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Kompresja czasu
w strategiach logistycznych

Wprowadzenie
Rozwój i w ykorzystanie koncepcji i technik, u podstaw których leży
efektywne w ykorzystanie czasu, je st przekonanie, iż czas je st niezw ykle
istotnym, niejednokrotnie bagatelizow anym zasobem , jak im dysponuje
przedsiębiorstwo. W śród nich m ożna w yróżnić m.in. takie koncepcje jak: QR
(ang. Quick Response), ECR (ang. E fficient C onsum er Response), TB M (ang.
Time Based M anagem ent) czy TC (ang. Time C om pression).
Pojęcie konkurow ania czasem (ang. Tim e B ased Com petition)
wykreowała na początku lat osiem dziesiątych B ostońska G rupa K onsultingow a,
na podstawie obserwacji praktyk w przedsiębiorstw ach japońskich, które
odzwierciedlały now ą strategię. Z agadnienia czasu w kontekście zarządzania
przedsiębiorstwem zostały przedstaw ione przez członka G rupy G. Stalka
w artykule „Tim e - the next source o f com petitive advantage” w prestiżow ym
periodyku Harvard B usiness R eview w 1988 roku. [1] Przedstaw ił on tezę, że
czas użyty jak o broń strategiczna staje się ekw iw alentem pieniądza,
produktywności, jakości, a naw et innow acji. W późniejszych licznych
publikacjach zw rócono także uw agę na znaczenie czynnika czasu w
różnorodnych sferach działalności przedsiębiorstw , m.in. takich ja k m arketing,
logistyka, produkcja. Zainteresow anie tą tem atyką i szerokie dyskusje
doprowadziły do tego, iż w latach 90-tych konkurow anie czasem okrzyknięto
nową, obiecująca strategią.

Strategie logistyczne
S tra te g ia (gr. strategia - dow ództw o) pierw otnie oznaczała głów ny dział
sztuki wojennej, przez analogię m ożna odnieść to znaczenie do organizacji,
gdzie strategia je st sztuką dow odzenia rozw ojem organizacji oraz dokonyw ania
w>'boru metod i środków do osiągania celów tej organizacji. Interesującą
definicję proponuje H. M intzberg [2], charakteryzując strategię pięciom a „P” 67

plan, ploy, pattern, position, perspective, co oznacza, i t strategię można
rozum ieć jak o plan, podstęp i wzorzec działania organizacji, a także zajm owanie
i obronę swojej pozycji w otoczeniu, dającą m ożliw ość dalszego działania oraz
perspektyw y na przyszłość. Szczegółow o strategia jest:
♦ św iadom ie planow anym przebiegiem zdarzeń, zm ierzającym do osiągnięcia
w yznaczonego celu;
♦ jak o podstąp jest niespodziew anym dla przeciw nika rynkow ego m anewrem ,
w ym yślonym po to, aby go zw ieść (partyzantka),
♦ jak o wzorzec oznacza konsekw encję w praktycznych działaniach, kładąc
nacisk na wszelkie realne przejaw y aktywności i determ inację w działaniach,
naw et kiedy nie istnieje świadom y plan działania i perspektyw y (np. silnie
działający ruch oporu naw et bez planu strategicznego);
♦ jako sztuka zajm ow ania i obrony pozycji w otoczeniu oznacza poszukiwanie
korzystnego usytuow ania dającego perspektyw y na przyszłość;
♦ jako perspektyw a jest poszukiw aniem obrazu przyszłości i obrazu organizacji
w przyszłości, a następnie konsekw entną realizacją w yobrażonych wizji. [3]
W zięcie pod uwagę wszystkich razem „P” oddaje dopiero w pełni istotę
w spółczesnych strategii przedsiębiorstw . Plan i podstąp podkreślają intencję
i rolę św iadom ego przyw ództw a, w zorzec ukrytą w olę działania i ideę
krystalizow ania się strategii (w wyniku nie do końca św iadom ej aktywności
praktycznej); pozycja ułatwia działania i plany, w skazując na wagę
w spółzaw odnictw a i współpracy z otoczeniem , a perspektyw y to w izualizowana
koncepcja przyszłych zdarzeń, niezbędna dla dalszego rozw oju. [4]
W edług profesora Koźm ińskiego ogólne rozum ienie strategii pozw ala na
zdefiniow anie jej także jako spójnej koncepcji działania, której w drożenie ma
zapew nić osiągnięcie fundam entalnych celów długookresow ych w ramach
wybranej dom eny działania. [5] N atom iast zarządzanie logistyczne i strategie
