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Z A R Z Ą D Z A N I E  | Logistics Manager

Teza tego artykułu ma charakter ostrzegawczy. Twierdzę, 
że zanim będziemy gotowi wejść w świat turkusu, mamy 
przed sobą bardzo konkretne zmiany do przeprowadze-
nia. Te zmiany nie wprowadzą nas w świat holistyczny, 
ale jedynie w „jutro”, aby „pojutrze” było osiągalne – czyli 
najwcześniej jak można. Jednocześnie, jest wiele symp-
tomów nadchodzącego świata turkusowego. Zbyt wiele 
i są zbyt silne, aby kwestionować nadejście ogromnego 
mentalnego skoku ludzkości.

CZY UJARZMIAĆ 
TURKUSOWĄ 
FALĘ?

CZY UJARZMIAĆ 
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FALĘ?
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k r z y s z t o f  S A R N E C K I

n a  p o c z ą t k u  L A T  9 0 . świat 
podbijała idea RE-INŻYNIERII (ang. reengine-
ering). Orędownicy tego tematu głosili „jedyną 
słuszną” uniwersalność i skuteczność w obszarze 
zarządzania firmą. Co się okazało parę lat później? 
Generalnie koncept odrzucono, jako niepraktyczny 
– jednocześnie wyciągnięto z niego pewne sensow-
ne elementy. Dużo krzyku – ale mały, choć konkret-
ny krok w rozwoju narzędzi zarządczych.

W połowie wspomnianej dekady świat logistyki 
i zarządzania zdominował koncept JIT (ang. just in 
time). W dużym skrócie, była to inżynieria dostaw 
bez potrzeby istnienia magazynów. Rzucono się do 
jej implementacji i… wiele firm na świecie narobiło 
masę „głupot”, ponosząc straty wdrożeniowe i czę-
sto te związane z wycofywaniem się „na poprzednie 
pozycje”. Po kilku latach zorientowano się, że „ide-
alne” JIT nie istnieje, muszą tu i ówdzie istnieć ma-
gazyny „pośrednie”, czyli, trzeba spokojnie, zdro-
worozsądkowo stosować nową wiedzę i narzędzia. 
Ponownie nastąpił krok do przodu.

Pierwsze dziesięć lat XXI w. to „królowanie” NLP 
– objawienie nauki, które miało zrewolucjonizować 
komunikację, szczególnie sprzedażową. Nic takie-
go się nie stało… Oczywiście, trend i wiedza z nim 
związane wniosły wiele pozytywów u chcących ko-
munikować się lepiej. Jednocześnie bezkrytycznie 
wdrażane NLP, „hurtem” i na „hurra”, spowodowa-
ło wiele wypaczeń. Tłumy handlowców i menedże-
rów, nakręcanych „niesamowitą nowością” skupiło 
się na czymś, co… jest (i od lat było w krajach o wy-
sokiej konkurencyjności) istotną, praktyczną – ale 

tylko „cząstką” skutecznej narzędziowni menedże-
rów, sprzedawców i oczywiście negocjatorów.

W ostatnich pięciu latach „króluje” COACHING 
– kolejne objawienie! Można odnieść wrażenie, 
że „coachów” jest więcej, niż tych, którzy z tej sztu-
ki wsparcia mogą korzystać! Dwumiesięczny kurs, 
certyfikat i mogę doradzać tym, którzy przez ostat-
nie 10, 20 lat budowali firmy lub nimi zarządzali. 
A jak jest z tym coachingiem, patrząc spokojnie, 
z dojrzałym dystansem menedżerskim? Analogicz-
nie jak we wcześniejszych przykładach. Coaching to 
bardzo pozytywne podejście do rozwijania ludzi, to 
dobre narzędzie zarządcze – szczególnie w związku 
z dynamicznymi zmianami pokoleniowymi. Jedno-
cześnie istniejące na świecie od lat (i wieków – np. 
coachem był na pewno Sokrates ☺) i znane zawo-
dowym menedżerom, choćby jako fundament tzw. 
trzeciego poziomu delegowania – niestety, właści-
wie nieznanego w Europie.

Teraz przyszedł czas na TURKUS, a właściwie 
na ORGANIZACJE TURKUSOWE. Można za-
uważyć, że ten temat odbierany jest przez społecz-
ność przedsiębiorców najczęściej jak nowy „powiew 
mody” biznesowej, temat „na fali”. W Polsce, orę-
downikiem i częstym prezenterem tej nowości jest 
profesor Blikle, który na ten temat wydał także kil-
ka publikacji. O Turkusowych Firmach się mówi, 
pisze, to teraz częsty temat artykułów. Jednak, już 
ze wstępu można wywnioskować, że teza, którą 
za chwilę postawię nie będzie turkusu traktować 
z takim entuzjazmem, jak zauważany jest w „biz-
nesowym eterze”. I rzeczywiście. Zagrożenia, które 
czekają na „entuzjastów stosowania bez przygoto-
wania” są, niestety, ogromne! Zanim jednak posta-
wię tezę, dwa słowa na temat turkusu.

CO TO JEST ORGANIZACJA TURKUSOWA?

Osobą, która uważana jest za „ojca” pojęcia tur-
kusu jest Frederic Laloux, który w swojej publika-
cji z 2016 r. pt. „Pracować inaczej” zaprezentował 
koncept Turkusowej Organizacji. Dokonał on do-
głębnej analizy dotychczasowych stylów i trendów 
w zarządzaniu. Jego punktem wyjściowym było po-
szukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy ze względu 
na tak szybko zmieniający się świat ludzkość jest 
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w stanie stworzyć organizacje wolne od patologii, 
które z dużą częstotliwością pojawiają się w miej-
scach pracy? Założył on, co jest bardzo logiczne, 
że trzeba szukać takiego modelu zarządzania, który 
stymulowałby do sprawnego działania i nie powo-
dował pojawiania się i nasilania zagrożeń psycho-
społecznych. Laloux zastosował następujący zabieg: 
przyporządkował istniejące na rynku style zarzą-
dzania do etapów rozwoju ludzkiej świadomości. 
O co tu chodzi?

W latach 50. XX-go wieku amerykański psycho-
log Clare W. Graves stworzył teorię Spirali Roz-
woju rozwiniętą później m.in. przez Don’a Beck’a, 
Chris’a Cowan’a i Ken’a Wilber’a. Głosi ona, że na-
tura ludzka ciągle się rozwija, dzięki czemu ludzie 
są w stanie, reagując na też zmienne otoczenie, do-
stosować się do niego, tworząc modele działania 
pozwalające im rozwiązywać nowe problemy. Każ-
dy nowy model świata (jeden z poziomów Spirali) 
transformuje i obejmuje poprzedni. Opisane zosta-
ły kolejne poziomy rozwoju. Użyto do tego tzw. me-
mów (ang. meme) – systemów podstawowych war-
tości (poglądów, tradycji, przekonań), przez które 
jest postrzegany świat. Co bardzo ciekawe, dają się 
one zastosować zarówno do całych kultur, jak i do 
pojedynczego człowieka. Ujmując to prosto: ludz-
kość rozwija się „wchodząc” na kolejne poziomy, 
jednocześnie każdy człowiek – gdy rodzi się – także 
przechodzi taką samą drogę, rozwijając się od naj-
niższego poziomu, na którym jest po narodzeniu, 
z możliwością wzniesienia się do tak wysokiego, 
jaki reprezentuje kultura, środowisko, w którym 
żyje. Model ten używa pojęcia spirali, ponieważ 
każdy kolejny poziom rozwoju człowieka lub całego 
społeczeństwa zawiera wszystkie jego poprzednie 
(rys.1).

Laloux w swojej pracy wskazał, że w dzisiejszym 
świecie istnieją organizacje 

• CZERWONE (oparte na hierarchicznej władzy 
i strachu, działające nieplanowo) - np. gangi uliczne, 
mafia – opisał ich metaforą „wataha wilków”,
• BURSZTYNOWE (w spirali Gravesa to kolor 
niebieski) - (zcentralizowane, sformalizowane, hie-
rarchiczne, stabilne, z długodystansowym spojrze-
niem, oparte na procedurach i procesach) np. woj-

sko, kościół katolicki, większość agencji rządowych 
– z metaforą „armia”,
• POMARAŃCZOWE - (konkurujące, nastawione 
na zysk, szukające przewagi dzięki innowacjom, na-
stawione na cele oraz w których rządzą kwestie me-
rytoryczne) np. międzynarodowe korporacje, duże 
zorganizowane firmy – z metaforą „maszyna”,
• ZIELONE (ważne są relacje międzyludzkie, samo-
realizacja, motywowanie pracowników, orientacja 
na zadowolenie klienta, kultura wartości, silne de-
legowanie decyzyjności) np. organizacje napędzane 
kulturą, młode firmy, spółdzielnie.

W jego modelu pominięty został poziom żółty ze 
spirali Gravesa (do czego odniosę się później). Wła-
śnie po ZIELONYM zaproponował ORGANIZA-
CJĘ TURKUSOWĄ. Cechują ją: praca zespołowa 
bez wpływu na nią hierarchii stanowisk, skupienie 
się na budowaniu zaufania i partnerstwa w każdym 
aspekcie działania, dzięki czemu osiąga się elastycz-
ność w obliczu zmian oraz „antykruchość” (ang. 
antifragility), którą należy rozumieć jako umiejęt-
ność dostosowania się do nawet nagłych sytuacji, 
szybkich zmian w każdym kierunku i aspekcie. 
Charakteryzuje ją samozarządzanie, osiąganie nie 

Rys.  1.  Spirala Rozwoju wg Clare W. Gravesa

TURKUS
Perspektywa 

Globalna

ŻÓŁTY
Swobodny 
Przepływ

ZIELONY
Więzi Międzyludzkie

POMARAŃCZ
Dążenie do Celu

NIEBIESKI
Siła Prawdy

CZERWONY
Wszechmocni Bogowie

PURPURA
Duchy Przodków

BEŻ
Przetrwanie



 Logistics Manager

14

tylko równowagi, ale pełni życia, czyli możność by-
cia autentycznym w każdym wymiarze codzienno-
ści. Inspiracją ludzi w takiej organizacji jest świado-
mość ewolucyjnego celu, czyli takiego, który nie jest 
z góry narzucony, ale zmienia się zgodnie z „płyn-
ną”, gdyż nieprzewidywalną rzeczywistością. Cele 
organizacji nie kolidują, ba, są spójne z celami jed-
nostek. Ta „symbioza celów” wynika z obserwacji 
i „wczuwania się” w to, co się wydarza. Konkuro-
wanie rynkowe oraz współzawodnictwo przestaje 
być motorem działania odpowiednio organizacji 
i jednostek. Dominuje świadomość współistnie-
nia i dążenie do dobrego życia w każdym wymia-
rze. Metaforą Laloux dla takiej organizacji stał się 
„żywy organizm”. Wystarczy? Zrozumiałe? Znane? 
Znajdujemy przykłady takich organizacji w naszej 
codzienności? Nie za bardzo, prawda? 

Dodam jeszcze jeden element. Otóż to, co zamiesz-
czone jest w powyższym opisie firmy turkusowej 
definiuje po części NAJWAŻNIEJSZĄ CECHĘ tego 
poziomu rozwoju – jego HOLISTYCZNY charak-
ter.  Jeżeli, szanowny Czytelniku, czujesz pewien ro-
dzaj dyskomfortu w „rozumieniu” co Laloux miał 
na myśli, to… znaczy, że jesteś – z góry proszę o wy-
baczenie mi kolokwializmu – NORMALNY. Na-
wet, jeżeli pojęcia i zjawiska opisane powyżej są dla 
Ciebie zrozumiałe w sensie logicznym, pojęciowym, 
to szansa, że doświadczyłeś takiego świata, organi-
zmu, jest statystycznie… bliska zeru. Dlaczego? I tu 
proszę o cierpliwość. Teraz przyszedł czas na TEZĘ 
będącą sednem tego artykułu.

ABY ROZUMIEĆ INDIAN, NIE WYSTARCZY 
PRZECZYTAĆ „WINNETOU” KAROLA MAYA

Organizacje Turkusowe to przyszłość – jednak 
przyszłość w sensie fizycznej odległości w czasie 
– odległości nakazującej mówić nie o „jutrze”, ale 
ustawieniu w naszej świadomości pojęcia „poju-
trze”. Ludzkość, społeczność, organizacja, zespół 
oraz jednostka muszą najpierw „przepracować 
dzień jutrzejszy” w duchu rozwoju i w oparciu 

o świadomość kierunku, rodzaju i skali zachodzą-
cych zmian, aby dopiero w kolejnym dniu rzeczywi-
stość mogła ubrać turkusowe szaty. Dzisiaj emocje, 
wynikające z człowieczej umiejętności przewidy-
wania kierunku rozwoju naszego świata (w naturze 
ma tę umiejętność tylko homo sapiens), pozwalają 
jedynie na turkusowe wypieki na twarzy. 

Teza główna więc brzmi: NIE DAJ SIĘ ponieść mo-
dzie, nie rób głupot! – Aby zbudować Organizację 
Turkusową, zespół i jego jednostki muszą dojrzeć 
do poziomu turkusowego, rozwinąć się tak, aby 
nie tylko wiedzieć, rozumieć, ale przede wszystkim 
ODCZUWAĆ SIŁĘ MYŚLENIA HOLISTYCZNE-
GO! Aby wdrożyć system wartości tak odmienny 
od tych charakterystycznych dla wszystkich innych 
dotychczasowych sposobów pojmowania świata 
(wszystkie kolory Spirali Rozwoju aż do zielone-
go) – trzeba mieć ogromną motywację i wynikają-
cą z niej siłę wewnętrzną, by pokonać nawyki oraz 
obawy przed zmianą. Ta motywacja jest kluczowa 
by niwelować bariery, które stawiał będzie otacza-
jący nas świat, zawsze broniący dotychczasowego 
status quo w czasie, gdy ktoś dokonuje jakościowej 
wolty!

Teza pośrednia: Większość – i to zdecydowana – 
organizacji (nie tylko zarząd czy kluczowe osoby) 
musi znaleźć się co najmniej na poziomie zielonym, 
aby zacząć wdrażać turkus bezpiecznie. Osoby klu-
czowe w firmie muszą czuć, rozumieć i chcieć wdro-
żyć „holizm” jako system wartości, jako fundament 
myślenia. Ich rolą jest DAWANIE POZOSTAŁYM 
OSOBOM DOŚWIADCZENIA HOLIZMU PO-
PRZEZ SWOJE DZIAŁANIE I ZACHOWANIE.           

A teraz główna teza ujęta bardziej prozaicz-
nie: Wprowadzanie idei Turkusu „tak po prostu” 
jest niebezpieczne i może powodować duże straty 
w firmie w postaci: utraty pracowników (w tym tych 
kluczowych), podniesienia kosztów działalności 
z powodu spadku wydajności, obniżenia motywacji 
wśród pracowników, utraty kontrahentów i klien-

Ludzkość, społeczność, organizacja, zespół oraz jednostka muszą 
najpierw „przepracować dzień jutrzejszy ” w duchu rozwoju i w oparciu 

o świadomość kierunku, rodzaju i skali zachodzących zmian…

,,
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tów – i, w „końcowym” efekcie, pogorszonych wy-
ników finansowych i wstrzymania procesu rozwo-
ju. Ba, może w skrajnych przypadkach spowodować 
zasadnicze osłabienie pozycji rynkowej, aż po upa-
dek firmy.

Tutaj muszę szybko przedstawić pewne zastrze-
żenie: Jestem gorącym zwolennikiem rozwijania 
świadomości naszego środowiska na temat Turku-
su. Od lat ten cel jest sednem mojej pracy z ludźmi 
i pracy mojej organizacji (na co wskazuje jej nazwa 
- Quest Change Managers) z zespołami i firmami. 
Z dwóch powodów nie jestem przeciwnikiem wdra-
żania wiedzy na temat Organizacji Turkusowych. 
Pierwszy to moja świadomość, że kierunek rozwoju 
ludzkości prowadzi do myślenia holistycznego, więc 
turkus jest nieunikniony. Drugi powód, to moja 
głęboka świadomość, że ekonomia chaosu wyni-
kająca z tempa zmian a także tempo i skala zmian 
mentalnościowych w związku z różnością pokoleń 
wymaga tworzenia modeli, które spełnią wymaga-
nia czasów obecnych i nadchodzących. Takim mo-
delem jest Organizacja Turkusowa.

Użyta metafora książki o wspaniałym Indianinie 
Winnetou ma uzmysłowić nam, że świadomość 
„innego, pociągającego piękna”, z którym się za-
poznajemy, niekoniecznie daje nam jego zrozu-
mienie. Ta świadomość, po pierwszym kontakcie, 
jest bardzo powierzchowna. Dużym zagrożeniem 
jest bezkrytyczne kopiowanie właśnie „przeczy-
tanych”, zasłyszanych czy też przekazanych przez 
piewców tematu zasad, zachowań i wzorców do 
naszej codzienności. Czym bardziej ekscytująca ta 
wiedza, tym większe błędy możemy popełnić. Każ-
da zmiana to proces. Wymaga cierpliwości, wiedzy, 
częstych ale „małych” prób i błędów oraz czasu. 
W przypadku technologii trwa to zdecydowanie 
krócej, niż w przypadku zmian mentalności, nawy-
ków i wzorców. Wdrażanie to proces a nie wydarze-
nie, które jest funkcją impulsu czy decyzji!

Pośrednim dowodem na to, jak jeszcze daleko je-
steśmy od możliwości „bycia w turkusowym świe-
cie” jest fakt, iż Graves w swojej spirali wstawił po-
między poziom zielony i turkusowy – kolor żółty 
i nazwał go INTEGRUJĄCYM. Dlaczego? Myślę, 
że zdawał sobie sprawę ze skali zmiany w myśleniu 

pomiędzy zielonym (i innymi niższymi kolorami) 
a myśleniem holistycznym. Wypełnił więc tę dro-
gę transformacji ludzkości obszarem koniecznym 
do „zintegrowania” wiedzy. Graves opisał ten czas 
dojrzewania jako czas „uczenia się”, czas rozwoju 
osobistego. Oto wskazówka, której udzielił: dojście 
do poziomu holistycznego to wymagający i trwają-
cy w czasie proces.

SKĄD WIEMY, ŻE MYŚLENIE HOLISTYCZNE 
TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ?

Oto kilka przykładów:
Przykład 1. Pokoleniowe zmiany sposobu myśle-
nia – między X a Y i Z.

Na rynku pracy dominują cztery pokolenia: Baby 
Boomers, X, Y i Z. Różnice pomiędzy pierwszymi 
dwoma są spore, a główna z nich to podejście do za-
ufania. BB ufają, a pokolenie X nie ufa nawet same-
mu sobie. Dla pierwszych pieniądz to narzędzie da-
jące możliwość samorealizacji i rozwoju kariery, dla 
drugich stanowi on cel i bezpieczeństwo. Różnice, 
mimo że zasadnicze, są jednak niczym, gdy  porów-
namy je do różnic pomiędzy pokoleniami X i Y. Yki 
chcą czuć się dobrze, żyć, pracując, a nie pracować, 
by żyć. Nie poświęcą się dla firmy, aby utrzymać 
pracę, za to zrobią to dla projektu, który ich „jara”. 
Nie muszą zarabiać dużo – wystarczy im tyle, żeby 
żyć. Ich komunikacja to świat Facebooka – czują 
go, Xy go tylko używają. Dla nich pojęcie zaufania 
nie wiąże się z „obawą”. Wychowani „pod kloszem” 
zapobiegawczych rodziców nie boją się przyszłości. 
Dlatego, jeżeli ich źle potraktujesz, po prostu zrezy-
gnują z pracy. Żyją w Globalnej Wiosce, zadają wie-
le pytań. Otwartość i asertywność mają opanowaną 
do bólu.

Co dostrzeżemy porównując pokolenia Y i Z? Jest 
pewien obszar różnic, które wskazują na „duży 
skok”. Yki są wrażliwe, a Zty – jeszcze bardziej. 
Nie respektują autorytetów, nie wiedzą co to po-
ufność. Nie słuchają reklam bo nie oglądają tele-
wizji, „wszystko” mają w Internecie. Tam dostaną 
opinię na jakikolwiek temat. Hierarchia ich drażni 
– w pracy, w domu, gdziekolwiek. Wymiana infor-
macji jest natychmiastowa. Praca w zespole to rów-
ność i swoboda działania. Ograniczenia czasowe 
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i reżim sztywnych harmonogramów ich drażnią. 
Zty jeszcze bardziej niż Yki ulegają modzie na co-
kolwiek. Zdobywanie informacji jest ważniejsze 
niż edukacja. Multitasking to codzienność, to sztu-
ka dostosowywania się do jednej stałej: świadomo-
ści i akceptacji ciągłych i szybkich zmian. Większa 
wrażliwość Ztów, postrzegana jest przez Xy jak de-
likatność. A co o tym myślą Zty? To nie delikatność, 
ale po prostu prawo do posiadania i otrzymywania 
tego, co chcą. X mówi: „Yki, a zwłaszcza Zty, mają 
niezwykły tupet”. A oni odpowiadają na to: „prze-
cież w tym świecie wszyscy są ważni tak samo, 
mają równe prawa, każdemu się należy, więc… 
tego oczekuję”. X mówi: „to egoiści”. A Zet na to: 
„jestem równorzędną częścią całości, a całość to też 
ja!”. A potem dieta, nieprzemęczanie się, wolonta-
riat i ważniejsze niż praca wzięcie udziału w akcji 
ratowania wymierających wiewiórek, i wreszcie 
oburzenie, że ktoś reklamuje produkt namawiając 
do zakupu, zamiast dać go za darmo…

Czy zwróciłeś uwagę, Czytelniku, na część tekstu 
pochyloną czcionką? Jeśli masz więcej niż 35 lat, to 
najprawdopodobniej cechy Yków i Ztów są dla Cie-
bie jeśli nie dziwne, to co najmniej zastanawiające. 
Często też NIEZROZUMIAŁE i nasuwające pyta-
nie: jak tak można? Jeśli tak jest, to znaczy, że zde-
rzasz się z symptomami „innego myślenia”: myśle-
nia, w którym w centrum świata jest jednostka jako 
integralna część społeczeństwa, o które trzeba dbać 
ponieważ ono jest we mnie, a jednocześnie które po-
winno pozwalać mi na realizację tego, co dla mnie 
ważne, bo ja je tworzę, więc jednocześnie ono jest 
równie ważne. Masło maślane? Nie. To uwertura do 
MYŚLENIA HOLISTYCZNEGO, w którym można 
wszystko, bo świat jest tak zbudowany, że wszystko 
współistnieje i ma prawo życia takim jakim jest.

