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Pozwól  
klientom
napędzać łańcuch  
dostaw twojej firmy

W RAPORCIE:

I.  Skuteczna broń konkurencyjna: łańcuch dostaw sterowany 
popytem konsumentów. Najefektywniejsze i najbardziej 
ekspansywne firmy sektora dóbr konsumpcyjnych tak 
ukształtowały swoje łańcuchy dostaw, by ich siłą napędową był 
popyt. Przykład tych firm może być inspiracją dla menedżerów 
z innych branż.
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W ostatnich latach światowi liderzy 
branży spożywczej, elektronicznej, 
a także kosmetycznej osiągnęli 
spektakularne sukcesy rynkowe 
i skokowo poprawili efektywność, 
budując łańcuchy dostaw sterowane 
popytem konsumentów. W ich ślady 
poszły firmy z innych branż i – zamiast 
opierać się na niezbyt precyzyjnych 
prognozach popytu – próbują budować 
bardziej efektywne łańcuchy dostaw, 
wsłuchując się w głos swoich klientów. 
Niestety, w Polsce wciąż niewiele firm 
dostrzega, jak wielkie możliwości 
poprawy konkurencyjności kryją się 
w takiej strategii. Dla wielu menedżerów 
łańcuch dostaw to wciąż tylko centrum 
kosztów pełniące funkcję pomocniczą 
w stosunku do produkcji i sprzedaży.
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Skuteczna broń 
konkurencyjna:
łańcuch dostaw sterowany 
popytem konsumentów
Wciąż zmieniające się potrzeby i upodobania klientów sprawiają,  
że dziś coraz trudniej jest prognozować popyt i efektywnie  
zarządzać łańcuchem dostaw. Liderzy na rynku dóbr konsumpcyjnych  
znaleźli jednak na to sposób – ich łańcuchami dostaw zarządza  
konsument, gdyż to on najlepiej wie, co, gdzie i kiedy chce kupić.

zapewnić im jedynie elastyczne łańcuchy 
dostaw, reagujące na zmiany rynkowe i syn-
chronizujące podaż z faktycznym popytem 
konsumentów. To niejednokrotnie oznacza 
konieczność radykalnej transformacji łańcu-
chów dostaw.

Tradycyjne łańcuchy  
dostaw przestają wystarczać
Część współczesnych firm decyduje się na 
tak radykalną transformację swoich łańcu-
chów dostaw, że IBM Business Consulting 
nazywa ten proces ponownym określeniem 
łańcucha wartości (reinvent the value chain). 
Wynika to w dużej mierze stąd, że liderzy 
biznesu są niezadowoleni z rezultatów do-
tychczasowych prób poprawy obsługi klienta 
i redukowania kosztów łańcucha dostaw. 
Próby te oparte były na tradycyjnych techni-
kach, takich jak optymalizacja istniejących 
procesów czy outsourcing i choć w ich wyniku 
osiągnięto znaczącą poprawę wskaźników 

U podstaw zarządzania tradycyjnymi łań-
cuchami dostaw leżała wiara w to, że da się 
sporządzić w miarę trafne prognozy popytu, 
a zapotrzebowanie klientów zaspokajać dzięki 
zapasom, których poziom był z reguły bardzo 
wysoki. Łańcuchy te były w istocie rzeczy ste-
rowane przez zorientowane na wydajność 
plany produkcyjne oraz zamówienia składane 
przez najbliższych partnerów firmy. Dziś syn-
chronizowanie popytu z podażą za pomocą 
takich narzędzi stało się bardzo trudne. Ot-
wieranie się globalnych rynków, koniecz-
ność dostosowywania produktów do potrzeb 
klientów lokalnych i wynikająca z tego eks-
plozja liczby jednostek asortymentowych, 
problemy z transportem spowodowane prze-
ciążeniem infrastruktury drogowej i lotniczej 
oraz rosnące wymagania i nielojalność klien-
tów – wszystko to sprawia, że prognozowa-
nie staje się często wróżeniem z fusów, a za-
rządzanie łańcuchem dostaw na podstawie 
takich prognozy – grą na loterii. Współcześni 
menedżerowie są świadomi, że sukces mogą 
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wydajności, to jednak w wielu przypadkach 
prowadziły tylko do rozwiązania bieżących 
problemów i nie zapewniały trwałej przewagi 
konkurencyjnej. W raporcie IBM i Industry-
Week zatytułowanym „Dodaj energii swo-
jemu łańcuchowi dostaw” (Energize Your Supply 
Chain Network) wymienione zostały bolączki 
tradycyjnych łańcuchów dostaw, z którymi 
nie udało się uporać w większości branż1:
 •  tylko 45% firm wytwarzających produkty 

dla konsumentów osiągnęło wskaźniki 
realizacji zamówień powyżej 97%,

 •  co piątej badanej firmie cykl realizacji 
zamówień klientów przekraczał 20 dni, 
zaś średnia tego cyklu dla wszystkich firm 
wyniosła 14 dni,

 •  blisko 30% firm potrzebowało więcej niż 
10 godzin na odstawienie dostarczonych 
produktów, a ponad 20% – ponad 10 go-
dzin na wysłanie produktów pobranych 
z zapasów,

 •  mimo przekonujących dowodów na to, że 
giełdy elektroniczne mogą pomóc obniżyć 
koszty zakupu, blisko 80% firm wytwarza-
jących produkty dla konsumentów nigdy 
nie korzystało z takiej giełdy.
Dane te dowodzą, że tradycyjne techniki 

poprawy efektywności wyczerpały swój po-
tencjał oraz że firmy muszą bardziej rady-
kalnie zreformować swoje łańcuchy dostaw, 
chcąc poprawić ich wyniki.

