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ZAKRES I ROLA LOGISTYKI W PRZEDSIÊBIORSTWACH
MLECZARSKICH

Przetwórstwo mleka nale¿y do kluczowych ogniw polskie-
go sektora agrobiznesu. W minionych dwóch dekadach, tj. od
czasu transformacji ustrojowo-gospodarczej byli�my �wiad-
kami znacz¹cych przemian jakie siê dokona³y w sektorze mle-
czarskim, w tym w efekcie akcesji do Unii Europejskiej. Wej-
�cie do UE to z jednej strony dostêp do jednolitego rynku euro-
pejskiego, z drugiej � ekspozycja na siln¹ zachodni¹ konku-
rencjê. Wyrównuj¹ce siê ceny mleka w krajach poszerzonej
UE stwarzaj¹ presjê na poprawê konkurencyjno�ci na pozio-
mie przetwórstwa mleka. Istotnym obszarem poprawy konku-
rencyjno�ci mo¿e okazaæ siê logistyka. Logistykê mo¿na zde-
finiowaæ jako zarz¹dzanie dzia³aniami przemieszczania i
sk³adowania, które maj¹ umo¿liwiæ przep³yw produktów z
miejsc pochodzenia do miejsc konsumpcji oraz zwi¹zan¹ z
nimi informacj¹ � w celu zaoferowania klientowi odpowied-
niego poziomu obs³ugi po odpowiednim koszcie. Wp³yw logi-
styki na poprawê konkurencyjno�ci polskich mleczarni mo¿e
byæ wiêc dwojakiego rodzaju � lepsze zarz¹dzanie logistyk¹ to
nie tylko mo¿liwo�æ optymalizacji  kosztów, ale tak¿e mo¿li-
wo�æ wyró¿nienia siê na tle konkurencji przez zaoferowanie
odbiorcom wy¿szego poziomu obs³ugi dostawczej.

Logistykê w przedsiêbiorstwach mleczarskich mo¿na opi-
sywaæ z punktu widzenia kategorii procesów logistycznych.
Wyró¿niæ tutaj mo¿na:
� sterowanie zapasami � decyzje podejmowane odno�nie

pozycji surowców, materia³ów, towarów i produktów goto-
wych utrzymywanych w zapasie, poziomu zapasu rotuj¹-
cego i zapasu bezpieczeñstwa, wielko�ci zamówieñ (par-
tii dostaw) i d³ugo�ci serii produkcyjnych,

� magazynowanie � liczbê, lokalizacji i wielko�ci obiektów
magazynowych (zlewnie, tanki, magazyny, sk³ady), ewen-
tualne wykorzystanie zewnêtrznych powierzchni magazy-
nowych, rozplanowanie powierzchni magazynów i ich wy-
posa¿enie,

� opakowania � stosowane opakowania jednostkowe i
zbiorcze, w tym wykorzystanie standardowych jednostek
³adunkowych (opakowañ modu³owych, palet, kontenerów),

� transport � decyzje odno�nie samodzielnej realizacji funk-
cji transportowej lub zlecenia jej na zewn¹trz, wybór prze-
wo�ników, zarz¹dzanie taborem, optymalizacja tras prze-
jazdów (tzw. trasowanie),

� zarz¹dzanie informacj¹ logistyczn¹ � sterowanie infor-
macj¹ steruj¹c¹ przep³ywem fizycznym � zarówno pomiê-
dzy przedsiêbiorstwem a kontrahentami oraz wewn¹trz
przedsiêbiorstwa � w tym wykorzystanie elektronicznej wy-
miany danych (EDI) oraz zintegrowanych systemów zarz¹-
dzania (aplikacje klasy ERP), znakowanie oraz �ledzenie
ruchu materia³ów i produktów (kody kreskowe, RFID).
W ka¿dej z wymienionych kategorii procesów logistycz-

