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Rekonfiguracja europejskich struktur dystrybucji w świetle rozszerzenia 

UE w 2004 r. – szansa dla Polski? 

(Artykuł opublikowany w „Materiałach i Pracach”, IFGN SGH, Tom LXXXVIII, 2004) 

Uwagi wstępne 

1 maja 2004 roku będzie kolejną wielką datą w historii Unii Europejskiej. W dniu tym 

dziesięć nowych państw zostanie przyjętych na pełnoprawnych członków Unii Europejskiej, 

dzięki czemu Unia zostanie rozszerzona do 25 państw członkowskich. 10 nowych państw 

członkowskich zamieszkuje ok. 75 mln obywateli, co pozwoli zwiększyć dotychczasową 

liczbę mieszkańców UE o 25% - do ok. 450 mln.  

Mimo iż w ostatnich latach rozwój gospodarczy nowych członków UE był imponujący a 

wskażniki wzrostu PKB w tych krajach były średnio ok. dwa wyższy niż w krajach Piętnastki, 

to średni roczny dochód na głowę ich mieszkańców jest ciągle jeszcze relatywnie niski. 

Przyłączenie dziesięciu nowych członków spowoduje wzrost siły nabywczej Unii jedynie o 

ok. 4,5%. Globalny Produkt Krajowy Brutto UE wzrośnie po 1 maja 2004 r. z 8, 325 bln USD 

do 8,693 bln USD. Przewidywane skutki przystąpienia 10 nowych państw do UE w 2004 r. 

pokazują dane tab. 1. 

Tab.1: Przewidywane skutki przystąpienia 10 nowych państw do UE w 2004 r. 
Wskaźniki ekonomiczne w 2004 r. UE 2003         Nowi członkowieUE  UE 2004 
Liczba państw 15 10 25 
Łączny obszar 3.234.568 km2 738.572 km2 3.973.140 km2 
Łączna liczba mieszkańców 377,9 mln 74,9 mln 452,8 mln 
Globalny PKB 8,325 bln USD 368 mld USD 8,693 bln USD 
PKB średnio na głowę mieszkańca 23.210 PPS* 10.700 PPS* 19.200 PPS* 
Roczny przyrost PKB 1,5% 2,4 % 1,6 % 
Średnia stopa bezrobocia 7,5% 15,1 % 1,6 % 

Źródło: Compass Eastwards. Assessing the Impacts of EU Enlargement on Pan-European Supply 
Chains, Logistics Topics Report, Number 3, October 2003, HIDC, Zoetermeer, s. 17. 

Główne obszary objęte zmianami to: zniknięcie granic, opodatkowanie i cła, konkurencja i 

handel, zasoby ludzkie, bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów, ochrona 

środowiska oraz ogólne zmiany prawne. Wejście 10 nowych państw do Unii Europejskiej 

stworzy dla wszystkich z nich i ich firm wiele szans, ale przyniesie także wiele nowych 

zagrożeń. Szanse to przede wszystkim możliwość znacznego zwiększenia sprzedaży i 

przychodów, zmniejszenie kosztów oraz poprawa pozycji konkurencyjnej. Zagrożenia 
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obejmują mozliwość utraty sprzedaży a nawet dotychczasowych rynków zbytu, utratę siły 

roboczej, kary w przypadku braku przystosowania się do wymogów UE, a w skrajnych 

przypadkach nawet możliwość wykluczenia z dostępu do wspólnego unijnego rynku. To czy 

w ostatecznym efekcie przeważą wykorzystane szanse czy potencjalne zagrożenia zależeć 

będzie przede wszystkim od zdolności firm do adaptacji oraz wykorzystania na swoja korzyść 

nowych warunków rynkowych i prawnych.1 

Autor niniejszego opracowania stawia tezę, iż rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. 

stanowi niepowtarzalną szansę dla Polski na pozyskanie nowych bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, szczególnie w regionalne centra dystrybucji na Europę Środkowo-Wschodnią, 

których liczba powinna znacząco wzrosnąć w regionie po przyłączeniu dziesięciu nowych 

członków. 

