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Streszczenie: Przekształcenie łańcuchów dostaw w globalne sieci produkcyjne odbywało się 
dotąd w łagodnym otoczeniu ginących barier handlowych i domyślnej chęci zaakceptowania 
rosnącej współzależności i związanego z tym ryzyka. Zakłócenia wywołane przez COVID-19 
uwypukliły to ryzyko na niespotykaną dotąd skalę. Pandemia COVID-19 powinna być sygna-
łem ostrzegawczym dla menedżerów i zachęcić ich do rozważenia działań, które poprawią ich 
odporność na przyszłe wstrząsy. Jest to tematem niniejszego rozdziału. Zawarto w nim próbę 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązania proponowane przez sztuczną inteligencję 
będą wspomagać te działania. Wykazano, że w znacznym stopniu zależy to od ilości i jakości 
gromadzonych danych.
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1. Wprowadzenie

W ciągu ostatnich trzech dekad łańcuchy dostaw stały się coraz bardziej globalne. 
Zmiana ta spowodowana jest gwałtownym wzrostem liczby zbywanych towarów 
i usług. Zbywalność zależy od tego, w jakim stopniu towary mogą być produkowane 
„zdalnie” z rynku, na którym są przeznaczone do konsumpcji. Istotnym elementem 
zbywalności są z jednej strony koszty transportu produktów, a z drugiej ich nietrwa-
łość. Dlatego w przypadku towarów o wysokiej wartości w stosunku do rozmiaru 
sprzedaży i kosztów wysyłki często sensowne jest wytwarzanie ich w regionie o ni-
skich kosztach produkcji.

Kolejnym czynnikiem wzrostu globalnych łańcuchów dostaw jest zwiększone 
wykorzystanie podwykonawstwa. Stało się ono bardziej powszechne z wielu po-
wodów, w tym między innymi ze względu na procesy produkcyjne wymagające 
specjalistów oraz chęć producentów do posiadania bardziej elastycznych zdolności 
produkcyjnych, które można włączać i wyłączać w zależności od zapotrzebowania. 
Rezultatem jest wzrost złożoności łańcuchów (dostawcy korzystają ze swoich dostaw-
ców, którzy z kolei korzystają z własnych sieci dostaw). W rzeczywistości oznacza to, 

1 Wydanie publikacji finansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krako-
wie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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że firmom niezwykle trudno jest określić, ilu faktycznie ma biznesowych partnerów. 
Obecnie jest to jednym z powodów poważnych zakłóceń.

Przekształcenie łańcuchów dostaw w globalne sieci produkcyjne odbywało się 
dotąd w łagodnym otoczeniu ginących barier handlowych i domyślnej chęci zaak-
ceptowania rosnącej współzależności i związanego z tym ryzyka. Jednak zakłócenia 
wywołane przez COVID-19 uwypukliły ryzyko na niespotykaną dotąd skalę. Nikt nie 
mógł przewidzieć, co się stanie, gdy gospodarka wielu państw przejdzie w tryb offline 
i całkowicie zamknięte zostaną zewnętrzne połączenia logistyczne. Począwszy od lu-
tego 2020 roku raporty o tym, jak epidemia COVID-19 wpływa na łańcuchy dostaw 
i zaburza operacje produkcyjne na całym świecie, stały się coraz częstsze. W lutym 
przewidywano, że szczyt wpływu COVID-19 na globalne łańcuchy dostaw nastąpi 
w połowie marca, zmuszając tysiące firm do dławienia produkcji i/lub czasowego za-
mykania zakładów montażowych i produkcyjnych na całym świecie. Jako najbardziej 
narażone na to wymieniane były firmy, które w dużym stopniu lub wyłącznie pole-
gały na fabrykach w Chinach, w zakresie części i materiałów (por. Haren i Simchi-
Levi, 2020). Aktywność chińskich fabryk zaczęła w tym czasie spadać i słusznie zakła-
dano, że utrzyma się na niskim poziomie przez kilka miesięcy. To, co było wcześniej 
ważne, a mianowicie presja na obniżenie kosztów łańcucha dostaw skutkująca reali-
zacją takich strategii, jak odchudzona produkcja, offshoring i outsourcing, straciło 
na znaczeniu wobec groźby na przykład braku części. Zdecydowana większość firm 
globalnych nie ma pojęcia o faktycznym ryzyku zatrzymania produkcji w wyniku za-
kłóceń dostaw komponentów. Dzieje się tak dlatego, iż niewiele z nich ma pełną czy 
choćby wystarczającą wiedzę na temat lokalizacji wszystkich firm-dostawców, które 
zaopatrują je w konieczne produkty. W kontekście związanego z tym ryzyka wydaje 
się, że organizacje powinny w mniejszym stopniu polegać na doświadczeniu i intuicji 
w zarządzaniu, a bardziej na konkretnych danych.