nych przedsiêbiorstwa powinny szukaæ mo¿liwo�ci redukcji
kosztów � nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, by na logistykê patrzeæ
holistycznie, tj. d¹¿yæ raczej do optymalizacji kosztów logistyki
jako ca³o�ci, a nie kosztów poszczególnych procesów bez
uwzglêdniania ich skutków w innych obszarach. Przyk³ado-
wo, mleczarnia oszczêdzaj¹ca na materia³ach opakowanio-
wych mo¿e odczuæ wzrost kosztów w zakresie strat magazy-
nowych i transportowych. Równie¿ zagwarantowanie wyso-
kich standardów obs³ugi dostawczej dla odbiorców np. dla
coraz bardziej wymagaj¹cych sieci � wymaga ca³o�ciowej
koordynacji procesów logistycznych. St¹d te¿, nale¿y siê spo-

dziewaæ w najbli¿szych latach przemian w zakresie struktur or-
ganizacyjnych polskich mleczarni � zmierzaj¹cych do takiego
umiejscowienia w nich odpowiedzialno�ci za dzia³ania logistycz-
ne, które umo¿liwia³oby zarz¹dzanie nimi �z jednej rêki�.

Zapasy w przedsiêbiorstwach mleczarskich

Przedsiêbiorstwa przetwórstwa mleka w latach 1999-
2007 odnotowa³y ok. 2,5-krotny wzrost warto�ci nominalnej
zapasów � co odpowiada z grubsza tempu wzrostu maj¹tku
ogó³em i obrotowego mleczarni w tym okresie. Zapasy w przed-
siêbiorstwach mleczarskich by³y drug¹, po nale¿no�ciach krót-
koterminowych, g³ówn¹ pozycj¹ maj¹tku obrotowego, a ich
udzia³ w aktywach obrotowych w badanym okresie kszta³towa³
siê na poziomie 31%. Udzia³ zapasów w maj¹tku ogó³em wy-
nosi³ �rednio 14%. W strukturze warto�ciowej zapasów domi-
nuj¹ (traktowane ³¹cznie) produkty gotowe oraz pó³produkty i
produkty w toku z udzia³em ok. 45-48%, nastêpnie plasuj¹ siê
materia³y � z ok. 40% udzia³em. Analiza rotacji zapasów wyka-
zuje, ¿e przedsiêbiorstwa mleczarskie odnawiaj¹ swoje zapa-
sy �rednio ok. 17 razy w ci¹gu roku [obliczenia w³asne na pod-
stawie niepublikowanych danych GUS].

Nale¿y pamiêtaæ o specyfice mleka jako obiektu przep³ywu
fizycznego w ³añcuchu logistycznym. Jest to produkt nietrwa³y, w
którym tocz¹ siê naturalne procesy spowalniane jedynie obni¿e-
niem temperatury. Niew³a�ciwa logistyka mleka mo¿e zapocz¹t-
kowaæ rozwój procesów  biochemicznych w tym surowcu, których
nie da siê zatrzymaæ w dalszych etapach produkcji i dystrybucji,
przy czym mog¹ one prowadziæ nie tylko do obni¿enia jako�ci
sensorycznej przetworów, ale wrêcz stanowiæ zagro¿enie dla bez-
pieczeñstwa zdrowotnego. St¹d te¿ mleko charakteryzuje siê nisk¹
podatno�ci¹ transportow¹ i magazynow¹. Do tego dochodzi spe-
cyfika produkcji mleka w gospodarstwach, która ma charakter
ci¹g³y, co wymusza na mleczarniach system ci¹g³ego odbioru
mleka i eliminuje swobodê decyzyjn¹ w zakresie kszta³towania
wielko�ci zapasów surowca. Mleczarnia mo¿e decydowaæ jedy-
nie o kierunkach jego zagospodarowania (produkcja okre�lone-
go produktu lub �przerzut�). W³a�ciwo�ci logistyczne surowca ule-
gaj¹ tylko czê�ciowej poprawie w procesie produkcji. Z wyj¹t-
kiem mleka w proszku, zagêszczonego i UHT, mas³a w blokach,
serów twardych  � znaczna czê�æ artyku³ów mleczarskich to pro-
dukty o krótkiej trwa³o�ci. Z punktu widzenia logistyki specyfika
mleka i wielu jego przetworów wymaga du¿ej czêstotliwo�ci
dostaw, zachowania tzw. ³añcucha ch³odniczego (obejmuj¹ce-
go transport i sk³adowanie), stosowania zasady FIFO  (first in �
first out; pierwsze wesz³o � pierwsze wysz³o) w  transporcie i
magazynowaniu.