ECR – pierwszy model 
łańcucha skoncentrowany 
na konsumencie
Konieczność takiego przemodelowania łańcu-
chów dostaw, by zwiększyć ich wrażliwość na 
popyt konsumentów, najwcześniej zauwa-
żono w kilku branżach sektora dóbr konsump-
cyjnych. Pierwsze, zakończone sukcesami, 
inicjatywy – przynajmniej na etapie projektów 
pilotażowych – to koncepcje Quick Response 
QR (branża tekstylna) i w szczególności Effi-
cient Consumer Response – ECR (branża spo-
żywcza). Koncepcję ECR oraz będący jej częś-
cią łańcuch dostaw, który za punkt wyjścia 
wszelkich działań przyjął rzeczywiste po-
trzeby konsumenta (Consumer–Demand–Dri-
ven–System), wylansowano w USA, a następ-
nie w innych częściach świata, już w pierwszej 
połowie lat 90. XX wieku. ECR jest strategią 
zarządzania stosowaną w łańcuchach do-
staw towarów konsumpcyjnych częstego za-
kupu, głównie artykułów spożywczych. Kurt 

Salmon Associates zdefiniował ECR jako stra-
tegię w branży spożywczej, polegającą na 
tym, że dostawcy i dystrybutorzy ściśle ze 
sobą współpracują w celu dostarczenia kon-
sumentowi jak największej wartości2. Punk-
tem odniesienia wszystkich działań w łań-
cuchu dostaw stał się więc konsument, 
a głównym przedmiotem zainteresowania – 
jego potrzeby. To on, podejmując generu-
jącą popyt decyzję zakupu, ciągnie produkt 
przez łańcuch. Dane pochodzące z punktów 
sprzedaży wędrują przez bazy danych skła-
dów detalisty oraz producenta i stają się 
swoistym „spustem” uruchamiającym w od-
powiednim momencie produkcję. Zgodnie 
z założeniami koncepcji ECR, przedsiębior-
stwa produkcyjne i handlowe oraz inni uczest-
nicy łańcucha (np. oferenci usług logistycz-
nych) ściśle ze sobą współpracują, aby lepiej, 
szybciej i bardziej efektywnie zaspokoić po-
trzeby konsumentów. Wspólne dążenie do 
maksymalizowania globalnej wydajności ca-
łego łańcucha, zamiast tradycyjnego koncen-
trowania się na wydajności poszczególnych 
jego ogniw, prowadzi do obniżenia kosztów 
całkowitych systemu, poziomu zapasów i za-
angażowanego kapitału, przy jednoczes-
nym podniesieniu wartości dla konsumen-
tów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych metod zarządzania, 
koncepcji logistycznych i technologii.

Mimo że koncepcja ECR doczekała się 
wielu różnorodnych definicji, w tym także 
dość ogólnikowych i niejasnych, to jednak 
wszystkie one podkreślają najważniejsze prze-
słanie jej strategii – pod hasłem „kooperacja 
zamiast konfrontacji” punktem wyjściowym 
i docelowym wszystkich wspólnych działań 
partnerów stał się konsument. ECR była pierw-
szą, powszechnie zaakceptowaną przez dużą 
branżę, strategią łańcucha dostaw, która po-
zwoliła przekształcić system kierowany zamó-
wieniami w system sterowany przez rzeczy-
wisty popyt konsumenta3.

Przełamanie dysharmonii 
marketingu i logistyki
Koncepcja ECR koncentrowała się na takiej 
ewolucji w relacjach producent – sieć deta-
liczna, która miała służyć konsumentom. 
Wprawdzie tradycyjne łańcuchy dostaw były 
także – przynajmniej w założeniu – ukierunko-
wane na konsumenta, to jednak jego interesy 
nie pozostawały w centrum uwagi uczestników 

 Konsumenci decydują 
o tym, jaki produkt  
kupują. Chcą odnaleźć 
go we właściwym  
miejscu, czasie,  
opakowaniu i po  
odpowiedniej cenie.
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łańcucha. Nie determinowały one też relacji 
między producentem a dystrybutorem. Nawet 
jeśli obie strony dążyły do ściślejszej współ-
pracy, rzadko udawało się zaspokoić po-
trzeby konsumenta i w pełni go zadowolić, 
a powodem był swoisty rozdźwięk między 
marketingiem a logistyką. Producenci sta-
rali się za wszelką cenę „wtłoczyć” w kanały 
dystrybucji swoje produkty, wytwarzane prze-
ważnie w nadmiernych ilościach. Tak na-
prawdę bowiem prognozy popytu rzadko 
odzwierciedlały rzeczywisty popyt. Były raczej 
odbiciem chęci odniesienia korzyści ze skali 
produkcji.