logistyczne
należy
odnosić
do
działań
zw iązanych
ze
zmianami
w rozm ieszczeniu zasobów. [6]
Strategie logistyczne, podobnie ja k inne strategie, przenikają się
w zajem nie ze strategiam i konkurencyjnym i, [7] należy jed n ak przyjąć, że
bezpośrednie logistyczne rozw inięcia strategii konkurencyjnych nie powinny
być traktow ane jak o strategie logistyczne. Trzeba raczej poszukiw ać w miarę
oryginalnych koncepcji logistycznych, co najwyżej pośrednio inspirowanych
sposobam i zdobyw ania przewagi konkurencyjnej lub innymi rodzajam i strategii
funkcjonalnych. Lista strategii logistycznych w porządku chronologicznym
przedstaw ia się następująco:
♦ integracja funkcji i procesów (zintegrow ane rozpatryw anie funkcji
transportu,
m agazynow ania,
sterow ania
zapasam i
itd.,
badania
w ystępujących między nimi relacji trade-ojfs oraz przenoszenie idei
integracji na szersze płaszczyzny),
♦ zm niejszanie i elim inacja zapasów (z którym i często kojarzy się
strategiczne zarządzanie system em logistycznym ),
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♦ różnicow anie obsługi rynku (oparta na analizie zależności pom iędzy
poziom em obsługi rynku, a kosztam i; różni się od pozostałych strategii tym,
że odnosi się głów nie do jednej sfery działania firm y, podczas gdy reszta
wyraźnie jest adresow ana do całokształtu działalności),
♦ zarządzanie łańcucham i dostaw (naw iązuje do strategii integracji dla
ułatw ienia przepływ ów surow ców i tow arów przez firm ę, jej oryginalność
polega na w łączeniu do zarządzania przepływ am i dostaw ców i odbiorców ;
odbywa się ono przez alianse strategiczne, różne form y partnerstw a,
koncepcje wyboru kluczow ych dostaw ców oraz odbiorców - niezależnie od
formy w spółpracy pociąga to za sobą integrację procesów logistycznych,
poszukiw anie sposobów zw iększania zaufania i zaangażow ania firm
w relacjach dostaw ca - odbiorca, pow iązanie system ów kom puterow ych itd.
K ooperacja i procesy integracyjne prow adzą niekiedy do zm iany położenia
ośrodka kierującego przepływ em . Przykładow o, w m iejsce dw óch takich
ośrodków u producenta i detalisty m oże się w ykształcić jeden,
um iejscow iony w detalu i kierujący cało ścią przepływ ów . Stosow anie
strategii zarządzania łańcuchem dostaw prow adzi do ulepszenia obsługi
rynku i redukcji kosztów logistycznych.),
♦ skracanie cykli (w ynika z przekonania o wadze czasu, jak o czynnika
decydującego o przew adze konkurencyjnej. Chodzi tu przy tym o skracanie
trzech rodzajów cykli: cyklu przyjęcia i realizacji zam ów ienia, cyklu od
przyjęcia surow ca do dostaw y gotow ego produktu i cyklu w prow adzenie
nowego produktu na rynek. Praktycznym przejaw em tej strategii są
koncepcje M RP i DRP, które pow odują wzrost w rażliw ości system u
logistycznego - staje się bardziej elastyczny i łatwiej przystosow uje się do
zmian. S praw ą o znaczeniu zasadniczym staje się natom iast inform acja i jej
przesyłanie. Strategia skracania cykli to jednocześnie strategia zarządzania
zapasam i. K ariera koncepcji skracania cykli w ynika z rosnącej roli
rozwiązań, w których przyjęty w firm ie sposób konkurow ania w ym aga od
systemu logistycznego utrzym ania stałej, szerokiej oferty tow arow ej o dużej
dostępności dla klientów , przy jednoczesnym w yelim inow aniu w szystkich
form zapasów . Skracanie cykli je st strategią kom plem entarną także wobec
zarządzania łańcuchem dostaw .),
♦ kooperacja w relacji dostaw ca - odbiorca (w ym ienione w cześniej strategie
skłaniają firm y do ograniczania liczby dostaw ców , a niekiedy także
odbiorców, natom iast ideę kooperacji w relacji dostaw ca - odbiorca m ożna
uznać za odrębną strategię. W iąże się ona bow iem z koncepcją partnerstw a
strategicznego i oznacza całkow icie now e spojrzenie na zagadnienia
zaopatrzenia i zbytu, a także na proces rozw oju produktu.).