Sterowanie zapasami w spó³dzielni S1

Spó³dzielnia S1 charakteryzuje siê ni¿szym poziomem za-
pasów ni¿ �rednio w bran¿y i odnawia szybciej swoje zapasy
dla zrealizowania okre�lonej sprzeda¿y ni¿ przeciêtna mleczar-
nia. �redni wska�nik rotacji zapasów w spó³dzielni S1 wynosi
31 razy. W celu doskonalenia rozwi¹zañ i metod dotycz¹cych
sterowania zapasami materia³ów w badanej spó³dzielni jeden
z autorów przeprowadzi³ klasyfikacjê zapasów wg metody ABC/
XYZ. Analiza ABC zró¿nicowa³a poszczególne pozycje materia-
³owe w zale¿no�ci od ich udzia³u w ³¹cznej warto�ci zu¿ycia (rys.
1), z kolei analiza XYZ pogrupowa³a materia³y spó³dzielni wg
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regularno�ci zu¿ycia. Po³¹czenie wyników analiz pozwoli³o
przedstawiæ rekomendacje dotycz¹ce utrzymywania i uzupe³-
niania poszczególnych pozycji materia³owych (rys. 2). Dodat-
kowo mo¿na wskazaæ, ¿e spó³dzielnia S1 koncentruj¹c siê na
minimalizacji zapasów z kategorii AX, AY i BX uzyska³aby naj-
wiêksze efekty ekonomiczne [badania w³asne].

Zarysowana wy¿ej specyfika sprawia, ¿e w transporcie mle-
ka i przetworów wykorzystuje siê praktycznie tylko jedn¹ ga³¹�
transportu � samochodowy. Du¿a czêstotliwo�æ dostaw uza-
sadnia utrzymywanie w³asnego taboru. Z drugiej strony, wyso-
kie nak³ady i koszty zwi¹zane z u¿ytkowaniem w³asnego trans-
portu sk³aniaj¹ coraz wiêcej firm mleczarskich do outsourcin-
gu tej funkcji i korzystania z zewnêtrznych przewo�ników. Wyda-
je siê, ¿e w przysz³o�ci równie¿ funkcja magazynowa (w zakre-
sie wyrobów gotowych) bêdzie zlecana coraz czê�ciej zewnêtrz-
nym operatorom logistycznym. Outsourcing procesów logi-
stycznych czêsto pozwala na obni¿enie kosztów przy jednocze-
snym zwiêkszeniu poziomu obs³ugi dostawczej, umo¿liwia
koncentracjê zasobów na podstawowej dzia³alno�ci (core bu-
siness) i zmniejsza ryzyko operacyjne poprzez uzmiennienie
kosztów sta³ych. St¹d te¿ mo¿na siê spodziewaæ, ¿e outsour-
cing bêdzie coraz popularniejsz¹ metod¹ optymalizacji logisty-
ki przedsiêbiorstw mleczarskich w przysz³o�ci.

jednej mleczarni do znacznie szerszego krêgu odbiorców, co
uzasadnia inwestycje w markê.

Rosn¹ca z³o¿ono�æ procesów przep³ywów towarowych w
mleczarstwie oraz d¹¿enie do ich optymalizacji coraz czê�ciej
sk³ania zarz¹dy przedsiêbiorstw mleczarskich do inwestycji w
zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Po gigan-
tach tej miary co Danone i Mlekpol, które wdro¿y³y wiod¹c¹
aplikacjê �wiatow¹ � SAP, tak¿e mniejsze mleczarnie stop-
niowo wdra¿aj¹ zintegrowane systemy zarz¹dzania przedsiê-
biorstwem (niekoniecznie te najbardziej znane) z rozwiniêtymi
modu³ami zarz¹dzania logistyk¹. Oprócz zintegrowanych sys-
temów IT du¿¹ rol¹ w mleczarstwie mog¹ odegraæ aplikacje
dedykowane dla poszczególnych problemów logistycznych.
Znacz¹ce rezerwy wydaj¹ siê tkwiæ w optymalizacji transportu,
zw³aszcza w zwózce surowca, której koszty mo¿na szacowaæ
na kilka do nawet kilkunastu groszy na litr mleka.