2. Ponowna ocena ryzyka łańcucha dostaw

Obecna sytuacja ujawnia, że ryzyko związane z fragmentacją łańcucha dostaw i globa-
lizacją zostało niewłaściwie oszacowane i w dużej mierze zignorowane. Dla wielu firm 
połączenie szczupłej produkcji i globalnych wielostopniowych sieci dostaw prowadzi 
do kryzysu. Pandemia COVID-19 powinna być sygnałem ostrzegawczym dla mene-
dżerów i zachęcić ich do rozważenia działań, które poprawią odporność na tego rodzaju 
wstrząsy. To istotne, gdyż zakłócenia w łańcuchach dostaw prawdopodobnie potrwają 
wiele miesięcy, będą napędzane przez niepewność, strach, niedobory oraz trudności 
z ponownym „uruchomieniem” dostawców (surowców i usługodawców logistycznych).

David Simchi-Levi, profesor inżynierii systemów w MIT, współzałożyciel 
LogicTools, firmy produkującej oprogramowanie do optymalizacji łańcuchów do-
staw, oraz Opalytics Cloud Platform (OCP), platformy analitycznej działającej 
w chmurze, nawiązując do artykułu From Superstorms to Factory Fires: Managing 
Unpredictable Supply-Chain Disruptions (Simchi-Levi i in., 2014), zaleca opraco-
wanie skutecznego planu przeciwdziałania zakłóceniom w następujących krokach 
(Simchi-Levi, 2020).
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1. Identyfikacja dostawców w zagrożonych regionach i oszacowanie czasu po-
trzebnego do przywrócenia pełnej funkcjonalności TPR (time to recover) 
określonego węzła (zakładu dostawcy, centrum dystrybucyjnego lub węzła 
transportowego) po wystąpieniu zakłócenia według założonego scenariusza 
(pesymistyczny, optymistyczny i najbardziej prawdopodobny). Na tym etapie 
chodzi o mapowanie łańcucha dostaw, które wymaga kontaktu z dostawcami 
pierwszego poziomu i identyfikacji ich dostawców oraz, jeśli to możliwe, 
dostawców ich dostawców. Nawet dostawcy oferujący niedrogie komponenty 
mogą okazać się niezwykle ważni w sytuacji, gdy niedobór dostarczanych 
przez nich produktów może wymusić wstrzymanie produkcji.

2. Oszacowanie popytu dla każdego ze scenariuszy oraz ocena narażenia na 
ryzyko. Jednym ze sposobów oszacowania popytu jest zastosowanie technik 
prognozowania statystycznego (lub uczenia maszynowego) i wykorzystanie 
danych zewnętrznych. Aby ocenić narażenie na ryzyko, należy przeanalizo-
wać każdy scenariusz, stosując model narażenia na ryzyko. To model, który 
wykorzystuje czas TPR dostawców do oszacowania ich wpływu na wynik 
operacyjny (utracona produkcja) oraz finansowy (utracony przychód i zysk). 
Łącząc informacje o TTR dostawców ze szczegółami łańcucha dostaw, w tym 
z wykazem materiałów, wolumenem i marżami zysku według linii produktów 
i zapasów, metoda pozwala zidentyfikować ryzyko związane z zakłóceniami 
w każdym miejscu sieci. Odbywa się to przez symulację reakcji firmy na za-
kłócenie w określonym miejscu w czasie potrzebnym do przywrócenia pełnej 
funkcjonalności. W tym procesie model alokuje dostępne zasoby, aby zmi-
nimalizować straty i określa wymagania odnośnie do systemu logistycznego 
w celu zapewnienia dostępności we właściwym czasie i miejscu. Co ważne, 
model pomaga menedżerom zidentyfikować, którzy dostawcy/regiony w sie-
ci stwarzają największą ekspozycję na ryzyko – często odkrywając wcześniej 
ukryte lub przeoczone obszary wysokiego ryzyka.