Z kolei handel był nastawiony na sprzedaż 
„za każdą cenę” – towary kupowano w wiel-
kich ilościach od dostawców i przetrzymy-
wano potem w formie zapasów (forward buy-
ing). Z powodu braku koordynacji między 
działaniami marketingowymi i logistycznymi 
rzadko można było osiągnąć rezultaty słu-
żące interesom ostatecznych konsumentów. 
Poszczególne firmy uczestniczące w łańcu-
chu dostaw kierowały się własnymi interesami, 

nie przejmując się tym, jakie rezultaty przy-
niesie to partnerom i konsumentowi.

Kolejne pokolenia menedżerów zarządza-
jących łańcuchem dostaw już lepiej rozu-
mieją nowe wyzwania: spełnienie oczekiwań 
klientów i konsumentów przy jednoczesnej 
redukcji poziomu zapasów w całym łańcu-
chu. Wiedzą też, że łańcuch dostaw musi 
być bardziej efektywny, a przy tym ma ela-
styczniej reagować na sygnały dotyczące 
rzeczywistych zmian w popycie konsumentów. 
Takim wymogom potrafią sprostać jedynie 
łańcuchy dostaw (sieci) sterowane popytem. 
Firmy, zwłaszcza te działające w najbardziej 
konkurencyjnych sektorach i na najbardziej 
konkurencyjnych rynkach, musiały zatem od-
zwierciedlić w swoich modelach biznesowych 
podstawowe prawo wolnego rynku: najważ-
niejszą postacią współczesnego biznesu jest 
konsument, który poprzez dokonywane wy-
bory wytwarza popyt na produkty firmy, co 
z kolei przekłada się na procesy zaopatrze-
niowe, produkcyjne i dystrybucyjne. Tak zna-
cząca rola konsumenta musi znaleźć wyraz 

we wszystkich sferach działania firmy, m.in. 
w rozwoju produktu, marketingu, sprzedaży, 
logistyce. Jednak najbardziej celowe wydaje 
się przyjęcie strategii zarządzania zintegro-
wanymi, dynamicznymi i elastycznymi łań-
cuchami dostaw (sieciami) sterowanymi po-
pytem konsumentów. Strategie te mają różne 
nazwy, np. Consumer Driven Supply Chain, 
Consumer Driven Supply Chain Network, 
Demand Driven Supply Chain czy Demand 
Driven Supply Network.

Republika Konsumentów 
Procter & Gamble
Jednym z niekwestionowanych liderów bu-
dowy łańcuchów dostaw skoncentrowanych 
na kliencie jest koncern Procter & Gamble. 
Długie lata doświadczeń nauczyły pracowni-
ków i menedżerów tej firmy, że żyją w Re-
publice Konsumentów (tak firma nazwała 
swój zorientowany na klienta model biznesu). 
Republika Konsumentów P&G rządzi się czte-
rema podstawowymi prawami, z których 
płyną dla firmy zasady postępowania (szerzej 
przedstawione w ramce Prawa i zasady dzia-
łania Republiki Konsumentów P&G):
 •  Każdy konsument jest inny i oczekuje in-

dywidualnego traktowania;
 •  Konsumenci decydują o tym, jakich pro-

duktów używają;
 •  Konsumenci wybierają komunikaty mar-

ketingowe, których mają ochotę słuchać. 
Pozostałe odrzucają;

 •  Konsumenci decydują o tym, jaki produkt 
kupują. Chcą odnaleźć go we właściwym 
miejscu, czasie, opakowaniu i po odpo-
wiedniej cenie.
W Republice Konsumentów to kupujący – 

poprzez swoje codzienne decyzje podej-
mowane przy półce sklepowej – określają, 
jaki produkt wychodzi naprzeciw ich potrze-
bom, przekonuje ich swoim wizerunkiem 
i ceną. P&G uważa, że w kontaktach z kon-
sumentami najważniejsze są dwie „chwile 
prawdy”: moment, w którym konsument do-
konuje wyboru towaru na półce, i czas, kiedy 
używa zakupionego towaru i zarazem po-
dejmuje decyzję o jego ponownym zakupie. 
Menedżerowie P&G słusznie uważają, że 
jeśli ich produkt nie przebije się w pierwszej 
„chwili prawdy”, druga bezpowrotnie mu 
ucieka. To właśnie te wybory konsumentów 
przekładają się na przychody i zyski, a tym 
samym – na szanse rozwoju firm, czasami 

Prawa i zasady działania Republiki Konsumentów P&G 

Źródło: Flashpoint, regionalna konferencja P&G, Genewa,14 lutego 2005 r.

Zasada działania

Precyzyjne określenie grupy docelowej według 
przyjętych kryteriów. Grupa musi być na tyle liczna, 
by produkt mógł osiągnąć sukces finansowy.

Budowanie wyraźnego, całościowego wizerunku 
marki. Reklama w mediach to nie wszystko – znaczenie 
mają także opakowanie produktu, miejsce jego 
sprzedaży i obsługa towarzysząca tej sprzedaży.

Przemyślana i wielostronna strategia komunikacji.  
Docieranie do konsumentów w chwilach, gdy 
jest to przez nich mile widziane. Odejście od 
tradycyjnych półminutowych reklam telewi-
zyjnych na rzecz marketingu bezpośredniego 
(one-to-one) tam, gdzie jest to możliwe.