Przykład 2. Społeczna Odpowiedzialność Bizne-
su – potrzebny, choć pokraczny przedsionek my-
ślenia holistycznego CSR - (ang. Corporate Social 
Responsibility) 

Ten trend jest już znany naszemu społeczeństwu co 
najmniej od dobrych dziesięciu lat. Firmy angażu-
ją się w różne akcje i działania mające bezpośredni 
wpływ na otaczające je społeczność i środowisko 
naturalne. Skąd się wziął? Cóż, kapitalizm wszedł 

na początku XXI w. w okres silnej krytyki, z za-
rzutami skupienia się tylko na zyskach, nie dawa-
nia nic w zamian, bezwzględności i wyzysku. Ruch 
ten zapoczątkowali w szczególności młodzi ludzie, 
którzy, dzięki internetowi i mediom społecznościo-
wym, wywarli presję na świat poważnego biznesu. 
Ponieważ z konsumenta, klient zamienił się w PRO-
SUMENTA, ZACZĘTO SIĘ Z NIM LICZYĆ, bo to 
nie był „on, klient”, ale masy, które dzięki nieogra-
niczonemu przepływowi informacji, zaczęły stano-
wić wyrocznię tego „co jest dobre, a co nie”. Stąd 
guru marketingu, Philip Kotler, stworzył słowo 
prosument, określające klienta, który współtworzy 
produkt – często, zanim pojawi się w tzw. realu.

Ulegający presji biznes, zaczął angażować się w do-
bre dla otoczenia działania. Powstał trend o nazwie 
CSR. Efekt? Owszem, zawsze lepszy coś niż nic, 
ale… W specjalnym wydaniu HBRP znalazłem, 
świetnie oddającą charakter problemu, wypowiedź 
Pana Jakuba Boruca: „Wiele firm traktuje CSR 
wyłącznie jako sposób na poprawę własnego wize-
runku, tymczasem skuteczne działania zakładają-
ce odpowiedzialność społeczną powinny wynikać 
z kultury organizacyjnej i dobrowolnego zaangażo-
wania pracowników”. Nic dodać, nic ująć.

Młoda społeczność już rozpoznała „pozorność” do-
tychczasowych działań. Nadszarpnięte zaufanie do 
biznesu zostało znowu poszarpane. Dlatego też no-
wym „hasłem czasów” jest TWORZENIE WARTO-
ŚCI DLA BIZNESU I SPOŁECZEŃSTWA, i zostało 
nazwane POTRZEBĄ WYTWARZANIA przez fir-
my WARTOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ. 
Zaraz, zaraz, o co chodzi? Chodzi o to, że firma, 
której celem dotąd był zysk i korzyści finansowe dla 
jej udziałowców, dodaje teraz do swoich celów rów-
norzędnie ważny cel wytwarzania społecznej war-
tości dla ludzi, wśród których ta organizacja działa. 
I uwaga! Kierunek działań jest taki, że firma zarabia 
także dzięki zaangażowaniu się w tematy społeczne. 
Np. buduje przetwórnię owoców w sąsiedztwie swo-
ich dotychczasowych magazynów, w których zbie-
rane owoce w okolicy przechowywano. Dzięki temu 
okoliczni ludzie mają pracę, a dotychczasowe koszty 
przetwórstwa są teraz niższe o np. 25 proc. Dawniej 
eksportowano owoce, a teraz jedynie część, a część 
wyrobów. Nieźle, nie? Wszyscy są zadowoleni… 
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Czy nasunęło Ci się, Czytelniku, następujące pyta-
nie: Czy zawsze uda się znaleźć taką równowagę, jak 
w podanym przypadku, bo brzmi to bardzo cukier-
kowo? Jeśli tak, to znaczy, że myślenie holistyczne 
jest dopiero przed Tobą… Wskazuje ono, że jeśli 
ekosystemy zawsze znajdują w naturze równowagę, 
to znaczy, że biznes, jako wytwór człowieka, który 
jest częścią ekosystemu, zawsze znajdzie jakąś rów-
nowagę… A jak nie znajdzie, zapytasz. W myśleniu 
holistycznym „nie znalezienie” jest sytuacją, dzięki 
której pojawia się pojęcie „znalezienia”. Czyli poję-
cie „negatywu” negatywem nie jest, bo dzięki nie-
mu może istnieć pozytyw, czyli jest pozytywem, 
choć nim nie jest! Coś się pomieszało? „Odjechany 
tekst”? Cóż, zabiera czas, aby to zrozumieć… dla-
tego do Turkusu jest jeszcze spora droga – choć już 
na niej jesteśmy. W tym przypadku nazywa się ona 
„wytwarzaniem wartości społeczno-ekonomicz-
nej”. I to się już dzieje, choć to dopiero początki.

Przykład 3. Zarządzanie w Chaosie – jedynie Eu-
ropa pozostaje jeszcze w świecie linearnym

Kiedy prowadzę zajęcia z osobami z Dalekiego czy 
Bliskiego Wschodu, albo z Afrykańczykiem czy La-
tynosem i pokazuję im – także w obecności Euro-
pejczyków – np. kilka etapów jakiegoś procesu, mają 
oni problem z umiejscowieniem tego w realiach. 
Owszem, widzą linię, odcinki. Traktują je jednak 
jak abstrakcję, teorię, która nie pasuje do ich świata 
realnego. Dla nich świat linearny jest ułudą, fikcją. 
Linia prosta jest dla nich źródłem obawy. Kiedy jed-
nak pokazuję im gmatwaninę wielu linii, niby ka-
bli wrzuconych do jednego worka, uśmiechają się, 
rozluźnieni. Dla nich CHAOS jest codziennością, 
źródłem bezpieczeństwa. W ich kulturze bizneso-
wej to relacje międzyludzkie są fundamentem, a nie 
posiadanie czegoś fizycznego, procesy czy techno-
logia. Oni wiedzą, że różnorodność możliwości wy-
nikających z chaosu daje im gwarancję znalezienia 
równowagi. To chwilowa równowaga, ale oni innej 
nie znają. Ich cały światopogląd oparty jest na ro-
zumieniu zmienności i potrzeby dostosowywania 
się do rzeczywistości. Światy północnoamerykań-

ski, białej Australii i europejski są przeświadczo-
ne, że życie można i trzeba starać się kontrolować. 
Ludzie w każdym innym zakątku Ziemi przyjmują 
inny paradygmat. Dlatego autobus w Afryce od-
jeżdża wtedy, gdy ludzie się zbiorą. I nikomu to nie 
przeszkadza. Dlaczego? Ponieważ cały ekosystem 
ma cechę ANTYKRUCHOŚCI, co oznacza, że nic 
nie jest ustawione „na sztywno”. Ktoś, kto czeka 
na osobę jadącą tym autobusem ma ze sobą namiot 
na wszelki wypadek. Nikt się niczym nie denerwu-
je. Wszystko działa.

Czy jest to jakaś nowość? Tak i nie. Świat nowożytny 
od setek lat próbuje „wcisnąć” rzeczywistość w „linię 
prostą lub prostokąt”, czyli w jeden lub dwa wymia-
ry. Niestety, to nie możliwe. Dlatego Europejczycy 
czy Amerykanie cały czas za czymś gonią lub przed 
czymś uciekają. I nazywają to nowoczesnym, wy-
dajnym światem. A kto jest spokojny? Szczęśliwy?

W książce Richarda E. Nisbetta pt. „Geografia my-
ślenia – dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu my-
ślą inaczej?” znajdujemy taki oto tytuł rozdziału: 
„Nie spuszczać oka z celu czy mieć oczy dookoła 
głowy?” W tym pytaniu zawarte są dwie filozofie 
życia: pierwsza - sztywna, druga, sugerująca akcep-
towanie zmienności i szukanie dostosowania się. To 
duża różnica w podchodzeniu do życia. 

Tu podam przykład, który zacznę pytaniem. Czy 
Toyota zbudowała swoją potęgę wydajności na dłu-
gich seriach produkcyjnych czy na krótkich? Ci, 
którzy znają przypadek Henry Forda i jego słyn-
nej wydajnej linii produkcyjnej z tysiącami aut, 
które zalały rynek, mogą mieć dylemat szukając 
odpowiedzi… To przecież oczywiste! Co myślisz,  
Czytelniku?

Odpowiedź brzmi: oczywiście na krótkich seriach, 
gdyż zmienność rynku, potrzebne częste korekty, 
obawa przed produkcją dużej liczby części z felerem 
- wymagają elastyczności! To linia produkcyjna ma 
się dostosować do rzeczywistości, a nie odwrotnie. 
Gdzie poszedł więc nacisk, żeby osiągnąć optimum 

Wprowadzanie idei Turkusu „tak po prostu ” jest niebezpieczne 
i może powodować duże straty w firmie…

,,
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działań? Na przezbrojenia linii, na ich tempo i ja-
kość. Z czym nam się to kojarzy? Znowu ilość i róż-
norodność „gniazd” versus jedna długa linia… 

Dlaczego? Otóż, aby odnajdywać bezpieczeństwo 
w chaosie, trzeba mieć świadomość, że czym więcej 
różnorodności, zmian, tym potrzebniejsze więk-
sze skupienie na dwóch, trzech punktach, których 
należy się silnie uchwycić. Jeśli w chaosie chcesz 
zadbać o każdy aspekt – nie zadbasz o nic. Jak 
w przykładzie z piłkami – nie złapiesz ani jednej 
gdy będziesz chcieć złapać jak najwięcej z dziesię-
ciu. Jednocześnie trzeba obudować miejsca, któ-
rych uchwyciliśmy się wieloma drobnymi wzmoc-
nieniami – krótkotrwałymi, ale pozwalającymi 
cieszyć się codziennością i normalnością. Dlatego 
właśnie mężczyzna przystosowany był do koncen-
tracji na polowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa, 
a kobieta ma umiejętność zadbania o wiele kwestii 
naraz, choć o żadną dokładnie… bo po co? Byłoby 
to niewydajne. To jedna z odmian ying-yang.

Czy powyższe dywagacje Cię męczą? Są dla Cie-
bie dziwne? Czasami niezrozumiałe? A może 
masz uczucie przeteoretyzowania tematu? Cóż, 
holizm czyli świat turkusu, to tak bardzo inny pa-
radygmat… Jak ciężki on jest oddają słowa przy-
toczone ze wspomnianej pracy Nisbetta: „Zasada 
holizmu mówi, że rzecz nie jest tym samym w róż-
nych okolicznościach, a zasada zmienności wskazu-
je, że życie to ciągłe przechodzenie od jednego stanu 
bycia do innego, a zatem być to nie być, a nie być to 
być. (…) bogactwo oznacza biedę czającą się za ro-
giem” i dalej: „Nieustanne zmiany i sprzeczności 
skłaniają do wniosku, że bezcelowe jest wdawanie 
się w rozważania na temat pojedynczej części bez 
uwzględniania jej relacji z innymi częściami i jej 
poprzednimi stanami.” 

Wystarczy! Ile osób z Twojego otoczenia w pracy 
poczuje się komfortowo w takim „środowisku po-
jęć”? Jeśli niewielu, to wiedz, że mówimy cały czas 
o myśleniu w turkusowym stylu. Czy Twoja organi-
zacja jest na to gotowa?

Daleki Wschód wysysa relacyjność i akceptację 
potrzeby ciągłej adaptacji z mlekiem matki – to 
integralna część ich kultury. Nielinearność jest co-

dziennością krajów arabskich, Afryki i Ameryki 
Południowej. Powyższy tekst jest w związku z tym 
potwierdzeniem, że niestety prawdopodobnie dla 
naszej strefy kulturowej, ta większościowa część 
świata jest lepiej przygotowana do – jak mówi Ken 
Wilbur, autor książki Teoria Wszystkiego - doko-
nania wielkiego skoku w dziejach ludzkości, skoku 
w świat myślenia holistycznego.

Przykład 4. Marketing 3.0 Dobry produkt? Zado-
wolony klient? Spełniony Człowiek! 
W swojej książce z 2010 r. Marketing 3.0 wspomnia-
ny już Kotler przedstawia trzy etapy zaangażowania 
w sprawy społeczne w marketingu: etap filantropii, 
etap marketingu zaangażowanego oraz transforma-
cję społeczno-kulturową jako etap trzeci, w którym 
„firmy powinny się zachowywać jak dobrzy oby-
watele korporacyjni, a sprawy społeczne traktować 
dogłębnie i wbudować je w swój model biznesowy.” 
Czyż nie jest to budowanie wartości społeczno-eko-
nomicznej? Oczywiście, była już o tym mowa. Kie-
dy spojrzymy jednak na tytuł tego punktu, zauwa-
żymy hasło Spełniony Człowiek! Także w tej samej 
publikacji Kotler podkreśla, że dzisiaj integralną 
częścią budującą siłę marki jest jej „uczciwość”.

Zadam teraz pytanie: mówimy o marketingu? 
Uczciwość, spełniony człowiek, transformacja 
społeczno-kulturowa? Gdzie się podział proces 
sprzedaży, marketing mix, 4 czy 5P? Gdzie jest PR, 
kampanie reklamowe? Gdzie są potrzeby klien-
ta? Rozpoznanie konkurencji? Na pewno są. Tyle, 
że świat się bardzo zmienia. Tak bardzo, że gdyby-
śmy wpisali wymienione nowe pojęcia z książki Ko-
tlera do rozkładu zajęć studentów marketingu w la-
tach osiemdziesiątych, profesorzy dostaliby sporej 
czkawki. 

W jakim kierunku poszły zmiany w tej dziedzi-
nie? W tym samym co w każdej innej. W kierun-
ku od pomarańczowego, przez zielony z azymutem 
na turkus!

TO JAK DZIAŁAĆ, ABY SIĘ ROZWIJAĆ 
W DOBRYM KIERUNKU?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Jednak jej za-
rys jest raczej prosty:
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a) Trzeba przeprowadzić ludzi w swojej orga-
nizacji jak najwyżej po Spirali Rozwoju. Część 
z nich może jeszcze jest na poziomie czerwonym 
(nie wierzą w porządek, czekają na rozkazy silniej-
szego, chcą mieć poczucie przewagi tam, gdzie się 
tylko da, boją się podejmować decyzji). Inni może 
są na poziomie niebieskim - nazywanym też bursz-
tynowym (podporządkowani są hierarchii, chcą 
zachować status quo, odrzucają zmiany, trzymają 
się przepisów). Na pewno sporo osób jest na poma-
rańczowym (konkurują ze światem, chcą być lepsi 
niż inni, szukają rozwiązań dla polepszenia statusu, 
wyznaczają i realizują twarde cele, wymagają odpo-
wiedzialności, ciężko pracują) i na zielonym (chcą 
budować dobrą atmosferę, szukają motywacji i jej 
oczekują, chcą, aby ludzie wokół czuli się dobrze, 
a klienci żeby byli zadowoleni, chcą mieć możliwość 
decydowania, czuć się współtwórcami, być docenie-
ni i dbają o równowagę między życiem zawodowym 
i prywatnym).

Kiedy masa krytyczna członków organizacji osią-
gnie pułap ZIELONY, a organizacja odczuwać bę-
dzie pewną stabilność działania (rozumianą jako 
możliwość bezpiecznego skierowania swojego po-
tencjału na działania rozwojowe) – wtedy przyj-
dzie czas na aktywne wdrażanie mechanizmów 
charakterystycznych dla poziomu turkusowego.

Pojawia się pytanie: A co to znaczy „przeprowadzić 
jak najwyżej po Spirali Rozwoju”?

To znaczy wdrażać takie mechanizmy zarządzania, 
które są charakterystyczne dla poziomu zielonego. 
A są to np.: zasady zarządzania partycypacyjnego, 
wdrożenie sztuki delegowania na sześciu pozio-
mach ze szczególnym naciskiem na trzeci - naj-
bardziej rozwijający podopiecznego, poziom de-
legowania, Komunikacja Nieantagonizująca™ z jej 
podstawowym mechanizmem akceptacji, Myślenie 
i Działanie Systemowe (MiDS) i rozwój umiejęt-
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ności w oparciu o algorytmy działania, wdrażanie 
prognozowania, zmiana planowania strategicznego 
na PROGNOZOWANIE WARIANTÓW, połączo-
ne z budowaniem zespołowości niehierarchicznej 
oraz wdrażanie idei zwinności w biznesie, wdro-
żenie mechanizmu Motywacji i Konsekwencji 
Menedżerskiej (MiKM™) jako odejścia od modelu 
kija i marchewki. Uwaga! Część z tych narzędzi czy 
mechanizmów będzie nieaktualna w organizacjach 
turkusowych, jednak są one niezbędne, aby człon-
kowie organizacji mogli stopniowo wspinać się 
na coraz wyższe poziomy Spirali.

b) Trzeba edukować siebie i otoczenie w obszarze 
rozumienia holizmu, w kierunku którego idzie stale 
rozwijający się Świat. Rozumienie Świata Turku-
su będzie pozwalało na dynamizowanie rozwoju, 
a w mniejszych organizacjach czy zespołach często 
pozwoli na ogromne przyspieszenie wdrożenia. 
Częścią tej edukacji jest uświadamianie społeczeń-
stwu (oczywiście też Twojemu zespołowi), że chaos 
jest normalnością i nie ma sensu przed nim uciekać,  
ale trzeba go zaakceptować, przyzwyczajając się do 
nielinearności w myśleniu i działaniu. Ujmując te-
mat z innego kąta - kluczem jest edukacja i praca nad 
obszarami miękkimi zarządzania i komunikacji. 

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ, ŻE ŚWIAT ZATRZY-
MA SIĘ LUB ZMIENI KIERUNEK NA INNY?

To pytanie zawsze warto sobie zadać. Jednak dla 
mnie, odpowiedź jest jednoznaczna: nie wyobra-
żam sobie wstrzymania czy zmiany tego trendu. 
Dzisiaj człowiek potrafi nie tylko opisać słowami co 
widzi czy co sobie wyobraża, ale też potrafi już prze-
widywać trendy i scenariusze wielu zjawisk w przy-
szłości. Ilość symptomów, już istniejące podwali-
ny oraz po prostu wiedza na temat logiki zjawisk 
i prawdopodobieństwa ich zaistnienia pozwalają 
zakładać, że holizm jest nieunikniony. Oczywiście, 
np. wojna światowa czy rozwój robotyki i sztucznej 
inteligencji może wprowadzić drastyczną korektę 
w myśleniu o turkusie. Nie wiem, czy ktokolwiek 

zaryzykuje jednoznaczność w tym obszarze. Być 
może zmiana nadejdzie z kierunku… efektu mo-
tyla, czyli, że – jak twierdzi autor „Czarnego Łabę-
dzia” – wszystko jest przypadkiem?

Jest jednak kilka zjawisk, które z pewnością nie po-
magają w swobodnym rozwoju ludzkości w górę 
Spirali Rozwoju. O czym mowa? W dniu dzisiej-
szym ogromne zróżnicowanie posiadania dóbr, 
niestabilność polityczna i społeczno-religijne 
konflikty, drapieżność mechanizmów kapitali-
stycznych, strach wynikający z braku stabilizacji 
ekonomicznej regionów świata oraz kryzysy ekono-
miczne powodują NATURALNE POWRACANIE 
DO MYŚLENIA ZACHOWAWCZEGO, czyli do 
tych poziomów w Spirali Rozwoju, które oparte są 
na wąskich zależnościach, prostych rozwiązaniach 
i tych działaniach, które po prostu dają większe 
szanse przeżycia na poziomie potrzeb fizjologicz-
nych i bezpieczeństwa. 

Takimi hamulcami wynikającymi z istnienia po-
wyższych zjawisk, są dzisiaj: 
• rosnący brak zaufania do rządów i liderów,
• kryzys tradycyjnych wartości – wierność, uczci-

wość, pomaganie, bezinteresowność, lojalność, 
odwaga, rodzina,

• frustracja w związku z utratą wiary w „sens ży-
cia” – to jest związane z faktem przechodzenia 
dużej części ludzkości przez fazę „pomarańczo-
wą”,

• presja wynikająca z kryteriów oceny pod kątem: 
wyników, wydajności, tempa działania – też 
wpływ koloru pomarańczowego,

• wynikające głównie z punktu powyżej wypale-
nie zawodowe – czyli rodzaj stanu silnej demo-
tywacji a nawet apatii,

• narastający strach związany z brakiem umie-
jętności działania w środowisku gwałtownych 
zmian – brak wiedzy na temat działania w środo-
wisku chaosu oraz pozostawanie w paradygma-
cie linearności (szczególnie Europa i Ameryka 
Północna).