W yróżnione strategie łączą się ze sobą i tw orzą układy hierarchiczne
w zależności od różnych czynników . W ystępow anie tych pow iązań w ynika
z tego, że stanow ią one rozw inięcie pow szechnie znanego m odelu pętli
Forrestera i pięciu reguł zapobiegających bankructw u B urbridge’a:
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1.
2.
3.
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5.

produkuj tylko wtedy, gdy szybko sprzedasz,
w jednym okresie produkuj tylko te części, które b ęd ą zużyte w następnym ,
m inim alizuj czas przepływów,
planuj w krótkich okresach,
zaopatruj się w małych partiach - potrzebnych do bieżącej produkcji. [8]
Strategie logistyczne są kom plem entarne w zględem siebie, ale mogą
jednocześnie służyć różnym strategiom konkurencyjnym i łączyć ze sobą różne
sposoby konkurowania, naw et na pozór sprzeczne ze sobą. Ponadto
w strategiach logistycznych przew aża podejście kooperacyjne, a nie
konkurencyjne. W iąże się to z innow acyjnością logistyki, gdzie lideram i są
oligopoliści, którzy zaw dzięczają sw ą znaczną siłę rynkow ą innow acjom w
różnych dziedzinach. Strategie logistyczne zm ieniają podejście do konkurencji
poprzez:
♦ łączenie ze sobą przeciw staw nych sposobów konkurow ania,
♦ zw iększenie konkurencyjności całej firmy przez zm niejszenie poziomu
konkurencji w poszczególnych sferach jej działania. [9]
Analiza zw iązków pom iędzy strategiam i logistycznym i, a dwoma
Porterow skim i typami strategii konkurencji - niskich kosztów i różnicowania
pozw ala zauważyć, że tylko dw ie ze strategii logistycznych słu żą albo jednej
albo drugiej, natom iast pozostałe prow adzą jednocześnie do obniżki kosztów
i poprawy obsługi rynku, a więc tw orzenia unikatow ości, która je st istotą
strategii zróżnicowania. W rezultacie kom pleksow e stosow anie logistyki na
poziom ie zarządzania strategicznego pozw ala na jednoczesne zwiększenie
konkurencyjności oraz popraw ę w ykorzystania zasobów.

Konkurowanie czasem
Każda z w ym ienionych strategii logistycznych zaw iera w sobie elementy
zw iązane z poszukiw aniem rozwiązań opartych na skracaniu czasu działań
i elim inow aniu zbędnych czynności (np. skracanie cykli, zarządzanie
łańcucham i dostaw, itd.), co w zm ogło jeszcze zainteresow anie tematyką
kom presji czasu. Pojęcie strategii konkurow ania czasem zaczęto stosunkowo
szybko odnosić do całego przedsiębiorstw a. Tym co w yróżnia strategię
konkurow ania czasem spośród innych je s t postrzeganie czasu jak o wyjątkowego
i niezw ykle cennego zasobu, którym dysponuje przedsiębiorstw o.