Wzrost atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku  

Postrzeganie rozszerzenia Unii Europejskiej w kategoriach szans i zagrożeń odnosi się także 

w pełnej rozciągłości do państw i regionów europejskich, jak również pośrednio do 

pozaeuropejskich. Podkreśla to m.in. badanie przeprowadzone przez firmę konsultingową 

Delloite & Touche, które wskazuje, że powiększona Unia Europejska stanie się największym 

wolnym rynkiem w świecie z 450 milionami klientów i produktem krajowym brutto na 

poziomie 10 bilionów USD (ta liczba wydaje się póki co trochę przesadzona). Obszar ten 

wydaje się zyskiwać na atrakcyjności nie tylko jako rynek zbytu, lecz także w kategoriach 

potencjalnego miejsca lokalizacji produkcji, źródeł zakupów zaopatrzeniowych oraz działów 

badań i rozwoju. Firmy zachodnioeuropejskie, które wzięły udział w badaniach Delloite & 

Touche podkreślały, że widzą Europę Centralną i Wschodnią jako wyjątkowo atrakcyjne 

miejsce lokalizacji swych inwestycji operacyjnych, podkreślając m.in., że do 2006 r.: 

 Europa Centralna i Wschodnia będzie dla nich najważniejszym docelowym rynkiem 

zbytu poza „własnym” rynkiem Europy Zachodniej (spodziewany wzrost sprzedaży do 

2006 r. wyniesie odpowiednio 52 i 59%, wobec 52%). Analogiczne wskaźniki wzrostu 

dla Ameryki Północnej (USA i Kanady) oraz Chin wyniosą odpowiednio tylko 39 i 

41%. 

 Także w sferze produkcji przewiduje się znaczny wzrost jej lokalizacji w Europie 

Zachodniej (24%), Centralnej (17%) oraz Wschodniej (27%). Regiony te wprawdzie 

                                                 
1 Por. Arkadiusz Kotelicki, Agnieszka Dyduch: Najnowsze trendy w przemyśle produkcyjnym z 
uwzględnieniem procesu poszerzenia Unii Europejskiej, Prezentacja na Forum Polskich Menedżerów Logistyki, 
Warszawa, 19 listopada 2003 r., s. 7-11. 
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ustepują atrakcyjności lokalizacji produkcji w Chinach (31%), lecz wyprzedzają 

wyraźnie Amerykę Północną (11%). 

 Niezmiernie powinna wzrosnąć atrakcyjność Europy Centralnej i Wschodniej jako 

źródła zakupów zaopatrzeniowych (spodziewany wzrost o dopowiednio 18 i 36%), 

przy wzroście zakupów z własnych rynków Europy Zachodniej o 19%. W tej kategorii 

największa atrakcyjność przypisuje się Chinom (41%), natomiast dość niskie 

wskaźniki wzrostu odnotowały Ameryka Pólnocna (15%) i szczególnie Japonia (8%). 

 Głównym obszarem zainteresowania jako miejsca lokalizacji działów badań i rozwoju 

pozostają nadal wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej i Ameryki Północnej 

(przodujaca pozycja wyjściowa i przewidywany wzrost o odpowiednio 20 i 13%), 

dopiero za nimi lokują się obszary Europy Centralnej i Wschodniej oraz Chin z 

przewidywanym wzrostem o odpowiednio 12, 14% i 14%. 

Atrakcyjność państw Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsc potencjalnej lokalizacji 

działalności operacyjnej koncernów europejskich, z uwzględnieniem kosztów pracy i 

oferowanej jakości, ilustruje rys. 1. Wynika z niego iż Polska należy do atrakcyjnych miejsc 

lokalizacji działalności operacyjnej w nowej UE, acz niepokoić może relatywnie wysoki koszt 

siły roboczej w naszym kraju na tle regionalnych konkurentów. 

Zmiany w europejskich strukturach dystrybucji po 1993 roku 

Utworzenie rynku UE po 1 stycznia 1993 r. doprowadziło do dramatycznych przemian 

europejskich systemów dystrybucji firm międzynarodowych. Przed 1993 r. dominował w 

Europie model zdecentralizowanej struktury produkcji i dystrybucji, który w skrajnych 

przypadkach zakładał funkcjonowanie zakładu produkcyjnego (z regułu uniwersalnego, 

zorientowanego na produkcję szerokiego asortymentu produktów) oraz centrum dystrybucji 

wyrobów gotowych, jak również niekiedy centrum dystrybucji części zamiennych, w 

praktycznie wszystkich państwach, w których sprzedażą zainteresowany był dany koncern. 