3. Określenie, kiedy i na jak długo należy zamknąć lub znacznie ograniczyć 
działalność produkcyjną.

4. Określenie sposobu zwiększenia wydajności (koncentracja na sprzedaży i pla-
nowaniu operacyjnym). W trzecim i czwartym kroku zastosowano ten sam 
model (narażenia na ryzyko) do określenia reakcji na zakłócenie węzła lub 
kilku węzłów w czasie potrzebnym do przywrócenia pełnej funkcjonalności. 
Pozwala to porównać koszty różnych alternatyw ponoszone w związku z łago-
dzeniem skutków, a tym samym określić najlepszą alokację dostępnych zaso-
bów. W szczególności czwarty krok sugeruje, które produkty wyeliminować 
z oferty i na jakim portfolio produktów należy się teraz skoncentrować. Na 
przykład w przemyśle motoryzacyjnym będzie można oczekiwać, że produ-
cenci oryginalnego wyposażenia (Original Equipment Manufacturer, OEM) 
skoncentrują się na różnych typach pojazdów ratowniczych, ponieważ popyt 
na te pojazdy prawdopodobnie wzrośnie (zamówienia rządowe), podczas gdy 
sprzedaż samochodów indywidualnym odbiorcom prawdopodobnie spadnie.

5. Zapewnienie wsparcia logistyki wystarczającego do realizacji zadań.
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3. Nauka o danych w czasie pandemii

Podstawą dla planowania tego typu zmian są dane. Wydaje się, że to one wpłyną na 
największe zmiany w łańcuchach dostaw po pandemii. W ciągu ostatniej dekady by-
liśmy świadkami wzrostu tendencji podejmowania decyzji opartych na danych wraz 
z eksplozją dostępnych źródeł danych. Dane z punktów sprzedaży, internet rzeczy, 
dane z telefonów komórkowych, dane tekstowe z sieci społecznościowych, głos i wi-
deo – one wszystkie są automatycznie zgłaszane i gromadzone. W połączeniu z postę-
pem w uczeniu maszynowym i stosowaniem sztucznej inteligencji zasoby te z zało-
żenia miały umożliwiać liderom korzystanie z rozwiniętej analityki i nauki o danych 
w celu podejmowania lepszych decyzji.

Ze względu na tak ogromne zakłócenie, jakim jest globalna pandemia, nie jest to 
w pełni możliwe. Bardzo wysoka dynamika zmian uniemożliwia korzystanie z anali-
tyki opartej na danych z przeszłości, na których bazują modele systemów uczących się, 
bo praktycznie takich danych nie ma. Przeszłość nigdy nie była tak bliska jak obecnie.

W ocenie praktyków, niezależnie od tego, czy pandemia spowodowała gwał-
towny spadek popytu na produkty i usługi ich firmy (jak to miało miejsce w przy-
padku odzieży), czy też jego gwałtowny wzrost (na przykład na drożdże czy papier 
toaletowy), nastąpiło niemal natychmiastowe odejście od zaawansowanych analiz 
ukierunkowanych na przewidywanie i optymalizację na rzecz analiz opisowych, ta-
kich jak raporty i wizualizacja danych. Szybka analiza opisowa pomogła firmom lepiej 
zrozumieć, co się dzieje.

Nawet w normalnych czasach prognozowanie popytu jest jednym z najtrudniej-
szych wyzwań dla naukowców zajmujących się danymi. Zmieniający się popyt konsu-
mencki, niestabilne warunki rynkowe i ruchy konkurencyjne sprawiają, że jego prze-
widywanie jest trudne. Gdy wybuchła pandemia, strukturalne zmiany popytu siały 
spustoszenie w modelach uczenia maszynowego (Maternowska, 2019), które wolno 
dostosowywały się do nietypowych danych.

Gdy firmy skupiły się na analityce opisowej, wstrzymały wykorzystywanie mo-
deli uczenia maszynowego do prognozowania popytu. Zaczęto polegać na prostych 
podejściach do prognozowania lub korzystać z metod wygładzania szeregów cza-
sowych, stosując na przykład obliczanie średnich kroczących przy jednoczesnym 
monitorowaniu danych dotyczących popytu, aby sprawdzić, czy pojawiają się nowe 
wzorce.