Jak jeszcze daleko jesteśmy od możliwości „bycia w turkusowym świecie” 
jest fakt, iż Graves w swojej spirali wstawił pomiędzy poziom zielony 

i turkusowy – kolor żółty i nazwał go INTEGRUJĄCYM.

,,
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K r z y s z t o f   S a r n e c k i

Dlaczego warto sobie z tego zdawać sprawę? Przy-
kładowo, człowiek w Twojej organizacji – jeżeli nie 
wierzy w dobrą wolę osób zarządzających, w lide-
rów, gdyż takie są jego doświadczenia – będzie trak-
tował wszelkie informacje na temat „współpracy 
i inwestowania w jakość życia” jako chęć manipula-
cji. Przez pewien czas będzie zamknięty w kokonie 
„NIE”, więc proces przyswajania wiedzy, informacji 
i proces myślenia „o nowym” będzie co najmniej 
spowolniony.

WNIOSKI KOŃCOWE

Turkus to przyszłość nieunikniona. Oczywiście 
pojawiają się dwa pytania: Kiedy ona nastąpi? oraz  
Jakie będą jego odmiany? Osiągnięcie poziomu tur-
kusowego to droga, proces przeprowadzania firmy, 
zespołu, a przede wszystkim zarządu przez „niż-
sze poziomy Spirali” – zazwyczaj od czerwonego 
w górę. Zawsze pojawia się pytanie o zwrot z inwe-
stycji, w przypadku rozpoczęcia działań wdroże-
niowych. Znane są dwie drogi: rewolucyjna i ewo-
lucyjna. Ta pierwsza, wiemy to z historii, więcej 
niszczy niż buduje i zazwyczaj „zjada swoje dzieci”. 
W przypadku turkusu można przyjąć wariant ewo-
lucji dynamicznej lub spokojnej o charakterze dzia-
łań „w systemem gospodarczym”. Przede wszyst-
kim wyjściowym kryterium powinna być kwestia 
stanu obecnej polaryzacji pracowników na Spirali 
Rozwoju (np. jak dużo osób jest na poziomie nie-
bieskim, pomarańczowym, zielonym?). Ten temat 
jest osobnym, sporym obszarem merytorycznym, 
nadającym się na kolejny artykuł… Zawiera się on 
w pojęciu „PROCES TRANSFORMACJI FIRMY”.

Kluczem do relatywnie bezpiecznego, zbalanso-
wanego rozwoju (z naciskiem na słowo „relatyw-
nie”) są edukacja i praca nad obszarami miękkimi 
– transformacja firmy idąca w kierunku zarządza-

nia partycypacyjnego, decyzyjności rozproszonej, 
myślenia transformacyjnego, budowanie zespołów 
niehierarchicznych, aktywnych w kierunku zwin-
ności biznesowej i innowacyjności.

Wnioskiem głównym, tego artykułu jest ten wyni-
kający z jego głównej tezy:

CZŁOWIEK DŁUGO GŁODUJĄCY – jeśli się 
dorwie do jedzenia - umrze, a przynajmniej bar-
dzo się pochoruje. Jego cały system musi „dojść” do 
możliwości spożywania tego, co dostępne, chcia-
ne, wymarzone. Sam mózg – tylko dlatego, że wie 
o „wspaniałości dostępnego jedzenia”, nie „załatwia 
tematu”, ba, może doprowadzić do tragedii. A jeśli jest 
„w oparach turkusu” – może nie widzieć realiów… 

Zachłyśnięcie się ideą prowadzenia Organizacji 
Turkusowej TU i TERAZ jest bardzo niebezpiecz-
ne i obciążone zbyt dużym ryzykiem fiaska i strat. 
Strat, wśród których największą, w przypadku po-
rażki, będzie DEMOTYWACJA ZESPOŁU I NIE-
WIARA W SENS TURKUSOWOŚCI. A to w obli-
czu ekonomii chaosu i wyzwań z niej wynikających 
może być zbyt dużym obciążeniem dla Twojej or-
ganizacji. 

Dokonaj więc najpierw jej analizy pod kątem „roz-
kładu kolorów”, upewnij się, że rozumiesz czym 
jest myślenie holistyczne i co oznacza myślenie 
na poziomie turkusu, a następnie zbuduj proces 
równoważenia kolorów do momentu osiągnięcia 
masy krytycznej wiedzy i umiejętności na pozio-
mie zielonym Spirali Rozwoju. Jego drugim etapem 
uczyń wtedy kolor żółty, którym Graves ostrzegł 
nas przed pochopnością. Pozwoli Ci on na stopnio-
we przechodzenie w stan innej świadomości, także 
biznesowej – w stan, który Frederic Laloux nazwał 
Organizacją Turkusową. Powodzenia!
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EWALUACJA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW  
W OTOCZENIU GOSPODARCZYM

rognozy te, jak i dane uzyskane z poprzednich lat wykazują, że zróż-
nicowanie poziomu gospodarczego kraju wpływa na możliwości za-
rządzania łańcuchem dostaw. Różnice te sprawdzają się do podziału 
na dwie zasadnicze kategorie: przepływ informacji i kontrole oraz 
ograniczenia fizyczne. 

Kraje o rozwiniętych gospodarkach dysponują lepszymi autostrada-
mi, portami i liniami kolejowymi, a także systemami komunikacji 
i technologiami do wykorzystania. Przykładowo, Stany Zjednoczone 
posiadają najwięcej kilometrów autostrad, linii kolejowych i rurocią-
gów. Chiny, z drugą co do wielkości gospodarką, zajmują trzecią po-
zycję pod względem liczby autostrad, drugą w przypadku kolei. Indie 

Uznana na świecie marka w dziedzinie doradztwa 
dla rynku operatorów logistycznych - Armstrong 
and Associates, Inc. (A & A) opracowała prognozy
kosztów i przychodów z logistyki na rok podatkowy 
2022 w oparciu o dane uzyskane od firm świadczących 
usługi logistyczne. Szacunki raportu „Global and Regional 
Infrastructure, Logistics Costs, and Third-Party Logistics 
Market Trends and Analysis”w ujęciu ogólnym i regional-
nym, opierają się na indywidualnych prognozach 
przygotowanych dla 190 krajów.
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Prezes Armstrong & Associates, Inc. Ma ponad 25-letnie lat doświadczenia w zarządzaniu łańcuchami do-
staw. Jako prezes Armstrong & Associates, Inc., nadzoruje wiele inicjatyw badawczych na rynku i świadczy 
usługi doradcze dla uczestników łańcucha dostaw. Przed założeniem A&A Evan był wiceprezesem ds. wy-
cen w Roadrunner Freight Systems, Inc. Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchami dostaw zbierał w wielu 
spółkach ekspresowych i logistycznych znajdujących się na liście Fortune 500. Tytuł MBA ze specjalizacją 
marketing i finanse zdobył na University of Wisconsin-Whitewater. Publikował artykuły dotyczące logi-
styki w takich mediach jak: Wall Street Journal, Financial Times, Economist, Forbes oraz opiniotwórczych 
periodykach branżowych, jak: Crain's Chicago Business, American Shipper, Transport Topics, DC Velocity, 
International Transport Journal, Logistics Management, The Logistics Journal, Air Cargo World, Global 
Trade, Journal of Commerce (JOC.com), czy portal supplychain24/7.com.

Kraj Klas. wg PKB 
w 2016 r.¹(mld $)

Klas.  
wg dróg

Drogi  
km

Klas. 
wg linii kolej.

Linie 
kolejowe km

Klas. wg dróg 
wodnych

Drogi wodne 
km

Gazociągi 
km

Przychody 3PL  
w 2016 r.(mld $ )

USA 18 569 1 1 6 586 610 1 293 564 5 41 009 1 984 321 166 8

Chiny 11 218 3 3 4 577 300 2 124 000 1 110 000 70 000 166 7

Japonia 4 938 6 6 1 218 772 11 27 311 44 1 770 4 456 44 1

Niemcy 3 466 6 12 645 000 6 43 468 18 7 467 26 985 32 1

Wielka Brytania 2 629 2 18 394 428 16 16 837 31 3 200 28 603 24 2

Francja 2 463 2 8 1 028 446 9 29 640 Brak klas. 8 501 15 322 24 5

Indie 2 256 4 2 4 699 024 5 68 525 9 14 500 13 581 20 5

Włochy 1 850 7 15 487 700 14 20 182 36 2 400 20 223 19 0

Brazylia 1 798 6 4 1 580 964 10 29 850 3 50 000 17 312 18 8

Kanada 1 529 2 7 1 042 300 4 77 932 77 636 110 000² 14 0

Korea Płd. 1 411 3 46 99 025 52 3 874 50 1 600 2 216 14 1

Australia 1 259 0 9 823 217 7 36 968 42 2 000 30 054 11 0

Hiszpania 1 232 6 11 683 175 17 16 102 63 1 000 10 481 11 9

Meksyk 1 046 0 20 377 660 18 15 389 33 2 900 18 074 13 1

Indonezja 932 4 14 496 607 27 8 159 7 21 579 11 702 16 3

¹Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook Database, Produkt Krajowy Brutto, Bieżące Ceny
²Włącznie z gazem i skroplonym gazem 
Źródła:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx, April, 2017
Centralna Agencja Wywiadowcza https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, August, 2017

Tab.  1.  Globalna infrastruktura transportowa
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zajmują drugie miejsce biorąc pod uwagę całkowitą 
liczbę kilometrów dróg, jednak posiadają niewiele 
nowoczesnych czteropasmowych autostrad. Nie-
stety, ponad 60 proc. dróg w Indiach jest wybruko-
wanych, mają nierówne powierzchnie i występują 
na nich przeszkody transportowe.

Ograniczenia infrastrukturalne posiadają także 
Australia, Indie i Brazylia. W krajach tych systemy 
kolejowe mają różną szerokości torów, co uniemoż-
liwia zamianę wagonów i lokomotyw. W rezultacie 
możliwości wykorzystania transportu intermodal-
nego są zagrożone.

Rurociągi stanowią metodę transportu zarówno 
najtańszą, jak i najbardziej przyjazną dla środowi-
ska naturalnego. Stany Zjednoczone i Kanada po-
siadają najbardziej rozwinięte systemy rurociągów. 
Niektóre z państw o małym obszarze terytorialnym 
/ regiony, takie jak Singapur, Hongkong i Holandia 

mają wysoką jakość infrastruktury dla wszystkich 
rodzajów transportu. To również tam krzyżują się 
drogi globalnego handlu, transportu i systemów 
przechowywania. 

Oprócz fizycznych ograniczeń infrastruktury, 
większość rynków wschodzących charakteryzuje 
się różnymi formami kontroli informacji, które po-
ważnie zakłócają przepływy towarów i możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej. Barierą 
rozwoju gospodarczego okazują się także zmiany 
polityczne mogące szczególnie komplikować roz-
wój technologiczny, natomiast zwykle ograniczają 
się one do rynków wschodzących. 

Zasadniczo koszty logistyczne stanowiące pro-
cent Produktu Krajowego Brutto (PKB) są niższe 
w rozwiniętych gospodarkach, a wyższe na rynkach 
wschodzących. Tabela 1 przedstawia podstawowe 
wyniki dotyczące infrastruktury dla 15 krajów.

Tab.  2.  Globalne koszty logistyki i przychody z logistyki pozyskiwane przez operatorów logistycznych (mld USD)¹

¹na podstawie bieżącego kursu USD.
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Tab.  3.  Koszty logistyki w kluczowych krajach i regionach w 2016 r. (w miliardach USD).

GLOBALNE KOSZTY LOGISTYKI  
I PRZYCHODY Z LOGISTYKI POZYSKIWANE 
PRZEZ OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

Zaprezentowane w raporcie dane oprócz ograni-
czeń infrastrukturalnych, wskazują na globalny 
wzrost kosztów logistyki z 7,1 bln USD w 2010 roku 
do 8,2 bln USD w 2016 roku 

W okresie ogólnego wzrostu jedyny spadek jaki  
zanotowano przypadał na lata 2014-2015 (patrz  
tab. 2.). Spadek wynikający przede wszystkim z fak-
tu, iż dolar amerykański umacnia się względem in-
nych walut oraz ze spadku kosztów paliwa. Global-
nie, postindustrialne kraje rozwinięte przemysłowo 
posiadają najniższe procentowo koszty logistyki 
względem PKB. Przykładowo w 2016 r. w Ameryce 
Północnej koszty logistyki wyrażone jako pro-
cent PKB wyniosły 8,6 proc, natomiast w Europie  
9,5 proc. Szacunki dla regionu Azji i Pacyfiku  
oscylowały wokół 12,7 proc., a prognozy dotyczące 
Ameryki Południowej mówiły o 12,0 proc. Decydu-
je o tym funkcja infrastruktury logistycznej (dro-
gowej/kolejowej/portowej), zastosowanie w cyklu  

życiowym wiodących praktyk logistycznych 
i wpływ ciągłych usprawnień procesów, w tym eli-
minacja zbędnych rządowych, biurokratycznych 
przeszkód.

Pod względem kosztów logistyki przedstawionych 
jako procent PKB, rozwijające się gospodarki zwy-
kle plasują się na poziomie 11-15 proc., podczas gdy 
Chiny charakteryzują się kosztami na poziomie 
14,1 proc.. Rozkład kosztów logistyki wg wartości 
procentowych jest podobny do wartości opraco-
wanych przez Bank Światowy w odniesieniu do 
Indeksu Wydajności Logistycznej (LPI) (Tab. 5.). 
Jak na pojedynczy kraj, Chiny posiadają najwyższe 
na świecie koszty logistyki (włączając Hong Kong, 
Tajwan i Makau) wynoszące 1,7 bln dolarów i od-
powiadające ponad połowie kosztów logistycznych 
regionu Azji i Pacyfiku. Dla porównania koszty lo-
gistyczne w USA wynoszą 1,5 bln USD. Globalnie 
region Azji i Pacyfiku (APAC) to największy rynek 
logistyczny, szacowany na 39 proc. całkowitych 
globalnych kosztów logistyki i 38 proc. całkowi-
tych ogólnoświatowych przychodów pochodzących  
od operatorów logistycznych.
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Tab.  4.  Koszty logistyki w kluczowych krajach i regionach w 2016 r. jako % PKB
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Oczekuje się, że Chiny wraz z obszarem Azji i Pacy-
fiku (z wyłączeniem Japonii) będą najszybciej roz-
wijającymi się regionami pod względem kosztów 
logistycznych od 2016 do 2022 r. Będzie to napę-
dzane przede wszystkim przez silny wzrost krajo-
wej konsumpcji prywatnej w obrotach towarowych, 
w tym szybkozbywalnych artykułów konsump-
cyjnych do codziennego spożycia, a także artyku-
łów luksusowych. Wzrost ten odzwierciedla szereg 
czynników, w tym silny wzrost gospodarczy, zachę-
cające dane demograficzne, zrównoważoną urbani-
zację i wzrost klasy średniej.

RYNEK LOGISTYKI FIRM 
TRZECICH (3PL)

Logistyka obejmuje transport i magazynowanie 
towarów pomiędzy różnymi lokalizacjami - od do-
stawców (z miejsca pochodzenia) przez punkty po-
średnie i ostatecznie do użytkowników końcowych. 

W branży logistycznej zewnętrzni dostawcy usług 
logistycznych skupiają się zasadniczo na zarządza-
niu dwiema głównymi funkcjami usługowymi: 
transportem przy wykorzystaniu różnych środków 
(transport lądowy, morski, lotniczy, kolejowy) oraz 
magazynowaniem (składowanie, konsolidacja/de-
konsolidacja, cross-docking).

Szeroki zakres możliwości i usług o wartości do-
danej dostarczanych klientom przez zewnętrznego 
dostawcę usług logistycznych odróżnia podmio-
ty z obszaru logistyki firm trzecich (3PL) od firm 
transportowych i podstawowych operacji maga-
zynowych. Istotną zmianą odnotowaną po roku 
1995 jest wzrost złożoności oraz łączenie tych 
usług w grupy. Kilka największych firm z branży 
3PL (DHL Supply Chain & Global Forwarding, DB 
Schenker, Kuehne + Nagel, DSV i UPS Supply Cha-
in Solutions) oferuje swoim największym klientom 
szeroki wachlarz tego rodzaju usług.
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Tab.  5.  Rozkład kosztów logistyki (względem % PKB), % przychodów od operatorów logistycznych i Indeksu LPI
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WIEŻA KONTROLNA 

Kluczowymi elementami wyróżniającymi firmy 
3PL na tle konkurencji są możliwości systemów 
zarządzania łańcuchem dostaw, umiejętności za-
rządzania procesami operacyjnymi oraz wiedza 
inżynierska z zakresu logistyki. Większość wiodą-
cych firm 3PL wdrożyła zintegrowane platformy 
systemowe wspierające globalne operacje z zakresu 
transportu i zarządzania magazynami, zapewniając 
dużym klientom podejście do zarządzania siecią 
łańcucha dostaw według modelu "wieży kontrol-
nej". Platformy te zapewniają widoczność z pozio-
mu Internetu oraz możliwości obsługi wyjątków 
w połączeniu z funkcją zarządzania transportem 
na potrzeby codziennego zarządzania zamówienia-
mi, zasobami klientów oraz optymalizacją tysięcy 
operacji wysyłkowych na dużych obszarach geogra-
ficznych. Te same firmy 3PL mogą wykonywać ope-

racje magazynowe o wartości dodanej, przeprowa-
dzać analizę i projektowanie sieci łańcucha dostaw, 
a także zarządzać operacjami dotyczącymi centrów 
telefonicznych oraz realizacji.

Kilka firm 3PL osiągnęło globalny zasięg dla 
wszystkich typów usług. Rozszerzanie działalności 
firm 3PL najczęściej odbywa się poprzez przejęcia 
innych podmiotów.

3PL - TRANSPORT

Firmy 3PL z sektora zarządzania transportem mię-
dzynarodowym (ITM - international transporta-
tion management) posiadają podstawowe kompe-
tencje w zakresie spedycji towarów i często oferują 
wachlarz dodatkowych usług o wartości dodanej. 
Działają one zazwyczaj w charakterze pośredników 
organizujących transport międzynarodowy oraz 

W oparciu o przychody regionalne z roku 2016 szacujemy, 
że firmy 3PL działające w Europie opanowały ok. 25 proc. 

całego potencjalnego rynku.

,,
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Tab.  6.  Wzrost kosztów logistycznych dla kluczowych regionów i krajów

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0%

-4,0%

CAGR 2010-2016 5.5%         3.0%           9.8%       -0.6%         3.7%         3.7%         -2.4%        2.3%        -0.6%        1.7%           4.7%        -3.3%       -0.1%

CAGR 2016-2022E 7.0%          4.1%           7.7%         2.4%         4.2%         7.6%           1.4%        4.3%         5.8%         6.6%           9.7%         6.7%          3.5%

powiązany transport krajowy pomiędzy klientami 
a dostawcami usług transportowych. Podmioty 3PL 
zarządzające transportem międzynarodowym, or-
ganizują i nadzorują wszelkie aspekty transportu 
produktów i materiałów z miejsca pochodzenia do 
miejsca przeznaczenia. Tego rodzaju firma najczę-
ściej zajmuje się odbiorem towarów od nadawcy, 
konsolidacją przesyłek, zamawianiem transportu 
oraz świadczeniem dodatkowych usług o wartości 

dodanej, w tym m.in. przygotowywaniem i skła-
daniem dokumentacji, odprawami celnymi i in-
nymi powiązanymi procesami, a często także ma-
gazynowaniem i dystrybucją przesyłek. Ponadto  
firmy te dysponują systemami monitorowania  
i śledzenia przesyłek oraz procesami umożliwia-
jącymi automatyzację pracy urzędników celnych. 
Działania z obszaru ITM zwykle nie są oparte 
na aktywach.

Regionem geograficznym o najwyższych przychodach z tytułu 
operacji 3PL i najwyższych stopach wzrostu w tym sektorze 

jest obszar Azji i Pacyfiku (APAC)

,,
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3PL – MAGAZYNOWANIE I DYSTRYBUCJA 

Firmy 3PL z obszaru magazynowania i dystrybu-
cji o wartości dodanej (VAWD - value-added wa-
rehousing and distribution) zarządzają dla swoich 
klientów procesami związanymi z magazynowa-
niem i z nim operacjami transportowymi. Usługi 
te są zwykle realizowane w oparciu o wieloletnie 
umowy, w których systemy i personel firm 3PL 
przejmują odpowiedzialność za kluczowe funkcje 
logistyczne. Do ich typowych obowiązków należy  
m.in. zarządzanie zapasami, optymalizacja  
operacji magazynowych, zarządzanie trasami 
transportowymi i dostawcami - niezależnie od 
tego, czy chodzi o operacje przychodzące, wycho-
dzące czy zwroty - zestawianie i ustalanie kolejno-
ści niezmontowanych części, zapewnianie wsparcia 
podczas produkcji, kompletacji i pakowania goto-
wych wyrobów oraz zapewnianie kontroli jakości  

Tab.  7.  Wzrost kosztów logistycznych dla kluczowych regionów i krajów

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0%

-4,0%

CAGR 2010-2016 4.9%         3.1%         10.2%       -0.5%        3.7%         3.8%        -2.4%         2.5%          -0.7%        13%          4.7%       -3.3%         -0.1%

CAGR 2016-2022E 6.5%         4.1%          7.6%          2.4%        4.2%          7.5%         1.4%          3.5%           5.8%        5.2%          9.7%        6.7%           3.5%

i innych usług o wartości dodanej. Firmy euro-
pejskie najczęściej łączą obszar VAWD i związany 
z nim transport wychodzący w pojęciu "logistyki 
kontraktowej". Ten segment 3PL jest najczęściej 
oparty na aktywach.