Już F. Taylor wyróżnił w swoich pracach zagadnienia, które kilkadziesiąt
lat później legły u podstaw strategii konkurow ania czasem . N ależą do nich:
dokładna analiza przebiegu pracy oraz elim inacja zbędnych czynności, obecnie
określane jako proces pracy i elim inacja czynności nie tworzących wartości. [10]
Świadom ość wartości czasu nie w ystarczyła jednak do wykreowania
strategii konkurow ania czasem . Aby kom pleksow a strategia konkurowania
czasem m ogła zaistnieć, m usiało do tego dojrzeć zarów no społeczeństw o, jak
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również m etody w ytw arzania i konkurow ania. N a rozwój tych strategii złożyły
się:
♦ czynniki społeczne (Rozw ój techniki m iał zapew nić więcej w olnego czasu,
tym czasem w społeczeństw ach krajów rozw iniętych w olny czas stał się
zasobem luksusow ym . C oraz więcej konsum entów było gotow ych za ten
luksus płacić. Szybkość realizacji usług stała się elem entem decydującym o
konkurencyjności przedsiębiorstw .)
♦ czynniki ekonom iczne (Zanim przedsiębiorstw a dojrzeją do korzystania
z dobrodziejstw strategii konkurow ania czasem ek sploatują prostsze i tańsze
metody
uzyskiw ania
przewagi
konkurencyjnej.
D opiero
po
ich
wykorzystaniu, w raz z pojaw ieniem się nowych m ożliw ości technicznych
i technologicznych, nadchodzi w łaściw y m om ent na w drożenie strategii
konkurow ania czasem .)
♦ zainteresow anie problem am i jakości (Pozw oliło to przedsiębiorstw om na
przejście od cech strukturalnych, takich ja k niskie place czy intensyw ne
zaangażow anie kapitału, do cech operacyjnych, czyli elastyczności.
Szybkość zaś rozum iana jako efekt głębokich zm ian w sposobie
funkcjonow ania przedsiębiorstw a, została sklasyfikow ana jako cecha
operacyjna konkurencyjności przedsiębiorstw tw orząca najw iększą w artość
dodaną.).
D ośw iadczenia przedsiębiorstw i rozwój w ydarzeń w wielu krajach
wskazują, że do strategii czasow ych musi dojrzeć zarów no przedsiębiorstw o, jak
i jego otoczenie. Do zastosow ania strategii czasow ych przedsiębiorstw o
powinno być przygotow ane pod w zględem organizacyjnym , technologicznym
i finansowym. N iezw ykle istotną rolę odgryw a także kultura przedsiębiorstw a,
która musi charakteryzow ać się szczególną d b ałością o jak o ść szeroko
rozumianego zarządzania oraz jego poszczególnym procesów . [11]
O toczenie w którym działa przedsiębiorstw o ma charakter dynam iczny,
zdolność do pozostaw ania konkurencyjnym je s t więc w dużej m ierze zależna od
zdolności postrzegania zachodzących zm ian i dostosow yw ania się do nich.
Tempo zmian w otoczeniu w ym usza na przedsiębiorstw ach zdolność do
niespotykanej dotąd szybkości reakcji. K onkurow anie strategiczne prow adzi do
kompresji czasu. [12] B ogactw o strategii stosow anych przez przedsiębiorstw a
można postrzegać jak o nieodm ienne dążenie do optym alnego dostosow ania się
do zm iennych uw arunkow ań. Strategia konkurow ania czasem stanow i je d n ą
z takich prób. Dopóki nie zm ienią się uw arunkow ania zew nętrzne uzasadniające
jej istnienie, pozostanie ona narzędziem uzyskiw ania przew agi konkurencyjnej.
W yczucie w ażności zasobu czasu przejaw ia się w dążeniu do szybszego
udzielania odpow iedzi na zapytania klienta, skracania czasu dostaw y czy
informatyzacji firm y w celu zaoszczędzenia czasu przepływ u i przetw arzania
informacji. Jednak stosow anie technik czasooszczędnych w tak wąskim ,
zaledwie operacyjnym zakresie nie pozw ala na stw orzenie trw ałej przew agi
konkurencyjnej. Konkurenci bez trudu przenoszą now e i łatw e do skopiow ania
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rozw iązania na grunt swoich przedsiębiorstw . O siągnięcie trwałej przewagi
konkurencyjnej dzięki strategii konkurow ania czasem w ym aga gruntownych
i głębokich zm ian w funkcjonow aniu przedsiębiorstw a. C elem tej rewolucji
organizacyjnej jest stw orzenie przedsiębiorstw a, w którym nie w ystępują
opóźnienia, w ąskie gardła, częste błędy i nadm iar zapasów . O rganizacja taka
jest w stanie szybko reagować na zm ieniające się oczekiw ania klientów,
nowinki technologiczne i ruchy konkurencji.