Przesłanką takiej konfiguracji systemu produkcji i dystrybucji był system granic 

gospodarczych i celnych dzielących państwa Europy, których przekraczanie w obrocie 

międzynarodowym związane było z wieloma dodatkowymi kosztami i wydłuzonym czasem 

dostawy. Model zdecentralizowanej produkcji i dystrybucji w Europie różnił się zasadniczo 

od modelu pólnocnoamerykańskiego, w którym na terytorium USA (ok. trzy razy większym 

od terytorium ówczesnej UE) koncernom wystarczało często kilka wyspecjalizowanych 

zakładów produkcyjnych i 1-2 centra dystrybucji. Zniknięcie granic gospodarczych i celnych 

w UE w 1993 roku stworzyło możliwość tworzenia nowego systemu produkcji i dystrybucji 
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wewnątrz wielkiego wolnego rynku, a to oznaczało konsolidację europejskich systemów 

produkcji i dystrybucji. Ekonomiczną przesłanką konsolidacji były niższe koszty systemu 

scentralizowanego, co ilustrują dane tab. 2. 

Rys. 1: Atrakcyjność państw Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsc potencjalnej 
lokalizacji działalności operacyjnej koncernów europejskich 

Źródło: Arkadiusz Kotelicki, Agnieszka Dyduch: Najnowsze trendy w przemyśle produkcyjnym z 
uwzględnieniem procesu poszerzenia Unii Europejskiej, Op. cit., s. 12. 

 
W trakcie posiedzenia grupy ekspertów logistycznych Europejskiej Komisji Ministrów 

Transportu we wrześniu 1996 r. przedstawiono wyniki szeregu działań, które w okresie po 1 

stycznia 1993 r. zostały podjęte w celu wyjścia naprzeciw konieczności tworzenia nowego 

modelu produkcji i dystrybucji w integrującej się Europie. Wskazano wówczas szereg działań 

konsolidacyjnych podejmowanych w krajach Piętnastki w dzidzinie dystrybucji wyrobów 

finalnych i części zamiennych, jak również produkcji.2 

Tab. 2: Porównanie kosztowe systemów dystrybucji scentralizowanej i zdecentralizowanej – 
przykład modelowy 

Centralizacja: Jeden skład w Rotterdamie 
Decentralizacja: 9 składów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Belgii,  
Szwajcarii, Danii, Włoszech i Hiszpanii 

                                                 
2 Por. Jacques Colin, Polarisation of European Logistical Areas, ECMT, Paris 1996, s. 6-12. 
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                                                                         Koszty w mln USD 
Elementy kosztów System zdecentralizowany System scentralizowany Różnica      
Transport do składów                    4,76                   4,10   -0,66        
Zapasy                    7,65                   4,65   -3,00 
Wynajem składów                    0,33                   0,25   -0,18 
Siła robocza                    0,55                   0,25   -0,30 
Urządzenia                    0,18                   0,06   -0,12 
Transport ze składów                    4,58                   4,84   +0,26 
RAZEM                  18,15                 14,05   -4,10 
Źródło: Opracowanie własne na bazie realnych danych przedstawionych przez prof. Alana 

McKinnona w trakcie wykładu z Zarządzania logistycznego, Herriot-Watt University, 
Edinburg, 15 kwietnia 1996 r 

Konsolidacji takiej najszybciej i najłatwiej dokonać było w systemach dystrybucji części 

zamiennych. Przykładami takich działań centralizujących te systemy była m.in. koncentracja 

przeprowadzona przez firmy: 

 Becton-Dickinson – stworzenie systemu dostaw do wszystkich państaw europejskich z 

dwóch składów w Belgii, 

 Fisher Price – system dostaw do wszystkich państaw europejskich z jednego składu w 

Belgii, 

 Salomon i Electrolux – jeden skład we Francji, 

 Honywell, Eriksson, IBM – jeden skład w Holandii. 

Do ciekawszych przykładów procesu koncentracji składów wyrobów gotowych w Europie 

należały działania podjęte przez firmy: 

 Philips – proces zastępowania  15 składów narodowych przez 3-4 składy regionalne, 

 Whirlpool – redukcja centrów dystrybucji wyrobów gotowych z 15 do 8, 

obsługujacych regiony europejskie w promieniu ok.600 km, 

 Hewlett Packard – stworzenie systemu zaopatrujacego z czterech europejskich 

składów regionalnych  w Amsterdamie, Stuttgarcie, Metzu i Lyonie. 

Stosunkowo najtrudniejszy był proces koncentracji produkcji na obszarze UE. Mimo, iż 

pojedyncze zakłady produkcyjne były w polowie lat dziewięćdziesiatych rzadkościa, to 

jednak można było znaleźć ich przykłady, np.: 

 Johnson’s Europlant koło Rotterdamu, 

 Fisher-Price w Wielkiej Brytanii, 
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 grupa zakładów Ducros-Epices koło Carpentras, 

 zakład montażowy wielkich komputerów IBM w Montpellier, 

 zakład montażowy Eurocopter w Marignanne. 