Szczególnie przydatne w obszarze zarz¹dzania transpor-
tem s¹ systemy geoinformacyjne. Ich podstawowym zastoso-
waniem jest ustalanie najkrótszej drogi od punku A do punktu
B za pomoc¹ odbiornika GPS wyposa¿onego w mapê cyfrow¹.
Rozwi¹zania bardziej skomplikowane obejmuj¹ zastosowa-
nie odpowiednich algorytmów oraz map cyfrowym w celu opty-
malizacji ca³ych systemów transportowych. Ju¿ kilkana�cie lat

Rysunek 1. Klasyfikacja ABC zapasów materia³ów spó³dzielni S1
�ród³o: badania w³asne

Olbrzymi¹ rolê w logistyce mleczarskiej odgrywaj¹ opako-
wania. Dziêki nowoczesnym technologiom w tym zakresie
mo¿na w sposób istotny poprawiæ podatno�ci transportow¹ i
magazynow¹ przetworów mleka � przyk³adem mog¹ byæ karto-
ny do aseptycznego pakowania mleka, czy folie termokurczli-
we do pakowania pró¿niowego twarogów. Opakowania te
umo¿liwiaj¹ transport tych produktów na wiêksze odleg³o�ci i
d³u¿sze sk³adowanie, co otwiera drogê do ekspansji rynkowej
z wykorzystaniem sieciowego handlu wielkopowierzchniowe-
go. Umo¿liwia to kreowanie ogólnokrajowych marek tych pro-
duktów. Przyk³adowo, rynek mleka pasteryzowanego w folii ma
charakter lokalny i bazuje g³ównie na handlu tradycyjnym, co w
du¿ym stopniu jest uwarunkowane kwestiami logistycznymi.
Pocz¹tkowo mleko UHT, a ostatnio równie¿ mleko pasteryzo-
wane w kartonach (o przed³u¿onej trwa³o�ci) mo¿e dotrzeæ z

temu powsta³y aplikacje IT dedykowane dla optymalizacji trans-
portu mleka. Programy takie s¹ w stanie nie tylko wizualizo-
waæ po³o¿enie gospodarstw, ale tak¿e obliczaæ p³atno�ci za
mleko oraz transport. Dziêki zastosowaniu klasycznego pro-
blemu komiwoja¿era zak³adaj¹cego odnalezienie najkrótszej
trasy dla danego zbioru odbiorców przy za³o¿eniu, ¿e ka¿dy
klient zostanie odwiedzony dok³adnie raz, opracowano ró¿ne
programy komputerowe, które s¹ w stanie modyfikowaæ trasy
przejazdu i koszt transportu, uk³adaæ trasy dla konkretnych
dni w cyklu 24 i 48 godzin, symulowaæ zamykanie fabryk, uk³a-
daæ pêtle zawieraj¹ce ró¿ne punkty na mapie. Problem traso-
wania tego rodzaju okre�la siê w literaturze jako milk run pro-
blem (pêtla mleczarza) i jest on klasyfikowany jako periodycz-
ny problem marszruty pojazdów (Periodic Vehicle Routing Pro-
blem - PRVP) z oknami czasowymi i wieloma magazynami.
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Rysunek 2. £¹czona klasyfikacja ABC/XYZ zapasów materia³ów spó³dzielni S1 i wynikaj¹ce st¹d rekomendacje
�ród³o: badania w³asne.

uwaga: poprawiæ rysunek :  proszê o dos³anie rysunku w innym formacie-  nie mogê rozgrupowaæ
i pozdejmowaæ pól zakrywaj¹cych teksty
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Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem
aplikacji IT w przedsiêbiorstwie P1

