewolucja
ta odbywa się na naszych oczach, choć nie wiadomo jakie ostatecznie skutki nam przyniesie, menedżerowie różnych branż muszą być
przygotowani do wyzwań z nią związanych i przewidywać zmiany
w łańcuchach dostaw. Warto podkreślić, że tematyka poruszana na
seminarium koincydentalnie zbiegła się z tym, o czym rozmawiano
na ostatnim szczycie przywódców G-20, który odbył się na początku
września w chińskim Hangzhou. Na tym szczycie przywódcy najbardziej rozwiniętych gospodarek świata przyjęli plan działań na rzecz
innowacyjnego rozwoju w czasach gospodarki cyfrowej, który m.in.
przewiduje ochronę społeczeństw przed intelektualnym wykluczeniem czwartej rewolucji przemysłowej. Planowane jest m.in. wyodrębnienie specjalnych ministerstw ds. nowej rewolucji przemysłowej.

Prof. dr inż. Thomas Wimmer, prezes zarządu BVL
Seminarium BVL otworzył rektor, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – dr hab. Robert Tomanek, związany z Katedrą Transportu UE. Uczestników i przybyłych z Niemiec prelegentów powitał Jan Brachmann, prezes oddziału BVL w Katowicach,
będący CEO Seifert w Polsce. Moderatorem całego spotkania był

prof. dr hab. Wojciech Paprocki z Katedry Transportu SGH, pełniący
funkcję wiceprezesa oddziału BVL w Katowicach.
Katowicki oddział BVL International jest jednostką organizacyjną
stowarzyszenia Bundesvereingung Logistik e.V. z siedzibą w Bremie. Organizacja zrzesza ponad 10 tysięcy członków na całym
świecie – od Szanghaju w Chinach, po Południową Karolinę w Stanach Zjednoczonych. Najwięcej regionalnych struktur BVL funkcjonuje w Niemczech: 28 tworzą profesjonaliści, naukowcy i menedżerowie reprezentujący przemysł, handel i usługi, a 25 skupia
studentów różnych niemieckich uczelni, kształcących przyszłych
menedżerów łańcucha dostaw. Celem działalności BVL jest inspirowanie i pobudzanie do rozwoju przyszłościowych koncepcji
logistycznych na poziomie międzybranżowym. Stowarzyszenie
stanowi platformę wymiany idei i doświadczeń dla specjalistów
i menedżerów z dziedziny przemysłu, handlu i usług. Każdego
roku stowarzyszenie organizuje na całym świecie około 300 różnego rodzaju konferencji i seminariów. Jednym z przykładów tej
szerokiej aktywności było katowickie seminarium BVL.
Transfer wiedzy
Referat wprowadzający podczas katowickiego seminarium wygłosił
prof. dr inż. Thomas Wimmer, prezes zarządu BVL, który nakreślił
zarówno ogromne szanse, jakie niesie rewolucja 4.0 dla łańcuchów
dostaw, jak i zagrożenia. Z jednej strony cyfryzacja łańcuchów dostaw podnosi ich efektywność i sprawność operacyjną, ale z drugiej
strony sprawia, że w ciągu najbliższych 20 lat mogą zniknąć takie
zawody, jak: specjalista sprzedaży call center, doradca podatkowy,
agent nieruchomości, pilot czy kierowca i operator wózka. Automatyzacja i robotyzacja sprawi, że ich obowiązki przejmą roboty. Oprócz
poprawy efektywności i sprawności łańcuchów dostaw, cyfryzacja
przynosi dużą wartość dodaną w usługach i sprawia, że więcej czasu można poświęcić klientowi w trosce o jego zadowolenie i o kieszeń usługobiorcy. Czwarta rewolucja przemysłowa przyniesie także
zmiany w funkcjonowaniu operatorów logistycznych. Jednym z nich
jest grupa Geis, która w ubiegłym roku przejęła na rynku polskim
operatora logistycznego ET Logistik oraz spółkę kurierską K-EX.
Dr Johanes Söllner, dyrektor zarządzający Holdingu Geis, w swojej
prezentacji podkreślał, jak ogromne znaczenie dla rozwoju firmy ma
stałe monitorowanie rynku i dostosowanie się do oczekiwań klientów.
A o tym, że te potrzeby się zmieniają, opowiadał Dr Kai Beckhause,
szef zarządzania rynkiem Jungheinrich Logistiksysteme, przedstawiając w lekko żartobliwej formie piramidę potrzeb współczesnego
człowieka, dodając do podstawy piramidy potrzeb Masłowa (jeszcze
przed potrzebami fizjologicznymi) dwa szczeble – baterię i Wi-Fi.
Dr Kai Beckhause na podstawie prezentacji nawigacji VNA Jungheinrich w magazynie udowadniał, że automatyzacja nie oznacza eliminacji człowieka w magazynie, lecz daje wsparcie ludzkiej pracy.
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Jan Brachmann, prezes oddziału BVL w Katowicach,
będący CEO Seifert w Polsce
O tym, że cyfrowe technologie rewolucjonizują łańcuch dostaw,
przekonywał także Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport. Dlatego Grupa Raben stworzyła w 2015 roku własną platform.
in.ernetową, do której przeniosła wszystkie swoje relacje z klientami
i partnerami biznesowymi. O zaletach platformy myRaben.com mówił Zbigniew Kępiński, kierownik Centrum Innowacji Raben Polska.
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Od lewej: Dr Kai Beckhause, szef zarządzania rynkiem
Jungheinrich Logistiksysteme
spotkania. Czwarta rewolucja przemysłowa już postępuje i klienci
będą oczekiwać od dostawców usług, by nadążali za jej wyzwaniami.
Wątpliwości wzbudził termin, czy jest to rewolucja, czy ewolucja? Bez
wątpienia świat się zmienia i dlatego, aby nie zostać z niego intelektualnie wykluczonym, trzeba nieustannie się uczyć. Ważne, aby ten
zmieniający się świat wiedział, dokąd zmierza, a nie podążał za iluzją.
Zastanawiano się także nad tym, czy nowa rewolucja przemysłowa
zrewiduje dotychczasowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem,
które pozwalały angażować pracowników wokół ważnych projektów.

