
214 Marzena LemanowiczSTOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l  tom  XI  l  zeszyt  3

Marzena Lemanowicz

Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ZARZ¥DZANIE £AÑCUCHAMI DOSTAW W DOBIE GLOBALIZACJI

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE ERA OF GLOBALISATION

S³owa kluczowe:   dystrybucja, ³añcuch dostaw, zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw,  procesy
biznesowe, globalizacja
Key words: distribution, supply chain, supply chain management, business processes,
globalization

Synopsis. Omówiono koncepcjê zarz¹dzania ³añcuchami dostaw. Przedstawiono podstawowe definicje z tego
zakresu oraz uwarunkowania powstania zarz¹dzania ³añcuchem dostaw. Wskazano na potrzeby rynku i koniecz-
no�æ dostarczania najwy¿szej warto�ci dla klienta przy mo¿liwie niskich kosztach ca³ego ³añcucha jako jedn¹ z
podstawowych przyczyn powstania zarz¹dzania ³añcuchem dostaw. Zwrócono równie¿ uwagê na konieczno�æ
podej�cia procesowego w zarz¹dzaniu ³añcuchami i identyfikacji procesów, które powinny byæ wspólnie zarz¹dza-
ne. Ponadto, omówiono zagro¿enia jakie pojawiaj¹ siê w ³añcuchach dostaw w dobie globalizacji.  Przyczyn¹ tych
zagro¿eñ jest mo¿liwo�æ rozci¹gania ³añcuchów dostaw, a tak¿e stosowania narzêdzi biznesowych, które zwiêk-
szaj¹ zale¿no�ci pomiêdzy firmami.

Wstêp
W dobie globalizacji przedsiêbiorstwa chc¹c zdobyæ pozycjê na rynku i utrzymaæ przewagê

konkurencyjn¹ nad rywalami, musz¹ szybko reagowaæ na potrzeby rynku, oferowaæ wysokiej
jako�ci produkt  po konkurencyjnych cenach. Wszystko to przyczynia siê do tworzenia warto�ci
dla klienta. Wspó³czesne przedsiêbiorstwa poszukuj¹ nieustannie sposobów, metod i technik za-
rz¹dzania, które pozwol¹ im osi¹gn¹æ te cele. Jedn¹ z takich koncepcji jest wprowadzenie zarz¹dza-
nia ³añcuchem dostaw, które oznacza zarz¹dzanie stosunkami z dostawcami i odbiorcami oraz
klientami w celu dostarczenia najwy¿szej warto�ci dla klienta przy ni¿szych kosztach ca³ego ³añcu-
cha. Jest to sytuacja, w której w¹sko pojmowany interes jednego ogniwa musi zostaæ skonfronto-
wany z korzy�ciami dla ca³ego ³añcucha.

Przez wiele lat przedsiêbiorstwa postrzega³y siebie jako jednostki dzia³aj¹ce obok siebie i kon-
kuruj¹ce ze sob¹. Czêsto bywa³o tak, ¿e na rynku udawa³o siê przetrwaæ tylko najsilniejszym.
Równie¿ wspó³cze�nie, wiele firm poszukuje poprawy w³asnej rentowno�ci kosztem przedsiêbiorstw,
z którymi wspó³pracuje.  Jednak¿e takie dzia³anie, które polega na przerzucaniu kosztów na innych
partnerów w ³añcuchu nie przyczynia siê do poprawy konkurencyjno�ci.  W efekcie wszystkie
koszty wygenerowane przez uczestników ³añcucha zostan¹ w momencie dotarcia produktu na
rynek uwidocznione w cenie produktu, jak¹ musi zap³aciæ konsument. Taka koncepcja dzia³ania
pozostaje w opozycji do koncepcji zarz¹dzania ³añcuchem dostaw.