M. C hristopher w yróżnia trzy aspekty stosow ania strategii czasow ych:
♦ czas w ejścia na rynek (ang. time to market),
♦ czas obsługi (ang. time to serve),
♦ czas reakcji (ang. tim e to react).
Prognozując popyt przedsiębiorcy starają się przew idzieć tendencje
w ystępujące na rynku i wyjść im naprzeciw . Jednakże im dłuższy je st horyzont
czasow y prognozy, tym m niejsza jej dokładność. Strategie czasow e proponują
rozw iązanie polegające na przyspieszeniu przepływ u inform acji z punktów
sprzedaży do producentów . Dzięki tem u producenci otrzym ują informację
o kształtow aniu się rzeczyw istego popytu i na jej podstaw ie planują
w ykorzystanie sw oich mocy produkcyjnych. System y szybkiego reagowania
takie ja k w spom niane QR, czy ECR działają w oparciu o szybki przepływ
inform acji z punktów sprzedaży do m iejsc produkcji.
G. Spanner, J. Nuno i Ch. C handra proponują podział cyklów czasowych,
wyodrębniając pętle czasowe:
♦ pętla produkcja / rynek,
♦ pętla projekt / rozwój,
♦ pętla zaufania strategicznego. [13]
Skrócenie poszczególnych czasów bądź pętli skutkuje ro sn ącą przewagą
konkurencyjną. Przedsiębiorstw a kom presujące czas są bow iem w stanie szybko
wprow adzić nowy produkt na rynek, skrócić trw anie procesów produkcyjnych,
a także zorganizow ać niezw ykle efektyw ny system zaopatrzenia i dystrybucji.
W szystkie te rozw iązania pozw alają ponadto na obniżenie kosztów działania
przedsiębiorstw a.
U spraw nienie cyklu recyrkulacji gotówki je st m ożliw e dzięki kompresji
procesów , które się nań składają. K oncentracja na skracaniu cyklu obiegu
gotówki w skazuje na zaaw ansow any etap stosow ania w nim strategii
czasowych.
G. Stalk
i A. M. W eber w yróżniają trzy etapy ew olucji strategii
czasowych:
♦ Etap I: odkrycie
czasu
jako
narzędzia
uzyskiw ania
przewagi
konkurencyjnej w jednym z obszarów działalności firmy;
♦ Etap II: zastosow anie strategii czasow ych we w szystkich obszarach funkcjo
now ania przedsiębiorstw a = odchudzenie przedsiębiorstw a i przyspieszenie

72

reakcji, jeżeli stanie się to jednak celem sam ym w sobie m oże oznaczać
kłopoty;
♦ E ta p III: dojrzałe podejście do kom presji czasu - kierow anie się potrzebam i
klientów i dostosow anie kom presji do ich potrzeb. [14]
Zasadne w ydaje się także uznanie zintegrow anego łańcucha dostaw za IV
Etap w rozw oju strategii czasow ych, gdyż jed y n ie przyjęcie takiej perspektyw y
pozwala na pełne w ykorzystanie profitów niesionych przez strategie czasowe.
Wynika to z faktu, że wiele procesów przebiega na styku działalności
przedsiębiorstw, a ich optym alizacja w ym aga całościow ego spojrzenia na
łańcuch dostaw.
W
latach
90-tych
utrw alił
się
paradygm at
konkurow ania
wykorzystującego czynnik czasu. W przedsiębiorstw ach stosujących strategie
czasowe, u podstaw których leży szybka reakcja na potrzeby klientów,
błyskawiczne w prow adzanie na rynek now ych produktów , zapew nienie
wysokiej jakości i niskich kosztów , działania firm y postrzega się jak o część
zintegrowanego system u dostarczającego w artości ostatecznem u nabyw cy.
