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KRYZYS POLITYCZNY
I JEGO LOGISTYCZNE KONSEKWENCJE
DLA MIĘDZYNARODOWEJ SIECI DOSTAW
Streszczenie: Międzynarodowe sieci dostaw narażone są na wiele zagrożeń związanych
z rozproszonymi geograficznie ogniwami łańcucha dostaw. Zabezpieczenie ich właściwego
funkcjonowania szczególnie w obliczu kryzysu politycznego staje się wyzwaniem. Przykład
konfliktu pomiędzy Chinami i Japonią wskazuje, jakie zagrożenia niesie niestabilna sytuacja
polityczna dla przedsiębiorstw o zasięgu globalnym. Zapobieganie możliwym konsekwencjom takich konfliktów polega na wdrażaniu zwinnych i odpornych na zmiany systemów
dostaw.
Słowa kluczowe: globalne łańcuchy dostaw, kryzys polityczny.

1. Wstęp
Celem artykułu jest wykazanie związku pomiędzy sprawnym funkcjonowaniem
międzynarodowych sieci logistycznych a bezpieczeństwem politycznym w krajach,
w których lokalizowane są wydzielone funkcje wytwórcze. Zmienne warunki funkcjonowania rynków międzynarodowych zawierają w sobie także ryzyko związane
ze zmiennymi uwarunkowaniami politycznymi. Przedsiębiorstwa globalne charakteryzujące się rozproszonymi sieciami dostaw muszą liczyć się z możliwościami
występowania kryzysów politycznych, które pomimo swojego lokalnego charakteru, wpływają na globalne powiazania biznesowe. Logistyka przedsiębiorstwa międzynarodowego jest znacznie bardziej kompleksowa i droższa niż krajowa. Jest to
spowodowane m.in. zróżnicowanym stopniem ryzyka politycznego działalności
przedsiębiorstwa1.
J. Rymarczyk, Logistyka w procesach zarządzania łańcuchem dostaw korporacji transnarodowych, [w:] Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, red. E. Gołembska,
Z. Bentyn, Wydawnictwo UE, Poznań 2012, s. 26.
1
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2. Globalne przedsiębiorstwa – globalne sieci dostaw
Systemy logistyczne łączące rozproszone w skali globalnej różne funkcje wytwarzania produktów narażone są na poważną próbę w sytuacji niepewności uwarunkowanej politycznie. Nawet najlepiej funkcjonujący system zapewniania dostaw nie zadziała w razie poważnego konfliktu politycznego w zakresie wewnętrznym czy też
zewnętrznym, międzynarodowym. Sprawność działania systemów dostaw jest także
bardziej zagrożona, kiedy opierają się one na nowoczesnych systemach just in time,
które wymagają regularnych dostaw określonych partii towarów w określonym czasie. Zapasy bezpieczeństwa są minimalizowane, gdyż w praktyce nie są wykorzystywane i pociągają za sobą dodatkowe koszty. Przedsiębiorstwa globalne świadome
ryzyka wynikającego z konfliktów lokalnych dążą do zabezpieczenia funkcjonowania sieci międzynarodowych powiązań. Wiąże się to jednak ze zwiększaniem stanów