Tak więc wiodącą tendencją zmian struktur produkcyjnych i dystrybucyjnych w integrującej 

się części Europy stała się centralizacja tych struktur, w szczególności zaś pojawienie się 

modelu scentralizowanego dystrybucji w Europie. Warunkiem takiej konsolidacji była 

budowa systemu, który był w stanie dostarczyc klientom europejskim towary w wymaganym 

przez nich czasie, z reguły w 24-72 godziny. Aby sprostać tym wymogom, centralny 

europejski skład dystrybucyjny musiał być w wielu branżach zlokalizowany w centrum 

wolnego obszaru celnego Piętnastki, który znajdował się na obszarze państw Beneluksu. 

Najpopularniejszymi państwami lokalizacji takich centrów stały się Holandia i Belgia. 

Schemat scentralizowanego systemu dystrybucji z centrum w Holandii/Belgii pokazuje rys. 2. 

Dodać należy, iż ze względu na specyfikę pewnych branż utrzyał się w nich system 

narodowych centrów dystrybucji we wszystkich krajach członkowskich (np. w przemysle 

spozywczym). Pojawiły się także tendencje do tworzenia regionalnych centrów dystrybucji, 

np. dla państw skandynawskich (nieco peryferyjne położenie wielu obszarów tego regionu w 

Europie nie dawało szans realizacji dostaw z europejskiego centrum dystrybucji nawet w 72 

godziny). 

Rys. 2: Możliwość realizacji czasu dostawy wymaganego przez klientów europejskich z ECD 

zlokalizowanego w krajach Beneluksu  
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Rekonfiguracja systemów dystrybucji w Unii Europejskiej po 2004 r.  

Nowa Unia Europejska licząca 25 państw członkowskich, z terytorium i ludnością większymi 

o ok. 25% w stosunku do UE Piętnastki, stanie się największym wolnym rynkiem w świecie 

już w niedalekiej przyszłości. Rozszerzenie UE i liwidacja granic między 25 państwami 

czlonkowskimi musi prowadzić do kolejnej rekonfiguracji europejskich systemów 

dystrybucji. Ze względu na rozszerzanie Unii w kierunku wschodnim, terytorialny i 

ludnościowy punkt grawitacji nowej Unii przesunie się także w tym kierunku i z Beneluksu 

przeniesie się do Niemiec. Niemcy staną się z pewnością wyjątkowo atrakcyjnym miejscem 

lokalizacji europejskich centrów dystrybucji, wzrośnie także atrakcyjność lokalizacji takich 

obiektów w państwach z nimi sasiadujących, w tym także w Polsce. O tym, na ile atrakcyjne 

będą poszczególne państwa członkowskie jako miejsca lokalizacji centrów dystrybucji, 

decyduje szereg czynników, które zostały zestawione w tab. 3. 

Tab. 3: Podstawowe kryteria uwzględniane w procesach wyboru miejsca lokalizacji centrum 
dystrybucji w Europie 

Kryterium decyzji 
lokalizacyjnej 

Kryterium  Stopień znaczenia 
1 = niskie, 
5 = wysokie 

Infrastruktura transportowa Jak dobra jest infrastruktura transportowa 
(kolejowa, drogowa, lotnicza, morska, wodna 
śródlądowa, transportu kombinowanego) w 
każdym państwie? 

                      5 

Płace i dodatki Jakie są koszty siły roboczej w każdym 
państwie? 

5 

Bliskość portów morskich Jak jest powiazany dany kraj z głównymi 
portami morskimi? 

4 

Ogólne środowisko biznesu Jak łatwo jest prowadzić biznes w kazdym 
państwie? 

4 

Bliskość portów lotniczych Jak jest powiazany dany kraj z głównymi 
portami lotniczymi? 

3 

Bliskość węzłów kolejowych Jak jest powiazany dany kraj z głównymi 
węzłami kolejowymi 

3 

Dostępność siły roboczej Jak łatwo jest znaleźć siłę roboczą do nowych 
obiektów? 

3 

Elastyczność siły roboczej Jak łatwo jest dostosować liczbę pracowników 
do zmieniajacych się warunków rynku? 

3 

Bliskość klientów Jak blisko jest dany kraj od głównych skupisk 
ludności w Europie? 