Etapy tworzenia zintegrowanego zarz¹dzania ³añcuchem dostaw
Potrzeby rynku spowodowa³y konieczno�æ ewolucji procesów w kanale dystrybucji w kierunku

zarz¹dzania ³añcuchem dostaw. Genezê tworzenia zintegrowanego zarz¹dzania ³añcuchem dostaw w
gospodarce �wiatowej nale¿y wyprowadzaæ z lat 50.  By³ to okres, kiedy w przedsiêbiorstwach
oddzielnie rozwi¹zywano zadania w aspekcie zakupu materia³ów, magazynowania, organizacji dys-
trybucji itp. Generalnie realizacja zadañ logistycznych rozbita by³a pomiêdzy ró¿ne funkcje przedsiê-
biorstwa. W latach 60-70. nastêpowa³o stopniowe integrowanie rozproszonych funkcji logistycz-
nych w jeden dzia³, który w sposób scentralizowany zarz¹dza³ zadaniami logistycznymi
przedsiêbiorstwa. Lata 80. to okres pocz¹tków budowy ³añcuchów logistycznych. Przedsiêbiorstwa
zaczê³y rozbudowywaæ swoje kontakty z dostawcami i nabywcami przez ³¹czenie operacji wewn¹trz i
na zewn¹trz firmy w jeden ³añcuch dostaw, zarz¹dzany przy u¿yciu systemów komputerowych. Lata



215Zarz¹dzanie ³añcuchami dostaw w dobie globalizacji

90. to etap budowy i zarz¹dzania zintegrowanymi  ³añcuchami dostaw.  Pozwoli³o to na kompleksow¹
obs³ugê klienta, redukcjê ca³kowitych kosztów wzd³u¿ ³añcucha dostaw, tworzenie warto�ci dodanej
dla konsumenta. Pocz¹tek XXI wieku to okres zastosowania Internetu do realizacji koncepcji zarz¹-
dzania ³añcuchami dostaw. Mo¿liwe sta³o siê wykorzystanie technologii informacyjnych w sieci,
przez tworzenie du¿ych, tanich w eksploatacji baz danych, szybkich metod przekazu informacji. Mo¿-
liwo�æ komunikacji z u¿yciem Internetu tworzy sieæ powi¹zañ, w której odbywaj¹ siê transakcje
biznesowe. Na nowo zosta³y sformu³owane relacje z dostawcami (ang. Supplier Relationship Mana-
gement SRM) i z odbiorcami (ang. Customer Relationship Management CRM) [Szymanowski 2006].

W tabeli 1 przedstawiono porównanie tradycyjnego zarz¹dzania logistycznego z zarz¹dzaniem
³añcuchem dostaw.
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Stosowanie koncepcji zarz¹dzania ³añcuchem dostaw wymaga przyjêcia przez przedsiêbior-
stwo dwóch podstawowych zasad:
1. Firma nie jest w stanie samodzielnie tworzyæ i dostarczaæ klientowi warto�æ, gdy¿ ka¿de przed-

siêbiorstwo posiada kluczowe kompetencje jedynie w pewnym obszarze i to na nim powinno
skupiæ siê w swej dzia³alno�ci. Te sfery dzia³añ, które wykraczaj¹ poza jego kompetencje powin-
ny byæ przekazane partnerowi, który specjalizuje siê w tej dzia³alno�ci.

2. Kooperanci firmy powinni staæ siê jej partnerami,  jednak¿e czêsto przedsiêbiorstwo stara siê
traktowaæ ich jako wrogów [Baraniecka, Rodawski 2005].

Pojêcie zarz¹dzania ³añcuchem dostaw
We wspó³czesnej literaturze z zakresu zarz¹dzania istnieje wiele definicji zarz¹dzania ³añcuchem

dostaw.  W literaturze przedmiotu termin ten pojawi³ siê po raz pierwszy w 1982 roku i pocz¹tkowo
by³ zwi¹zany z redukcj¹ zapasów wewn¹trz przedsiêbiorstwa oraz wspó³pracuj¹cych firm. Twórca-
mi tego pojêcia byli Oliver i Weber. Jedn¹ z pierwszych definicji zarz¹dzania ³añcuchami dostaw w
aspekcie logistycznym by³a definicja opracowana przez Stevensa [Witkowski 2003]. W tabeli 2
przedstawiono najbardziej znane definicje zarz¹dzania ³añcuchem dostaw i ich autorów.

