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L O G I S T Y K A
w elektronicznej gospodarce
ELEKTRONICZNA GOSPODARKA
∏ównym motorem przemian we wspó∏czesnej gospodarce
jest informacja w postaci elektronicznej, która mo˝e byç automatycznie przetwarzana i przesy∏ana przez komputery. Jednym
z najwa˝niejszych zjawisk jest „demokratyzacja” zastosowaƒ tak
rozumianej elektronicznej informacji w Êwiecie gospodarczym.
Zawdzi´czamy jà, po pierwsze, gwa∏townemu rozwojowi komputerów osobistych, a po drugie, równie gwa∏townemu rozwojowi
i upowszechnieniu Internetu, i to w skali globalnej.
Najistotniejszymi cechami komputerów osobistych z tego
punktu widzenia jest ich niska cena i uniformizacja, poczàwszy od
sprz´tu, przez systemy operacyjne, po najprostsze aplikacje biznesowe typu edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny i prosta baza danych. Uniformizacja komputerów osobistych ma istotny wp∏yw na
obni˝enie kosztów kszta∏cenia ich u˝ytkowników oraz obni˝enie
kosztów piel´gnacji komputerów i oprogramowania podstawowego. Dzi´ki niskim kosztom zakupu i niewygórowanym kosztom ich u˝ytkowania, komputery osobiste znalaz∏y zastosowanie
na wszystkich stanowiskach pracy, na których jest celowe zapewnienie dost´pu do informacji elektronicznej. Generalnie rzecz
bioràc, wzrost efektywnoÊci na takim stanowisku pracy z naddatkiem pokrywa koszty wyposa˝enia go w komputer i koszty u˝ytkowania komputera. Warto podkreÊliç, ˝e powy˝sze obserwacje
dotyczà stanowiska pracy, a nie typu przedsi´biorstwa. Odnoszà
si´ zatem do wszystkich rodzajów przedsi´biorstw – od Êwiatowych korporacji do pojedynczych osób prowadzàcych samodzielnà dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Internet z kolei, dzi´ki niskiej cenie i powszechnoÊci zasi´gu,
w podobny sposób „zdemokratyzowa∏” komunikacj´. Dla gospodarki podstawowe znaczenie ma wymiana informacji w postaci
elektronicznej, gdy˝ taka informacja mo˝e byç natychmiast przetwarzana, a zatem wykorzystana w procesach zarzàdczych. ˚adne
inne medium nie umo˝liwia tak taniej, szybkiej i nieograniczonej
geograficznie wymiany informacji elektronicznej jak Internet. Ponadto Internet jest przede wszystkim nastawiony na komunikacj´:
cz∏owiek-oprogramowanie, oprogramowanie-cz∏owiek i oprogramowanie-oprogramowanie, nawet jeÊli po drugiej stronie „oprogramowania” znowu znajduje si´ cz∏owiek. Komunikacja typu
cz∏owiek-cz∏owiek jest ciàgle skuteczniejsza w innych formach:
w postaci bezpoÊrednich spotkaƒ, telefonu i wideokonferencji,
których podstawowà cechà jest synchronizm, si∏à rzeczy kosztujàcy odpowiednio dro˝ej. Komunikacja do/z oprogramowaniem
jest warunkiem koniecznym automatyzacji zarzàdzania, a ta z kolei jest warunkiem poprawy efektywnoÊci zarzàdzania, przede
wszystkim, choç nie wy∏àcznie, w warstwie operacyjnej.
Zastosowanie przetwarzania i przesy∏ania elektronicznej informacji o charakterze zarzàdczym wewnàtrz i pomi´dzy przedsi´biorstwami osiàgn´∏o taki poziom, ˝e mówimy o „elektronicznej
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gospodarce”. Przeciwieƒstwem elektronicznej gospodarki jest
„papierowa” gospodarka, której organizacja zale˝y od obiegu dokumentów papierowych. „Papierowa gospodarka” si∏à rzeczy musi byç mniej efektywna ni˝ gospodarka elektroniczna, bo w porównaniu z obiegiem informacji elektronicznej, obieg informacji
na noÊniku papierowym jest wolniejszy, kosztowniejszy, ma ograniczony zasi´g i nie nadaje si´ do automatycznego przetwarzania.