3 

Bliskość dostawców/źródeł dostaw Jak blisko jest dany kraj od głównych obszarów 
przemysłowych w Europie 

3 

Koszty nieruchomości Jakie są globalne koszty nieruchomości?  3 
Bodźce/zachęty do inwestowania Jak wiele bodźców oferuje dany kraj 

potencjalnym inwestorom? 
3 

Podatki Jak duże sa obciążenia podatkowe firm w 
każdym kraju? 

3 

Lokalna znajomość językow 
obcych 

W ilu językach mówią mieszkańcy danego 
kraju? 

2 

Ryzyko kongestii Jakie jest ryzyko kongestii w każdym z państw? 2 
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Infrastruktura publiczna Jak rozwinięte są usługi użyteczności 
publicznej (woda, gaz, elektryczność, sieć 
telefoniczna) w każdym kraju? 

1 

Źródło: EU Enlargement: European Distribution Centres on the move? Implications for European 
Distribution structures resulting from the 2004 EU enlargement, A Cap Gemini Ernst and 
Young production in cooperation with Ernst & Young, Utrecht, September 2003, s. 39-42. 

W wyniku analizy przeprowadzonej przez firmę konsultingowa Cap Gemini, określono 

stopień atrakcyjności obecnych i przyszłych członków UE jako miejsc lokalizacji 

europejskich centrów dystrybucji po 2004 roku (por. tab. 4). Wyniki tych badań potwierdziły, 

iż Niemcy staną się obok Holandii i Belgii najbardziej atrakcyjnym miejscem lokalizacji 

takich obiektów. To właśnie te trzy państwa będą głównymi kandydatami do ulokowania na 

ich obszarze centrów europejskich, jak również - biorąc pod uwagę rosnącą atrakcyjność 

Europy – światowych. Cieszyć musi wysoka ocena Polski, której centralne położenie, ale 

także potencjał ludnościowy i gospodarczy oraz perspektywy rozwoju w przyszłości,  

powinno przyciągnąć wiele centrów, szczególnie regionalnych. 

Tab. 4: Stopień atrakcyjność obecnych i przyszłych państw-członków UE jako miejsca 
lokalizacji nowych centrów dystrybucji 

Najwyższy Wysoki Średni  Niski 
Belgia Bułgaria Estonia Austria 
Holandia  Czechy Finlandia Cypr 
Niemcy Dania Hiszpania Grecja 
 Francja Litwa Malta 
 Irlandia Łotwa Portugalia 
 Luksemburg Słowacja Rumunia  
 Polska Włochy Słowania 
 Węgry  Szwecja 
 Wielka Brytania  Turcja 
Źródło: EU Enlargement: European Distribution Centres on the move? Implications for European 

Distribution structures resulting from the 2004 EU enlargement, A Cap Gemini Ernst and 
Young production in cooperation with Ernst & Young, Utrecht, September 2003, s. 36. 

W związku z tym, iż nowa UE rozrośnie się terytorialnie, a jednocześnie trzeba brać pod 

uwagę przy konfiguracji nowych systemów dystrybucji m.in. problemy kongestii 

transportowej, modelem, który powinien zyskiwać na znaczeniu będzie struktura bazująca na  

kilku centrach regionalnych w Europie, np. dla Wielkiej Brytanii i Irlandii, Europy Północnej, 

Europy Południowej, Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniego Wybrzeża Morza 

Śródziemnego. (por. rys. 3). 
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Rys. 2: Koncepcja europejskich struktur dystrybucyjnych uwzględniajaca pięć regionalnych 
centrów dystrybucji 

W układzie regionalnych centrów dystrybucji pojawiają się kraje szczególnie predestynowane 

do przejmowania roli miejsc lokalizacji takich obiektów (por. tab. 4). Niewątpliwie Polska 

jest państwem, które jest postrzegane jako bardzo atrakcyjne miejsce lokalizacji regionalnego 

centrum dystrybucji – obok Niemiec, Węgier i Czech - na Europę Środkowo-Wschodnią. 

Tab. 4: Stopień atrakcyjności państw europejskich jako miejsca lokalizacji regionalnego 
centrum dystybucji po 2004 roku 

Europa Północna Europa Południowa Europa- Środkowo 
Wschodnia 

1. Dania 1. Francja 1. Niemcy 
2. Litwa 2. Włochy 2. Polska 
3. Łotwa 3. Hiszpania 3. Węgry 
4. Finlandia 4. Portugalia 4. Czechy 
5. Estonia  5. Bułgaria 
6. Szwecja  6. Słowacja 
  7. Rumunia 
  8. Austria 
  9. Słowenia  

Źródło: EU Enlargement: European Distribution Centres on the move? Implications for European 
Distribution structures resulting from the 2004 EU enlargement, A Cap Gemini Ernst and 
Young production in cooperation with Ernst & Young, Utrecht, September 2003, s. 39-42. 