Analiza ró¿nych definicji i teorii z zakresu zarz¹dzania ³añcuchami dostaw pozwala stworzyæ
zestaw cech, na których musi opieraæ siê ³añcuch dostaw. Do cech tych mo¿emy zaliczyæ m.in.
[Szymanowski 2006]:
� orientacjê procesow¹, która traktuje dzia³ania i przep³ywy w ³añcuchu jako procesy; proces to

najogólniej rzecz ujmuj¹c  kontrolowany ci¹g dzia³añ i zbiór zasobów konieczny do przetworze-
nia okre�lonego stanu wej�ciowego w po¿¹dany stan wyj�ciowy,

� partnerstwo rozumiane jako osi¹ganie korzy�ci ze stosunków gospodarczych pomiêdzy jego
uczestnikami; partnerstwo strategiczne w ³añcuchu dostaw polega na tworzeniu zasad d³ugo-
terminowej wspó³pracy pomiêdzy jego uczestnikami,

� wspó³dzia³anie strategiczne obejmuj¹ce: planowanie strategiczne i realizacjê strategii marketin-
gowo-logistycznej w zakresie relacji popytu do sprzeda¿y; z  inicjatywy wielkich sieci handlo-
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wych, przy uczestnictwie producentów ¿ywno�ci powsta³a na pocz¹tku lat 90.  koncepcja ECR
(ang. Efficient Consumer Responce) � ³añcucha dostaw zorientowanego na klienta, która s³u¿y
lepszemu zaspokajaniu potrzeb, wzrostowi sprzeda¿y i obni¿ce kosztów,

� przywództwo, czyli okre�lenie roli koordynatora przep³ywów surowców, informacji, finansów;
obecnie takim dominuj¹cym ogniwem staj¹ siê centra dystrybucyjne,

� dzielenie siê korzy�ciami i ryzykiem powsta³ymi w wyniku podejmowania wspólnych przedsiêwziêæ,
� jawno�æ i zaufanie wymagane podczas udostêpniania uczestnikom ³añcucha dostaw danych

dotycz¹cych popytu, prognoz, sprzeda¿y, harmonogramów produkcji itp.

Identyfikacja procesów w zarz¹dzaniu ³añcuchem dostaw
Zgodnie z klasyczn¹ koncepcj¹, przedsiêbiorstwo jest postrzegane jako zbiór ró¿nych funkcji

(marketing, kadry, dzia³ badawczy, sprzeda¿), w których w separacji realizowane s¹ cz¹stkowe
zadania przydzielone do konkretnego dzia³u. Osoby zatrudnione w tych komórkach czêsto trac¹
spojrzenie na firmê jako ca³o�æ i postrzegaj¹ przedsiêbiorstwo przez pryzmat wykonywanych w
danym dziale czynno�ci. We wspó³czesnej gospodarce konieczne jest, aby firmê postrzegaæ przez
pryzmat zachodz¹cych w niej procesów. Powoduje to powstanie dynamicznego obrazu zmian
zachodz¹cych w firmie, a pracownik wykracza poza funkcjonalny uk³ad struktur.  Zarz¹dzanie
procesami oparte jest na wielu priorytetach, jednak¿e najwa¿niejszym jest tworzenie warto�ci dla
klientów (zarówno zewnêtrznych,
jak i wewnêtrznych).  Przyjmuj¹c
podej�cie procesowe w zarz¹dza-
niu ³añcuchem dostaw, nale¿y w
pierwszej kolejno�ci zidentyfiko-
waæ procesy wchodz¹ce w jego
sk³ad, a wiêc uczestnicy ³añcucha
musz¹ zdefiniowaæ zestaw uniwer-
salnych procesów, które bêd¹
wspólnie zarz¹dzane. Przyk³ady
procesów w ³añcuchu dostaw
przedstawiono na rysunku 1.