magazynowych, co oznacza ponoszenie wyższych kosztów wytwarzania produktów.
Działanie globalnych przedsiębiorstw sprowadza się także do minimalizowania niepewności realizacji umów gospodarczych, wywołanych niepokojem społecznym
czy też zamieszkami2. Przedsiębiorstwa globalizujące swoją działalność analizują
politykę logistyczną państw, służącą zapewnieniu sprawności i efektywności procesów przepływu towarów i towarzyszących im informacji pomiędzy uczestnikami
łańcucha dostaw. Niezbędna w osiągnięciu tego celu jest polityka logistyczna państwa, rozumiana jako pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie na poprawę efektywności procesów przepływu. Obejmuje ona rozwiązania dotyczące przemysłu, handlu
i transportu oraz innych strategii szczegółowych danego państwa3. Nie wszystkie
państwa prowadzą taką politykę, co zwiększa ryzyko w łańcuchu dostaw. Wykorzystując tę lukę, rządy państw obawiających się o koszty obsługi rosnącego bezrobocia
w związku z postępującym offshoringiem poszukują politycznych rozwiązań tego
problemu. Jednym z nich jest promocja eksportu mająca w efekcie przywrócić miejsca pracy do kraju macierzystego oraz równoważyć bilans w handlu zagranicznym.
Przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych obserwują działania administracji prezydenta Baraka Obamy, która podjęła inicjatywę dwukrotnego zwiększenia eksportu
narodowego do roku 2014. Wedle badań opinii 85% menedżerów zarządzających
przemysłem wysokich technologii ocenia prawdopodobieństwo efektywności planowanej reformy na bardzo wysokie4. Kontynuowanie takiej polityki oraz jej rzeczywiste efekty w postaci rosnącego eksportu mogą zachęcać wiele przedsiębiorstw
do zmiany polityki lokalizacji wytwarzania. Pojawiające się pojęcie reshoringu
oznacza przywracanie procesów wytwarzania do krajów macierzystych przedsiębiorstw. Jest wiele przyczyn występowania takiego zjawiska. Do najważniejszych
E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 19.
E. Gołembska, D. Kempny, J. Witkowski, Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym,
PWN, Warszawa 2005, s. 137.
4
P. Burnson, Major growth predicted for U.S. manufacturing, “Supply Chain Management Review”, 11.2012, s. 6.
2
3
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należą: koszty produkcji i transportu, wymagania rynku, innowacje techniczne oraz
uwarunkowania polityczne. Podział według pochodzenia źródeł zagrożeń dla przedsiębiorstwa uwzględnia następujące kategorie: wewnętrzne dla przedsiębiorstwa,
zewnętrzne dla przedsiębiorstwa, a także wewnętrzne dla łańcucha dostaw, zewnętrzne dla łańcucha dostaw5