Definiujàc elektronicznà gospodark´ jako takà, w której biznesowe
procesy zarzàdcze sà realizowane przez sieci komputerowe, w szczególnoÊci przez Internet, pragniemy bardzo wyraênie podkreÊliç, ˝e
poj´cie to odnosi si´ do wszystkich dzia∏ów gospodarczych i do
wszystkich przedsi´biorstw, niezale˝nie od tego, co wytwarzajà.
SIECIOWA ORGANIZACJA PRZEDSI¢BIORSTW
stnieje Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy zdolnoÊcià do zapewnienia
przep∏ywu informacji, a organizacjà przedsi´biorstwa i szerzej –
∏aƒcuchów logistycznych. Generalnie, im mniejsze sà zdolnoÊci do
zapewnienia przep∏ywu informacji, niezale˝nie czy z powodów
technicznych, czy kosztowych, tym sztywniejsza jest organizacja
przedsi´biorstw. Brak przep∏ywu informacji jest bowiem zast´powany Êcis∏ymi zasadami dzia∏ania – podporzàdkowaniem funkcyjnym, regulaminami itp. Rozwój komputerów i Internetu zapewniajàcy szybki i tani dop∏yw przetworzonej informacji, prowadzi do
uelastycznienia organizacji przedsi´biorstw. Obserwuje si´ odejÊcie od sztywnych organizacji hierarchicznie podporzàdkowanych
jednostek na rzecz organizacji sieciowych – ma∏ych, wyspecjalizowanych, rozproszonych geograficznie, autonomicznych jednostek,
bez sta∏ej hierarchii, które intensywnie komunikujà si´ ze sobà
przez sieç. Sieciowa organizacja jest te˝ uzasadniona dà˝eniem do
zmniejszenia kosztów dzia∏ania przedsi´biorstw, objawiajàcym si´
wydzielaniem poszczególnych funkcji i zlecaniem ich wyspecjalizowanym przedsi´biorstwom (outsourcing). Oszcz´dnoÊci wynikajà przede wszystkim z faktu, ˝e wydzielone przedsi´biorstwo mo˝e w pe∏ni wykorzystaç swoje moce produkcyjne i/lub us∏ugowe,
pracujàc na rzecz ró˝nych podmiotów gospodarczych na rynku.
Opisane powy˝ej tendencje prowadzà do krystalizowania si´
w gospodarce przedsi´biorstw dwóch kategorii: integracyjnych
i specjalistycznych, i przy powolnym zanikaniu innych. Przedsi´biorstwa integracyjne dà˝à do zaj´cia pozycji globalnej (na mniejszà skal´ – europejskiej, amerykaƒskiej lub azjatyckiej, ewentualnie ponadregionalnej). Cechujà si´ markà znanà na ca∏ym Êwiecie
lub dà˝à do uzyskania rozpoznawalnoÊci swojej marki na ca∏ym
Êwiecie. Ich g∏ównym zadaniem operacyjnym jest organizacja
wspó∏pracy i wymiany handlowej pomi´dzy specjalistycznymi
przedsi´biorstwami rozsianymi na ca∏ym Êwiecie, w celu wyprodukowania i sprzeda˝y produktów pod swojà markà. Natomiast
g∏ównym zadaniem strategicznym jest planowanie i zapewnianie
rozwoju, co cz´sto ma wp∏yw na ca∏à Êwiatowà bran˝´.
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Przedsi´biorstwa specjalistyczne cechujà si´ posiadaniem
know-how i technologii w pewnej wàskiej dziedzinie. Przedsi´biorstwa te mogà mieç dowolny charakter – produkcyjny, us∏ugowy, handlowy, projektowy, konsultingowy itp. Zatrudniajà ekspertów w swojej dziedzinie; sà efektywne i elastyczne, czyli zdolne
do szybkiego dostosowywania si´ do zmian na rynku. Majà dobrà
znajomoÊç rynku lokalnego. Sà one te˝ noÊnikiem post´pu naukowo-technicznego.
Sieciowa organizacja przedsi´biorstw ukazuje swe zalety w warunkach globalizacji rynków, która prowadzi do zró˝nicowania
produkcji i us∏ug ze wzgl´du na ró˝nice kulturowe, prawne i gospodarcze. Stanowi te˝ odpowiedê na oczekiwania dzisiejszych
klientów co do indywidualizacji produktów i us∏ug oraz kompleksowoÊci i interdyscyplinarnoÊci obs∏ugi.