Przedsiêbiorstwo P1 nale¿y do du¿ych przedsiêbiorstw
mleczarskich, st¹d te¿ jego baza surowcowa obejmuje kilka
województw i jest rozrzucona na znacznym obszarze Polski. Baza
surowcowa jest podzielona na wyodrêbnione geograficznie 4
strefy skupu. Na podstawie analizy wdro¿enia oprogramowa-
nia do trasowania pêtli mleczarza w przedsiêbiorstwie P1 stwier-
dzono, ¿e mo¿liwe jest usprawnienie procesu planowania tras
w celu zmniejszenia kosztów transportu.  Ustalono, ¿e czynniki,
które maj¹ wp³yw na d³ugo�æ tras przejazdu cystern z mlekiem,
takie jak np. wielko�æ produkcji mleka u dostawców, stopieñ
wype³nienia, czy czêstotliwo�æ odbioru mleka, s¹ obecnie na
tyle zmienne, ¿e trudno jest bez odpowiednich narzêdzi infor-
matycznych znale�æ optymaln¹ ich konfiguracjê, która pozwo-
li na uzyskanie najni¿szego kosztu. Na podstawie analiz zwery-
fikowano, ¿e realne oszczêdno�ci w wydatkach na transport mo¿-
na jednak uzyskaæ poprzez dobranie odpowiedniego oprogra-
mowania, które uwzglêdni najwa¿niejsze uwarunkowania ist-
niej¹cego systemu transportowego. Wdro¿enie w³a�ciwego
programu do optymalizacji transportu mleka w strefie skupu
obejmuj¹cej 30% wszystkich dostawców mleka przedsiêbior-
stwa, pozwoli³o na zmniejszenie kosztów transportu dla cyklu
dwudniowego o ok. 6%. Natomiast w innej, mniejszej strefie
skupu obejmuj¹cej ok. 20% dostawców ustalono, ¿e program
komputerowy pozwoli³ na zmniejszenie d³ugo�ci tras o ok. 10%
[badania w³asne].

Na logistykê w przedsiêbiorstwach mleczarskich mo¿na
spojrzeæ w jeszcze inny sposób � w ujêciu fazowym. Wyodrêb-
niæ wtedy mo¿na: logistykê zaopatrzenia, logistykê produkcji
i logistykê dystrybucji.

W przemy�le mleczarskim szczególn¹ rolê odgrywaj¹ logi-
styka zaopatrzenia w surowiec oraz logistyka dystrybucji. Logi-
styka produkcji, ze wzglêdu na aparaturowy charakter proce-
sów przetwórczych nie stanowi w tym kontek�cie szczególne-
go wyzwania. Du¿o wiêkszym problemem jest zarz¹dzanie �sty-
kami� przedsiêbiorstw mleczarskich z dostawcami i odbiorca-
mi. Ze wzglêdu na specyfikê mleka i jego przetworów, a zw³asz-
cza � konieczno�æ zachowania ³añcucha ch³odniczego i wra¿-
liwo�æ na up³yw czasu, szczególnego znaczenia nabiera w mle-
czarstwie koncepcja zarz¹dzania ³añcuchem dostaw (logistycz-
nym). Zgodnie z t¹ koncepcj¹ nale¿y d¹¿yæ do integracji po-
szczególnych ogniw tworz¹cych ³añcuch dostaw.

Daleko posuniêta integracja przetwórstwa mleka z baz¹
surowcow¹ jest wrêcz typowa dla bran¿y. W wielu krajach, w
tym w Polsce - dominuj¹c¹ form¹ prawn¹ w mleczarstwie s¹
spó³dzielnie bêd¹ce w³asno�ci¹ rolników-dostawców mleka.
Nawet w relacjach rolnik-mleczarnia komercyjna wymiana
handlowa jest wysoce zorganizowana � czego przejawem s¹
d³ugookresowe umowy/kontrakty. Warto zauwa¿yæ, ¿e olbrzy-
mi postêp w jako�ci mleka surowego w Polsce dokona³ siê
dziêki �rewolucji logistycznej� w skupie mleka przez zast¹pie-
nie systemu punktów skupu mleka (zlewni) systemem bezpo-
�redniego odbioru mleka z gospodarstw wyposa¿onych w
zbiorniki mleka. By³o to de facto przesuniêcie odpowiedzialno-
�ci za magazynowanie i komasacjê (mo¿liw¹ dziêki koncen-
tracji produkcji) surowca z mleczarni na rolników. Znamienne
jest, ¿e wiod¹ce obecnie firmy mleczarskie w Polsce, by³y jed-
nocze�nie prekursorami pomocy w wyposa¿aniu gospodarstw
swoich dostawców w sch³adzalniki do mleka.