L ogiczną konsekw encją rozw oju strategii konkurow ania czasem jest
rozszerzanie jej stosow ania na przedsiębiorstw a kooperujące ze so b ą w ram ach
łańcucha dostaw , poniew aż je st to jedyny sposób na efektyw ne gospodarow anie
czasem „na styku” działań poszczególnych jednostek. C ele staw iane przez
zintegrowane łańcuchy dostaw oraz realizow ane w ram ach strategii
konkurowania czasem są do siebie istotnie zbliżone. N ależą do nich:
♦ obniżanie kosztów działania,
♦ optym alizacja wartości,
♦ osiąganie krótszych czasów reakcji,
♦ większa elastyczność i w rażliw ość na oczekiw ania klientów ,
♦ dostarczanie większej różnorodności produktów o wyższej jakości.
Do głów nych obszarów kom presji czasu w zintegrow anych łańcuchach
dostaw należy sfera logistyki, produkcji oraz B+R. D o działań kom presujących
czas w sferze logistyki zalicza się centralizację system ów dystrybucji oraz
korzystanie z usług logistycznych zew nętrznych oferentów . Istotną rolę
odgrywa technologia inform acyjna, dzięki której m ożliw e staje się
natychmiastowe przesłanie inform acji dotyczącej kształtow ania się popytu
u producenta. Sprzyjająca kom presji czasu kooperacja dostaw ców z odbiorcam i,
w sferze produkcji, przejaw ia się głów nie w tw orzeniu w ieloszczeblow ych
systemów dostaw oraz realizacji dostaw całych m odułów produktów . Dzięki
zaangażowaniu dostaw ców w prace przy opracow aniu now ych produktów (sfera
B+R), skraca się czas zw iązany z doborem surow ców i kom ponentów do
produktów, a naw et opracow yw aniu optym alnych procesów ich wytw arzania.
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Podsumowanie
Strategie ukierunkow ane na kom presję czasu w zintegrow anym łańcuchu
dostaw, jak np. Quick Response czy E fficient C onsum er R esponse, zapew niają
szybszy obieg inform acji oraz m ateriałów w całym łańcuchu, a EC R również
szybszy obieg pieniądza. Dzięki tem u czas reakcji zintegrow anego łańcucha
dostaw ulega znacznem u skróceniu w porów naniu do tradycyjnego systemu
dostaw.
Pozytyw ne efekty im plem entacji strategii konkurow ania czasem
w przedsiębiorstw ach Europy Zachodniej i USA przem aw iają za popularyzacją
tej koncepcji rów nież w Polsce, szczególnie w kontekście przystąpienia do Unii
Europejskiej oraz postępującej globalizacji działań przedsiębiorstw . Związane
jest to ze w zm ożoną konkurencją ze strony firm zagranicznych, niejednokrotnie
znacznie lepiej przygotow anych do walki o rynki i klienta, wykorzystujących
w praktyce znajom ość now oczesnych koncepcji zarządzania.
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S tre s z c z e n ie
Przedm iotem
rozważań je s t prezentacja
zagadnień
zw iązanych
z kom presją czasu, ze szczególnym uw zględnieniem m iejsca, ja k ie zajm uje
w strategiach logistycznych. W artykule dokonano przeglądu głów nych strategii
logistycznych oraz przedstaw iono genezę strategii konkurow ania czasem.
Również zaprezentow ano przyczyny zainteresow ania się tym i strategiam i oraz
korzyści, ja k ie może przynieść ich zastosowanie, poniew aż m oże ono prow adzić
do pow staw ania efektyw niejszych łańcuchów dostaw, redukcji kosztów
funkcjonowania, a przede wszystkim do uzyskiw ania przew agi konkurencyjnej.

Time Compression in logistic strategies
S u m m ary
The subject is presentation o f problem with tim e com pression with taking
special attention for it’s place in logistic strategies. The list o f m ain logistic
strategies and genesis o f Tim e B ased M anagem ent are presented in the work.
The reasons to interest on a time com petition strategies and advantages, which
can gives im plem entation o f TC techniques are discussed as well, because
application o f them could contribute to creation o f m ore efficient supply chains,
reduction of operating costs and, above all, to gain com petitive advantage.
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