Perfekcja w fizycznym docieraniu do konsumenta.  
Bliska współpraca z dystrybutorami, mająca na celu 
stworzenie atrakcyjnego wizerunku produktu 
w sklepie. Zapewnienie dystrybutorom na tyle 
wysokiej marży, aby zależało im na obecności 
produktów P&G na półkach.

     Prawo

1.  Każdy konsument jest inny 
i oczekuje indywidualnego 
traktowania.

2.  Konsumenci decydują o tym, 
jakich produktów używają.

3.  Konsumenci wybierają 
komunikaty marketingowe, 
których mają ochotę słuchać. 
Pozostałe odrzucają.

4.  Konsumenci decydują o tym, 
jaki produkt kupują. Chcą 
odnaleźć go we właściwym 
miejscu, czasie, opakowaniu 
i po odpowiedniej cenie.
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również na ich „być albo nie być” na rynku. 
Badania P&G wykazały, że jeśli produktu nie 
ma na półce, firma w 28% sytuacji traci moż-
liwość jego sprzedaży, zaś jeśli taka sytuacja 
nastąpi dwa razy z rzędu, lojalności konsu-
menta względem marki może zostać po-
ważnie nadszarpnięta4.

Wszyscy partnerzy łańcucha 
pracują na rzecz finalnego 
konsumenta
Czterem prawom Republiki Konsumentów 
Procter & Gamble i wynikającym z nich zasa-
dom postępowania ma sprostać strategia 
Consumer Driven Supply Network – CDSN. 
U podstaw jej wprowadzenia leżało dążenie 
do lepszego zaspokajania potrzeb konsu-
mentów, wsparte otwartością firmy na inno-
wacje i odwagą w przeprowadzaniu zmian 
organizacyjnych. Strategia ta wywodzi się 
bezpośrednio ze sformułowanej przez firmę 
koncepcji marketingowej „Consumer is Boss”. 
Analiza zachowań konsumentów pokazuje, 
że ich oczekiwania rosną także pod wpływem 
pojawiających się innowacji, stałej poprawy 
jakości, coraz lepszej prezentacji produktu na 
półce, możliwości indywidualnego dostoso-
wania wielu towarów, czy też doświadczeń 

wynoszonych ze sklepów. Strategia CDSN 
była kolejnym logicznym etapem doskonale-
nia łańcucha dostaw dla produktów P&G.

Czym różni się koncepcja CDSN łańcucha 
dostaw od poprzednich stosowanych przez 
P&G? Tradycyjne łańcuchy dostaw wydawały 
się istnieć w „czterech ścianach” firmy. W jej 
obrębie produkty i informacje płynęły liniowo 
stałymi trasami, od przyjęcia surowców i ma-
teriałów do wysyłki gotowych produktów 
zamówionych przez klienta. Z czasem więk-
szość łańcuchów dostaw musiała zostać roz-
szerzona, tak by doszło do wymiany informacji 
z partnerami biznesowymi. Nie obejmowała 
ona jednak wszystkich partnerów, a jedynie 
zaufanych klientów i dostawców, z którymi 
utrzymywano długoletnie kontakty. Aby wyjść 
naprzeciw potencjalnym naciskom konku-
rencji, konsumentów i rozmaitym regulacjom, 
firma wytwarzająca produkty dla konsumen-
tów musiała przeistoczyć swoje zorientowane 
do wewnątrz łańcuchy dostaw w sieci łańcu-
chów dostaw sterowane przez konsumen-
tów (w ramce Porównanie CDSN firmy P&G 
z jej tradycyjnym łańcuchem dostaw przed-
stawione są główne cechy różniące CDSN 
firmy P&G od jej tradycyjnego łańcucha do-
staw). Sieci łańcuchów dostaw sterowane 
przez konsumentów to dynamiczne konstrukcje, 

w skład których wchodzą współpracujące 
ze sobą firmy, poczynając od pierwszych 
dostawców, a na finalnych konsumentach 
kończąc5. Taka unia może mieć charakter tym-
czasowy (może nawet powstać na użytek 
pojedynczej transakcji), ale może też być 
trwałym aliansem. Obejmuje ona wielu part-
nerów, którzy działają razem jak jeden orga-
nizm w celu dostarczenia kompleksowej war-
tości biznesowej poszukiwanej przez klientów 
i końcowych konsumentów.

Rozszerzenie badań  
nad sieciami dostaw 
sterowanymi popytem
Sukcesy ukierunkowanych na konsumenta 
łańcuchów dostaw sprawiły, że stały się one 
przedmiotem badań i eksperymentów, na 
podstawie których firmy doradcze i badaw-
cze opracowały nowe modele zarządzania. 
Sieci dostaw sterowane popytem konsumen-
tów stanowią kluczowy obszar zaintereso-
wań firmy AMR Research. Idea opracowanego 
przez nią modelu Demand Driven Supply 
Network (DDSN) została zaprezentowana je-
sienią 2000 roku i koncentrowała się na inte-
gracji procesów biznesowych związanych 
z popytem, podażą i produktem. Nowa wersja 