Zasady Efficient Consumer Response (ECR) powsta³y w
USA na pocz¹tku lat 90. XX wieku w sektorze spo¿ywczym. Jest
to koncepcja zarz¹dzania ³añcuchem dostaw, wed³ug której
producenci, dystrybutorzy, handlowcy detali�ci i dostawcy us³ug
logistycznych wspó³pracuj¹ ze sob¹ w celu jak najlepszego

Rysunek 3. £añcuch dostaw ¿ywno�ci: (A) w ujêciu tradycyjnym, (B) wed³ug koncepcji ECR
�ród³o: I. Fechner (1999), ECR � jak osi¹gn¹æ sukces i prze�cign¹æ konkurencjê, IliM, Poznañ

A
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zaspokojenia potrzeb klienta. Ich
dzia³ania skupiaj¹ siê na zsyn-
chronizowaniu zarz¹dzania
poda¿¹ i popytem, przy zastoso-
waniu nowoczesnych metod zarz¹-
dzania i technologii wspieraj¹cych
przep³yw produktów, informacji i
�rodków finansowych, w celu pod-
noszenia konkurencyjno�ci ca³e-
go ³añcucha dostaw oraz maksy-
malizacji korzy�ci wszystkich
uczestników ³añcucha przy jedno-
czesnym wzro�cie zadowolenia
ostatecznego odbiorcy.

Podstawowe za³o¿enia ECR to:
� wykorzystywanie dok³adnej in-

formacji jako �ród³a dzia³añ
decyzyjnych,

� skracanie czasu przep³ywu,
� wspólne identyfikowanie i eli-

minowane barier na drodze
przep³ywu dóbr i informacji,

� eliminowanie dzia³añ, które nie tworz¹ warto�ci,
� traktowanie potrzeb ostatecznego klienta jako wspólnego

celu dzia³ania wszystkich wspó³pracuj¹cych przedsiê-
biorstw ³añcucha dostaw.
�Filozofia� ECR odwo³uje siê do idei ³añcucha totalnej war-

to�ci (TVC � Total Value Chain). Zgodnie z ide¹ TVC � na
warto�æ dodan¹ tworzon¹ przez dany ³añcuch dostaw sk³ada
siê suma warto�ci dodawanych przez producenta i jego do-
stawców oraz wspó³pracuj¹ce z nim kana³y dystrybucji. War-
to�æ dodana okre�lonego ³añcucha dostaw powiêksza siê,
gdy ogniwa tego ³añcucha nawi¹zuj¹ pog³êbion¹ wspó³pracê.
Decyzje maksymalizuj¹ce warto�æ kreowan¹ dla klienta mog¹
byæ efektywnie podejmowane jedynie z perspektywy ca³ego
³añcucha dostaw (rys. 3). Do kluczowych procesów tworz¹-
cych warto�æ dodan¹ ³añcucha dostaw zalicza siê:
� dostarczenie do punktów sprzeda¿y produktów, których

oczekuje klient,
� zapewnienie wysokiego poziomu dostêpno�ci wymaga-

nego asortymentu,
� powiadamianie o korzy�ciach i warto�ci produktu przez

reklamê i bod�ce cenowe,
� rozwój i wprowadzanie nowych produktów zmieniaj¹ce siê

potrzeby odbiorców [opracowanie w³asne na podstawie:
Fechner [1999], ECR � jak osi¹gn¹æ sukces i prze�cign¹æ
konkurencjê, IliM, Poznañ].
Je�li chodzi o �styk� mleczarstwa z ogniwem handlu, to