3. Zewnętrzne źródło kryzysu
Destabilizacja sytuacji politycznej kraju jest istotnym czynnikiem wpływającym na
utrudnienie działalności przedsiębiorstw realizujących procesy wytwórcze w globalnej sieci dostaw. Dzięki działaniom dyplomacji ryzyko takie jest minimalizowane
i utrzymywane na poziomie nie wpływającym na decyzje lokalizacyjne globalnych
przedsiębiorstw. Jednakże czasami występują kryzysy, których powody zaskakują
dyplomatów, a dynamika ich rozwoju wpływa na działalność bieżącą przedsiębiorstw oraz niekiedy całych łańcuchów dostaw. Konflikt pomiędzy Chinami i Japonią o przynależność wysp Senkaku wywołał niezadowolenie obywateli Chin i doprowadził do zamieszek na ulicach miast. Japonia odkupiła trzy wyspy od
prywatnego inwestora, co zirytowało Chiny uznające je jako swoje terytoria. Incydent został oceniony bardzo negatywnie w Chinach z powodu pamięci o inwazji
Japonii na Mandżurię i 14-letniej jej okupacji. Akcja przejęcia wysp postrzegana jest
przez Chińczyków jako próba upokorzenia Chin. Protestujący obywatele żądali od
państwa bojkotu produktów noszących marki japońskich producentów6. W efekcie
zaburzone zostały procesy wytwarzania w wielu fabrykach japońskich zlokalizowanych w Chinach. Natychmiast po podaniu informacji o przejęciu kontroli nad wyspami przez Japonię wybuchły zamieszki, które w końcu objęły 80 miejscowości.
Emocje protestujących skupiły się głównie na fabrykach należących do Japonii,
która jest drugim po Stanach Zjednoczonych inwestorem w tym regionie7. Straty
zanotowały firmy japońskie produkujące i oferujące samochody na rynku chińskim.
Należały do nich przede wszystkim Toyota i Honda, przedsiębiorstwa przodujące
w zakresie wykorzystania nowoczesnych i sprawnych systemów zaopatrzenia.
W konsekwencji zamieszek ich sprzedaż znacznie spadła w relacji do marek pochodzących z innych krajów, co prawdopodobnie odzwierciedla negatywne emocje
obywateli Chin. Klienci wykorzystujący samochody marek japońskich, takich jak
Toyota, byli publicznie piętnowani, w czym komentatorzy zagraniczni dostrzegli
drzemiący chiński nacjonalizm, mogący w podobnym stopniu skupić się na produktach z innych krajów. Wiele innych firm japońskich, np. Panasonic i Canon, wstrzy5
M. Christopher, H. Peck, Building the resilient supply chain, “International Journal of Logistics
Management” 2004, vol. 15, no. 2, s. 9.
6
Anti-Japan protests, Outrage, to a point, “The Economist”, 17.08.2012.
7
J. Perlez, China Alters Its Strategy in Diplomatic Crisis with Japan, “New York Times”,
28.08.2012.
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mało produkcję w swoich fabrykach zlokalizowanych w Chinach8. Zamieszanie wokół incydentu kreuje także negatywną atmosferę dla inwestorów z Japonii. Ze
względu na zmiany w Chinach, polegające na rosnących kosztach pracy oraz coraz
głośniejszych żądań regulacji ekologicznych, inwestorzy rozważają relokację wytwarzania do krajów południowej Azji9. Ponadto Chiny same pogarszają swój wizerunek jako wiarygodnego partnera globalnych łańcuchów dostaw poprzez zakaz
eksportu metali rzadkich do Japonii, co było złamaniem ustaleń Światowej Organizacji Handlu. W konsekwencji według badań agencji Reuters, w których uczestniczyło 400 dużych i średnich firm japońskich, 41% z nich oświadczyło, że obecna
sytuacja wpłynęła na ich bieżące plany biznesowe. Niektóre z nich uznały, iż jest to
powód do potencjalnej relokacji biznesu10. Przerwy w produkcji i dostawach otwierają możliwości pozyskania przewag konkurencyjnych poprzez bezpośrednich konkurentów przedsiębiorstw japońskich, które lokalizują swoje procesy wytwórcze w
innych regionach świata. Istotnym aspektem wpływającym na pogorszenie się sytuacji strategicznej przedsiębiorstw uwikłanych w konflikt polityczny z racji lokalizacji biznesu jest szybki przepływ informacji. Dzięki niemu odbiorcy i klienci przedsiębiorstw w obawie o ciągłość dostaw mogą rozważać zastąpienie produktów
przedsiębiorstwa produktami konkurencji, by w ten sposób zwiększyć własne bezpieczeństwo. Wydaje się, że jedną z przesłanek globalizacji przedsiębiorstw powinna być także geograficzna dywersyfikacja lokalizacji wytwarzania. Dawałaby ona
możliwość przeniesienia ciężaru wytwarzania w bezpieczne rejony świata i w ten
sposób podtrzymywała działalność firmy i jej obecność na rynkach.