Wszystkie procesy powinny
byæ zarz¹dzane zgodnie ze strate-
gi¹ biznesow¹ danej organizacji i
ca³ego ³añcucha. Przedsiêbior-
stwo powinno koncentrowaæ siê
na tych procesach, które deter-
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Rysunek 1. Przyk³ady procesów w ³añcuchu dostaw
�ród³o: Baraniecka, Rodawski 2005, Cooper, Lambert 1997.
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minuj¹ jego konkurencyjno�æ i s¹ �ród³em warto�ci dodanej.

Zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw a globalizacja
Wspó³cze�nie ³añcuchom dostaw towarzyszy du¿e ryzyko. Przyczyn tego zjawiska mo¿na do-

patrywaæ siê w postêpuj¹cej globalizacji, która sprzyja rozci¹ganiu  ³añcuchów dostaw, a tak¿e
stosowaniu narzêdzi biznesowych, które zwiêkszaj¹ zale¿no�ci miêdzy organizacjami. Dziêki proce-
som globalizacji i swobodnemu przep³ywowi towarów, osób, kapita³u, produkt jednej firmy mo¿e w
ka¿dej chwili dotrzeæ na ka¿dy rynek na �wiecie. Dziêki niej jest równie¿ mo¿liwe przenoszenie
procesu produkcyjnego w dowolne miejsce na �wiecie. Niestety taka sytuacja powoduje wzrost
ryzyka, a stopieñ komplikacji sieci zale¿no�ci miêdzy poszczególnymi uczestnikami ³añcucha jest
bardzo du¿y. Mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ we wspó³czesnym �wiecie ³añcuchy dostaw s¹ coraz bar-
dziej wydajne, ale jednocze�nie nara¿one na powstanie b³êdów i zak³óceñ.  Praktycznie ka¿da
decyzja firmy o rozszerzeniu jej zasiêgu powoduje wzrost skomplikowania ³añcucha dostaw. Do
najwa¿niejszych zagro¿eñ w ³añcuchach dostaw w dobie globalizacji mo¿emy zaliczyæ:
� zak³ócenia � to ryzyko dotyczy g³ównie przep³ywów towarowych w ramach ³añcuchów dostaw

i zagwarantowania tych dostaw; mimo ¿e wystêpuje rzadko, jest trudne do przewidzenia, co
powoduje, ¿e mo¿e skutkowaæ powa¿nymi konsekwencjami,

� opó�nienia � na ogó³ wystêpuj¹, gdy dostawca nie reaguje dostatecznie szybko na zmiany
zapotrzebowania na towar; powodem opó�nieñ mo¿e byæ niska jako�æ procesów i pomy³ki
dostawcy lub problemy transportowe,

� b³êdne prognozy � z³e oszacowanie prognoz mo¿e spowodowaæ niebezpieczne odstêpstwa
planowanej produkcji w stosunku do popytu; je�li z³a prognoza spowoduje, ¿e wyprodukowa-
nych towarów bêdzie zbyt ma³o, firma straci szansê na osi¹gniêcie wiêkszego zysku; zbyt du¿a
produkcja to nieprzewidziany koszt utrzymania zapasów,

� rosn¹ce koszty surowców i komponentów � ryzyko to wi¹¿e siê z trudnym do przewidzenia
wzrostem kosztów, spowodowanym, np. wahaniami kursów walut lub podwy¿szeniem cen
przez dostawców,

� niepewno�æ otrzymania nale¿no�ci � jedno z najpowa¿niejszych zagro¿eñ nêkaj¹cych polskie
firmy,

� nieodpowiednie wielko�ci zapasów � na ryzyko zwi¹zane z zapasami sk³adaj¹ siê trzy czynniki:
warto�æ produktu, tempo jego moralnego starzenia siê (zwi¹zane z szybkimi zmianami techno-
logicznymi powoduj¹cymi, ¿e w pe³ni sprawny sprzêt nie spe³nia obowi¹zuj¹cych standardów)
oraz niepewno�æ popytu i poda¿y; utrzymywanie du¿ych zapasów towarów warto�ciowych
lub o krótkim cyklu ¿ycia mo¿e byæ bardzo kosztowne. niestety, ustalenie optymalnego stanu
zapasów jest bardzo trudne,