Te firmy, które nie zaprzestały prognozowania opartego na uczeniu maszyno-
wym, wykorzystały pandemię jako wyjątkową okazję do nauki. Dzięki monitorowa-
niu, w jaki sposób modele dostosowywały się do nietypowych danych, naukowcy 
zajmujący się danymi mogli lepiej zrozumieć ich przydatność (lub jej brak). Często 
korzystano wówczas z raportów, które zawierają szczegółowe informacje na temat 
wartości odstających od tych uzyskiwanych z modeli uczenia maszynowego.

Inne (przykładem może być Ford) wykorzystywały zewnętrzne źródła danych, 
aby próbować przewidzieć popyt lub, jak w przypadku banków, czyniły swą politykę 
bardziej konserwatywną, co było szczególnie widoczne w przypadku modeli ryzyka 
kredytowego.
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Zdaniem Camma i Davenporta (2020), autorów publikacji Data Science, 
Quarantined, przyszłość stosowania analityki predykcyjnej i uczenia maszynowego 
w procesie planowania działalności po ustąpieniu pandemii wymagać będzie:

1. Oceny istotności danych – co usunąć, co zachować. Czy należy usunąć nie-
typowe dane podczas pandemii? Czy należy zastąpić je wartościami imputo-
wanymi opartymi na danych sprzed COVID-19? Czy dane sprzed COVID-19 
są w ogóle istotne w przyszłości? Odpowiedzi na te pytania z pewnością 
będą się różnić w zależności od sektora. Korzystanie ze średnich kroczących, 
gdzie oblicza się średnią podzbioru danych, aby zrównoważyć losowe fluk-
tuacje oraz innych technik wygładzania prognoz jest wymieniane jako bardzo 
wskazane.

2. Zwiększenia wykorzystania danych zewnętrznych. Są to dane zlokalizowane 
poza obrębem arkusza Excel, w pliku, bazie danych na serwerze lub stro-
nie internetowej. Próba modelowania mało prawdopodobnych, wysoce de-
strukcyjnych wydarzeń będzie wymagać zwiększenia ilości tego typu danych 
w celu lepszego wyjaśnienia tego, jak zmienia się świat. Dane zewnętrzne 
mogą dostarczyć wczesnego sygnału ostrzegawczego w odróżnieniu od da-
nych wewnętrznych (dane systemowe).

3. Zwiększenia liczby audytów modeli i testów warunków skrajnych.
4. Stworzenia portfolio specjalistycznych modeli, opracowania scenariuszy 

i symulacji w celu skonstruowania wyspecjalizowanych modeli, które w ra-
zie potrzeby będzie można zastosować. Zdolność do szybkiego generowania 
niestandardowych i adaptacyjnych rozwiązań będzie przy tym kluczowym 
wyznacznikiem sukcesu.

4. Przejrzystość łańcuchów dostaw

Fakt, że COVID-19 dramatycznie przyspieszył transformacje cyfrowe na całym 
świecie, stał się truizmem. Jak zauważył dyrektor generalny firmy Microsoft, Satya 
Nadella: „Widzieliśmy dwa lata cyfrowej transformacji w ciągu dwóch miesięcy. Od 
zdalnej pracy zespołowej i nauki, przez sprzedaż i obsługę klienta, po krytyczną in-
frastrukturę chmury i bezpieczeństwo” (Schrage, 2020).

Podczas gdy wiele operacji biznesowych można było szybko przekształcić, inne 
kluczowe procesy zdecydowanie opierają się akceleracji cyfrowej. Łańcuchy dostaw 
są tego przykładem, a dokładnie te operacje łańcucha, które zależne są od arkusza 
kalkulacyjnego i systemów ERP (Enterprise Resource Planning).