Dr Johanes Söllner, dyrektor zarządzający Holdingu Geis
Bo celem każdego biznesu jest stałe bycie w peletonie i wyprzedzanie
innych – tak spuentował swoje wystąpienie Simone Grasso, CEO BCUBE w Polsce. Odniósł się do dwudziestoletnich doświadczeń firmy we
wdrażaniu world class logistics system i ogromnego przyspieszenia,
jakie nastąpiło w tym systemie w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Zdaniem prelegenta przemysł zmierza w kierunku redukcji
nisko wykwalikowanych stanowisk pracy i rozszerzeniu współpracy
wysoko wykwalifikowanych pracowników z robotami w ramach IoT.
– Ważne jest jednak, aby nie zapominać, że najważniejsze są zawsze
bezpieczeństwo ludzi i jakość usług dostarczanych klientom – mówił
Simone Grasso oraz zwrócił uwagę na tak ważne zagadnienie, jakim
jest wyczerpalność zasobów naturalnych. Nawiązał do tego także
w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Wojciech Paprocki, który przedstawił model biznesowy producentów opon. Jeśli nie będą ich sprzedawać – jak to robią do tej pory – lecz je użyczać, będą zainteresowani,
aby opony były jak najwyższej jakości i bardzo trwałe. Im mniej opon
wyprodukują, tym mniejsze koszty poniosą przy zakupie surowców
oraz w trakcie procesu wytwarzania. Im dłużej te opony będą użyczane odpłatnie, tym większe przychody od klientów uda się osiągnąć.
Na wielkość uzyskanej marży (profit) wpływać będzie zmniejszenie
zużycia surowców oraz zwiększenie zużycia surowców wtórnych
(recycling). Ten prosty przykład pokazuje, że cyfryzacja gospodarki
może się przyczynić do zmniejszenia zużycia wszystkich naturalnych
zasobów, w tym deficytowej wody pitnej, jeśli zostanie wykorzystana
w nowych modelach biznesowych typowych dla gospodarki okrężnej.
Dyskusja
Seminarium towarzyszyła ożywiona dyskusja nie tylko między samymi prelegentami, ale także między tymi ostatnimi a uczestnikami

Simone Grasso, CEO BCUBE w Polsce
Zgodnie przyznano, że największym wyzwaniem czwartej rewolucji
przemysłowej będzie mix starych rozwiązań z nowymi. Nowa rewolucja przemysłowa niesie bardzo szybki postęp technologiczny i łańcuchy dostaw muszą również nadążać za tymi zmianami. Lepszemu
zrozumieniu tego, co się dzieje w gospodarce, służą m.in. takie seminaria jak to organizowane przez BVL International.
■■Alicja Kostecka
Organizatorzy:

Partnerzy:
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Supply Chain Sectors

Łańcuchy dostaw ukryte w sektorach

Supply Chain Sectors to nowy projekt Wydawnictwa Eurologistics, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem menedżerów łańcuchów dostaw z różnych branż gospodarki, którzy 20 września br. licznie przybyli do hotelu Lord w Warszawie, aby odbyć swoistą podróż
po specyficznych rozwiązaniach łańcuchów dostaw ukrytych w różnych sektorach.