Przy pozytywnej ocenie Polski jako potencjalnego miejsca lokalizacji centrum dystrybucji nie 

należy jednak zapominać o słabych stronach naszego kraju. Niektóre z badań staraja się 

wykazać, iż nalezymy do grupy państw, które charakteryzuja się niskimi wskaźnikami tzw. 
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klimatu logistycznego, który może mieć decydujace znaczenie przy podejmowaniu decyzji 

lokalizacyjnych (por. tab. 5). 

Tab. 5: Wskaźniki klimatu logistycznego dla państw EŚW – przyszłych członków UE 
Państwo i miejsce 
w rankingu 

PKB na głowę 
mieszkańca 

w 1999 r. 

Wskaźnik wolności 
gospodarczej 

(1 do 10) 

Wskaźnik korupcji 
(1 do 10) 

Wskażnik klimatu 
logistycznego w % 

 2. Holandia 24.320 USD 8,39 8,9 100% 
26. Litwa 2.630 USD 4,1 4,1 71% 
28. Estonia 3.480 USD 5,7 5,7 63% 
30. Łotwa 2.470 USD 3,4 3,4 57% 
32. Słowacja 3.590 USD 3,5 3,5 50% 
36. Węgry 4.650 USD 5,2 5,2 43% 
40. Czechy 5.060 USD 4,3 4,3 38% 
49. Słowenia 9.890 USD 5,5 5,5 29% 
52. Polska 3.960 USD 4,1 4,1 25% 
54. Bułgaria 1.380 USD 3,5 3,5 25% 
64. Rumunia 1.520 USD 2,9 2,9 20% 

Źródło: Compass Eastwards. Assessing the Impacts of EU Enlargement on Pan-European Supply 
Chains, Logistics Topics Report, Number 3, October 2003, HIDC, Zoetermeer, s. 39. 

Uwagi końcowe 

Przyjęcie dziesięciu nowych członków do Unii Europejskiej w 2004 r powinno wywrzeć 

daleko idące zmiany w europejskich systemach logistyczno-dystrybucyjnych. Do 

podstawowych z tych zmian należeć będzie niewatpliwie przesuwanie światowych funkcji 

centrów dystrybucji – także globalnych zakładów produkcyjnych – na obszar UE, jak również 

przesuwanie funkcji europejskich centrów dystrybucji w kierunku wschodnim. 

Rekonfiguracja europejskich struktur dystrybucyjnych powinny stanowić wielka szansę dla 

części członków Unii Europejskiej (Niemcy, Polska, Weęgry, Czechy, Litwa czy Łotwa) oraz 

zagrożenie utraty dotychczasowej pozycji w tych strukturach (Austria, Finlandia, jak również 

w pewnym stopniu Holandia i Belgia). 

Warto jest dodać, iż rozszerzanie UE o kolejnych członków w przyszłości, szcególnie o 

państwa byłego Związku Radzieckiego, stanowiłoby dla Polski trend wzmacniajacy jej 

pozycję jako miejsca lokalizacji europejskich i regionalnych centrów dystrybucji. Taki rozwój 

UE oznaczałby przesuwanie granic Unii na Wschód, a jednocześnie terytorialnego i 

ludnościowego punktu grawitacyjnego Europy w stronę Polski. Powinny przy tym pojawić się 

tendencje wzmacniajace Polske jako miejsce takiej lokalizacji (m.in. rozwój gospodarczy, 

poprawa infrastruktury transportowej i klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej), 

ale mogą także wystapić czynniki nire sprzyjajace takim decyzjom lokalizacyjnym (np. 

wzrost kosztów siły roboczej). Skonkludować można, iż Polska ze względu na swoje 
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doskonałe położenie geopolityczne w Europie będzie miała szanse wzmacniać swoją pozycję 

jako atrakcyjnego miejsca lokalizacji europejskich centrów dystrybucji, acz będzie musiała 

stale czynić kroki na rzecz wychodzenia naprzeciw zmieniającym się potrzebom firm 

rekonfigurujących swe systemy dystrybuyjne i prowadzić aktywna politykę przyciagania 

takich centrów do naszego kraju. 

 