EWOLUCJA OUTSOURCINGU 

Początkowo celem firm przenoszących poszcze-
gólne funkcje na podmioty 3PL było obniżenie 
kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej 
oraz skupienie się na kluczowych kompetencjach 
w obszarze produkcji. Począwszy od wczesnych lat 
dziewięćdziesiątych XX w. zauważalnie przybra-
ła na znaczeniu strategia przenoszenia wybranych 
procesów produkcyjnych za granicę (offshoring), 
przy jednoczesnym przejściu od krajowych łańcu-
chów dostaw - z zapotrzebowaniem zarządzanie 
logistyką krajową - do globalnych łańcuchów do-
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Tab.  8.  Lista 50 największych światowych dostawców usług w obszarze logistyki firm trzecich (3PL) wg A&A

Największe firmy sektora 3PLs wg przychodów/obrotów brutto w obszarze logistyki w roku 2016

Miejsce 
w rankingu A&A Dostawca usług w obszarze logistyki firm trzecich (3PL) Kraj / Siedziba główna Przychód brutto (mln USD)*

1 DHL Supply Chain & Global Forwarding Niemcy 26 105

2 Kuehne + Nagel Szwajcaria 20 294

3 Nippon Express Japonia 16 976

4 DB Schenker Niemcy 16 746

5 C.H. Robinson USA 13 144

6 DSV Dania 10 073

7 XPO Logistics USA 8 638

8 Sinotrans Chiny 7 046

9 GEODIS Francja 6 830

10 UPS Supply Chain Solutions USA 6 793

11 CEVA Logistics Holandia 6 646

12 DACHSER Niemcy 6 320

13 Hitachi Transport System Japonia 6 273

14 J.B. Hunt (JBI, DCS & ICS) USA 6 181

15 Expeditors USA 6 098

16 Toll Group Australia 5 822

17 Panalpina Szwajcaria 5 276

18 GEFCO Francja 4 800

19 Bolloré Logistics Francja 4 670

20 Kintetsu World Express Japonia 4 373

21 Yusen Logistics Japonia 4 169

22 CJ Logistics Korea Południowa 3 808

23 Burris Logistics USA 3 629

24 Agility Kuwejt 3 576

25 Hub Group USA 3 573

26 Hellmann Worldwide Logistics Niemcy 3 443

27 IMPERIAL Logistics Republika Południowej Afryki 3 352

28 Kerry Logistics Hong Kong 3 097

29 FedEx Trade Networks/FedEx SupplyChain Systems/FedEx Supply Chain USA 2 916

30 Ryder Supply Chain Solutions USA 2 659

31 Damco Holandia 2 500

32 Coyote Logistics USA 2 360

33 Total Quality Logistics USA 2 321

34 Sankyu Japonia 2 275

35 Schneider National Logistics & Dedicated USA 2 063

36 Echo Global Logistics USA 1 716

37 Transportation Insight USA 1 710

38 NNR Global Logistics Japonia 1 676

39 Landstar USA 1 632

40 Mainfreight Nowa Zelandia 1 627

41 APL Logistics Singapur 1 620

41 Transplace USA 1 620

42 arvato Niemcy 1 615

43 Americold USA 1 555

44 Fiege Niemcy 1 550

45 Wincanton Wlk. Brytania 1 516

46 Penske Logistics USA 1 500

47 Swift Transportation USA 1 431

48 Groupe CAT Francja 1 328

49 NFI USA 1 250

*Dane dotyczące przychodów w oparciu o sprawozdania spółek lub szacunki firmy Armstrong & Associates, Inc. w przeliczeniu na USD, przy zastosowaniu średniego rocznego 
kursu wymiany w celu porównania wskaźników wzrostu niezależnie od waluty. Copyright © 2017 Armstrong & Associates, Inc.
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O  A R M S T R O N G  &  A S S O C I A T E S ,  I N C .

Firma Armstrong & Associates, Inc. (A & A) została założona w 1980 r., aby zaspokoić potrzeby nowo zderegulowanego  
rynku  transportu krajowego. Od tego czasu, poprzez prowadzenie badań rynku operatorów logistycznych oraz pomoc  
firmom w organizacji outsourcingu funkcji logistycznych, A & A stała się uznaną na całym świecie marką w dziedzinie  
doradztwa dla rynku operatorów logistycznych.

staw - z zapotrzebowaniem na zarządzanie logisty-
ką w wymiarze międzynarodowym. Prowadzenie 
działalności w skali globalnej jest bardziej skompli-
kowane i wymaga większej specjalistycznej wiedzy 
na temat regionalnych i lokalnych rynków zarzą-
dzania transportem oraz procesami magazynowy-
mi, jak również w zakresie przestrzegania przepi-
sów stanowionych na poziomie rządowym. Tego 
rodzaju wzrost złożoności łańcuchów dostaw skło-
nił wiele firm do skorzystania ze wsparcia firm 3PL 
jako specjalistów w obszarach logistyki i regulacji. 
Z kolei podmioty 3PL specjalizujące się w zarządza-
niu transportem międzynarodowym oraz magazy-
nowaniem i dystrybucją zapewniają gospodarkom 
operacyjny "szkielet" wspierający globalny handel.

3PL GLOBALNIE

Europa wychodzi obecnie z recesji związanej 
z oszczędnościami gospodarczymi. Za wyjątkiem 
krajów położonych na północ od Alp - takich jak 
Niemcy, Norwegia czy Holandia - Europa nadal 
odnotowuje niski wzrost wyników finansowych. 
W oparciu o przychody regionalne z roku 2016 
szacujemy, że firmy 3PL działające w Europie opa-
nowały ok. 25 proc. całego potencjalnego rynku, 
a zatem tendencja do outsourcingu funkcji logi-
stycznych do obszaru 3PL nadal umożliwia wzrost 
na poziomie przewyższającym wskaźniki dla całej 
gospodarki. Najlepsze europejskie firmy 3PL do-
konały stosownych przejęć w celu zglobalizowania 
swojej działalności i zapewnienia sobie udziału 
w rynkach rozwijających się, charakteryzujących 
się wyższymi wskaźnikami wzrostu.

Ameryka Północna czerpie korzyści z poprawy 
kondycji gospodarki Stanów Zjednoczonych (ro-
snący poziom produkcji, przenoszenie niektórych 
procesów produkcyjnych do Meksyku, tzw. near-
shoring, oraz nowe projekty w sektorze wydobycia 
ropy naftowej i gazu w Kanadzie i USA), zaś kon-
sumenci w Stanach Zjednoczonych otrząsnęli się 
po wielkiej recesji z roku 2009 i zwiększyli swoje 
wydatki, zwłaszcza w segmencie bardziej kosztow-
nych zakupów. Wszystkie te czynniki wpływają 
na poprawę sytuacji na rynku 3PL.

Regionem geograficznym o najwyższych przycho-
dach z tytułu operacji 3PL i najwyższych stopach 
wzrostu w tym sektorze jest obszar Azji i Pacyfi-
ku (APAC), gdzie wzrost tradycyjnie związany jest 
z działaniami firm wykorzystujących outsourcing 
lub offshoring produkcji do krajów oferujących 
niższe koszty. Choć zjawisko to nadal jest typowe 
dla takich krajów jak Mjanma, Malezja, Indonezja, 
Wietnam, Kambodża oraz w mniejszym stopniu 
dla Chin, Tajlandii, Filipin i Singapuru, to rosnąca 
konsumpcja krajowa wraz z popytem na produkty 
stanowią impuls do modernizacji sieci dystrybu-
cji w regionie Azji i Pacyfiku. Sytuację dodatkowo 
wspiera chińska inicjatywa "Jeden pas, jedna dro-
ga", stymulująca znaczne wydatki na infrastruktu-
rę w całej Azji oraz dalej w kierunku zachodnim. 
Główny nacisk przesuwa się z eksportu oraz spe-
dycji morskiej lub lotniczej na wewnątrzregionalną 
dystrybucję lądową i transgraniczny handel elektro-
niczny. Firmy 3PL świadczące w tych krajach usługi 
magazynowania i dystrybucji o wartości dodanej 
odnotowują obecnie zauważalny wzrost.
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MEANDRY GLOBALNEGO 
HANDLU 2018

GEOPOLITYKA  
NA CZTERY RĘCE

Kraje na całym świecie rozpoczęły nowy rok 2018  
z odrobiną dobrych wiadomości. Dziesięć lat po tym, 
jak kryzys finansowy wstrząsnął światem do głębi, 
mamy wreszcie do czynienia ze wzrostem globalnego 
produktu krajowego brutto. Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju szacuje, że globalna gospo-
darka wzrośnie o ponad 3,5 procent w 2018 r. –  
jest to najszybsze tempo obserwowane od ośmiu lat.
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GEOPOLITYKA  
NA CZTERY RĘCE

j e d n a k  W I E L E z głębokich pro-
blemów strukturalnych, które ujawnił kryzys 
finansowy, przetrwało, sygnalizując, iż obecne 
ożywienie gospodarcze jest bardziej kruche niż  
cykliczne wzrosty z przeszłości. Ponadto szereg 
zagrożeń geopolitycznych - nadciągający konflikt 
na Półwyspie Koreańskim, groźby globalnej wojny 
handlowej, ostre konflikty na Bliskim Wschodzie 
oraz obawy o dług Chin i Włoch, by wymienić tylko  
kilka - mogą ograniczyć wzrost gospodarczy.  
Doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego USA,  
H.R. McMaster, powiedział niedawno: „Geopolity-
ka powróciła, obecnie biorąc odwet po wakacjach 
od historii, które zrobiliśmy sobie w okresie po za-
kończeniu zimnej wojny".

PROGNOZY ZACZYNAJĄ SIĘ 
W WASZYNGTONIE

Same zagrożenia będą miały wpływ na to, w jaki 
sposób rządy i korporacje dostosują się do bardziej 
napiętego środowiska międzynarodowego w 2018 r. 
Jednak najgorszy skutek wynikający z każdego 
z zagrożeń niekoniecznie jest najbardziej praw-
dopodobny. A ponieważ Stany Zjednoczone są 
jedynym aktorem, który ma możliwość zmiany 
kilku scenariuszy w dowolnym kierunku, każda 
prognoza na nadchodzący rok musi rozpocząć się od  
Waszyngtonu.

Do tej pory świat przez rok obserwował prezyden-
turę Donalda Trumpa. Chociaż niektóre aspekty 

r e v a  G O U J O N

wiceprezes Stratfor ds. analiz globalnych, a niniejsze Globalne Podsumowanie Prognozy Rocznej 2018  
zostało przedrukowane za zgodą firmy Stratfor. Pełna prognoza geopolityczna z dogłębną analizą trendów 
globalnych i regionalnych jest dostępna na stronie: Worldview.Stratfor.com

jego kadencji są wyjątkowe, a zatem bardziej ulotne 
w skutkach, wiele działań Trumpa wynika z głęb-
szych sił, które będą trwać znacznie dłużej niż jego 
czas urzędowania. Jeśli chodzi o te pierwsze, w cią-
gu 2017 r. przeprowadzono szereg instytucjonal-
nych kontroli władzy wykonawczej. Kongres po-
dejmował działania mające na celu związanie rąk 
prezydentowi w temacie znoszenia sankcji przeciw-
ko Rosji. (Ustawodawcy mogą również próbować 
zablokować Trumpa podczas dążenia do jedno-
stronnego wycofania się z Północnoamerykańskie-
go Układu Wolnego Handlu w 2018 r.). Instytucje 
związane z bezpieczeństwem narodowym skłaniają 
się do zachowania amerykańskich zobowiązań wo-
bec NATO, jednocześnie jasno określając ryzyko 
związane z podżeganiem do wojny z Koreą Północ-
ną lub porzuceniem prób nuklearnego porozumie-
nia z Iranem. Urzędnicy na poziomie państwowym, 
instytucjonalnym i lokalnym otwarcie przeciwsta-
wili się próbom Trumpa dotyczącym wycofania się 
z paryskiego porozumienia klimatycznego i zmniej-
szenia państwowej pomocy na polu odnawialnych 
źródeł energii.

Jednak Trump także nie uważa się za zobowią-
zanego wobec Partii Republikańskiej lub swoich 
doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, wobec 
czego wykazał mniej wahania niż większość ame-
rykańskich prezydentów, aby odrzucić polityków 
niezgadzających się z jego działaniami lub wyzna-
czyć lojalistów, pasujących do jego wizji świata. Tak 
więc Trump posiada szerszy margines do działania 
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niż wielu jego poprzedników, co nie tylko zwiększy 
ryzyko rozłamu wewnątrz Partii Republikańskiej 
w roku wyborów, ale także utrzyma amerykańskich 
sojuszników i przeciwników w gotowości, gdyż 
będą próbowali rozróżnić płynącą z Białego Domu 
retorykę od rzeczywistości.

RADZENIE SOBIE Z NUKLEARNĄ 
KOREĄ PÓŁNOCNĄ

Najważniejszą decyzją Trumpa w 2018 r. będzie 
sposób radzenia sobie z szybko rozwijającym się 
arsenałem nuklearnym Korei Północnej. Drzwi dla 
amerykańskiego prewencyjnego uderzenia mające-
go na celu zniszczenie programu jądrowego Pjon-
gjangu, zamykają się bardzo szybko. Choć nie moż-
na wykluczyć ataku prewencyjnego, jego ogromna 
cena - chaotyczna wojna, która wpędza świat z po-
wrotem w ekonomiczną recesję - sprawi, że Stany 
Zjednoczone będą bardziej skłonne pogodzić się 
z niewygodną rzeczywistością, sprowadzającą się 
do posiadania przez Koreę Północną jądrowego 

środka odstraszającego. Akceptacja ta zapoczątku-
je nową i niestabilną erę odstraszania nuklearnego, 
gdy Stany Zjednoczone i ich azjatyccy sojusznicy 
przyjmą politykę powstrzymywania wobec Odizo-
lowanego Królestwa. Stopniowa degradacja poro-
zumień o kontroli zbrojeń zawartych w XX w. jesz-
cze bardziej skomplikuje sprawy, gdyż Rosja i Chiny 
starają się dogonić rosnącą sieć obrony przeciwra-
kietowej Stanów Zjednoczonych.

W rzeczywistości, ostatnio Rosja i Chiny znajdo-
wały więcej powodów do współpracy niż konku-
rowania ze sobą. Oba kraje starają się odizolować 
od nacisków USA i zmniejszyć wpływ Waszyng-
tonu w strategicznych regionach na całym świecie. 
W tym celu wymusiły następujący podział zadań: 
tam, gdzie oba państwa mają wspólne interesy, Rosja 
zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, które uzna 
za stosowne, podczas gdy Chiny przejmują inicja-
tywę w kwestiach gospodarczych. Moskwa i Pekin 
pogłębiły także współpracę w dziedzinie finansów, 
handlu, energii, cyberbezpieczeństwa i obrony.

Świat
3 699 mld $

Chiny
597 mld $

Kanada
550 mld $

Meksyk
526 mld $

Japonia
198 mld $

Niemcy
165 mld $

Korea Płd.
114 mld $

W. Brytania
110 mld $

Francja
80 mld $

Tajwan
67 mld $

Szwajcaria
60 mld $

Tab.  1.  Bilansy handlowe USA – 10 najważniejszych partnerów handlowych w 2016 r.

Kraj
Całkowita wartość

wymiany handlowej
w ciągu roku Import jest równy eksportowi, gdy wynosi 50 %

Import z Eksport do

61 %

81 %

51 %

56 %

68 %

70 %

63 %

50 %

59 %

61 %

62 %

39 %

19 %

49 %

44 %

32 %

30 %

37 %

50 %

41 %

39 %

38 %
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Choć to wschodzące partnerstwo stanowi stra-
tegiczne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, 
zapewni ono również szerokie możliwości, gdy 
Waszyngton będzie próbował wzmocnić swoich 
sojuszników w sąsiedztwie Rosji i Chin. (Tajwan 
może w szczególności stać się źródłem sporu mię-
dzy Waszyngtonem a Pekinem w 2018 r.). Jednak 
dzisiejsze międzynarodowe środowisko nie przypo-
mina zimnej wojny, kiedy to sojusze określane były 
przez znacznie grubsze linie podziału, a wielkie 
mocarstwa zaangażowane były w grę o sumie zero-
wej. Współzależność ekonomiczna, wzajemna nie-
ufność i niewiarygodne gwarancje bezpieczeństwa 
zachęcą pozornych sojuszników do zabezpieczania 
się przed sobą nawzajem. Takie płynne relacje do-
prowadzą do zdefiniowania porządku globalnego 
w 2018 r. i później.

BEZLITOSNA POLITYKA HANDLOWA USA

Zagrożenie ze strony Korei Północnej nie uchroni 
Chin, Korei Południowej czy Japonii przed działa-
niami Stanów Zjednoczonych w dziedzinie handlu. 
Administracja Trumpa jest wyjątkowa w swojej 
gotowości do oddzielania kryzysu północnokore-
ańskiego od polityki handlowej. Zgodnie z decy-

zją Białego Domu, oferta skierowana zostanie do 
krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają duży 
deficyt handlowy, tak więc Chiny, Meksyk, Ko-
rea Południowa i Japonia pozostaną na celowniku 
Waszyngtonu w 2018 r. (Jak szybko przekonała się 
administracja Trumpa, Niemcy niełatwo jest wyod-
rębnić od reszty Unii Europejskiej, która chroni ten 
kraj nieco przed represyjnymi środkami handlowy-
mi Białego Domu).

Jeżeli negocjacje utkną w impasie, Stany Zjednoczo-
ne z większym prawdopodobieństwem odstąpią od 
podpisania umowy handlowej z Koreą Południową 
niż innych porozumień znajdujących się na stole. 
Związki, które łączą gospodarkę USA z Koreą Połu-
dniową są słabsze niż powiązania z krajami takimi 
jak Meksyk. I chociaż Trump może zdecydować się 
na wycofanie z NAFTA, zwolennicy bloku - w tym 
amerykańscy ustawodawcy, którzy będą ważyć ry-
zyko wycofania się, gdy na horyzoncie pojawią się 
wybory śródokresowe - będą próbowali prawnie 
zablokować ruchy prezydenta, aby uchronić pakt 
handlowy od rozpadu. Ogólnie rzecz biorąc, rola 
Kongresu USA w regulowaniu handlu zagraniczne-
go i spory prawne będą nadal ograniczać działania 
wykonawcze w handlu w 2018 r.

Tab.  2.  Cięcia produkcji ropy wyrównane poprzez wzrost wydobycia

Wzrost wydobycia Cięcia
CAŁKOWITE CIĘCIA 
PRODUKCJI
- 1928

Arabia
Saudyjska
-544

Rosja
-298

Wenezuela
-204

Meksyk -203

Irak -178

Kuwejt -130
ZEA -102

Inne
-269

Kraje OPEC
Kraje spoza OPEC
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0

baryłki na dzień [tys.]

XII           I            II          III         IV          V          VI        VII       VIII        IX          X
2017

CAŁKOWITY
WZROST
WYDOBYCIA
+1007

LIBIA
+354

NIGERIA
+196

USA
+457

podpisane
porozumienie OPEC

wstepne
porozumienie OPEC
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Rozdzielenie bezpieczeństwa narodowego i handlu 
może być wyjątkowe dla administracji Trumpa, ale 
protekcjonizm i chęć lekceważenia orzeczeń Świa-
towej Organizacji Handlu (WTO) istniały w Wa-
szyngtonie na długo przed tym, zanim Trump przy-
był do Białego Domu. Stany Zjednoczone od dawna 
są zdania, że WTO nie posiada środków, aby pocią-
gnąć Chiny do odpowiedzialności za naruszenia 
zasad wolnego handlu, które popełnia ta szczegól-
na ostoja państwowego kapitalizmu. Chociaż Unia 
Europejska i Japonia podzielają dążenie Stanów 
Zjednoczonych do ściślejszego egzekwowania prze-
pisów Światowej Organizacji Handlu, Waszyngton 
nie liczy na najmniejszą nawet szansę, że ten niewy-
dolny organ handlowy przepchnie reformy poprzez 
niesprawną, opartą na konsensusie biurokrację.

Mając Chiny na celowniku, Waszyngton uderzy 
w Pekin przy pomocy represyjnych środków han-
dlowych, inwestycji i egzekwowania praw własno-
ści intelektualnej, które mogą być sprzeczne z ju-
rysdykcją WTO, w zależności od tego, co najlepiej 
odpowiada ich potrzebom. Stany Zjednoczone już 
odkurzyły dwa ważne narzędzia handlowe: docho-
dzenie w sprawie punktu 301 dotyczące kradzieży 
własności intelektualnej i wymuszonych transferów 
technologii oraz śledztwo w sprawie punktu 232, 
dotyczące tego, czy import chińskiej stali szkodzi 
bezpieczeństwu narodowemu USA, a zatem podle-
ga taryfom celnym. (Rozpatrzenie pierwszej sprawy 
ma się odbyć w sierpniu, a drugiej miało się odbyć 

w styczniu, kiedy to prezydent miał 90 dni na pod-
jęcie decyzji.) Waszyngton będzie również nadal lo-
bbował w Unii Europejskiej, aby wstrzymać nada-
nie Chinom statusu gospodarki rynkowej w WTO 
– co, jak twierdzi Pekin, zostało obiecane Chinom 
w 2016 r. i co utrudniłoby nałożenie środków anty-
dumpingowych na kraj. Chociaż werdykt dotyczący 
kwestii prawnej nie zostanie wydany do 2019 r., pa-
nel WTO zapozna się ze sprawą już w 2018 r.