4. Wewnętrzne źródło kryzysu
Wnętrze przedsiębiorstwa może być także źródłem zagrożeń politycznych wpływających na decyzje o lokalizacji procesów wytwórczych. Siła negocjacyjna związków
zawodowych wsparta przez określoną politykę wewnętrzną państwa może doprowadzić przedsiębiorstwo do rezygnacji z wcześniejszej decyzji o offshoringu i wymusić reshoring do kraju macierzystego. Przykładem takiego działania jest przeniesienie produkcji popularnego modelu fiata panda z Tych do Włoch. Na przełomie lat
2009 i 2010 Fiat zapowiedział, że kolejnej wersji pandy nie będzie już produkować
w Tychach, lecz w zakładzie Pomigliano d’Arco pod Neapolem. W ten sposób koncern wspierał realizację programu „Fabbrica Italia”. Plany Fiata oznaczają, iż zamierza do połowy dekady zwiększyć produkcję samochodów we Włoszech o 50%. Pomimo że zarządca Fiata Sergio Marchionne przyznawał, iż poziom jakości produkcji
samochodów w Tychach przekraczał poziomy osiągane w pozostałych fabrykach
8
Young-Sam Cho, Protests to Hurt Japan Car Sales in China, Dealer Group Says, “Bloomberg
Business Magazine”, 17.08.2012.
9
G. Chang, Is China Burning?, “Forbes”, 23.09.2012.
10
T. Kajimoto, I. Nakagawa, Japan firms say: China protests affect business plans, “Reuters
poll?”, 20.08.2012.
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koncernu, to decyzja o przeniesieniu produkcji z powrotem do Włoch, choć nieracjonalna, jest oparta na tradycjach i uprzywilejowanych stosunkach koncernu z tym
krajem. Korzyści finansowe ponoszone przez Fiata znalazły potwierdzenie w przyznaniu zakładowi w Tychach srebrnego certyfikatu World Class Manufacturing za
wysoką wydajność i jakość produkcji. W 2009 r. zakład w Tychach, zatrudniający
wtedy ok. 6 tys. pracowników, zmontował ponad 600 tys. aut – niemal tyle samo co
cztery fabryki Fiata we Włoszech, zatrudniające 22 tys. osób11. Pomimo takich osiągnięć uwarunkowania polityczne skłoniły zarządców Fiata do decyzji o relokacji
funkcji wytwórczych. Podobną decyzję, choć częściowo tłumaczoną rozwojem
sprzedaży internetowej, podjęła grupa Inditex, właściciel marek odzieżowych, takich jak Zara, Massimo Dutti i inne. Z powodu kryzysu ekonomicznego obniżającego koszty pracy w Europie oraz w celu kreacji dodatkowych miejsc pracy w ogarniętej bezrobociem Hiszpanii, zamierza wybudować centrum logistyczne w Tordera
Catalonia dla marki Massimo Dutti oraz rozbudować kwaterę główną firmy w Arteixo Galicia12. W nowych lokalizacjach rezydować mają działy sprzedaży i wzornictwa marek Zara i Zara Home, oddział zajmujący się dekoracją domów13. W efekcie
powstanie ok. 900 miejsc pracy w Hiszpanii postrzeganej przez grupę Inditex jako
baza ich działalności pomimo trwającej międzynarodowej ekspansji sieci sprzedaży
firmy14. Decyzja tej grupy z jednej strony ma charakter pomocowy i wspiera gospodarkę narodową w trudnych czasach kryzysu ekonomicznego. Z drugiej jednak strony stanowi pewną kontynuację działań firmy, polegającą na dbaniu o sprawność
działania łańcuchów dostaw. Marka Zara jest znana z wdrożenia modelu obsługi
rynku mody w trybie tzw. fast fashion. Polega on na szybkim dotarciu z modnym
wzorem odzieży do miejsca sprzedaży oraz na kontynuacji takiego działania w czasie, co przekłada się, z punktu widzenia klienta, na stałe odświeżanie oferty wzorniczej w sklepach Zary. Do tego celu niezbędne są sprawne działanie systemu dostaw
oraz fizyczna lokalizacja procesów produkcyjnych blisko miejsc sprzedaży. W efekcie Zara produkuje swoje ubrania w Hiszpanii, Portugalii i Maroko, a nie w geograficznie oddalonych Chinach. Ponadto firma obserwuje sprzedaż swoich produktów i
uruchamia produkcję tych modeli odzieży, które stają się popularne15. Jej działania
są elastyczne i zsynchronizowane z rynkiem poprzez sieć powiązań informacyjnych
regulujących działania logistyczne – w odróżnieniu od konkurentów, którzy starają
się sprzedać odzież zamawianą z Dalekiego Wschodu poprzez czasochłonne operacje logistyczne, bez możliwości korygowania wielkości partii zamówionej odzieży.
A. Kublik, Koniec fiata pandy w Tychach, Wiadomości gospodarcze, wyborcza.biz, 31.10.2012.
Pablo Isla highlights investments totalling 300 million euros earmarked to new facilities in
Spain and underlines the Group’s focus on growth and job creation, komunikat prasowy, www.inditex.
com, 17.07.2012.
13
T. Barber, Inditex withstands Spain’s stormy weather, “Financial Times”, 13.09.2012.
14
B. Kollmeyer, Inditex profit up 30%, to create 900 jobs in Spain, “The Wall Street Journal”,
13.06.2012.
15
Fashion forward, “The Economist”, 24.03.2012.
11