D

la ułatwienia tej podróży konferencję zorganizowano w czterech blokach tematycznych: automotive, FMCG, elektronika
i e-commerce.

Automotive
Konferencję otworzył blok tematów związanych z branżą automotive
– lider rozwiązań stosowanych w logistyce. Dlatego w tej części konferencji nie mogło zabraknąć firmy Delphi – globalnego innowatora
rozwiązań technologicznych dla branży automotive. Delphi Automotive jest wiodącym, globalnym dostawcą elektroniki pojazdowej oraz
technologii dla pojazdów osobowych i ciężarowych, dostarcza je 25
największym, globalnym producentom pojazdów. Koncern posiada

126 zakładów produkcyjnych oraz 15 głównych centrów technologicznych. Obiekty te zlokalizowane są tak, by znajdowały się blisko
klientów, co umożliwia szybkie spełnienie ich wymagań i pozwala
zrealizować indywidualne zamówienia wynikające ze zróżnicowania
regionalnego globalnych platform, przy jednoczesnej minimalizacji
kosztów łańcucha dostaw. Paweł Łaszczak z Supply Chain Optimization Supervisor EMEA i Tomasz Kalemba z Advanced Logistic
Engineer EMEA Delphi podkreślali, że innowacyjność jest wpisana
w DNA firmy, a ukierunkowują ją trzy megatrendy współczesnego
świata: bezpieczeństwo, dbałość o środowisko naturalne i łączność.
Na tę innowacyjność pracuje 19 tys. inżynierów i naukowców. Firma
każdego dnia dostarcza 60 mln części dla klientów znajdujących się
w 23 tys. lokalizacji. Aby dostawy tych części były efektywne, Delphi
posługuje się matematycznym wzorem pozwalającym wyliczyć centrum grawitacyjne dla najlepszej lokalizacji magazynu. Prelegenci
na przykładzie Europy zaprezentowali model matematyczny pozwalający wytyczyć takie optymalne centrum dystrybucyjne w rejonie
Norymbergii. Doskonałym uzupełnieniem dystrybucji dla automotiv
było wystąpienie operatora logistycznego CAT LC, który specjalizuje
się w usługach dla tego sektora. CAT LC zarządza 102 platformami
w całej Europie i dysponuje 300 tys. m2 powierzchni do dystrybucji
i magazynowania. Tomasz Zarzycki, kierownik sprzedaży i marketingu CAT LC Polska, który zachęcał nie tylko do outsourcingu usług
logistycznych, ale outsourcingu generalnie, przywołując maksymę
amerykańskiego guru od zarządzania Toma Petersa – "Rób to, co robisz najlepiej, a resztę outsourcuj". A o tym, że outsourcować można
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Dariusz Krasoń, supply chain manager z firmy Carlsberg Polska

Anna Galas, dyrektor ds. rozwoju logistyki kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics
praktycznie prawie wszystko, dowodzą przykłady ze świata, takie jak:
outsourcowanie własnej pracy czy zatrudnianie asystenta życia, którego zadaniem jest organizacja życia danej jednostki.
FMCG
Kolejny blok tematyczny poświęcony był branży FMCG. Otworzył go
Dariusz Krasoń, supply chain manager z firmy Carlsberg Polska, który
odpowiedzialny jest za rozwój współpracy z klientami. Rocznie Carlsberg
warzy w Polsce około 8 mln hektolitrów piwa, co oznacza ponad
1,7 mln palet dostarczanych do klientów rocznie. Jest to wymagająca
i realizowana na ogromną skalę operacja logistyczna. W szczytowym sezonie w ciągu jednego dnia ponad 700 ciężarówek wozi piwo lub opakowania należące do Carslsberga. Duża skala działania wymaga zaawansowanych rozwiązań w zarządzaniu łańcuchem dostaw i ciągłej zmiany
procesów. A ponieważ oczekiwania klientów cały czas rosną, dlatego
Carlsberg Polska wprowadził już kilka lat temu i z powodzeniem rozwija
program współpracy z klientami. Customer Collaboration to świadoma
i strategiczna inwestycja Carslsberga w rozwój współpracy z klientami.
Ta współpraca dotyczy wszystkich działów w firmie, a nie tylko działu
handlowego. W ramach Customer Collaboration w Carlsberg Polska
identyfikowane są te obszary, które umożliwiają podnoszenie jakości
serwisu oraz zwiększają wartość współpracy w całej sieci logistycznej,
zarówno po stronie Carslsberga, jak i u klienta.
O nowych praktykach w branży FMCG mówili Marcin Smoła, dyrektor operacyjny ID Logistics, i Maciej Klich, senior manager ds. projektów i kontraktów Carrefour Polska. Operator logistyczny ID Logistics
specjalizuje się w obsłudze sieci handlowych i od początku swojej
obecności w Polsce, czyli od 2008 r., współpracuje z siecią Carrefour.
Prelegenci przedstawili, w jaki sposób na przestrzeni ostatnich lat
zmieniła się logistyka kontraktowa, przechodząc od obsługi dużych