Bezwzględność na polu gospodarczym i jedno-
stronna realizacja polityki handlowej Trumpa przez 
amerykańską administrację będą nadal budzić po-
wszechny niepokój, pozostawiając wrażenie, że Bia-
ły Dom zmierza do zlikwidowania WTO i zburze-
nia globalnego porządku handlowego, wspieranego 
od zakończenia II wojny światowej. Jednak takie 
obawy są prawdopodobnie nieuzasadnione. Cho-
ciaż Stany Zjednoczone będą bardziej skłonne do 
niezależnego działania poza Światową Organizacją 
Handlu, nie poniosą ekonomicznego ryzyka wyco-
fania się z tej organizacji. Zamiast tego Waszyngton 
będzie polegać na niej, jako instytucji wykonawczej, 
nawet jeśli kompensuje słabości instytucji własny-
mi środkami.

Pomimo eskalacji, Biały Dom przestanie inicjować 
wojnę handlową. Podczas gdy partnerzy handlowi 
z USA będą obserwować jego ruchy z obawą, odpo-
wiedzą w przeważającej części łagodnie. Niektóre 
kraje, takie jak Japonia, będą próbowały odeprzeć 

Tab.  3.  Północnokoreańskie testy nuklearne

Szacunkowa siła eksplozji
(w kilotonach)

      maksymalna 

      minimalna

9 X 2006 25 V 2009 12 II 2013 6 I 2016 9 IX 2016

3 IX 2017

2
0,7

5,4
2

16
6

15
7

30
10

250

100
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starania Waszyngtonu, podkreślając jego strate-
giczne relacje i swoje inwestycje w Stanach Zjedno-
czonych. Inni, którzy wejdą w bezpośrednią linię 
ognia Białego Domu, będą kwestionować jego ataki 
handlowe w WTO i sądach amerykańskich, gdzie 
spory mogą przetrwać pierwszą kadencję Trumpa. 

TRUDNY POWRÓT DO GRY

Wyjąwszy poważny szok dla globalnej gospodarki, 
producenci ropy naftowej z OPEC i spoza OPEC 
mają nadzieję w 2018 r. osiągnąć cel, jakim jest przy-
wrócenie równowagi na rynku ropy naftowej. Po-
nieważ światowe zapasy wciąż będą spadać w pierw-
szej połowie roku, podziały polityczne w Iraku 
i ograniczenia zdolności wydobycia w Libii i Nige-
rii zmniejszą ryzyko, że producenci ropy naftowej 
przedłużą porozumienie redukujące wydobycie do 
2019 r. Sygnatariusze zorganizują w czerwcu klu-
czowe spotkanie w celu dokonania oceny postępów. 

Najważniejszym pytaniem dotyczącym 2018 r. jest 
to, w jakim stopniu Arabia Saudyjska i jej sojuszni-
cy z Zatoki Perskiej będą w stanie się porozumieć. 
Będą starali się ponieść większość ciężaru związa-
nego z utrzymaniem cięć produkcyjnych, ponieważ 
pojawia się brak zgodności wśród innych członków, 
którzy chcą wyjść z porozumienia OPEC. A gdy 
zbliży się termin jego wygaśnięcia, produkcja łup-
ków w USA prawdopodobnie wzrośnie wraz ze 
wzrostem cen ropy. Zdeterminowane, aby nie za-
chęcać do silnego ożywienia w wydobyciu łupków 
w USA, Arabia Saudyjska i Rosja mogą nadal współ-
pracować w dziedzinie energii długo po zakończe-
niu obowiązywania obecnych kwot. Na przykład 
Arabia Saudyjska może skorzystać z rosyjskiej po-
mocy w dywersyfikacji swojego sektora energetycz-
nego, pracując jednocześnie z Moskwą nad ograni-
czeniem produkcji.

Jednak ta współpraca w dziedzinie energetyki nie 
rozwiąże problemu konkurencji nasilającej się 
na Bliskim Wschodzie. Zobowiązanie administracji 
Trumpa, by uniemożliwić Iranowi podążanie śla-
dami Korei Północnej, sprawi, że Teheran i los jego 
porozumienia nuklearnego z Zachodem znów sta-
ną się przedmiotem zainteresowania. Arabia Sau-
dyjska i Izrael, chcąc pozbawić Iran wpływów, gdy 

tylko otrzymają błogosławieństwo Białego Domu, 
wznowią swoją kampanię na rzecz osłabienia Iranu 
i jego sojuszników, w tym libańskich bojowników 
z Hezbollahu.

Wspierany przez Rosję, Iran będzie posiadał środki, 
by utrzymać swoją pozycję podczas wojny między 
lokalnymi konkurentami. Będzie jednak starał się 
unikać alienacji względem Europy, co będzie ko-
nieczne, by stłumić wysiłki Stanów Zjednoczonych, 
zmierzające do zniszczenia wspólnego komplekso-
wego planu działania. Unia Europejska wraz z Chi-
nami, Rosją i Indiami nie będzie w pełni zgodna co 
do amerykańskich prób ponownego wprowadzenia 
sankcji przeciwko irańskiemu sektorowi energe-
tycznemu. Jeśli jednak porozumienie nuklearne nie 
dojdzie do skutku, producenci ropy mogą szybko 
zrezygnować z cięć dotyczących wydobycia, ponie-
waż Arabia Saudyjska i Rosja szybko podejmą dzia-
łania w celu wyrównania braków wynikających ze 
wstrzymania irańskich dostaw na rynku.

ELEKTRYCZNY APETYT NA LIT

Pilna potrzeba dotycząca wdrożenia programu 
reform w Arabii Saudyjskiej i troska o ożywienie 
na globalnym rynku ropy wynikają, w dużej mie-
rze, z długoterminowego wyzwania, przed którym 
staje królestwo i inni producenci ropy: ekspansja 
rynku pojazdów elektrycznych. W ciągu ostatnie-
go roku Europa, Chiny i Indie rozpoczęły inicja-
tywy polityczne mające na celu zwiększenie liczby 
pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami 
energii. Raporty branżowe wskazują ponadto na ro-
snący popyt na takie samochody w krótkim i śred-
nim okresie. Wraz z rosnącym popytem wzrośnie 
również zapotrzebowanie na baterie dla takich po-
jazdów i lit, z którego są zbudowane. Choć rozwi-
nięcie tego trendu zajmie dziesięciolecia, inwestycje 
w produkcję samochodów elektrycznych i powią-
zanych technologii wzrosną już w 2018 r. Ponie-
waż zasoby litu koncentrują się tylko w niektórych 
krajach, w tym w Argentynie, Chile i Boliwii, wielu 
producentów będzie miało dobrą pozycję, aby czer-
pać korzyści z rosnącego zainteresowania litem - 
zwłaszcza z Argentyny, ponieważ Wspólny Rynek 
Południa, do którego ten kraj przynależy, zliberali-
zuje swoją politykę handlową w 2018 r.
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Miliardowe długi. Mentalność przedsiębiorstwa,  
które państwo i tak uratuje. Pycha narodowego  
przewoźnika, który nie może zbankrutować. A jednak 
upadłość i cudowny powrót na giełdę dwa i pół roku 
później. Oto niezwykły przepadek Japanese Airlines. 
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J A L (jap. Nihon Kōkū) zostały założone 1 sierpnia 
1951 roku, sześć lat po kapitulacji Japonii przed Sta-
nami Zjednoczonymi. Jednakże rzeczywista histo-
ria przyszłego flagowego japońskiego przewoźnika 
rozpoczęła się dwa lata wcześniej, kiedy Izba Repre-
zentantów (niższa izba parlamentu japońskiego), 
przyjęła Ustawę o Japońskich Liniach Lotniczych 
(ustawa  nr 154), zakładając tym samym państwową 
spółkę JAL S.A. Nowe przedsiębiorstwo narodziło 
się 1 października, z kapitałem zakładowym w wy-
sokości 2 000 000 000 jenów.

FLAGOWY PRZEWOŹNIK

W pewnym sensie w samych początkach JAL tkwiły 
przyczyny jej późniejszych kłopotów. Firma miała 
obsługiwać nie tylko połączenia krajowe, ale zosta-
ła pomyślana jako jedyny międzynarodowy prze-
woźnik japoński, było to więc środowisko o ogra-
niczonej konkurencyjności. Pierwsze połączenie 
międzynarodowe z Tokio do San Francisco przez 
Honolulu wystartowało w 1954 roku. Od tego mo-
mentu w kolejnych dziesięcioleciach rozwój firmy 
podążał za szybko rosnącą japońską gospodarką. 
Loty do Europy zaczęły być obsługiwane w 1961; 
w tym samym roku spółkę odnotowano na tzw. 

d r  m a c i e j  K A N E R T

dr Maciej Kanert - wykładowca m.in. Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent japonistyki UAM oraz Szkoły 
Tłumaczy i Języków Obcych przy UAM. Doktorat w Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskie-
go. Stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej Japonii (1997-98), Międzynarodowej Fundacji Toshiba 
(199) oraz Fundacji Japońskiej (2002-2003). Tłumacz przysięgły języka japońskiego. Specjalista z zakresu 
zarządzania japońskiego, szczególnie Systemu Produkcji Toyoty oraz Zarządzania Ameba. Prowadzi szko-
lenia z zakresu m.in. komunikacji międzykulturowej, filozofii kaizen oraz japońskiej filozofii zarządzania.  
Tłumacz z japońskiego licznych pozycji książkowych, m.in. Zarządzania Ameba Inamoriego Kazuo oraz  
autor książek o kulturze Japonii).

Drugiej Sekcji giełd japońskich w Tokio, Osace 
i Nagoyi. W 1983 roku JAL stał się największym 
przewoźnikiem na świecie pod względem przewo-
żonych pasażerów i towaru, według danych Inter-
national Air Transport Association (IATA), którą to 
pozycję zachował przez kolejne 5 lat.

Rozwój jednak miał swoją cenę i JAL, jako narodo-
wy przewoźnik, ponosił straty na wielu polach. Brak 
lokalnej konkurencji, której wpływ stopniowo ma-
lał od powstania w 1958 roku linii ANA (All Nippon 
Airlines) oraz przekonanie, że miejsce zajmowa-
ne na rynku przez spółkę jest niejako naturalnym 
stanem rzeczy, prowadziły do fiaska każdej próby 
poprawy funkcjonowania i organizacji firmy. Decy-
zje wynikające z politycznego podporządkowania 
rządzącej nieustannie w ówczesnej Japonii Partii 
Liberalno-Demokratycznej (LDP), np. utrzymywa-
nie nieopłacalnych połączeń z małymi miastami, 
były kolejną przyczyną rosnących kosztów. Sytuacja 
finansowa spółki była zła, próby reform nie udawa-
ły się - rząd japoński zdecydował więc w 1987 roku 
w pełni sprywatyzować JAL. Istniał już pozytywny 
przykład (sprywatyzowanych w roku 1983) kolei 
państwowych Japan Railways, które dzięki temu 
nie tylko zażegnały kryzys, ale rozpoczęły okres 
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szybkiego rozwoju i podnoszenia jakości usług oraz 
rentowności. Jednakże w przypadku JAL początko-
wo ruch ten nie dał nic. Przełom wieków był okre-
sem kolejnych nieudanych reform, a wyniki spółki 
w dziesięciu latach poprzedzających upadłość, w lu-
tym 2012 roku znajdowały się w „czerwonej” strefie.

ORGANIZACYJNA NIEŚWIADOMOŚĆ

Pomimo tak niestabilnej sytuacji spółki jej me-
nadżerowie nie byli zaniepokojeni. „Myśleliśmy, 
że damy sobie radę - wspominał jeden z członków 
najwyższego menedżmentu - nie czuliśmy, że śro-
dowisko biznesowe, w którym działamy, zmienia 
się”. Status narodowego, flagowego przewoźnika 
wzmagał pewność siebie zarządu. Członkowie za-
rządu mówili do siebie: „W końcu dzierżymy fla-
gę Hi ho maru (flagę Japonii – przyp. aut.). “Aż do 
kilku dni przed upadłością nie wierzyliśmy, że rze-
czywiście może do tego dojść. Tak silna była nasza 
samoświadomość jako japońskiego numeru 1”.

Problemem spółki był brak świadomości zorien-
towanej na zysk. Nie zwracano uwagi, jaka dzia-
łalność operacyjna jest rentowna, a która generuje 
straty. Choć aktywnie planowano sprzedaż i przy-
gotowywano budżet, nie udawało się realizować 
żadnych działań na rzecz cięcia kosztów. Sposób 
wykorzystywania samolotów przez JAL wzmac-
niał konieczność ponoszenia wydatków, mene-
dżment zaś nie potrafił skupić się na kwestii tego, 
jak wybory inwestycyjne w zakresie sprzętu oraz 
forma jej działalności mogłyby wzmacniać jej ren-
towność. Na przykład - widać tu ową „samoświa-
domość” narodowego przewoźnika - JAL kupował 
większe niż potrzebne samoloty dla realizacji zadań 
operacyjnych. Zarząd nie przeprowadzał analiz 
kosztów/korzyści, co mogłoby zapobiec zbędnym 
wydatkom, ponieważ jego decyzje nie opierały się 
przede wszystkim na kryteriach zyskowności. Jedy-
ną jednostką organizacyjną przygotowującą plany 

działalności operacyjnej była Centrala Planowania 
Zarządczego, co powodowało obojętność pracow-
ników wszystkich innych działów na osiągane wy-
niki, nawet jeżeli nie realizowały wyznaczonych 
celów. Plan ów nie brał pod uwagę środowiska pra-
cy poszczególnych działów, nie był też wyjaśniany 
pracownikom, którzy mieli go realizować. Zaanga-
żowanie pracowników niższego stopnia, tzn. tych, 
którzy rzeczywiście wypełniali zadania operacyjne 
spółki, w realizację owego planu było żadne. Kadra 
zarządcza i szeregowi pracownicy nie ufali sobie 
nawzajem i żadna ze stron nie czuła się odpowie-
dzialna. W tamtym okresie poszczególne wydziały 
JAL poszukiwały „indywidualnej optymalizacji”, 
działań ograniczonych w zasadzie do nich samych, 
czego rezultatem był brak współpracy między-
wydziałowej. W codziennej praktyce najwyższą 
wagę przywiązywano do pracy zgodnie z odgór-
nie narzuconymi instrukcjami operacyjnymi, co 
uniemożliwiało szeregowym pracownikom wpro-
wadzanie własnych udoskonaleń oraz szybkie i ela-
styczne reagowanie na zmiany w środowisku pracy. 
Dystans między zarządzającymi a pracownikami 
niższego rzędu ewokował również inne problemy, 
np. roznosząc po całej firmie ów brak świadomości 
kosztowej. Grupy pracowników przygotowujące 
plany działania i realizujące je były oddzielne; sze-
regowi pracownicy nie znali danych na temat sprze-
daży, zysków i kosztów firmy. JAL z niezwykłym 
opóźnieniem podsumowywał i weryfikował swoje 
wyniki finansowe, te przedstawiane były zaś często 
zbyt ogólne. Cele liczbowe - w różnych obszarach 
- narzucane były odgórnie; ich realizowanie przez 
szeregowych pracowników miało być ostatecznym 
celem ich działań. JAL nie znał stopnia swojej płyn-
ności finansowej; szczególnie oddziały zagraniczne 
nie wiedziały, jakimi kwotami gotówki mogą dys-
ponować. Przyczyną była niechlujna księgowość, 
której długotrwałe przygotowywanie sprawozdań 
jeszcze bardziej spowalniało funkcjonowanie całe-
go systemu zarządzania.

JAL zostały postawione w stan upadłości 19 stycznia 2010 roku. 
Miesiąc później - 20 lutego - spółka została skreślona 

z listy spółek notowanych na giełdzie. 

,,
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W ogólnym ujęciu głównymi problemami JALu 
były zatem:

• brak wspólnych wartości w procesie zarządzania 
- podwójne standardy,

• brak świadomości szeregowych pracowników na 
temat ich integralnej roli w procesie zarządzania 
spółką,

• dystans między menedżmentem i szeregowymi 
pracownikami,

• brak skupienia na kliencie (market-in) wśród 
szeregowych pracowników,

• brak przywództwa wśród szeregowych pracow-
ników,

• brak przywództwa horyzontalnego w spółce.

UPADEK I ODRODZENIE

JAL zostały postawione w stan upadłości 19 stycz-
nia 2010 roku. Miesiąc później - 20 lutego - spół-
ka została skreślona z listy spółek notowanych  
na giełdzie. 

Kryzys spółki wywołał silną obawę przed łań-
cuchem bankructw; upadłość wpłynęła ogólnie 
na  - bagatela - 440  000 akcjonariuszy. Całkowity 
dług JAL wynosił wtedy 521  500  000  000 jenów  
(ok. 5,5 mld euro). Spółka złożyła wniosek o re-
strukturyzację zadłużenia do Inicjatywy Wsparcia 
Rewitalizacji Przedsiębiorstw (jap. Kigyō Saisei 
Shien Kikō), państwowo-prywatnej instytucji, ma-
jącej wspierać restrukturyzację przedsiębiorstw, 
które pomimo trudnej sytuacji finansowej wyka-
zują zdolności do odbudowy swojej pozycji. IWRP 
miała stać się likwidatorem. Japońskie przepisy re-
strukturyzacyjne wymagają przedłożenia podjętej 
decyzji sądowi, który musi wyrazić na nią zgodę. 
Wszystko jawne i otwarte dla opinii publicznej. 
W takich okolicznościach 13 stycznia 2010 roku 
Inamori Kazuo, założyciel Kyocery i KDDI, zgodził 

zostać CEO JAL, dokładnie w chwili, gdy spółka 
wchodziła w okres ochrony przed upadłością. Uwa-
żano, że tylko menedżer z innego sektora gospodar-
ki, osoba z dużym autorytetem i międzynarodowej 
sławie, z doświadczeniem w budowaniu i prowadze-
niu wielkiej korporacji może pomóc JAL. Inamori, 
jeden z najbardziej znanych japońskich menedże-
rów, był właśnie taką osobą. Mimo początkowej 
zgody, Inamori zgodził się zostać prezesem zarządu 
pro bono, jak wspominał później, z obawy nad ne-
gatywnym wpływem, jaki ostateczna upadłość tak 
dużej spółki miałaby na całą japońską gospodarkę. 

Pierwotny lan restrukturyzacyjny miał być przed-
stawiony sądowi do 30 czerwca, jednakże 25 maja 
JAL i IWRP poprosiły o przedłużenie terminu do 
31 sierpnia. Było to konieczne „aby podnieść ren-
towność przez wdrożenie dodatkowych redukują-
cych koszty działań, na które składało się dokładne 
zweryfikowanie połączeń przewoźnika oraz jego 
samolotów, jak również osiągnięcie właściwej skali 
organizacji, podniesienie zdolności do zarządzania 
kryzysami, dalszy postęp w rozmowach z udziałow-
cami oraz przygotowanie bardziej pewnego planu 
restrukturyzacyjnego”. Ostatecznie plan został za-
twierdzony 30 listopada, co oznaczało rozpoczęcie 
okresu restrukturyzacji, trwającego do 28 marca 
2011 roku.

Skonsolidowany bilans JAL w okresie 2002 - 2008 
czterokrotnie kończył się stratą. We wrześniu 2009 
roku firma rozpoczęła konsultacje z IWRP  I 19 
stycznia otrzymała pożyczkę pomostową, na którą 
składało się 80 mld jenów (ok. 700 mln euro) do-
starczonych przez IWRP  i 225 mld jenów (ok. 2 mld 
euro) pożyczonych przez Japoński Bank Rozwoju 
(z gwarancją IWRP na 1000 mld jenów). W grudniu 
2010 roku IWRP  dokapitalizował spółkę z dodat-
kowymi 350 mld jenów (ok. 3 mld euro), które po-
służyły do zwrotu pożyczki pomostowej.

Plan odbudowy JAL składał się z trzech komplementarnych elementów: 
restrukturyzacji, zmiany filozofii zarządzania i wprowadzenia 

Zarządzania Ameba (…)

,,
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Działanie Szczegóły i wyniki wdrożenia

Krótkoterminowe

Redukcja liczby 
typów samolotów.

• wycofanie 103 maszyn,
• zredukowanie liczby typów z 7 do 4.

Wycofano 52 maszyny: 14 typów i 279 samolotów (należących do JAL i leasingowanych) pod koniec 2008 roku;  
10 rodzajów i 227 maszyn pod koniec roku 2010. 

Optymalizacja 
sieci połączeń.

• krajowe: wysoka częstotliwość, małe samoloty,
• międzynarodowe: budowa na rdzeniu połączeń z hubami Ameryki i Erupy, połączenia z Azją,
• turystyczne: Honolulu i Guam.

Połączenia krajowe - redukcja z 153 do 110, międzynarodowe, z 67 do 47.

Skupienie zasobów 
na działalności operacyjnej 
jako przewoźnik pasażerski.

• sprzedaż peryferyjnych spółek-córek,
• rezygnacja z lotów towarowych,
• wykorzystanie samolotów pasażerskich do przewożenia towarów.