Porównanie CDSN firmy P&G z jej tradycyjnym łańcuchem dostaw

dostawca producent detalista konsument

dostawca

producent

detalista

konsument

Łańcuch

Długi i wolny

Bazujący na prognozach

Sterowany przez producenta

Projektowany w przód od produktu

Redukcja kosztów

Sieć

Szybki i elastyczny

Bazujący na popycie

Sterowany przez konsumenta

Projektowany w tył od półki sklepowej

Tworzenie wartości i wzrost

Od Do

Źródło: Patrick Arlequeeuw, Reinventing the Supply Chain, 
http://files.changemywebsite.com/746741/doc/RickCicconeNexusSupplyChainConference.ppt
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modelu z 2004 roku jest rozwiniętą koncep-
cją, która integrację tych procesów widzi 
w kontekście wzrostu roli sojuszy w struktu-
rach sieciowych, systemów miar i wskaźni-
ków, programów stałego doskonalenia, zmian 
technologicznych i kulturowych. DDSN two-
rzy bardzo elastyczne i wrażliwe na zmiany 
rynkowe środowisko sieciowe, w którym za-
rządza się w całości zrestrukturyzowanymi 
i bardziej wydajnymi procesami. DDSN ozna-
cza integrację wszystkich procesów, infra-
struktury i informacji łańcucha dostaw wokół 
nadrzędnego celu – zaspokojenia popytu 
konsumentów. Tylko przyjęcie rzeczywistego 
popytu rynkowego jako głównego czynnika 
sterującego łańcuchem dostaw może zwięk-
szyć efektywność działań w warunkach ros-
nących kosztów i oczekiwań konsumentów. 
AMR podkreśla równocześnie różnice mię-
dzy proponowanymi przez siebie modelami 
DDSN a tradycyjnymi łańcuchami dostaw. 
Różnice te przedstawione są w tabeli 10 róż-
nic między tradycyjnymi łańcuchami dostaw 
a sieciami dostaw sterowanymi popytem.

Szczególna rola technologii
Łańcuchy dostaw zorientowane na konsu-
menta znalazły się też w centrum zaintereso-
wania globalnej firmy konsultingowej IBM 
Business Consulting. IBM BC zwraca uwagę 
na rolę, jaką w procesie tworzenia łańcuchów 
dostaw sterowanych popytem konsumentów 
ma do odegrania technologia. Można ją uznać 
za jeden z fundamentów, na którym opierają 
się wszystkie pozostałe ważne elementy ta-
kiego łańcucha. Wiele dawnych barier efek-
tywnego zarządzania łańcuchem dostaw, które 
przysparzały firmom kosztów i ryzyk, zostało 
wyeliminowanych już wcześniej dzięki takim 
rozwiązaniom technologicznym, jak np. Web–
EDI, rejestry produktów, wspólne bazy da-
nych czy powszechnie przyjęte standardy 
branżowe.

Wprowadzenie w życie strategii łańcucha 
dostaw sterowanego popytem konsumen-
tów byłoby jednak niemożliwe bez wsparcia 
ze strony zaawansowanych rozwiązań infor-
matycznych, które umożliwiają gromadze-
nie, przekazywanie i analizowanie informacji 
o zasadniczym znaczeniu dla procesu podej-
mowania decyzji. Dziś działy IT w firmach bu-
dujących łańcuchy dostaw ukierunkowane 
na konsumentów stają, według IBM BC, przed 
trzema głównymi wyzwaniami:

popytem konsumentów nie było sprawą 
łatwą. Z inicjatywy liderów wprowadzających 
nowy model łańcucha dostaw trzeba było 
wprowadzić w systemach IT niejedną zmianę. 
Procter & Gamble zdecydował się kilka lat 
temu na:
 •  rezygnację z przestarzałych, trudnych do 

rozbudowy i coraz droższych w obsłudze 
systemów „szytych na miarę” na rzecz ela-
stycznych i łatwiej adaptujących się apli-
kacji sieciowych uzupełnianych w razie 
potrzeby gotowym, a przez to tańszym, 
oprogramowaniem „z półki”, kupowanym 
od dostawców zewnętrznych,

 •  wykorzystanie nowoczesnych technologii  
informatycznych do nawiązywania i utrzy-
mywania relacji z konsumentami (w tym 
marketing interaktywny i rozwiązania klasy 
CRM),

 •  zastosowanie technik wirtualizacji i mode-
lowania w celu wspomagania rozwoju no-
wych produktów P&G,

 •  wdrażanie od 2002 roku wspólnie z naj-
większymi dystrybutorami rozwiązań in-
formatycznych bezpośrednio związanych 
z CDSN (Consumer Driven Supply Network).
Działania P&G w sferze informatycznej kon-

centrowały się nie na wprowadzaniu kolej-
nych nowości technologicznych, tylko na 
rozwiązywaniu konkretnych problemów bi-
znesowych firmy. W sierpniu 2003 roku zde-
cydowano się więc na wydzielenie na zewnątrz 
„technicznej” części działu IT (programistów, 
testerów, administratorów infrastruktury, grupy 
wspomagającej wdrożenia) i przeniesienie jej 
do firmy Hewlett–Packard. Dział IT Procter & 
Gamble stał się w ten sposób jednostką bi-
znesową, w odróżnieniu od centrum kosztów, 
którym był uprzednio, i zaczął się zajmować 
wyłącznie projektami, które miały prowadzić 
do zaspokojenia określonych potrzeb bizne-
sowych, zapewniających najwyższą wartość 
dla użytkowników. W efekcie tej reorganiza-
cji prace działu IT zostały skoncentrowane na 
sześciu kluczowych programach, które wspól-
nie stanowić miały strategię technologiczną 
spółki: wspomaganie spersonalizowanej ko-
munikacji między P&G a konsumentami i dys-
trybutorami, dostarczanie na bieżąco najbar-
dziej aktualnych informacji potrzebnych do 
podejmowania właściwych decyzji zarząd-
czych oraz modelowanie głównych proce-
sów biznesowych. Najważniejsze programy 
w dziedzinie IT informatycznej realizowane 
w Procter & Gamble to6:

 1.  Radzenie sobie z niedoskonałością obec-

nej infrastruktury informatycznej. Istnie-
jąca dziś w firmach infrastruktura informa-
tyczna jest bardzo złożona i kompleksowa. 
To dziedzictwo niezwykle w ostatnich latach 
popularnych fuzji i przejęć. Wiele mocno 
rozbudowanych aplikacji i projektów IT nie 
przynosi korzyści. Działy IT, uwikłane w co-
dzienne kłopoty ze skomplikowaną in-
frastrukturą, muszą wygospodarować czas 
i środki na budowę aplikacji wspierających 
integrację w obrębie łańcucha dostaw ste-
rowanego popytem konsumenta.

 2.  Integracja aplikacji wewnętrznych i ze-

wnętrznych. Firmy wytwarzające produkty 
dla konsumentów muszą wykorzystywać 
technologie zapewniające im pełny do-
stęp do informacji w obrębie bardzo sze-
rokiego łańcucha sterowanego popytem. 
Oznacza to konieczność zarówno zinte-
growania aplikacji wewnątrz firmy, jak też 
zadbania o ich zgodność z zewnętrznymi 
aplikacjami partnerów. Takie technologie 
pozwolą firmom lepiej reagować na popyt 
klientów oraz konsumentów, a także umoż-
liwią im uprzedzanie zmian zachodzących 
na rynku.

 3.  Połączenie świata cyfrowego i fizycz-

nego. Systemy wspierające planowanie 
i zarządzanie w firmach wytwarzających 
produkty dla konsumentów muszą zostać 
powiązane ze światem zewnętrznym, aby 
lepiej śledzić losy wytwarzanych produk-
tów. Dziś już nie wystarcza wprowadza-
nie do systemu danych z raportu doty-
czącego zapasów lub wykazu produktów 
dostarczonych przez kierowcę. Aby móc 
na bieżąco reagować na wydarzenia za-
chodzące w świecie rzeczywistym, firmy 
potrzebują takich technologii, jak monito-
ring satelitarny czy RFID (Radio Frequency 
Identification), jak również zaawansowa-
nych systemów analitycznych (klasy Business 
Intelligence) wychwytujących najistotniej-
sze problemy, rozwiązujących je szybko 
(jeżeli jest to możliwe) oraz szeregujących 
je pod względem ważności i nasilenia wy-
stępowania.

Jak P&G wykorzystało 
technologię w łańcuchu 
dostaw
Dostosowanie systemów informatycznych 
do potrzeb łańcuchów dostaw sterowanych 
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Consumer Connect: zdobywanie pogłę-
bionej wiedzy o konsumencie przy wykorzy-
staniu nowoczesnych technologii; nawiąza-
nie bliskich relacji z konsumentami,

Customer Connect: dostarczanie takich 
narzędzi do współpracy z dystrybutorami, 
które ułatwiają tworzenie wspólnych planów 
biznesowych i budowanie odpowiedniego 
wizerunku produktów P&G w sklepie,

People Connect: zestaw narzędzi ułatwia-
jących pracę zespołową w ramach P&G oraz 
usprawniających większość rutynowych czyn-
ności w biurze (np. organizację spotkań czy 
rozliczanie wydatków służbowych),

Symphony: dostarczanie pracownikom 
działów biznesowych starannie wyselekcjo-
nowanej informacji w formie przyjaznej wizu-
alnie, tak aby mogli podejmować jak najtraf-
niejsze decyzje w jak najkrótszym czasie,

Fusion: systemy służące do „wirtualnego” 
projektowania nowych produktów, opakowań 
czy promocji,

Supply Visibility: informatyczne oprzy-
rządowanie CDSN, czyli sieci dostaw zorien-
towanej na konsumenta. Jest to z punktu 
widzenia CDSN najważniejszy system, który 
ma zapewnić Procter & Gamble przewagę 
konkurencyjną na rynku poprzez dostarczanie 

i bieżące przetwarzanie informacji łączącej 
wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, od półki 
sklepowej wstecz aż do dostawcy surowców. 
Wykorzystanie technik modelowania oraz na-
rzędzi planowania scenariuszy rynkowych 
wspólnie z partnerami biznesowymi przyspie-
szyło obieg towarów w łańcuchu dostaw oraz 
ułatwiło wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów lub odmian produktów. Dzięki wspar-
ciu systemem Supply Visibility P&G zdołał też 
osiągnąć najważniejszy cel, czyli zgrywanie na 
bieżąco informacji o popycie konsumentów 
z procesami dostaw, co umożliwia też podej-
mowanie właściwych decyzji logistycznych.