Tomasz Zarzycki, kierownik sprzedaży i marketingu CAT LC Polska

Paweł Janicki, dyrektor rozwoju health-care i Jacek Lipiński, dyrektor ds. rozwoju
e-commerce w firmie FM Logistic
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Maciej Klich, senior manager ds. projektów i kontraktów Carrefour Polska
i Marcin Smoła, dyrektor operacyjny ID Logistics

Wiktor Wysocki, prezes zarządu Comp-Win

Krzysztof Bobiński, Head of Supply Chain CEEG z Panasonic

jednostek typu paleta, skrzynia do tzw. detail pickingu, czyli obsługi
pojedynczych sztuk artykułów. Taki "detail picking" wymaga od operatora logistycznego specyficznej organizacji i procesów mających na
celu optymalizację składowania, czasu realizacji zamówienia i kosztów obsługi. Firma ID Logistics uznała "deatail picking" za strategiczną szansę rozwoju, dlatego w 2013 r. przejęła CEPI – operatora 3PL
specjalizującego się w tym obszarze. Grupa ID Logistics rozwija także
dynamicznie swój własny dział R&D, który pozwala jej pozyskiwać
know-how i dostarczać swoim klientom szyte na miarę innowacyjne
rozwiązania, dostosowane do ich potrzeb. I to jest ta największa wartość dodana, jaką sieć Carrefour czerpie ze współpracy z ID Logistics.
A o tym, jakie ogromne wpływy na łańcuch dostaw ma cyfryzacja,
mówił Wiktor Wysocki, prezes zarządu Comp-Win, przedstawiając
kilka przykładów optymalizacji łańcuchów dostaw przy zastosowaniu
odpowiedniego software. Logistyka będzie zawsze kosztem w firmie
i po to, aby dobrze optymalizować te koszty, potrzebne są programy
komputerowe i algorytmy, które w szybki sposób potrafią zilustrować
całościowe efekty wprowadzanych modyfikacji w łańcuchu dostaw.
Logistyka elektroniki
Na algorytmach i liczeniu skupił się także Joerg Sabellek, odpowiedzialny za system optymalizacji operacji logistycznych w regionie
w firmie Panalpina, który w tym celu specjalnie przyjechał z Niemiec. Panalpina, aby rozszerzyć portfolio swoich usług dla klientów,
nawiązała współpracę z Uniwersytetem Cardiff, który jest wiodącą
uczelnią kształcącą logistyków w Wielkiej Brytanii, i wspólnie opracowali algorytm D2ID (Demand Driven Inventory Dispositioning),
który pozwala optymalizować poziom zapasów magazynowych stosownie do przewidywanego popytu. Prelegent zapowiedział, że kolejnym modułem tego użytecznego narzędzia D2DI będzie wersja, która
pozwoli optymalizować zapasy magazynowe przy uwzględnieniu
cyklu życia produktów. A że ten cykl jest coraz krótszy, to w bloku
poświęconym elektronice nie mogło zabraknąć blisko stuletniego,
światowego giganta – firmy Panasonic. Krzysztof Bobiński, Head of
Supply Chain CEEG z Panasonic, scharakteryzował rynek elektroniki, który cechuje wysoka wartość produktów przy niskich marżach
oraz opowiedział o rozwiązaniach stosowanych, w tym sektorze i trudnościach wynikających z efektu tzw. kija hokejowego, czyli szczytów
sprzedażowych, które generują duże koszty w logistyce. W związku
z tym firmy starają się te koszty minimalizować, poszukując różnego
rodzaju nowatorskich rozwiązań i dźwigni kosztowych. A ponieważ