Redukcja: ze 203 spółek-córek i 83 spółek powiązanych, do 129 spółek-córek i 70 spółek powiązanych.

Dynamiczna organizacja, 
stworzenie operacyjnego 

systemu zarządzania.

• likwidacja nakładających się na siebie komórek organizacyjnych i funkcji,
• wyraźne określenie odpowiedzialności za rentowność podzielonej między połączenia i działy,
• odpowiedzialność za zysk każdej spółki należącej do grupy, wspólne nadzorowanie majątku spółki
   oraz przyjmowania polityki zarządczej.

Reorganizacja z grudnia 2010 roku: każda centrala podzielona na wydział operacyjny, wydział wsparcia operacji 
oraz wydział administracyjny, zarządzanie przychodem i wydatkami na poziomie każdej centrali z równoczesnym 
wprowadzeniem mechanizmów rachunkowości zarządczej każdej trasy (Zarządzanie Ameba).

Znacząca redukcja posiadanej 
przez spółkę powierzchni 

na lotniskach (reforma 
struktury wydatków

związanych z lotniskami).

• redukcja wydatków związanych z czynszami poprzez audyt przestrzeni biurowej i częściową sprzedaż terminali  
   lotniskowych, 
• zmniejszenie liczby pracowników i redukcja kosztów pracy,
• znaczące zmniejszenie działalności spółki lub sprzedaż własności na lotniskach Kansai (Osaka) i Chūbu (Nagoya).

Sprzedaż spółek-córek na powyższych lotniskach, ograniczenie działalności na lotniskach zgodnie z planem.

Reforma wykorzystania 
przestrzeni biurowej.

• znaczące zmniejszenie kosztów czynszu,
• audyt przestrzeni biurowej.

Działania przebiegły zgodnie z planem.

Zmniejszenie skali spółki.

Redukcja liczby niezbędnych pracowników przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa poprzez program wczesnych 
emerytur oraz wyprzedaż spółek-córek (z 48 714 osób pod koniec 2004 roku do 32 600 pod koniec roku 2010).

Realizacja prawie zgodna z planem: 31 263 osób pod koniec 2010 roku.

Zmiana systemu wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych.

• ewaluacja pracowników na podstawie wyników finansowych oraz postawy, przekładająca się na wysokość pensji.
• świadczenia socjalne na poziomie minimum dla przewoźnika lotniczego.

Niższe wynagrodzenia, emerytury etc. (dla byłych pracowników redukcja do 30 proc, dla aktywnych – do 53).

Redukcja kosztów (ogólna) • standaryzacja procesu zamawiania/zakupów, 
• wzmocnienie mechanizmów kontroli ryzyka dla transakcji hedgingowych wykorzystujących derywatywy.

Średnioterminowe

Redukcja rozmiarów maszyn • wysoce efektywne małe samoloty,
• strategiczny Boeing 787 na trasach międzynarodowych.

Optymalizacja struktury 
transportowej spółek-córek

• lokalni przewoźnicy będący spółkami-córkami z silniejszym oparciem w bazie działalności
• optymalny system transportu korzystający ze standardowego typu samolotu.

Aktywne wykorzystanie 
współpracy w ramach 

tzw. sojuszy

• aktywne wykorzystanie materialnych i niematerialnych, zasobów partnerów, maksymalizacja efektu sojuszu,
• przygotowanie joint ventures z American Airlines,
• nabycie know-how,
• wzmocnienie dwustronnych relacji z innymi spółkami.

Reforma systemu IT
• reforma infrastruktury IT,
• podniesienie efektywności, 
• przygotowanie niskokosztowej struktury utrzymania wzmocnionej funkcjonalności.

Redukcja podatków i opłat Starania o zmniejszenie wysokości podatków i innych opłat publicznych (np. kwot akcyzy na paliwo, opłat za lądowanie), 
które sięgały 10 proc. wartości sprzedaży.

Tab.  1.  Strategia działania dla JAL

18 maja 2011 roku prezes zarządu - Ōnishi 
ogłosił, że w 2010 roku wynik spółki wyniósł 
144  700  000  000 jenów (1 mld 250 mln euro;  
jednostkowe) i 188  400  000  000 jenów  
(ok. 1 mld 600 mln euro; skonsolidowane).  
Plan restrukturyzacyjny przewidywał na 2010 

rok 64  100  000  000 jenów (ok. 550 mln euro),  
co oznaczało jego przekroczenie już w pierwszym 
roku o 124  300  000  000 jenów (ok. 1 mld euro)! 
W 2011 roku zysk operacyjny wyniósł 17 proc.  
wartości sprzedaży. Był to najwyższy wynik  
w historii spółki.
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19 września 2012 roku akcje JAL zostały ponow-
nie upublicznione na giełdzie tokijskiej. Od wnio-
sku o restrukturyzację upłynęły dwa lata i osiem 
miesięcy. Był to nowy rekord - poprzedni wyno-
sił siedem lat. Zyski ze sprzedaży akcji wyniosły 
648  300  000  000 jenów (ok. 5,5 mld euro), co po-
zwoliło w całości zwrócić zaciągniętą pożyczkę. Co 
pozwoliło na ten, jak nazywały to media japońskie, 
sukces „w kształcie litery v”, na który składały się 
gwałtowny upadek i równie gwałtowne odrodzenie? 

PLAN UZDROWIENIA

Plan odbudowy JAL składał się z trzech komple-
mentarnych elementów: restrukturyzacji, zmiany 
filozofii zarządzania i wprowadzenia Zarządzania 
Ameba, systemu zarządzania przedsiębiorstwem 
opartego na rachunkowości zarządczej, stworzo-
nego w Kyocerze przez Inamoriego Kazuo. Główne 
punkty programu restrukturyzacji przedstawiały 
się następująco:

Powyższe działania nie były pierwszym programem 
reform w historii JAL, ale na pewno pierwszym, 
który został zrealizowany. Plan restrukturyzacyj-
ny spółki przewidywał w 2010 roku skonsolidowa-
ny wynik sprzedaży jako 1 325 000 000 000 jenów 
i zysk operacyjny 64 100 000  000 jenów. Zmniej-
szenie wielkości spółki i skali działalności miało 
zmniejszyć zysk o 200 000 000 000 jenów, ale utrzy-
mano rentowność przez udaną realizację następują-
cych kroków:

• zmniejszenie kosztów własnych spółki (wcze-
sne emerytury, zmniejszenie świadczeń, reduk-
cja kosztów utrzymania samolotów, redukcja 
kosztów materiałów, redukcja kosztów trans-
portu personelu lotniczego itp.) dało zysk netto  
136 000 000 000 jenów,

• zmniejszenie kosztów zmiennych jako wy-
nik mniejszej skali biznesu dało zysk netto  
103 600 000 000 jenów,

• wycena majątku spółki dała zysk 78 000  000  
jenów,

• działania na rzecz powiększenia przychodów 
(działania kaizen podnoszące wskaźniki  pasa-
żerokilometrów, zużycie paliwa itp.) dały zysk 
netto 56 800 000 000 jenów, 

• redukcja dostępności miejsc (wskaźnik Available 
Seat Miles) przy podniesieniu rentowności.

Poza działaniami ujętymi w planie restrukturyza-
cyjnym dynamiczne reagowanie spółki na potrzeby 
rynku przyniosło dodatkowy wzrost przychodów 
o 58 500 000 000 jenów.

REWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI

29 lipca 2010 roku Inamori w następujący sposób 
przedstawił swoje postrzeganie kierunku zmian 
w JAL: „Tak jak mówiłem, rzeczą wielkiej wagi dla 
odrodzenia się JAL jest rewolucja świadomości 
menedżmentu. W oparciu o moje doświadczenia 
w tym obszarze przeprowadzałem sesje studyjne 
w przedmiocie filozofii, jaką powinien mieć lider. 
Wszyscy słuchali mnie z uwagą, teraz zaś planuje-
my rozpoczęcie dyskusji z kadrą zarządczą. Naszym 
celem jest stworzenie modelu zarządzania i filozo-
fii zarządczej pasującej do JAL do końca tego roku. 
Czuję, że atmosfera w firmie zmieniła się już od 
chwili, gdy objąłem swoje obowiązki w lutym”.

Ōta Yoshihiko, dyrektor zarządzający Kyocera i jed-
na z osób odpowiedzialnych za szkolenia w JAL, 
podjął starania na rzecz szkolenia nie tylko dobrych 
menedżerów, ale prawdziwych liderów. Jego osta-
tecznym celem było to, aby nowa filozofia JAL prze-
niknęła całą organizację i dotarła do wszystkich 
pracowników. Firma oczywiście już wcześniej za-
praszała zewnętrznych ekspertów, szkolenia jednak 
dotyczyły wyłącznie konkretnych technik i narzę-
dzi zarządzania, nie przekładały się na budowanie 
własnej kultury organizacyjnej JAL.

Przygotowania do szkolenia liderów rozpoczęły się 
już w marcu 2010 roku, samo szkolenie zaś w czerw-
cu. Uważano, że jest ono kluczem do sukcesu planu 
reorganizacji, którego rozpoczęcie wdrażania zapla-
nowano na lipiec, dlatego też wykonawczy członko-
wie zarządu uczestniczyli w sesjach szkoleniowych 
cztery razy w tygodniu. Najwyższy priorytet nada-
wano internalizacji przez nich nowych wzorców 
zachowania. Szkolenie liderów na tym wczesnym 
etapie miało pozwolić na szybszy proces decyzyj-
ny i lepszą współpracę między członkami zarządu 
w przyszłości. W siedemnastu sesjach (cztery razy 
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w tygodniu, w tym w soboty) przeprowadzonych od 
1 czerwca do 7 lipca uczestniczyły 52 osoby. Stupro-
centowa frekwencja na każdym szkoleniu; wszyscy 
uczestnicy musieli składać też zadania domowe - 
eseje-raporty pisane na zadane tematy. Szkolenia 
skupiały się na następujących punktach, wszystkich 
opartych na filozofii zarządzania Inamoriego:

    •  12 zasad zarządzania, 
    •  6 zasad księgowości Kyocery, 
    •  6 rodzajów działań właściwych dla lidera.

Powyższe zasady były przedstawiane i wyjaśniane 
przez gości z zewnątrz firmy: menedżerów i człon-
ków Seiwajuku, stowarzyszenia i szkoły filozofii 
biznesu, założonej przez Inamoriego w 1983 roku, 
której członkami są inspirujący się nawzajem me-
nedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw. Pięć 
spotkań prowadził sam Inamori: pierwsze oraz 
odbywające się raz w tygodniu szkolenie na temat 
12 zasad zarządzania. Był również obecny podczas 
spotkania zamykającego. Sposób myślenia pracow-
ników JAL miał się zmienić już po dwóch lub trzech 
spotkaniach. „Obecnie nie macie umiejętności na-
wet do prowadzenia warzywniaka. Nie możecie po-
zwolić, aby towary dostarczone rano pozostały nie-
sprzedane wieczorem” – były to jedne z pierwszych 
słów, jakie usłyszeli członkowie zarządu zatrudnia-
jącej kilkadziesiąt tysięcy osób korporacji. „Po czte-
rech miesiącach obserwowania miejsc pracy pra-
cowników pierwszej linii potrafili już zrozumieć 
rozumowanie leżące u podstaw podejmowanych 
decyzji” - wspomina Ueki Yoshiharu, obecny prezes 
zarządu JAL. Szkolenie zakończyło się przyjęciem - 
zresztą zgodnie z pewnym modelem wypracowa-
nym w Kyocerze - które umożliwiło w luźnej już 
atmosferze przełamanie lodów i nawiązanie lepszej 
komunikacji z menedżerami innych działów spół-
ki. Program szkolenia liderów przeszedł do drugiej 
fazy dla 55 wyższych rangą kierowników w sierp-
niu 2010 roku. W tym samym miesiącu powołano 
Komitet ds. Przygotowania Filozofii JAL, miesiąc 

później zaś grupę roboczą, składającą się z 10 wy-
konawczych członków zarządu uczestniczących 
w pierwszej turze szkoleń, mającą opracować tekst. 
Po czterech miesiącach przygotowano projekt „Filo-
zofii JAL”. W listopadzie rozpoczęły się dalsze kon-
sultacje, obejmujące opinie ponad stu pracowników 
firmy. Nowa filozofia została oficjalnie zaprezento-
wana w styczniu 2011 roku. Składa się z czterdziestu 
punktów, z których 90 proc. oparte jest na filozofii 
Kyocera, 10 proc. stanowi zaś oryginalne ujęcie JAL. 
Filozofię rozpoczyna idea biznesowa grupy JAL:

Grupa JAL Group, dążąc do zapewnienia ma-
terialnego i duchowego szczęścia wszystkich 
pracowników, po pierwsze, dostarcza klientom 
najwyższej jakości usługi, po drugie, podnosi 
wartość przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do 
postępu i rozwoju społeczeństwa.

Idea ta, przypominająca podobny dokument Ky-
ocery, odzwierciedla przekonanie Inamoriego, 
iż pierwszym warunkiem istnienia każdego przed-
siębiorstwa jest zapewnienie materialnego i ducho-
wego - czytaj: satysfakcji i poczucia sensu wykony-
wanej pracy - zadowolenia pracowników. Zresztą 
stwierdzeniem, że w firmie najważniejsi są pracow-
nicy - nie klienci i nie akcjonariusze - Inamori 
zszokował zarząd podczas pierwszego posiedzenia. 
Za konsekwencją zadowolenia pracowników ma 
być zadowolenie klientów zapewniające przedsię-
biorstwu odpowiednie zyski. 

Sama filozofia składa się z dwóch części: „Jak mieć 
wspaniałe życie?” (15 punktów) i „Jak stać się wspa-
niałymi JAL?” (25 punktów). W celu realizacji jej 
założeń został powołany Komitet Filozofii JAL, 
na którego czele stanął dyrektor zarządzający. 
Organizuje on cztery spotkania w roku, planując 
działania na rzecz przenikania filozofii JAL do sze-
regowych pracowników pierwszej linii. W lutym 
2011 roku zakończono prace nad „Zeszytem filo-
zofii JAL”. Cztery miesiące później gotowa była jego 

W 2011 roku zysk operacyjny wyniósł 17 proc. wartości sprzedaży. 
Był to najwyższy wynik w historii spółki.

,,
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wersja chińska, miesiąc później angielska. 40000 
egzemplarzy japońskich, 600 chińskich i 4000 an-
gielskich wydrukowano i rozdano pracownikom. 
W kwietniu 2011 roku rozpoczęły się szkolenia 
z filozofii JAL dla pracowników. Każdy z nich musi 
brać w nich udział cztery razy do roku. Ok. 70 - 80 
pracowników spotyka się, dzieli na grupy liczą-
ce 6 - 7 osób i rozmawia o kwestiach związanych 
z tematem szkolenia, konfrontująć wartości tkwiące 
w filozofii firmy z jej codziennością. Szkolenia li-
derów zakończyły się w listopadzie 2012 roku. Do 
października ukończyło je 3000 pracowników, włą-
czając kierowników sekcji i innych pracowników 
pełniących obowiązki zarządcze. Z kolei wcześniej, 
bo już w grudniu 2010 roku, rozpoczęły się Spotka-
nia Studyjne Filozofii JAL, najpierw dla 130 najwyż-
szych menedżerów i kierowników; w kwietniu 2012 
roku wystartowały comiesięczne Sesje Studyjne Li-
derów. Powołano siedmiu facylitatorów, mających 
zapewnić szkolenie w zakresie filozofii firmy. Wy-
wodzą się oni z różnych działów organizacji: dwóch 
z pracowników zespołów transportowych, dwóch 
z pracowników pokładowych, dwóch z utrzymania 
i jeden ze sprzedaży.

KOLABORACJA AMEB

Trzecim elementem, który wpłynął na sukces fir-
my, było Zarządzanie Ameba. 15 grudnia 2010 roku 
JAL przeszedł poważną zmianę organizacyjną, 
która miała przygotować spółkę na wprowadzenie 
nowego systemu rachunkowości zarządczej. W jego 
ramach poszczególne jednostki organizacyjne pro-
wadzą rachunkowość uproszczoną, aby na bieżąco 
kontrolować przychody, koszty i czas pracy. Jed-
nostki te dzielą się na centra zysków - możliwie wie-
le - i centra kosztów - głównie tzw. działy pośrednie. 
Wszelkiego rodzaju interakcje między centrami zy-
sków traktowane są jako „transakcje wewnątrzfir-
mowe”, za które formalnie jednostki płacą sobie 
nawzajem. Nowy podział organizacyjny oparty był 
na jasnej ocenie przychodów i kosztów danej jed-
nostki oraz jej odpowiedzialności za wymienione 
wskaźniki. Ogólnie rzecz biorąc, organizację po-
dzielono na trzy duże działy. Jednym z nich było 
Centrum Nadzoru Połączeń (tzw. „połączenia”, po-
jedyncze trasy lotów, stały się podstawą rozliczeń). 
Pozostałe dwa działy „sprzedają” swoje usługi CNP. 

W kwietniu 2011 roku wdrożono system IT kontro-
lujący przychody i koszty na „połączenie” oraz sys-
tem wewnątrzfirmowych transakcji.

Od maja 2010 roku w JAL rozpoczęto przeprowa-
dzanie comiesięcznych spotkań sprawozdawczych 
ze wszystkimi pracownikami wykonawczymi. 
Przed wprowadzeniem nowego systemu zarzą-
dzania rentownością narada ta trwała jeden dzień, 
obecnie trzy. Celem spotkań jest zmiana świado-
mości - uwrażliwienie menedżerów na zmieniające 
się przychody i koszty oraz podniesienie zrozumie-
nia trudności wyzwań stojących przed pracowni-
kami pierwszej linii. W ostatniej dekadzie miesią-
ca przeprowadzana jest inna konferencja, w której 
udział bierze ok. 120 osób, m.in. główni kierownicy, 
menedżerowie z ważnych firm powiązanych oraz 
dyrektorzy oddziałów. Ok. 35 z nich wygłasza trwa-
jącą od 10 do 15 minut prezentację na temat wyni-
ków z poprzedniego miesiąca i planów na kolejny. 
Wszystko to w konkretnym języku kwot i działań 
w owych kwotach ewaluowanych.

Proces operacji JAL wygląda w Zarządzaniu Ameba 
następująco: CNP zakupuje usługę od centrali spół-
ki. Cena wyznaczona jest na pojedynczy lot na da-
nej trasie z niewielką marżą; zmieniana jest ona raz 
lub dwa razy do roku. CNP kupuje również z cen-
trali inne usługi -  paliwo, korzystanie z obiektów, 
obsługę na pokładzie, które to usługi sprzedawane 
są klientom za pośrednictwem Działu Nadzoru 
Sprzedaży. Cały przychód wpływa do CNP, któ-
re musi kontrolować wpływy i wydatki; sprzedaje 
również przestrzeń w lukach bagażowych Centrali 
Cargo. Ten model organizacyjny wspomaga sprze-
daż wysokiej jakości usług za wyższą cenę, nie zaś 
sprzedaż jak największego zakresu usług za cenę ni-
ską. Znacząco poprawił on również przepływ infor-
macji w JAL. Wcześniej wyniki działań można było 
analizować z trzymiesięcznym opóźnieniem; teraz 
są dostępne już po miesiącu. Od kwietnia 2010 roku 
Ōnishi starał się zwiększyć udział pracowników 
w działaniach kaizen i redukcji kosztów. W ciągu 
miesiąca zgłoszono 7000 pomysłów kaizen. Wpro-
wadzenie Zarządzania Ameba wzmocniło i utrwa-
liło tę tendencję, wyniki działań są bowiem widocz-
ne w danych rachunkowości zarządczej dostępnych 
wszystkim pracownikom. Wiele drobnych po-
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mysłów pochodzących od samych załóg - pilotów 
i stewardes, mechaników, pracowników obsługi na-
ziemnej - dało oszczędności liczone w dziesiątkach 
milionów jenów.

W rezultacie realizacji zasad filozofii firmy i Zarzą-
dzania Ameba, znacznie wzmacniającego współ-
pracę międzydziałową, dystans między pracowni-
kami pierwszej linii i menedżmentem zmniejszył 
się. Szkolenie liderów oraz reorganizacja zmieniły 
stosunek menedżerów do działań podejmowanych 
w firmie. Członkowie zarządu zyskali doświad-
czenie środowiska pracy pierwszej linii, szkole-
nia z filozofii JAL zbudowały natomiast wspólny 
system wartości na wszystkich poziomach orga-
nizacji. Między lutym i wrześniem 2010 roku Ina-
mori dziewięciokrotnie wizytował miejsca pracy 
pracowników pierwszej linii. 27 kwietnia napisał 
ogólny list. Po swojej wizycie na lotnisku Haneda 
w Tokio wezwał dyrektorów wykonawczych I opo-
wiedział, co zobaczył: „Odwiedziłem Haneda i było 
okropnie. Miejsca pracy nie są czyste I utrzymane 
w porządku. Nasi pracownicy nie mają warunków 
pracy, które pozwoliłyby im wykonywać obowiąz-
ki z przyjemnością. Menedżerowie muszą myśleć 
o usprawnieniach, które ułatwią pracę ich pod-
władnych. Również filozofia zarządzania musi do-
trzeć do pracowników”. Podczas swojej wizyty 14 
lipca 2010 roku w centrali załóg kabin w zachodnim 
terminalu Haneda,  Inamori poprosił część pra-
cowników o przejście na wcześniejszą emeryturę, 
przepraszając za konieczność zmniejszenia rozmia-
rów spółki. Następnie zwrócił się z prośbą do pozo-
stałych, aby dostarczały klientom usługi na takim 
poziomie, iż ci pomyślą: „Chcę znowu polecieć tym 
samolotem”. To do zwykłych pracowników Inamori 
zwrócił się z apelem, aby uratowali JAL. Ci najwy-
raźniej na apel ten odpowiedzieli.