Wpływ pandemii COVID-19 ujawnił, że plany ciągłości działania w łańcuchu 
dostaw bazowały na niewłaściwych lub błędnych danych, i to one były największym 
problemem, a wcześniejsze plany dotyczące transformacji cyfrowej okazały się w du-
żej mierze bezużyteczne. Powstała natomiast pilna potrzeba projektu przejrzystego 
łańcucha dostaw. Oparta na danych zdolność dostrzegania (lub wnioskowania obli-
czeniowego) pozornych, słabych lub wyraźnych współzależności w łańcuchu dostaw 
może wydawać się oczywista. Jednak twierdzenie takie nie do końca jest prawdziwe, 
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co widoczne jest w projektach systemowych rozwiązań dla łańcuchów dostaw sprzed 
pandemii. Wiele inicjatyw łańcucha dostaw „przechodzących do chmury” fawory-
zuje – zdaniem praktyków zajmujących się zarządzaniem łańcuchami dostaw (por. 
Schrage, 2020) – modele procesów w stosunku do modeli danych. Zbyt wielu menedże-
rów błędnie uważało, że przeniesienie starszych procesów, danych i analiz do chmury 
automatycznie zwiększy przejrzystość i widoczność. W praktyce okazało się, że istnieje 
potrzeba podejmowania działań skierowanych na poprawę przejrzystości i widocz-
ności w całym łańcuchu dostaw (na całym świecie i na każdym etapie). Może to być 
chociażby wprowadzenie na szeroką skalę podpisów elektronicznych, gdyż śledzenie 
autoryzacji może być równie ważne dla realizacji dostaw, jak śledzenie produktu.

W firmie Cargill, która jest światowym potentatem w dziedzinie produkcji i dystry-
bucji żywności, bardzo szybko wdrożono podpisy cyfrowe w celu obsługi dokumentów 
w każdym kluczowym punkcie kontrolnym łańcucha dostaw. Prawie cała dokumenta-
cja dotycząca łańcucha dostaw i zaopatrzenia w tej firmie jest obecnie zdalnie urucha-
miana, rejestrowana i odpowiednio przejrzysta w całym przedsiębiorstwie. Chociaż 
używanie podpisów cyfrowych może wyglądać na inicjatywę z obszaru digitalizacji, 
to w tym przypadku nie jest to prawdą. Główną przyczyną niepowodzenia na początku 
pandemii nie była ręczna papierkowa praca, lecz brak widoczności. Interesariusze nie 
mogli zobaczyć upoważnień w odpowiednim czasie (Schrage, 2020).

5. Zakończenie

Do tej pory wielu z nas zaakceptowało to, co w marcu 2020 roku było nie do pomyśle-
nia: nigdy tak naprawdę nie wrócimy do normalności. Stary świat, w którym liderzy 
globalnych łańcuchów dostaw mogliby odrzucić ideę światowej pandemii jako odle-
głego ryzyka, już nie istnieje, a wiele rutynowych do tej pory czynności i oczekiwań 
może ulec zmianie na zawsze (dylemat efektywności i elastyczności).

Tymczasem pewny krok naprzód może zostać zatrzymany przez niepewność, 
która utrudnia myślenie długoterminowe: czy i kiedy firma może zostać ponownie 
otwarta? Rodzi się pytanie, czy to uwięzienie między przeszłością a przyszłością musi 
być złe.

Niekoniecznie. Obecna chwila jest pełna możliwości. Można rozpocząć prace 
nad przyszłością, jakiej sami pragniemy (selekcja danych, wykorzystanie danych ze-
wnętrznych, planowanie oparte na czasie TPR i koncepcji narażenia na ryzyko).

Tworzenie przyszłości łańcuchów dostaw wymaga od ich liderów przede 
wszystkim kreatywności w określaniu, jak współtworzyć tę przyszłość wraz ze swo-
imi wszystkimi współpracownikami (przejrzyste łańcuchy dostaw). Robienie tego 
w obliczu niepewności będzie wymagało posiadania (i kultywowania) umiejętności 
szybkiego tworzenia hipotez, eksperymentowania oraz uczenia się na podstawie tych 
eksperymentów i przestawiania się na nowe warunki. Zgadzam się ze stwierdzeniem, 
że konieczne w tej sytuacji zwinne przywództwo „polegać będzie na wykorzystywa-
niu zawirowań, a nie na reagowaniu na nie” – jak napisała Linda Hill w artykule Being 
the Agile Boss (2020).
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CHANGES IN SUPPLY CHAINS CAUSED BY A PANDEMIC. 
SELECTED ISSUES

Summary: Until now, the transformation of supply chains into global production networks has 
taken place in a mild environment of vanishing trade barriers and the implicit willingness to ac-
cept increasing interdependence and the associated risks. The disruption caused by COVID-19 
has highlighted this risk on an unprecedented scale. The COVID-19 pandemic should be 
a wake-up call to managers and encourage them to consider actions that will improve their 
resilience to future shocks. This is the subject of this article, as well as an attempt to answer the 
question whether the solutions proposed by artificial intelligence will support these activities.

Keywords: supply chains, risk, data science, artificial intelligence
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