LOGISTYKA
warunkach sieciowej organizacji przedsi´biorstw kluczowà
rol´ odgrywa logistyka jako organizator ∏aƒcuchów dostaw. Mamy tu do czynienia z dwiema g∏ównymi tendencjami:
uelastycznieniem ∏aƒcuchów dostaw oraz z zarzàdzaniem i optymalizacjà ca∏ych ∏aƒcuchów dostaw, a nie jego poszczególnych
ogniw, które stanowià przedsi´biorstwa-dostawcy.
Uelastycznienie ∏aƒcuchów dostaw polega na wprowadzeniu
ich konfigurowania na gie∏dach i odwrotnych gie∏dach elektronicznych. Cz´sto takie gie∏dy sà organizowane na rzecz jednego
lub kilku wspomnianych powy˝ej globalnych przedsi´biorstw integracyjnych z jednej bran˝y. Elektroniczne gie∏dy sta∏y si´ zatem
wirtualnym miejscem spotkaƒ popytu generowanego przez
przedsi´biorstwa integracyjne – z poda˝à generowanà przez
przedsi´biorstwa specjalistyczne w celu skonfigurowania pe∏nego
∏aƒcucha dostaw, niezb´dnego do realizacji potrzeb klienta koƒcowego.
Na gie∏dach prostych producenci, którymi sà przedsi´biorstwa
specjalistyczne, wystawiajà na sprzeda˝ swoje produkty i us∏ugi,
a nast´pnie negocjujà warunki ich sprzeda˝y i dostaw z nabywcami, którymi sà przedsi´biorstwa integracyjne. Natomiast na gie∏dach odwrotnych nabywcy, którymi sà przedsi´biorstwa integracyjne, zg∏aszajà zapotrzebowanie na okreÊlone towary lub us∏ugi,
a nast´pnie negocjujà warunki ich zakupu i dostaw z producentami, którymi sà przedsi´biorstwa specjalistyczne,.
Taka dynamiczna konfiguracja ∏aƒcuchów dostaw sta∏a si´ mo˝liwa dopiero po upowszechnieniu Internetu, gdy˝ dopiero Internet dzi´ki swemu otwartemu charakterowi, globalnemu zasi´gowi i niskiej cenie spowodowa∏, ˝e udzia∏ w gie∏dach elektronicznych stanà∏ otworem dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Dzi´ki Internetowi mo˝liwoÊci konfiguracji ∏aƒcuchów dostaw sta∏y
si´ niemal nieograniczone, pozwalajàc na dynamiczne, cz´sto nawet jednorazowe, dopasowanie partnerów biznesowych oferujàcych w danej chwili optymalne warunki dostaw.
KoniecznoÊç optymalizacji ca∏ych ∏aƒcuchów dostaw, a nie jego
poszczególnych ogniw, wynika z wyczerpania mo˝liwoÊci poprawy efektywnoÊci gospodarowania przez wewn´trznà optymalizacj´ przedsi´biorstw. Do optymalizacji ca∏ych ∏aƒcuchów dostaw
znowu walnie przyczyni∏ si´ Internet, przede wszystkim dzi´ki
szybkoÊci przekazu informacji. Zauwa˝my, ˝e dzi´ki Internetowi,
w drodze na rynek informacja elektroniczna o towarze wyprzedza
sam towar, umo˝liwiajàc wszystkim ogniwom w ∏aƒcuchu dostaw
odpowiednie, uprzednie przygotowanie si´ w celach optymalizacyjnych. Podobnie w drugà stron´, informacja elektroniczna z rynku, w szczególnoÊci o popycie na towar, wyprzedza produkcj´ pozwalajàc na jej optymalizacj´.