przyszło nam żyć w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej, w której szybko zmieniają się nie tylko technologie, ale także modele biznesowe, dlatego też z inicjatywy prof. Wojciecha Paprockiego przy
SGH powstaje cykl szkoleń, których celem ma być przygotowanie
menedżerów do "ucieczki do przodu", czyli tworzenie nowych modeli
biznesowych w epoce 4.0. Postępująca cyfryzacja tak dalece zmienia
świat, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia z wirtualnymi
klientami nie tylko realnych dóbr, ale także realnych usług.
E-commerce
O nieustającym rozwoju wirtualnej sprzedaży w Polsce mówili
Jacek Lipiński, dyrektor ds. rozwoju e-commerce, i Paweł Janicki, dyrektor rozwoju health-care w firmie FM Logistic. Coraz
więcej sieci handlowych poszerza swoją sprzedaż o handel online, a to oznacza wzrost zapotrzebowania na dystrybucję wielokanałową. Wygrają więc na rynku te firmy, które potrafią spro-
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stać tym wymaganiom i stworzą cross-kanałowy łańcuch dostaw.
Grupa FM Logistic obsługuje rynek e-commerce od 2009 roku,
obecnie usługi te stanowią 10% obrotów, co oznacza wysyłkę 50
tys. paczek dziennie. Choć najlepiej online sprzedaje się odzież,
to coraz częściej klienci wybierają tę drogę zakupu także dla
kosmetyków. Jednak prawdziwe wyzwanie w handlu e-commerce stanowi sprzęt AGD. Anna Galas, dyrektor ds. rozwoju
logistyki kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics, dowiodła, że
kluczem do sukcesu na konkurencyjnym rynku artykułów gospodarstwa domowego jest sprawna i bezszkodowa organizacja
operacji logistycznych. Organizacja ta sprawia, że do ROHLIG
SUUS Logistics należy w kraju już 60% produkcji i sprzedaży
AGD. Do obsługi tego rynku potrzebna jest zarówno sprawna
sieć dystrybucji, jak i zwinny operator. Optymalizacja łańcucha
dostaw na rynku AGD polega m.in. na tym, aby łączyć ze sobą
dostawy produktów pochodzących od wielu producentów. ROHLIG SUUS Logistics przeprowadził własne badania ankietowe
na temat największych wyzwań e-commerce AGD. Z badań tych
wynika, że największe wyzwania stoją przed logistyką. Od 2016
roku operator, oprócz dystrybucji do sklepów, realizuje dostawy
do klientów indywidualnych, także z opcją wniesienia towaru.
Z tej ostatniej opcji korzysta już 34% klientów, którzy w trosce
o własne zdrowie wolą zapłacić za wniesienie, niż trudzić się
samemu. A jeśli o zdrowiu mowa, to warto wspomnieć o łańcuchu dostaw health-care i farmacji, o których na konferencji mówili Sebastian Plesiński, dyrektor handlowy DSV Road, i Michał
Bąk, Business Development Manager DSV Solution. Grupa DSV
zarządza jednym z największych magazynów farmaceutycznych
na świecie, zlokalizowany on jest w RPA i zajmuje powierzchnię
65 tys. m2. W kraju multiklienckie centrum dystrybucyjne produktów farmaceutycznych DSV usytuowane jest w Kampinosie.
Z tego miejsca wysyłane są farmaceutyki nie tylko w głąb kraju,
ale coraz częściej na Wschód.
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Joerg Sabellek, odpowiedzialny za system optymalizacji operacji logistycznych
w regionie w firmie Panalpina