12

PN-315-CZ-I_Integracja...-Rymarczyk.indb 58

2014-05-21 08:36:30

Kryzys polityczny i jego logistyczne konsekwencje dla międzynarodowej sieci dostaw

59

5. Odporne łańcuchy dostaw
W globalnie powiązanych strukturach sieci dostaw ryzyko nagłej zmiany rośnie.
Przedsiębiorstwa powinny zdawać sobie sprawę z wrażliwości ich łańcuchów dostaw na czynniki makro, takie jak: ceny ropy naftowej, regulacje prawne odnośnie
do emisji dwutlenku węgla oraz zakłócenia związane z konfliktem politycznym
wpływającym na przebieg handlu międzynarodowego16. Według raportu WTO (rys. 1)
w latach 2011-2012 nastąpiło przewartościowanie szeregu zagrożeń wpływających na międzynarodowe powiązania gospodarcze. Potencjalne konflikty i niepokoje polityczne ustąpiły miejsca nowemu czynnikowi – ekstremalnym warunkom
pogodowym. Kolejne miejsce w roku 2012 zajmuje zagrożenie terroryzmem, a zestawienie zamykają nagłe zmiany popytu. Zagrożenie związane z ograniczeniami
eksportu i importu spadło zaś poniżej piątego miejsca. Wynikająca z powyższych
zagrożeń i konieczna dla funkcjonowania odporność systemu dostaw może jednocześnie osiągać odmienny cel działania przedsiębiorstwa pochodzący wprost z rynku klienta. Jest nią adaptacja do potrzeb klienta poprzez zwinne (agile) systemy
dostaw. Redukcja kosztów łańcucha dostaw odbywa się dziś nie poprzez poszukiwanie ekonomii skali i minimalizowanie kosztów wytwarzania, lecz poprzez oferowanie maksymalnej elastyczności w stosunku do wymagań klienta. Celem powinno
być więc następujące założenie: ekonomiczna partia zamówienia jest równa jeden.
Oznacza to, iż w idealnym świecie wytwarzałoby się jedną rzecz na raz, za każdym
razem poprzedzoną zamówieniem klienta17. Taka elastyczność działania jest ciągle
niedoścignionym celem wielu przedsiębiorstw i w rzeczywistości mocno uzależniona od wymagań danego rynku. Jednak przedsiębiorstwa coraz bardziej doświadczone zmiennymi warunkami rynkowymi, w których elastyczność działania ma kluczowe znaczenie, mogą wykorzystać zdolność do szybkiej reakcji także w razie kryzysu
politycznego powodującego zaburzenia dla działania systemów dostaw.
Dzisiejsze łańcuchy dostaw są zarówno skomplikowane, jak i wrażliwe na zakłócenia. W efekcie globalizacji i outsourcingu prawdopodobieństwo wystąpienia
takich zakłóceń znacząco wzrasta. Nierównomierny rozkład zjawisk kryzysowych
w poszczególnych krajach spowodował w globalnych łańcuchach dostaw zjawisko
zanikania lub osłabienia działania niektórych ogniw18. Aby zapobiec niepożądanym
konsekwencjom związanym z sytuacjami kryzysowymi, M. Christopher formułuje
pojęcie odpornych (resilient) łańcuchów dostaw19. Są to struktury zdolne do zamortyzowania nagłej zmiany i do kontynuacji swojej funkcji nawet w razie niespodzieA. van Gerven, Guest Commentary: Beyond Sustainability to Supply Chain Resilience, logisticsviewpoints.com, 09.10.2012.
17
M. Christopher, New directions in logistics, [w:] Global logistic – New directions in supply
chain management, red. D. Waters, Kogan Page Limited, London 2010, s. 6.
18
H. Brdulak, Logistyka w trudnych czasach – szansa czy ryzyko? Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, [w:] Logistyka przyszłości, red. H. Brdulak, PWE, Warszawa 2012, s. 46,
19
Tłum. z ang.: resilient supply chain.
16
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Rys. 1. Pięć najczęstszych powodów zakłóceń dla międzynarodowych łańcuchów dostaw i ich zmiana
w latach 2011-2012
Źródło: Supply Chain Risk Radar Survey Results, “World Economic Forum” 2012.