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Optymalizacja ca∏ych ∏aƒcuchów dostaw wymaga wymiany
wra˝liwej informacji elektronicznej pomi´dzy przedsi´biorstwami wchodzàcymi w sk∏ad ∏aƒcucha. Warunkiem koniecznym takiej
optymalizacji jest z jednej strony integracja informacji przechowywanej w systemach komputerowych przedsi´biorstw – systemach si∏à rzeczy zró˝nicowanych, a z drugiej strony – wzajemne
zaufanie pomi´dzy przedsi´biorcami. Integracj´ informacji osiàga
si´ dzisiaj nie na drodze unifikacji systemów komputerowych, ale
na drodze ich komunikacji i wspó∏pracy. Znaczàcym krokiem w tej
dziedzinie by∏o wprowadzenie standardowego j´zyka XML. Wzajemne zaufanie pomi´dzy przedsi´biorcami jest o wiele trudniejsze do uzyskania; tradycyjnie bowiem, przedsi´biorcy sà nastawieni raczej na konkurencj´ ni˝ na wspó∏prac´. Tymczasem w warunkach gospodarki elektronicznej zmienia si´ istota konkurowania – przedsi´biorstwa muszà myÊleç o konkurowaniu jako cz´Êci
jednego ∏aƒcucha dostaw przeciwko innemu ∏aƒcuchowi, a nie jako pojedyncza firma przeciwko innej pojedynczej firmie. Istotne
znaczenie do budowy zaufania pomi´dzy przedsi´biorstwami
wspó∏pracujàcymi w ramach ∏aƒcucha dostaw ma jasnoÊç regu∏
wspó∏pracy, ochrona prawna oraz rachunek korzyÊci, jakie daje
wspó∏praca. Nie bez znaczenia jest te˝ mo˝liwoÊç opublikowania
w Internecie informacji o nieuczciwych wspó∏pracownikach, którzy nadu˝yli zaufania.
EWOLUCJA
miar´ post´pu, elektroniczna gie∏da z wirtualnego miejsca
kupna-sprzeda˝y b´dzie ewoluowaç w kierunku uniwersalnej platformy wspó∏pracy pomi´dzy specjalistycznymi przedsi´biorstwami. Celem takiej wspó∏pracy b´dzie albo zaspokajanie
z∏o˝onych potrzeb globalnego przedsi´biorstwa integracyjnego,
wykraczajàcych poza prostà dostaw´ produktu lub us∏ugi jednego
przedsi´biorstwa specjalistycznego, albo agregacja zamówieƒ od
klientów koƒcowych, obs∏ugiwanych przez przedsi´biorstwa specjalistyczne w celu z∏o˝enia w globalnym przedsi´biorstwie integracyjnym ca∏oÊciowego zamówienia i uzyskania lepszych warunków dostaw. W obu przypadkach b´dziemy mieç do czynienia
z ewolucjà od wspó∏pracy przez sieç systemów komputerowych,
wymieniajàcych si´ informacjami niezb´dnymi do optymalizacji
globalnych ∏aƒcuchów dostaw, do wspó∏pracy przez sieç ludzi
o zró˝nicowanych zawodach, kulturach i umiej´tnoÊciach, wspó∏tworzàcych wartoÊci na potrzeby takich ∏aƒcuchów. Formà realizacji tej wspó∏pracy b´dzie telepraca za pomocà specjalnego
oprogramowania wspomagajàcego, które dzisiaj jest w stadium
intensywnych badaƒ i rozwoju.
Kluczowà rol´ w takim rozwoju odegra przygotowanie mened˝erów, a w szczególnoÊci logistyków, do wspó∏pracy przez sieç.
Komunikacja przez sieç ma bowiem swojà znaczàcà specyfik´,
która wymaga od mened˝erów dobrego opanowania, tym bardziej jeÊli jej dalekosi´˝nym celem ma byç budowa zaufania do
partnerów wspó∏pracy, cechujàcych si´ du˝à odr´bnoÊcià zawodowà i kulturowà. Mened˝erowie tacy muszà umieç tworzyç zasoby informacyjne o szeroko rozumianym rynku – o klientach, dostawcach, potencjalnych partnerach, konkurentach, produktach,
us∏ugach oraz zdolnoÊciach projektowych, us∏ugowych i wytwórczych. Muszà umieç stosowaç techniki optymalizacyjne, zarówno
na potrzeby w∏asne, jak i na potrzeby ca∏ych ∏aƒcuchów dostaw,
w których uczestniczà. Przede wszystkim jednak muszà reprezentowaç potencja∏ kreatywnoÊci i innowacyjnoÊci, który pozwoli im
nie tylko przetrwaç w szybko zmieniajàcych si´ warunkach gospodarki Êwiatowej, ale tak˝e rozwijaç si´.
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