Michał Bąk, Business Development Manager DSV Solution
i Sebastian Plesiński, dyrektor handlowy DSV Road
Poszczególne bloki tematyczne kończyła zawsze ożywiona dyskusja. Na koniec konferencji losowano nagrody ufundowane przez
sponsorów. Główną nagrodą była jazda Porsche Turbo ufundowana przez CAT LC – wygrała ją Danuta Dzierżak z Axi Immo.
■ Alicja Kostecka
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Trzy wymiary szczęścia
O

soby szczęśliwe lansowane w reklamach i na Facebooku są zawsze młode,
zdrowe i bogate. W rzeczywistości jednak
czynnik finansowy odgrywa znikomą rolę
w kształtowaniu poczucia szczęścia u osób,
których dochody przekraczają pułap so■ Maciej Błaszak
cjalnego bezpieczeństwa. 45% zamożnych
Amerykanów określa siebie mianem "bardzo szczęśliwych" w porównaniu z 33% "bardzo szczęśliwych" obywateli USA, których dochody
są niskie. Skoro pieniądze szczęścia nie dają (a w każdym razie nie
w stopniu, który podpowiada nam zdrowy rozsądek), jakie inne czynniki mogą podwyższyć nasze zadowolenie z życia? Odpowiedź jest tak
złożona, jak złożony jest fenomen szczęścia: jego treść zmienia się
dynamicznie jak ubarwienie kameleona umieszczonego na różnym
podłożu. Tyle tylko, że w przypadku szczęścia nie chodzi o tło, lecz
o wymiar czasowy przeżyć decydujących o tym, że jest nam dobrze.
Co innego rozumieją przez szczęście osoby tańczące na sylwestrowej
zabawie, co innego osoby osiągające sukcesy w pracy, a jeszcze co
innego dziadkowie obserwujący rozwój swoich wnuków.
Pierwszy sens szczęścia – wydobywany na klubowym parkiecie
czy podczas jazdy na nartach – to przyjemność chwili obecnej:
liczy się to, co tu i teraz. Drugi sens to satysfakcja z wykonanego zadania, czyli z udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez innych. Trzeci sens to realizacja własnego potencjału,
mierzonego postawionymi przez nas pytaniami, wytyczającymi
ścieżkę osobistego rozwoju każdego z nas. Dominacja prostych
przyjemności jest wyróżnikiem szczęścia u ludzi młodych, do
30. roku życia. Hedonizm cielesny i społeczny jest realizowany
w mózgu za pomocą sieci istotności (salience network), generującej w tylnej korze wyspy uczucia cielesne (na przykład przyjemność związaną z seksem), a w przedniej korze wyspy, uczucia

społeczne (na przykład intymność dającą poczucie bezpieczeństwa). Satysfakcja z realizacji zadania wyróżnia szczęście w wieku średnim, między 30. a 50. rokiem życia. Myślenie zadaniowe
jest realizowane w mózgu za pomocą sieci wykonawczej (central
executive network) – zlokalizowanej w bocznych częściach kory
mózgowej – która w większości sytuacji wymaga koncentracji na
rozwiązywanym problemie. Wysokie koszty związane z obsługą mechanizmów skupienia uwagi decydują o tym, iż w wieku
średnim odnotowujemy drastyczną obniżkę poczucia szczęścia.
Wreszcie u ludzi po pięćdziesiątce szczęście w coraz większym
stopniu jest utożsamiane z refleksją nad życiem, realizowaną za
pomocą mózgowej sieci domyślnej (default mode network), zlokalizowanej w przyśrodkowej części kory mózgowej.
Kryzys wieku średniego (30-50 lat), objawiający się najniższym
poczuciem szczęścia podczas naszego życia, wywołany jest zatem
w znacznym stopniu przeładowaniem naszego umysłu nadmiarem
niepotrzebnej informacji, o czym pisałem w poprzednim numerze
Eurologistics. Brak ciszy i różnorodność nowych bodźców sprawiają, iż umysł jest notorycznie czymś zaskakiwany, generując
znaczne błędy predykcyjne ("Znów nie udało się przewidzieć!").
Skoro ciągle istnieje coś, czego człowieka musi się jeszcze nauczyć, jego umysł angażuje kosztowne zasoby uwagi. Towarzyszące im negatywne uczucia ("Jestem przemęczona", "Czuję się
wypalony") skłaniają do unikania sytuacji najbardziej złożonych,
czyli najbardziej nieprzewidywalnych. Mowa oczywiście o sytuacjach społecznych, w przypadku których zrozumienie kontekstu
jest ważniejsze od uchwycenia detali. Przemęczony czterdziestolatek wymusza przewidywalność poprzez rutynizację działań, na
czym cierpią jego relacje osobiste i zawodowe.
■ Autor jest doktorem habilitowanym, kognitywistą, pracownikiem
naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Trzy oblicza szczęścia
Przyjemność
0-30 lat
Sieć istotności

Satysfakcja
30-50 lat
Sieć wykonawcza

Realizacja potencjału
Powyżej 50. roku
Sieć domyślna
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