wanego zakłócenia. Zdolność do przekazywania informacji w sieci dostaw oraz czas
reakcji odgrywają tutaj rolę kluczową. Omawiany wcześniej przykład Zary jest częściowym dowodem, jak w praktyce można przekuć wyzwanie rynku na silną stronę
przedsiębiorstwa. W badaniu przeprowadzonym w kooperacji firmy UPS i The Eco40%
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Rys. 2. Ocena twierdzenia: moje przedsiębiorstwo powinno zwrócić większą uwagę na odporność
łańcucha dostaw
Źródło: Raport badawczy: Supply Chain Resilience: How are Global Businesses Doing?, UPS The
Economist Intelligence Unit, London, 22.04.2008.
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nomist Intelligence Unit, 344 starszych menedżerów zarządzających odpowiedziało
na pytania dotyczące oceny ryzyka związanego z globalnymi łańcuchami dostaw.
Wśród odpowiedzi znalazło się potwierdzenie istotności skupienia się na budowaniu
odporności na zmianę w globalnym łańcuchu dostaw. 47% badanych potwierdziło
wagę tego problemu dla reprezentowanej przez nich firmy (rys. 1).
W odpowiedzi na pytanie odnośnie do najważniejszych zagrożeń dla globalnych
łańcuchów dostaw 21% respondentów oceniło, iż ryzyko związane z niestabilnością
geopolityczną jest istotnym problemem globalnych przedsiębiorstw (rys. 2).
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Rys. 3. Które czynniki będą kreować największe zagrożenie dla globalnego łańcucha dostaw Pana/Pani
firmy w ciągu najbliższych pięciu lat
Źródło: Raport badawczy: Supply Chain Resilience: How are Global Businesses Doing?, UPS The
Economist Intelligence Unit, London, 22.04.2008.

Odpowiednio 36 i 26% wskazało na zakłócenia u dostawcy oraz na niewydolność logistyczną. Odpowiedzi te wskazują, że zarządzający firmami globalnymi
zdają sobie sprawę z zagrożeń dla funkcjonowania łańcuchów dostaw i starają się
zwiększyć ich odporność na możliwe zakłócenia.

6. Wnioski
Kryzys ekonomiczny, zmienne warunki funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw, a także ryzyko związane z niestabilnością polityczną odległych regionów
świata warunkują funkcjonowanie biznesu w skali globalnej. Czynniki zewnętrzne i
wewnętrzne, mające także źródła w sytuacji politycznej kraju, sprawiają, iż przedsię-
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biorstwa muszą poszukiwać możliwych sposobów zabezpieczenia swojej działalności, a w tym sprawnego działania globalnej sieci dostaw. Na podstawie doświadczeń
przedsiębiorstw analizujących wpływ poszczególnych obszarów zagrożeń na ich
decyzje można wskazać, że istotną obroną przed szeregiem zagrożeń formułowanych na światowych forach gospodarczych jest szybka wymiana informacji, pozwalająca na adaptację do powstających zagrożeń oraz wdrażanie działań zapobiegających możliwym skutkom. Przykłady politycznej niestabilności regionów, będących
dotychczas celem outsourcingu wielu przedsiębiorstw o zasięgu światowym, uwidoczniły możliwe słabości strategii globalnej przedsiębiorstw. Zabezpieczenia działalności przedsiębiorstw polegają na zwiększaniu ich elastyczności poprzez budowę
zwinnych łańcuchów dostaw oraz budowanie odpornych na zakłócenia systemów
dostaw. Wiele przedsiębiorstw dokonuje ponownej oceny kosztów i zysków związanych z outsourcingiem i przenosi swoją działalność bliżej krajów macierzystych,
kreując nowy trend – reshoring. Oznacza on dla przedsiębiorstw łatwiejsze pozyskiwanie odpowiednich zasobów ludzkich oraz skracanie dystansu do rynku. Uwarunkowania polityczne, jak wzrost bezrobocia w krajach rozwiniętych oraz wspieranie
działań firm lokalnych przez programy rządowe, dodatkowo ten trend wzmacniają.
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THE POLITICAL CRISIS AND ITS LOGISTIC IMPLICATIONS
FOR INTERNATIONAL SUPPLY NETWORK
Summary: International supply chains are exposed to many risks associated with
geographically dispersed supply chain links. Securing their proper functioning especially in
the face of political crisis becomes a challenge. An example of a conflict between China and
Japan indicates what dangers causes an unstable political situation for worldwide companies.
Preventing possible consequences of such conflicts is to implement supply systems which are
agile and resilient to changes.
Keywords: global supply chains, political crisis.
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