wydaje siê, ¿e my�lenie w kategoriach zintegrowanego ³añcu-
cha dostaw jest jeszcze przed nami. Pewne rozwi¹zania w
zakresie nowoczesnej logistyki (centra dystrybucyjne, dosta-
wy dok³adnie na czas) s¹ forsowane przez sieci handlowe.
Jednak mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e rozwi¹zania te s¹ w wiêk-
szym stopniu narzucane przez silniejszego gracza (sieci) ni¿
wypracowywane na partnerskich zasadach. Tymczasem wdro-
¿enie zasad ECR (Efficient Customer Response) bêd¹cych
state of the art nowoczesnej logistyki w bran¿y spo¿ywczej wy-
maga³oby bardziej partnerskich relacji � tylko realne korzy�ci
dostrzegane przez podmioty we wszystkich ogniwach ³añcu-
cha dostaw gwarantuj¹ pe³ne zaanga¿owanie we wdra¿anie
tej koncepcji. Byæ mo¿e rozpoczête niedawno pod auspicjami
resortu rolnictwa rozmowy przedstawicieli samorz¹du mleczar-
skiego z sieciami handlowymi stan¹ siê zaczynem kszta³to-
wania partnerskich relacji i pozwol¹ wypracowaæ wspóln¹ stra-
tegiê doskonalenia logistyki dystrybucyjnej artyku³ów mleczar-
skich � w oparciu o za³o¿enia ECR. Dodatkowo, sprawna logi-
styka dystrybucji nabiera szczególnego znaczenia w mleczar-
niach o nieoptymalnej lokalizacji z punktu widzenia oferowa-
nego asortymentu. Zgodnie z klasyczn¹ teori¹ lokalizacji. We-
bera optimum lokalizacyjne wyznaczaj¹ koszty transportu � przy

Rysunek 4. Indeks materia³owy przetworów mlecznych a orientacja lokalizacyjna zak³adów
�ród³o: opracowanie w³asne

l

czym nale¿y wzi¹æ pod uwagê tzw. indeks materia³owy, tj. sto-
sunek sumy wag surowców lub materia³ów dostêpnych w okre-
�lonym miejscu do wagi produktu gotowego. Je�li indeks ma-
teria³owy jest mniejszy lub równy 1 � optymaln¹ bêdzie lokali-
zacja w pobli¿u rynku zbytu (rys. 4). W im wiêkszym stopniu
indeks materia³owy przekracza 1 �  tym bardziej  optymalna
lokalizacja przesuwa siê od rynku zbytu w kierunku miejsc do-
stêpno�ci surowców/materia³ów. Przetwory mleczne charak-
teryzuj¹ siê zró¿nicowanym indeksem materia³owym � niskim
w produktach �wie¿ych i du¿ym (kilkanasto- lub nawet ponad
dwudziestokrotnym) w przypadku produktów trwa³ych.  W re-
zultacie � dominacja artyku³ów �wie¿ych w asortymencie wska-
zuje na tzw. orientacjê miejsk¹ (tj. w pobli¿u rynków zbytu), za�
dominacja produktów trwa³ych na tzw. orientacjê surowcow¹  -
w lokalizacji mleczarni. W okresie PRL podzia³ mleczarni na
zak³ady o orientacji miejskiej (np. Zak³ady Mleczarskie Wola �
obecnie Danone) i surowcowe (np. OSM Wysokie Mazowiec-
kie � obecnie Mlekovita, OSM Grajewo � obecnie Mlekpol) by³
wyra�ny. W toku przemian rynkowych podzia³ ten utraci³ na wy-
razisto�ci, miedzy innymi z powodu wej�cia w asortyment pro-
duktów �wie¿ych dawnych proszkownio-mas³owni  i serowni
� takich jak Mlekpol czy Mlekovita i wiele innych. Oznacza to, ¿e
przedsiêbiorstwa te przez sprawn¹ logistykê dystrybucji po-
winny staraæ siê nadrobiæ �straty� wynikaj¹ce z lokalizacji ge-
neruj¹cej ceteris paribus wy¿sze koszty transportu.
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