� nieadekwatne moce produkcyjne � ryzyko niedostatecznych lub nadmiernych mocy wytwór-
czych bierze siê z tego, ¿e firma, chc¹c dostosowaæ siê do aktualnych potrzeb rynkowych,
potrzebuje czasu; utrzymywanie zak³adów, które nie pracuj¹ zgodnie z potencjalnymi mo¿liwo-
�ciami lub zapotrzebowaniem, jest zawsze bardzo kosztowne,

� utrata w³asno�ci intelektualnej � to ryzyko jest zwi¹zane z globalizacj¹ ³añcuchów dostaw
(wej�cie na rynki, które nie podlegaj¹ odpowiedniej ochronie prawnej warto�ci intelektualnej)
i wzrostem wykorzystywania outsourcingu; korzystanie wielu konkurencyjnych firm z us³ug
tych samych outsourcerów potêguje niebezpieczeñstwo utraty unikalnego know-how, odpo-
wiedzialnego za sukces rynkowy firmy,

� awarie systemów informatycznych � jedno z nieuniknionych ryzyk w dobie powszechnej infor-
matyzacji � im wiêkszy poziom wykorzystania informatyki do zarz¹dzania ³añcuchem dostaw,
tym wiêksze niebezpieczeñstwo wyst¹pienia b³êdu lub awarii, która spowoduje zak³ócenia
ca³ego procesu.

Podsumowanie
W przesz³o�ci bardzo czêsto relacje z dostawcami oraz odbiorcami nacechowane by³y wza-

jemn¹ niechêci¹. Wspó³cze�nie nadal wiele firm szuka mo¿liwo�ci poprawy swojej rentowno�ci
kosztem  partnerów w ³añcuchu dostaw. Jednak¿e coraz wiêcej jest firm, które maj¹ pe³n¹ �wiado-
mo�æ nieskuteczno�ci takiego podej�cia i poszukuj¹ rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych poprawê konku-
rencyjno�ci ca³ego ³añcucha dostaw. Pomocna w tym wzglêdzie jest koncepcja zarz¹dzania ³añcu-
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chem dostaw. Oparta jest ona na wspó³pracy, zaufaniu w�ród partnerów, a tak¿e na przekonaniu, ¿e
w³a�ciwie zarz¹dzana �ca³o�æ mo¿e byæ wiêksza od sumy jej poszczególnych elementów�. Aby
skutecznie konkurowaæ niezbêdne jest przekszta³cenie firmy w organizacjê zorientowan¹ na zarz¹-
dzanie ca³ym ³añcuchem dostaw, w którym uczestniczy. Oznacza to, ¿e w firmie musi nast¹piæ
przemiana, w wyniku której koncentruje siê ona na procesach, nie na funkcjach.  Dodatkowo
wystêpuje tendencja do koncentrowania siê przedsiêbiorstw na swoich kluczowych umiejêtno-
�ciach i zlecania pozosta³ych czynno�ci firmom trzecim (outsourcing).  Wszystkie te dzia³ania s¹
pozytywne i przyczyniaj¹ siê do poprawy rentowno�ci firmy i ca³ego ³añcucha. Jednak¿e w dobie
globalizacji i sytuacji kryzysu gospodarczego nale¿y byæ �wiadomym zagro¿eñ, które wynikaj¹ ze
stosowania narzêdzi biznesowych, które zwiêkszaj¹ zale¿no�ci pomiêdzy firmami.
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Summary
The article presents the concept of supply chain management. There were presented basic definitions in this

field as well as determinants of supply chain management creation. The attention was focused also on market
needs and necessity of providing the highest value for a consumer at the time of possible low costs of the entire
chain as one of presented cause of supply chain management creation. It was also stressed that it is essential to
implement process approach in chain management and processes identification, which should be managed
together. Moreover, there was a description of threats which occur in supply chains in the era of globalisation.
One of them can be possibility of supply chain spreading as well as use of such business instruments which
increase relationships between firms
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