LISTA SUKCESÓW

Działania koordynowane przez Inamoriego przy-
niosły niesłychany sukces. JAL w pierwszym roku 
osiągnęło zysk, po dwóch i pół roku wróciło na gieł-
dę. Przypadek JAL stał się najbardziej udaną re-
strukturyzacją w historii japońskiej – a być może 
i światowej - gospodarki. Jednak równie ważne jak 
wynik finansowy jest udowodnienie możliwości 
przekształcenia tak ogromnej organizacji, zbudo-
wania w krótkim czasie kultury przedsiębiorstwa 
sprzyjającej rozwojowi oraz pokazanie skuteczności 
metod takich jak Zarządzanie Ameba.

JAL udało się:  

1. Przyspieszyć proces podejmowania decyzji.
2. Podnieść zdolność pracowników pierwszej linii 
do elastycznego myślenia i wykorzystywania nie-
szablonowych rozwiązań.
3. Podnieść ich samowystarczalność i autonomię.
4. Podnieść zdolność pracowników wszystkich 
szczebli do postrzegania swoich decyzji w kontek-
ście spółki jako całości oraz zintensyfikować zdol-
ność do współpracy między działami.
5. Podnieść świadomość ścisłego związku stru-
mienia wartości między firmą jako całością a jej  
klientami.

31 marca 2017 roku - w dniu kończącym w Japonii 
rok obrachunkowy - JAL miał 170 332 000 000 je-
nów zysku operacyjnego ze wskaźnikiem rentow-
ności 18,6 proc. Dobra passa JAL trwa nadal.

15 grudnia 2010 roku JAL przeszedł poważną zmianę organizacyjną, 
która miała przygotować spółkę na wprowadzenie nowego systemu 

rachunkowości zarządczej.

,,



90

INTELIGENTNE
TECHNOLOGIE

92. 
MYŚLĄCE ŁAŃCUCHY DOSTAW 

100. 
REAKCJA ŁAŃĆUCHOWA SI



E-handel zrewolucjonizował już wiele aspektów 
funkcjonowania łańcucha dostaw w XXI wieku. 
A obecnie działające firmy, takie jak np. Amazon, 
patentują rozwiązania nazywane „Anticipatory Shipping” 
(„Przewidywaną wysyłką"), co w praktyce oznacza,
 że Twoje przyszłe zamówienie mogło już zostać 
wysłane do najbliższego centrum dystrybucyjnego 
w oczekiwaniu na spodziewany zakup.
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n i s h e d  S I N G H A L

w  j a k i  S P O S Ó B robi to wspo-
mniany Amazon? Odpowiedzią są zaawansowane 
i skomplikowane algorytmy uczenia maszynowego, 
które mogą przetwarzać duże ilości danych i prze-
widywać zapotrzebowanie na poziomie szczegóło-
wym, aby pomóc firmie zoptymalizować procesy 
łańcucha dostaw i zadowolić klientów. Tradycyjnie 
w dziedzinie prognozowania organizacje polegały 
na mieszance doświadczonych pracowników i pod-
stawowych modeli w arkuszach kalkulacyjnych. 
Inną powszechną tendencją było stosowanie me-
tody „z góry na dół” - prognozowanie na pewnym 
wyższym poziomie, np. ogólnej sprzedaży katego-
rii, a następnie dokonanie przydziału procentowego 
na poziomie szczegółowym, odwołując się do wzor-
ca historycznego. 

Jednak wspomniane tradycyjne metody są podat-
ne na liczne ograniczenia w scenariuszach obsługi, 
które często występują w nowoczesnych łańcuchach 
dostaw. Po pierwsze różne kanały/segmenty/ pro-
dukty mogą mieć różne wskaźniki wzrostu (i/lub 
wykazywać sezonowość), które nie są prawidłowo 
rejestrowane zarówno za pomocą wspomnianych 
metod. Po drugie - różne działy organizacji przyj-
mują założenia i hipotezy bazując na swoich do-
świadczeniach, co nieraz dostarcza bardzo różnych 
prognoz. Po trzecie ten sam produkt może być wy-
twarzany przez więcej niż jeden zakład, a ten sam 
klient obsługiwany przez więcej niż jeden magazyn. 
Dlatego optymalizacja inwentaryzacji i planowania 

produkcji staje się coraz trudniejsza przy stosowa-
niu tradycyjnych narzędzi. Po czwarte specjalne 
wydarzenia, takie jak promocje, zapewniają wysoki 
wzrost sprzedaży, który może zakłócić funkcjono-
wanie łańcucha dostaw z powodu efektu byczego 
bicza. Po piąte przedmioty charakteryzowane przez 
długi ogon (wolno rotujące) są jeszcze trudniejsze 
do zdefiniowania, ponieważ towary te są zamawia-
ne rzadko i w mniejszych ilościach. Wreszcie inne 
czynniki, takie jak wprowadzanie nowych produk-
tów, wejście na nowe rynki, obsługa tysięcy jed-
nostek SKU, duże zbiory danych Big Data itp. do-
datkowo zmniejszają dokładność prognozowania 
tradycyjnych narzędzi.

FIASKO UNIWERSALNEGO PODEJŚCIA

Ostatnio wiele firm zaczęło do prognozowania 
wykorzystywać także oprogramowanie służące 
planowaniu zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Jed-
nak niewielu wie o ograniczeniach takich narzędzi. 
Oprogramowanie próbuje przewidzieć popyt bez 
zrozumienia, jakie czynniki go napędzają. Ponad-
to większość algorytmów prognostycznych wyma-
ga niewielkiego dostosowania w celu adaptacji do 
scenariusza biznesowego obejmującego optymalną 
wydajność, z czym większość rozwiązań opartych 
na ERP sobie nie radzi. Tworzenie modeli progno-
zowania jakości wymaga porzucenia uniwersalne-
go podejścia i uwzględnienia zrozumienia działania 
biznesu w modelu prognostycznym.

Dyrektor – NeenOpal Analytics (www.neenopal.com)
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…modele uczenia maszynowego mogą być stosowane 
do generowania prognoz, a także do zlecania działań, 

takich jak (…) decydowanie o optymalnej wielkości produkcji. 

,,
W związku z tym istnieje ogromna potrzeba ogra-
niczenia ręcznego podejmowania decyzji, użycia ar-
kuszy kalkulacyjnych i prognoz opartych na syste-
mie ERP oraz wymóg wykorzystania inteligentnych 
narzędzi do rozwiązywania łamigłówek progno-
stycznych. Również podejście oddolne - progno-
zowanie na poziomie szczegółowym, a następnie 
agregacja danych - miałoby większy wpływ na dzia-
łalność biznesową.

TECHNIKI SZEREGU 
CZASOWEGO I REGRESJI 

Wszyscy wiemy, że dane historyczne mogą do-
starczyć cennych informacji umożliwiających po-
dejmowanie trafnych decyzji w przypadku każdej 
funkcji biznesowej. Niemożliwe jest jednak ręczne 
wygenerowanie prawidłowych danych, a precy-
zyjne prognozowanie przy użyciu takiej metody 
okazuje się bardzo trudne. Jak więc poprawić wy-
dajność łańcuchów dostaw i dokładność prognoz 
w firmach, w których tysiące produktów są wytwa-
rzane w wielu fabrykach, przechowywane w wielu 
magazynach i sprzedawane milionom klientów? 
To tutaj potrzebujemy pomocy zaawansowanych 
narzędzi analitycznych, które mogą przeszukiwać 
masy historycznych punktów danych i uwzględ-
niać informacje pomocne w ulepszeniu naszych 
przyszłych działań. Narzędzia do uczenia maszy-
nowego oferują taką możliwość. Ze względu na ich 
sposób uczenia się, wspomniane modele mogą być 
stosowane do generowania prognoz, a także zleca-

nia działań, takich jak ustalanie poziomu zapasów 
i decydowanie o optymalnej wielkości produkcji. 
Istnieją dwa główne rodzaje technik prognostycz-
nych - szereg czasowy i prognozy oparte na regresji. 
W przypadku pierwszego dane historyczne sprze-
daży produktu są wykorzystywane do prognozo-
wania sprzedaży przyszłej. W modelach opartych 
na regresji najpierw ustalana jest relacja między 
sprzedażą a parametrami mającymi na nią wpływ. 
Ta modelowana zależność, wraz z przyszłymi war-
tościami parametrów, jest następnie wykorzysty-
wana do prognozowania sprzedaży. 

Metody prognozowania oparte na uczeniu ma-
szynowym wykorzystują metodę opartą na regre-
sji. Mogą automatycznie wykrywać i modelować 
złożone zależności między bodźcami (parame-
try niezależne, które mogą wpływać na sprzedaż) 
a wynikiem (w tym przypadku sprzedażą). Zatem 
wszystko, co musi zrobić użytkownik, to zrozumieć 
kontekst biznesowy i dostarczyć dane zarówno dla 
parametrów, jak i sprzedaży.

KORZYŚĆ Z RÓWNANIA

Najpierw zrozumiemy działanie prostego modelu 
prognostycznego opartego na uczeniu maszyno-
wym. Modele tego typu opisują zależność mię-
dzy zmiennymi niezależnymi i zmienną zależną  
w postaci równania. Przyjrzyjmy się przykła- 
dowym danym dotyczącym sprzedaży dla sklepu 
odzieżowego: 

Nr produktu Cena Kolor Promocja Sprzedaż  
w poprzednim miesiącu Sprzedaż

H1 1000 Czerwony Tak 25 28

H2 800 Zielony Nie 40 25

H3 1200 Czarny Tak 50 125

H4 600 Czerwony Tak 10 20

H5 1500 Niebieski Nie 30 45
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Hidden
1

Liniowy model uczenia maszynowego przewidują-
cy sprzedaż różnych produktów wyglądałby nastę-
pująco:

Sprzedaż = w1 x1 + w2 x2 + w3 x3 + w4 x4

x1, x2, x3, x4 odpowiadają tutaj odpowiednio 
takim pojęciom jak „cena”, „kolor”, „promocja”, 
„sprzedaż w poprzednim miesiącu”. Na podstawie 
danych historycznych model będzie kształtować 
i obliczać każdą z wag (w1, w2, w3, w4), a następnie 
używać tego samego równania dla wykonania przy-
szłych prognoz. 

x1

x2

x3

x4

w1

w2

w3

w4

WEJŚCIE

WYJŚCIE

Sprzedaż

Powyższy model jest bardzo uproszczoną wersją 
wdrażanych obecnie algorytmów. Teraz spróbuje-
my zrozumieć jak działają zaawansowane algoryt-
my uczenia maszynowego, takie jak Sieci Neurono-
we i Głębokie Uczenie. Sztuczne sieci neuronowe 
inspirowane są pracą ludzkiego mózgu i wyróżniają 
się przy rozpoznawaniu złożonych, nieliniowych 
wzorców. Między warstwami wejściowymi i wyj-
ściowymi istnieje warstwa ukryta, która może mo-
delować złożone relacje i współzależności między 
motorami popytu.

x1

x2

x3

x4

WEJŚCIE

WYJŚCIE

Sprzedaż

Hidden
2

Hidden
3

Hidden
4

Czym więc różni się uproszczony model liniowy od 
sieci neuronowych? Aby to zrozumieć, przyjmijmy 
prosty scenariusz i spróbujmy przewidzieć, ile wy-
damy dziś na zakupy? W związku z powyższym za-
dajmy sobie pytania:

    1. Czy w nadchodzących tygodniach będę 
         uczestniczyć w jakimś wydarzeniu?
    2. Czy przyjaciele będą towarzyszyć mi 
         podczas zakupów? 
    3. Czy coś ostatnio kupiłem/-łam?
    4. Jaki będzie wówczas dzień miesiąca?
    5. Jaki posiadam limit na karcie?
    6. Czy nie jest zbyt zimno?

Prosty model przypisuje wagi każdemu z para-
metrów, mnoży każdą wartość przez odpowied-
nią wagę i po prostu je dodaje. Jednak scenariusze 
z prawdziwego życia są znacznie bardziej skom-
plikowane. Niektórych parametrów nie można 
rozpatrywać w izolacji od pozostałych i właśnie to 
działanie sieci neuronowe są w stanie wykonać le-
piej - rozpoznają niestandardowe wzorce i współ-
zależności ze względu na ukryte warstwy. Sieci 
neuronowe lepiej modelują rzeczywistość - o tym, 
ile wydam decyduje nieliniowa i złożona interakcja 
powyższych oraz wiele innych parametrów. 

Techniki głębokiego uczenia się stanowią rozsze-
rzenie powyższej koncepcji - wykorzystują wiele 

HIDDEN - WARSTWA UKRYTA
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ukrytych warstw, dzięki czemu są w stanie wykryć 
znacznie bardziej skomplikowane wzorce. Znajdują 
zastosowanie w rozwiązywaniu niektórych z naj-
trudniejszych problemów Sztucznej Inteligencji, 
takich jak rozpoznawanie głosu czy Wirtualni Oso-
biści Asystenci.

Hidden
1.1

x1
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x3

x4

WEJŚCIE
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1.4

HIDDEN - WARSTWA UKRYTA

STUDIUM PRZYPADKU 

Dla jednej z wiodących firm zajmujących się 
produkcją wyrobów przemysłowych w Indiach 
NeenOpal opracował prognozę popytu i algorytm 
zarządzania zapasami w celu optymalizacji łańcu-
cha dostaw. Firma zmagała się z dwoma poważnymi 
problemami. Po pierwsze - wyższe koszty zapasów 
ze względu na nierotujące i wolno rotujące pro-
dukty. Po drugie (w przypadku niektórych pozycji) 
scenariusze dotyczące niedostępności produktów, 
które prowadziły do   niezadowalającego poziomu 
obsługi klienta, utraty sprzedaży i zmian w produk-
cji ad-hoc. Problem dodatkowo potęgowała dyna-
mika biznesu. Niektóre zapasy musiały być prze-
chowywane w każdym z regionalnych magazynów, 
aby zaspokoić mniejszy popyt. Wiele zakładów 
może wytwarzać te same SKU. Firma produkowała 
ponad 1400 jednostek SKU, z których wiele cecho-
wało się wyjątkowo sezonowymi lub zmiennymi 
wzorcami popytu. NeenOpal najpierw opracował 
model prognozowania oparty na uczeniu maszyno-

kontekstowe - zostały połączone w formie danych 
wejściowych dla uzyskania wysokiej dokładności 
prognozowania.

Przed wdrożeniem algorytmy uczenia maszyno-
wego zostały rygorystycznie przetestowane i do-
stosowane do konkretnego przypadku. Prognozy 
wraz z modelem Monte Carlo posłużyły do   usta-
lenia optymalnych poziomów zapasów dla każ-
dego produktu na poziomie regionalnym, a także 
na poziomie zakładu. Modelowanie ryzyka pozwo-
liło obliczyć optymalny poziom zapasów, który 
zrównoważył koszty nadwyżki (koszty zapasów) 
i koszty braku zapasów (utracona sprzedaż).

Prognozowanie popytu przyczyniło się również do 
poprawy wydajności produkcji. Firma była w sta-
nie zrealizować większość otrzymanych zamówień 
na czas, bez potrzeby uruchamiania doraźnej pro-
dukcji, dzięki inteligentnie ustalonemu poziomowi 
zapasów. 

wym, który rozpoczął pracę na poziomie szczegóło-
wym - prognozowanie sprzedaży dla każdej pozycji 
na poziomie regionalnym, a następnie sumowanie 
na poziomach wyższych. Trzy główne elementy - 
historyczne dane dotyczące sprzedaży, czynniki 
wewnętrzne wpływające na sprzedaż i parametry 
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Zaawansowane metody uczenia maszynowego 
stosujemy, aby poznać złożoną zależność między 
popytem a wpływającymi na niego parametrami. 
Aplikacje do takich algorytmów obejmują optyma-
lizację prawie każdego elementu w łańcuchu dostaw 
- produkcji, logistyki, magazynowania, dystrybucji, 

Firma skoncentrowana na tworzeniu aplikacji do uczenia maszyn (Machine Learnibg) i Big Data w różnych dziedzinach go-
spodarki, takich jak handel detaliczny, CPG, produkcja, logistyka i łańcuchy dostaw. NeenOpal działa w Bangalore w Indiach 
i ma dedykowany zespół sprzedawców, strategów i naukowców zajmujących się opracowywaniem zbierania, przetwarzania 
i wykorzystywania danych, czego celem jest odkrywanie wglądu w dane i przekształcanie ich w rozwiązania biznesowe. 
NeenOpal opracował algorytmy analityczne do rozwiązywania problemów biznesowych dla firm z listy Fortune 500, a także 
startupów, firm w Indiach i Europie.

O d n i e s i e n i a

1) Brian Myerholtz i Henry Caffrey, 4 listopad 2014 r., Perspektywy BCG, Prognozowanie popytu: 
     Klucz do poprawy wydajności łańcucha dostaw link
2) XenonStack, 16 lipiec 2017 r., Przegląd Sztucznych Sieci Neuronowych i ich zastosowań link
3) Joseph Shamir, 4 kwartał 2014 r., Uczenie maszynowe: Nowe narzędzie dla lepszego prognozowania link
4) O Marketingu, Forbes, 28 styczeń 2014 r., Dlaczego Przewidywana Wysyłka od Amazona to genialny pomysł link

Moduł zbierania danych

Sprzedaż

Dane wew. Kontekst

Hurtownia danych

Obliczanie parametrów 
wejściowych

Wprowadzanie zestawów 
danych do Modelu 

Uczenia Maszynowego

Modele prognozowania Dynamiczne ustalanie poziomu zapasów

Obliczanie optymalnego
poziomu zapasów SKU 

na następny miesiąc

sprzedaży, obsługi posprzedażnej itp. Dzięki znacz-
nie ulepszonym systemom danych, to odpowiedni 
czas dla firm, aby wykorzystać zalety prognozo-
wania opartego na uczeniu maszynowym. Mamy 
nadzieję, że kolejna fala innowacyjnych zastosowań 
w tej dziedzinie będzie pochodzić od nowych orga-
nizacji, a nie tylko od twórców trendów, takich jak 
Amazon.
 

Modelowanie Ryzyka Monte Carlo

W przypadku każdej jednostki SKU, 
Modelowanie Ryzyka z wykorzysta-
niem prawdopodobnego rozkładu 
prognoz służy do ustalania pozio-

mów zapasów. Kontekst biznesowy 
jest formułowany w postaci reguł, 
które są automatycznie włączane 
do algorytmu ustalania poziomu 

zapasów.

Główny algorytm prognozowania

Techniki wielokrotnego uczenia 
maszynowego, takie jak wzmacnia-
nie, sieci neuronowe, las losowy są 

wykorzystywane w celu znalezienia 
techniki, która jest w stanie śledzić 

wzorzec sprzedaży jak najdokładniej. 
Zdatność modelu jest zapewniona 

dzięki dokładności testowania przy 
pomocy różnego rodzaju badań 

i zestawów treningowych.

Prognoza 
spodziewanego popytu

Sam algorytm progno-
styczny koryguje i ciągle 
poprawia poziom dokład-
ności poprzez swoje moż-
liwości uczenia maszyno-
wego w miarę dostarczania 
nowych danych do modelu.
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Jako najważniejsze zalety systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie flotą wózków widłowych 
należy wymienić przede wszystkim efektywne koordyno-
wanie pracy wszystkich pojazdów jakie pracują w maga-
zynach i fabrykach.

TRANSPARENTNA 
FLOTA

M A G A Z Y N  | Logistics Manager
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n o w o c z e s n e  O P R O G R A M O W A N I E 
do zarządzania flotą wózków widłowych współ-
pracuje z najczęściej używanymi systemami ope-
racyjnymi a wiele aplikacji nie wymaga instalacji, 
bowiem wykorzystuje przeglądarkę internetową. 
Warto wspomnieć o korzyściach w postaci opty-

malizacji kosztów, zmniejszenia kosztów na-
praw, kontroli nad eksploatacją wózków, 

a także mniejszego zużycia paliwa 
lub energii przy zwiększeniu efek-

tywności i wydajności. 

Istotną korzy-
ścią jest kontrola 
nad serwisem. 

Chodzi tutaj 
w szczegól-
ności o nad-
z o r o w a n i e 

przepracowanych nadgodzin, informowanie o alar-
mach dotyczących kodów błędów wózka czy o koli-
zjach, a także zarządzanie przeglądami. Nie mniej 
ważna jest przy tym koordynacja pracy operatorów 
poprzez kontrolowanie jej czasu, szybka i jedno-
znaczna identyfikacja kierowcy, monitorowanie 
zachowań czy możliwość obiektywnej oceny czyn-
ności wykonywanych przez pracowników.

Ważny jest również system umożliwiający tworze-
nie rozbudowanych reguł powiadomień. Uwzględ-
nia się przy tym kategorie, modele i typy wózka lub 
grupę użytkowników. Oferowane na rynku systemy 
wspomagające nadzór nad wózkami można łatwo 
integrować z innymi aplikacjami. W efekcie zyskuje 
się rozwiązania ściśle dostosowane do konkretnych 
wymagań magazynu. Na etapie wdrażania systemu 
można swobodnie wybrać operatora sieci komórko-
wej, która jest niezbędna do przesyłu danych. Nie-
które systemy przesyłu danych wykorzystują sieć 
ZigBee.