10 różnic między tradycyjnymi łańcuchami dostaw  
a sieciami dostaw sterowanymi popytem (DDSN)

Popyt

Tradycyjny łańcuch dostaw: 
Reakcja na pojawiające 
się sygnały o popycie

DDSN: Realny wpływ na 
popyt i jego kształtowanie

Różnice:

 •  celem organizacji jest 
doskonalenie i rozwijanie 
sztuki reagowania na 
sygnały o popycie, tak 
aby w rezultacie uzy-
skać wpływ na rynek

 •  procesy dostaw muszą 
być zdolne do wykorzy-
stania sygnału o popycie

 •  największym wyzwaniem 
jest zmiana kultury firmy 
w reakcji na pojawiające 
się sygnały o popycie

Uzupełnianie  
zapasów

Tradycyjny łańcuch dostaw: 
Strategia push („wtłaczania” 
produkcji w sieć dystrybucji)

DDSN: Strategia pull  
(produkcja zgodna 
z popytem)

Różnice:

 •  przedefiniowanie polityki 
zapasów i potencjału 
wytwórczego w celu ich 
orientacji na klienta i popyt

 •  zasoby zorientowane na 
realizację strategii pull, 
nie zaś na „produkcję 
na skład” i tworzenie 
zapasów buforowych

 •  zmiana procesów w celu 
zwiększenia elastyczności

Technologie  
planistyczne

Tradycyjny łańcuch dostaw: 
Deterministyczne  
(bazująca na przekonaniu 
o możliwości przewidze-
nia przyszłych zdarzeń)

DDSN: Probabilistyczne 
(bazująca na rachunku 
prawdopodobieństwa)

Różnice:

 •  systemy wspierania  
decyzji stosują podejście 
oparte na rachunku 
prawdopodobieństwa

 •  zespoły zdają sobie 
sprawę z tego, że błędy 
dotyczące popytu są 
duże, ale zmienność 
jest pod kontrolą

 •  pochodzące z lat 90. 
XX wieku narzędzia 
deterministyczne zastę-
puje się nowocześniej-
szymi systemami IT

Zarządzanie  
wynikami

Tradycyjny łańcuch dostaw:  
Wskaźniki KPI (Kluczowe 
Wskaźniki Efektywności)

DDSN: Stałe doskonalenie

Różnice:

 •  uznanie samych pomia-
rów za niewystarczające

 •  wspólne z partnerami  
biznesowymi, stałe  
dążenie do poprawy 
wyników

 •  wszystkie karty wyni-
ków, alerty i raporty są 
uaktualniane w reakcji 
na sygnał o popycie

Architektura 
łańcucha dostaw

Tradycyjny łańcuch dostaw: 
„4 ściany”, czyli kon-
centracja na procesach 
wewnętrznych

DDSN: Sieć tworzona 
we współpracy z part-
nerami zewnętrznymi

Różnice:

 •  priorytetem nie staje 
się kontrola z poziomu 
poszczególnych  
przedsiębiorstw, tylko 
zarządzanie danymi 
w ramach całego 
łańcucha dostaw

 •  zastosowanie systemów, 
które umożliwiają nie 
tylko modelowanie 
procesów biznesowych 
realizowanych przez 
wielu uczestników 
łańcucha, ale i zarządza-
nie tymi procesami

Źródło: David Caruso, Lora Cecere,  Kevin O’Marah, Demand-Driven Supply Networks: 
Not Supply Chains As Usual, AMR Research 2004
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Sam dział IT firmy P&G został w rezultacie 
przeprowadzonej restrukturyzacji przemia-
nowany na dział Informacji i Systemów De-
cyzyjnych (Information and Decision Solu-
tions IDS).

Sukcesy firm budujących 
łańcuchy dostaw  
sterowane popytem
Liderzy wdrażający łańcuchy dostaw zorien-
towane na konsumenta odnieśli spektaku-
larne sukcesy. AMR Research określił łańcuchy 
dostaw sterowane popytem konsumentów 

nad łańcuchami outsiderów. Świadczą o tym 
następujące wskaźniki7:
 •  odsetek perfekcyjnie obsłużonych klien-

tów (zgodnie z wyśrubowanymi normami) 
jest u liderów wyższy o 22 punkty procen-
towe (90% vs.68%),

 •  poziom zapasów utrzymywanych przez li-
derów jest o 1/3 niższy (czas rotacji zapa-
sów wynosi 54 vs.72 dni),

 •  udział kosztów w przychodach jest w przy-
padku liderów niższy o 5 punktów procen-
towych (21% vs.26%).
Drapieżny charakter łańcuchów dostaw li-

derów rankingu AMR potwierdzają konkretne, 

mianem „drapieżnych”, zaś badania bench-
markingowe AMR pozwoliły ustalić ran-
king najbardziej drapieżnych firm. Pierwsze 
10 miejsc w tym rankingu zajęły kolejno: Dell, 
Procter & Gamble, IBM, Nokia, Toyota Motor, 
Johnson & Johnson, Samsung Electronics, 
Wal–Mart Stores, Tesco i Johnson Controls. 
Firmy te charakteryzuje między innymi bar-
dzo krótki cykl wprowadzania nowych pro-
duktów na rynek, niższe koszty zakupów su-
rowców i materiałów, bardzo wysokie marże 
zysku netto, a także bardzo szybki cykl obiegu 
gotówki. Badania AMR wykazały również, że 
łańcuchy liderów mają olbrzymią przewagę 