STEROWANIE LASEROWE

Interesujące rozwiązanie stanowi system czujników 
laserowych, który jest odpowiedzialny za wykrywa-
nie obecności ludzi lub innych przeszkód pojawia-
jących się w zasięgu pracy i jazdy wózka widłowego. 
Nad całością systemu czuwa programowalny ste-
rownik, który w przypadku pojawienia się przeszko-

d a m i a n  Ż A B I C K I

Analityk, dziennikarz, redaktor zajmujący się tematyką techniczną i przemysłową. Specjalista public  
relations z zakresie kreowania wizerunku produktów i usług branży przemysłowej. Dyrektor zarządzający 
i pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością w firmie zajmującej się projektowaniem i produkcją przy-
rządów pomiarowych. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością i Lean Management.
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Interesujące rozwiązanie stanowi system czujników laserowych, 
który jest odpowiedzialny za wykrywanie obecności ludzi lub innych 

przeszkód pojawiających się w zasięgu pracy i jazdy wózka widłowego.

,,
MODUŁY: WYDAJNOŚĆ, 
KOSZTY EKSPLOATACJI, 
BEZPIECZEŃSTWO, SERWIS

Pierwszy z powyższych modułów pozwala ocenić 
jak wydajnie pracuje flota. Chodzi przede wszyst-
kim o informacje dotyczące poziomu wykorzy-
stywania wózków widłowych. Moduł „wydajność” 
tworzy szczegółowe analizy i raporty. Trzeba tutaj 
wspomnieć o wykorzystaniu szczytowym, czyli 
parametrze mówiącym o użyciu floty w kontekście 
ilości posiadanych urządzeń. Przy raportowaniu 
wybiera się zakres dat oraz można wykorzystać 
rozbudowane opcje filtra. Uzyskiwane są przy tym 
informacje o dokładnym czasie pracy wózka w da-
nym dniu roboczym. Warto wspomnieć o dzienni-
ku zmian w przebiegu motogodzin wózków. 

Dzięki modułowi „koszty eksploatacji” można do-
kładnie zestawić parametry finansowe dotyczące 
faktur i informacji serwisowych czy przebiegu wóz-
ka. Koszty można dzielić na koszty serwisowe i do-
tyczące finansowania samej maszyny.

Dzięki modułowi „bezpieczeństwo” zapewniona 
jest kontrola dostępu do wózka (uruchamia się go 
transponderem lub kartą) oraz określenie grupy 
operatorów, którzy są upoważnieni do prowadze-
nia pojazdu. Rejestrowane są przy tym wszystkie 
zdarzenia do jakich doszło z udziałem wózka wi-
dłowego. Oprócz tego zapisują się wstrząsy z przy-
pisaniem czasu, przy czym wózek może zwalniać  
wraz z przekroczeniem granicznego parametru 
wstrząsu. 

Moduł serwisowy monitoruje historię i status nie-
zbędnych konserwacji i napraw urządzeń. Dostar-
czane są informacje dotyczące bieżących, przy-
szłych i zaległych przeglądów wózków.

dy, w sposób automatyczny, zwalnia lub zatrzymuje 
wózek, do chwili usunięcia lub ominięcia zagro-
żenia. Zalet takiego rozwiązania jest wiele. Przede 
wszystkim na uwagę zasługuje bezpieczeństwo 
pracowników. Nie bez znaczenia jest zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia uszkodzeń konstrukcji budyn-
ku. Skanery laserowe są odpowiedzialne za pene-
trowanie obszarów zarówno przed jak i za wóz-
kiem. Sterownik, poprzez współpracę z systemem 
elektronicznym wózka, wpływa na jego prędkość. 
W niektórych systemach przewiduje się dwa ob-
szary pracy skanera – ostrzegawczy i ochronny. 
Jeżeli w obszarze ostrzegawczym zostanie wykryta 
przeszkoda, nastąpi zmniejszenie prędkości jazdy 
wózka niezależnie od czynności podejmowanych 
przez operatora. W momencie wykrycia przeszkody 
w polu ochronnym wózek zatrzyma się. Interesują-
ce rozwiązanie stanowi wykrywanie początku ko-
rytarza. Tym sposobem system uruchamia się przy 
wjeździe do korytarza i wyłącza przy wyjeździe.

REJESTR CZASU PRACY 
I DODATKOWYCH ZDARZEŃ

Na potrzeby zarządzania flotą wózków ważna jest 
możliwość generowania raportów, dzięki którym 
analizuje się wykorzystanie pojazdów. Chodzi 
w szczególności o czas pracy operatora, jazdy oraz 
pracy układu hydraulicznego. Wszystkie te parame-
try są istotne z punktu widzenia analizy efektywno-
ści floty wózków widłowych. Oprócz tego informa-
cje w tym zakresie pozwalają optymalizować plany  
przeglądów serwisowych.

Nowoczesne systemy są w stanie kontrolować 
inne funkcje oraz uzyskać dodatkowe informacje 
i raporty dotyczące sposobu użytkowania wózków 
widłowych. Ważne są zatem odpowiednie moduły 
rejestrujące dodatkowe zdarzenia.
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OPTYMALNE KIEROWANIE WÓZKAMI

Pojazdy przyporządkowuje się do obszarów robo-
czych, uwzględniając parametry techniczne wózka. 
Biorąc pod uwagę takie segmentowanie system wy-
biera wózek, który najbardziej pasuje do konkret-
nego zlecenia transportowego. Np. łącząc odkła-
danie palet z ich pobieraniem w znacznym stopniu 
ograniczana jest ilość pustych przebiegów. Z kolei, 
nadając priorytety, uwzględnia się różne terminy 
wykonywania zleceń. Aby „niepasujące” zlecenia 
transportowe zostały zrealizowane możliwy jest 
wzrost priorytetu wraz z czasem oczekiwania.

W przypadku magazynów z transportem wielo-
poziomowym, chcąc dobrać odpowiednie pojazdy, 
trasy dzielone są na kilka segmentów połączonych 
punktami przekazu. Przekazywanie jednostek ła-
dunkowych w tych punktach jest tak sterowane aby 
nie doszło do czasów oczekiwania ani przepełnie-
nia bufora.

Trzeba mieć również na uwadze odpowiednie ko-
ordynowanie ruchu w korytarzach międzyrega-
łowych. Jak wiadomo pojazdy nie mogą się w nich 
wyprzedzać zatem system nadaje konkretnemu 
wózkowi na wyłączność korytarz w magazynie ce-
lem wykonania zadania transportowego. W tym 
czasie inne pojazdy nie będą kierowane do tego  
korytarza.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA FLOTĄ WÓZKÓW

Najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami są 
systemy przeznaczone do zarządzania flotą wózków. 
Są to analityczne systemy, dzięki którym można 
gromadzić, monitorować i oceniać dane dotyczące 
floty. System umożliwia prezentację ekonomicz-
nych parametrów eksploatacji wózków. Ważne są 
również czytelne statystyki i raporty. Należy zwró-

cić uwagę na szybki dostęp do danych flotowych 
z dowolnego miejsca, przy czym można objąć sys-
tem wózków w innych lokalizacjach – nawet w in-
nych krajach. Specjalne technologie potwierdzone 
certyfikatami zapewniają bezpieczeństwo przesyłu 
danych. Obsługa może dotyczyć wózków bez wzglę-
du na producenta. Dzięki budowie modułowej sys-
tem jest ściśle dopasowany do potrzeb aplikacji.

Optymalizacja kosztów eksploatacji wózków wynika 
przede wszystkim z możliwości gromadzenia danych 
na temat zakupu, a także obsługi wszystkich zdarzeń 
z udziałem wózków widłowych objętych systemem. 

Funkcjonalność oferowanych na rynku systemów IT przeznaczonych 
do nadzorowania pracy wózków widłowych jest podobna ale w praktyce 
odpowiednie rozwiązanie dobiera się do konkretnych potrzeb aplikacji.

,,

M i c h a ł  S t a n i s ł a w s k i

dyrektor Działu Advanced Applications 
STILL Polska

Nowoczesne systemy zarządzania flotą gwarantują dostęp 
do danych w czasie rzeczywistym. Umożliwiają także zapro-
gramowanie określonych reakcji systemu w odpowiedzi na 
kolizję, przekroczenie określonego stanu danego parametru 
etc. W przypadku, gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia  
z udziałem konkretnego wózka, da się np. zablokować jego 
pracę do czasu pojawienia się na miejscu osoby z wyższym po-
ziomem uprawnień, np. odpowiedzialnej w zakładzie za BHP. 

Kolejną zaletą takich systemów jest potencjał oszczędności, 
który zależy jednak w dużej mierze od sytuacji w przedsię-
biorstwie. Jeśli wdrożone procedury nie są uciążliwe dla 
operatorów, a menedżerom pozwalają na bieżące monitoro-
wanie sytuacji – odwołujemy się przede wszystkim do kwe-
stii zwiększenia wygody codziennej pracy. Jeśli natomiast 
wskutek błędów w prowadzeniu dokumentacji dochodzi 
do przestojów czy ukrywania kolizji, wskazujemy, jak dzięki 
automatycznym aplikacjom ewidencyjnym można uniknąć 
związanych z nimi kosztów. Istotnym dla klientów czynnikiem 
decyzyjnym jest także kompleksowość obsługi. Pełen serwis, 
prowadzony przez sprawdzonego partnera i dający komfort 
kontaktu z jedną, kompetentną osobą – niezależnie od tego, 
jaki element infrastruktury magazynowej wymaga uwagi – 
to przyszłościowe rozwiązanie i pożądany stan rzeczy.
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PRZYKŁADOWY SYSTEM I PANELE OBSŁUGI

Funkcjonalność oferowanych na rynku systemów 
IT przeznaczonych do nadzorowania pracy wózków 
widłowych jest podobna ale w praktyce odpowied-
nie rozwiązanie dobiera się do konkretnych potrzeb 
aplikacji. W typowym rozwiązaniu do dyspozycji 
operatora wózka widłowego jest panel logowania 
będący elementem systemu kontroli dostępu. Dzię-
ki niemu operator może się logować do systemu 
za pomocą hasła lub odpowiedniego transpondera.
Istotną rolę odgrywają czujniki kolizji wykrywa-
jące siłę i kierunek, z którego doszło do uderzenia 
wózkiem o elementy infrastruktury. Określana jest 
przy tym interakcja z wózkiem widłowym. System 
wykonuje przy tym pomiar wartości siły uderze-
nia. Warto również wspomnieć o progach czuło-
ści z możliwością takiego konfigurowania systemu 
aby w przypadku przekroczenia dowolnego progu 
nie miało wpływu na dalsze zachowanie wózka. 
Niektóre panele obsługi operatora wózka mają kla-
wiaturę numeryczną i wyświetlacz. Z kolei w bar-
dziej zaawansowanych panelach można optymal-
nie dopasować komponenty systemu do potrzeb 
aplikacyjnych oraz dokonać implementacji na po-
ziomie oprogramowania. Ponadto można tworzyć 
praktycznie nieograniczoną bazę danych pojazdów 
i operatorów.

Bardzo często wózki widłowe wyposaża się w kom-
putery, które wspomagają pracę magazynu, a co naj-
ważniejsze, zapewniają bezpieczeństwo operatora. 
Nowoczesne urządzenia tego typu cechuje wysoki 
stopień ochrony. Jeżeli komputer będzie pracował 
w niskiej temperaturze, warto zadbać o podgrze-
wany ekran. Niektórzy producenci oferują wyświe-
tlacze wykonane ze szkła hartowanego. Zyskuje 
się więc odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
Przydatne rozwiązanie stanowi port słuchawkowy 
i mikrofonowy do komunikacji głosowej z opera-
torem wózka. W niektórych modelach przewiduje 
się podwyższone parametry wyświetlacza TFT, 
uwzględniając kontrast CR:500:1. 

Na rynku można nabyć komputer ściśle dostoso-
wany do potrzeb konkretnego procesu logistycz-
nego. Oferowane są bowiem urządzenia o różnych 
procesorach, pamięci masowej, systemie operacyj-
nym i portach komunikacyjnych (LAN, WLAN,  
GPRS, GPS, Bluetooth). W niektórych mode-
lach przewiduje się wbudowany zasilacz UPS.  
Przydatne rozwiązanie stanowi system ekono-
micznego poboru energii w chwili utraty zasilania  
zewnętrznego.

Z myślą o wózkach widłowych nabyć można ter-
minale (kolektory danych). Najczęściej są to pro-
ste komputery, zaprojektowane właśnie z myślą 
o zastosowaniu w logistyce. Nowoczesne urządze-
nia tego typu cechują niewielkie rozmiary i klawia-
tura w układzie QWERTY. W typowym terminalu 
uwzględnia się rozdzielczość ekranu wynoszącą 
800x480. Niejednokrotnie zastosowanie znajduje 
biometryczny skaner zintegrowany z touchpadem, 
kamera wysokiej rozdzielczości, a także czytnik 
kart magnetycznych.

PODSUMOWANIE

Podstawową funkcjonalnością systemów zarządza-
nia pracą wózków jest nadzór nad zadaniami zwią-
zanymi z transportem. System jest w stanie zopty-
malizować procesy magazynowe. Biorąc pod uwagę 
zadania transportowe i priorytety zlecenia są ukła-
dane w optymalnej kolejności oraz przekazywane 
do odpowiednich pojazdów.

Na potrzeby zarządzania flotą wózków ważna jest 
możliwość generowania raportów, dzięki którym 
można przeanalizować wykorzystanie pojazdów. 
Chodzi w szczególności o czas pracy operatora, 
czas jazdy oraz czas pracy układu hydraulicznego. 
Wszystkie te parametry są istotne z punktu widze-
nia analizy efektywności floty wózków widłowych. 
Oprócz tego informacje w tym zakresie pozwa-
lają optymalizować plany w zakresie przeglądów  
serwisowych.

Na potrzeby zarządzania flotą wózków ważna jest możliwość generowania 
raportów, dzięki którym można przeanalizować wykorzystanie pojazdów.

,,
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Niemiecka ustawa o płacy minimalnej 
(Mindestlohngesetz/MiLoG) przewiduje odpowiedzialność 
nie tylko dla pracodawcy kierowcy, lecz również 
dla zleceniodawcy zlecenia transportowego. 

MILOG – PRAWNA „ROSYJSKA RULETKA”

POSTĘPOWANIA WOBEC 
PŁACY MINIMALNEJ

j e ż e l i  K I E R O W C A  zleceniobiorcy nie 
otrzyma niemieckiej płacy minimalnej, za różnice 
do wysokości płacy minimalnej odpowiada zlece-
niodawca pracodawcy kierowcy na dwa sposoby:

1. Na podstawie § 13 MiLoG, § 14 ustawy o dele-
gowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz/AEntG) zleceniodawca odpowiada wobec 
kierowcy. Kierowca może bezpośrednio pozwać 
zleceniodawcę swojego pracodawcy w niemieckim 
sądzie pracy o zapłatę różnicy pomiędzy faktyczną 
wypłatą a płacą minimalną. To odpowiedzialność 
cywilnoprawna obowiązuje każdego zleceniodaw-
cę, który korzysta z podwykonawców do wywią-
zania się ze swoich obowiązków zlecenia trans-
portowego lub spedycyjnego. Możliwości obrony 
ograniczają się do udowodnienia, że kierowca 
wbrew treści swojego pozwu jednak otrzymał płacę 
minimalną w odpowiedniej wysokości.

2. Oprócz odpowiedzialności cywilnoprawnej 
zleceniodawca również odpowiada wobec urzędu 
celnego zgodnie z § 21 ust. 2 MiLoG. Zleceniodaw-
cy grozi kara grzywny do wysokości 500.000,00 € 
za łamanie wypłacania płacy minimalnej w usta-
wowej wysokości, w przeciwieństwie do odpowie-
dzialności cywilnej zleceniodawca może się bronić, 
udowadniając urzędowi celnemu, że działał w do-

brej wierze. Do tego jest potrzebna kontrola, czy 
nastąpiło wypłacenie płacy minimalnej przez pod-
wykonawców. Do tego celu niemieccy zleceniodaw-
cy wymagają od swoich podwykonawców daleko 
idących zobowiązań dotyczących płacy minimalnej 
i żądają coraz większej gwarancji od swoich podwy-
konawców.

PRZYKŁAD POZWU

Aktualnie jedno postępowanie sądowe doprowa-
dziło do nowej fali żądań zabezpieczenia w sprawie 
MiLoG-u wobec podwykonawców. W listopadzie 
2017 roku z pomocą niemieckiego związku zawodo-
wego jeden czeski kierowca pozwał niemiecką pocz-
tę (DHL) jako zleceniodawcę jego pracodawcy o za-
płatę różnicy do MiLoG-u w wysokości 8.302,00 € 
za okres od października 2015 do sierpnia 2016 
przed sądem pracy w Bonn. Kierowca stwierdził, 
że zarabiał tylko 460,00 € przy 160 godzinach pracy. 
W swoim żądaniu nie uwzględnił wypłacanych mu 
diet i ryczałtów, bowiem diety i ryczałty nie podle-
gają składkom ZUS i nie są w razie choroby wypła-
cane kierowcy.  W tym postępowaniu w sądzie pracy 
w Bonn (sygn. akt 3 Ca 1495/17) wbrew niektórym 
inaczej brzmiącym informacjom w mediach jednak 
nie doszło do wyroku. Poczta niemiecka ugodowo 
zapłaciła kierowcy tą kwotę w wysokości jego żą-
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MILOG – PRAWNA „ROSYJSKA RULETKA”
m a r t i n  P F N Ü R

Jako adwokat specjalizuje się w obsłudze polskojęzycznych przedsiębiorców, w szczególności w dziedzinie 
prawa transportowego, w której zdobył dodatkowe kwalifikacje jako Fachanwalt für Transport- und Spe-
ditionsrecht. Mecenas Pfnür jest przewodniczącym Komisji Prawa Transportowego i Spedycyjnego Izby 
Adwokackiej w Saksonii.

dania, aby z góry uniknąć precedensowego wyroku 
przy sądzie pracy w Bonn albo ewentualnie w wyż-
szych instancjach. 

WSTRZYMANA KONTROLA

Natomiast walka o MiLoG w sądach niemieckich 
jest w toku. W przeciwieństwie do sądu pracy 
w Bonn w sądzie finansowym dla Berlina – Branden-
burgii doszło do decyzji sądu, która jest prawomoc-
na. Postanowieniem z dnia 07.02.2018 (sygn. akt 1 V 
1175/17) sąd finansowy dla Berlina – Brandenbur-
gii wstrzymał tymczasowo kontrolę prowadzoną 
odnośnie polskiej firmy transportowej w zakresie 
przestrzegania płacy minimalnej. W uzasadnieniu 
swojego orzeczenia, które wyznacza nowy kierunek 
w sprawie, sąd wskazał na poważne wątpliwości co 
do legalności zaskarżonego zarządzenia o przepro-
wadzeniu kontroli. Wątpliwości te, zdaniem sądu, 
są uzasadnione już ze względu na sam fakt, iż na-
dal nie ma jasności, czy § 20 niemieckiej ustawy 
o płacy minimalnej [MiLoG] w ogóle ma zastoso-
wanie do przedsiębiorstw z branży transportowej 
i logistycznej mających siedzibę w krajach UE a nie 
posiadających oddziału w RFN i jeżeli tak, w jakim 
zakresie. Przedmiotem wątpliwości sądu był nadto 
zbyt daleko idący zakres kontroli określony zarzą-
dzeniem w tym konkretnym przypadku - stwier-
dził, że Główny Urząd Celny winien był ograniczyć 
się najpierw do stwierdzenia, czy pracownicy firmy 
transportowej nie jeździli wyłącznie w ruchu tran-
zytowym. Umowy o pracę, rozliczenia płac wraz 

z dowodami zlecenia zapłaty, zapisy czasu pracy 
i bliższe informacje dotyczące poszczególnych zle-
ceniodawców, których zażądano w postępowaniu 
kontrolnym, zdaniem sądu, nie pozwalają stwier-
dzić tej okoliczności.

NIESPÓJNA EGZEGEZA

Na takie orzeczenie był już najwyższy czas. W sy-
tuacji utrzymującego się braku pewności prawnej 
w kwestii, do jakich rodzajów transportu niemiecka 
ustawa o płacy minimalnej powinna mieć zastoso-
wanie tak, aby zachować zgodność z prawem euro-
pejskim, oraz braku pewności co do sposobu rozgra-
niczenia tych poszczególnych rodzajów transportu, 
prowadzenie kontroli wobec firm transportowych 
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
jest obecnie zwyczajnie niedopuszczalne. Sprawą, 
która nadal wymaga wyjaśnienia, pozostaje kwe-
stia, które z dodatków będących zwyczajowymi 
składnikami polskiego wynagrodzenia kierowcy 
mogą podlegać zaliczeniu na poczet płacy, a które 
nie. Administracja celna już nawet w sprawie kur-
su przeliczeniowego euro udzielała tu wskazań 
rozbieżnej treści. Nikt więc nie potrafi stwierdzić 
dziś z całą pewnością, czy wynagrodzenia wypła-
cane w roku 2015 po stawce 15 euro za godzinę 
były wystarczające na tyle, by spełnić obowiązujący 
wówczas wymóg płacy minimalnej w stawce 8,50 €. 
Kontrole przestrzegania płacy minimalnej wobec 
polskich firm przewozowych mają zatem charakter 
„rosyjskiej ruletki“.
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