Powiązania  
międzyorganizacyjne

Tradycyjny łańcuch dostaw: 
Brak wspólnych innowacji 
w zakresie popytu, 
podaży i produktów

DDSN: Wspólne 
podejmowanie decyzji  
zorientowanych na klienta

Różnice:

 •  wspólne podejmowanie 
decyzji w ramach zespołów 
funkcjonalnych tworzo-
nych przez liderów sieci

 •  transformacja organizacji 
łańcucha dostaw przy 
orientacji na popyt,  
innowacje i przychody

 •  dążenie do realizacji 
priorytetów zgodnych 
z „mapą drogową” DDSN

Innowacje  
produktowe

Tradycyjny łańcuch dostaw:  
Innowacje produktowe 
odbywają się poza proce-
sami łańcucha dostaw

DDSN: Wkomponowanie 
innowacji produktowych 
w projektowanie i proces 
podejmowania decyzji 
łańcucha dostaw

Różnice:

 •  rozwój nowych 
produktów oparty jest  
na głębokim zrozumieniu 
trendów w popycie

 •  dane uzyskiwane od 
klientów (łącznie ze  
skargami i informacjami 
dotyczącymi napraw 
gwarancyjnych oraz 
tradycyjnymi wynikami 
badań rynkowych)  
są kluczowym drogo-
wskazem w procesie 
projektowania wyrobów

 •  wprowadzanie nowych 
produktów jest ściśle 
powiązane ze wszystkimi 
procesami dostaw

System  
mierników

Tradycyjny łańcuch dostaw:  
Efektywność, łączny  
koszt posiadania (TCO) 
i system wewnętrznych 
wskaźników KPI 

DDSN: Przepustowość, 
zdolność do wykorzysty-
wania okazji i inne miary 
stosowane przez klientów

Różnice:

 •  zestaw mierników  
wewnątrz firmy  
określony przez klien-
tów i cele finansowe

 •  wdrożenie wspólnych 
systemów zarządzania 
wynikami uczestników 
łańcucha

 •  komunikowanie  
sukcesów organiza-
cyjnych między współ-
pracującymi firmami

Przesunięcie  
granic sieci

Tradycyjny łańcuch dostaw:  
Skupienie się na firmie 
i utrzymywaniu kontroli 
nad łańcuchem dostaw

DDSN: Ciągły rozwój 
sieci współpracujących 
firm w celu wykorzysta-
nia okazji rynkowych

Różnice:

 •  przywiązanie przez  
kierownictwo wagi 
do koordynacji relacji 
 partnerskich

 •  mierzenie sukcesów 
poprzez:

 •  redukcję efektu byczego 
bicza (nadmierny wzrost 
zapasów) wewnątrz sieci

 •  poprawę wskaźnika 
doskonałej realizacji 
 zamówienia

 •  ograniczenie czasu po-
trzebnego na wdrożenie 
innowacji i wykreowanie 
przez nią wartości

Kultura łańcucha 
dostaw

Tradycyjny łańcuch dostaw:  
Orientacja na dostawę 
i koszt

DDSN: Wykorzystywanie 
popytu klientów 
i tworzenie innowacyj-
nych sieci dostaw

Różnice:

 •  szkolenia szerokiego 
grona pracowników 
i partnerów w zakresie 
popytu, podaży i inno-
wacji w celu słuchania 
i rozumienia klientów

 •  ciągłe redefiniowanie 
procesów w łańcuchu, 
tak by w pełni realizować 
nowe cele i wartości

 •  poprzedzanie inwestycji 
pytaniem: „W jaki 
sposób nowy proces 
przyniesie korzyść 
klientowi i poprawę 
naszej rentowności?
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imponujące przykłady ekspansji. W 2005 roku 
koncern Procter & Gamble przejął swojego 
największego konkurenta – firmę Gillette. 
W tym samym roku Johnson & Johnson stał 
się właścicielem producenta urządzeń me-
dycznych Guidant. Była to największa fuzja 
w historii przemysłu medycznego. W ciągu 
12 lat – od roku 1992 do 2004 – Wal-Mart 
zwiększył swój udział w rynku detalicznym 
USA z 6,8% do 17,1%. Niemal w tym samym 
czasie, czyli między rokiem 1995 a 2004, Dell 
zwiększył swój udział w rynku komputerów 
osobistych USA z 2,7% do 18,9%, a firma Nike 
utrzymywała średnie tempo wzrostu sprze-
daży na poziomie 10,1%.

* * *

Sterowane przez popyt konsumentów łań-
cuchy dostaw stały się w ostatnich latach nie-
zwykle skutecznym narzędziem w rękach 
czołowych firm branży artykułów konsump-
cyjnych. Pozwoliły im one przełożyć satysfak-
cję i lojalność konsumentów na rosnące ob-
roty, przychody i zyski, zwiększyć udziały 
w rynku, poprawić rentowność i płynność 
oraz zbudować wartość dla akcjonariuszy. 
Doświadczenia tych firm mogą być inspira-
cją także dla przedsiębiorstw z innych branż, 
które coraz częściej muszą szybko i skutecz-
nie radzić sobie z gwałtownymi zmianami po-
pytu na swoich rynkach. 
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