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Sprawność łańcuchów dostaw – przegląd literatury

Streszczenie

Artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy próby odpowiedzenia na pytanie, 
jak należy definiować sprawność łańcucha dostaw. Studia literatury przedmiotu 
wskazują na szerokie spektrum rozumienia i interpretowania przedmiotowego po-
jęcia, a zarazem na jego wielowymiarowość. Chaos, błędne tłumaczenia językowe, 
a niekiedy wykluczające się tezy w niektórych publikacjach, stanowiły przyczynek 
do powstania niniejszego artykułu. Podstawowym przedmiotem analiz była polska 
i zagraniczna literatura przedmiotu.

Nie ma zgodności co do rozumienia pojęcia „sprawność”, dlatego istnieje po-
trzeba syntetycznego jego określenia. Celem artykułu jest zaproponowanie takiego 
ujęcia sprawności, które będzie odpowiednie względem funkcjonowania podmio-
tów w łańcuchów dostaw. Sprawność powinna cechować wrażliwość na ewoluują-
cy rynek, zatem potrzebna jest orientacja na wyniki, sprowadzające się do ofero-
wania wysokiej jakości produktów i profesjonalnej obsługi klienta, mierzonej jego 
satysfakcją. Ponadto, niezwykle istotny jest wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
przesądzający o efektywności działań. Niezbędna staje się analiza kluczowych 
czynników, determinujących preferencje konsumentów, które w istotny sposób 
warunkują funkcjonowanie przedsiębiorstw. Niemniej sukcesu w radzeniu sobie 
podmiotów ekonomicznych z wyzwaniami rynkowymi nie można wyłącznie uza-
leżniać od posiadania atrybutów sprawności. 

Słowa kluczowe: sprawność, efektywność, klient, łańcuch dostaw, przedsiębior-
stwo, sukces.

Kody JEL: L81, M21

Wstęp 

Wysoka konkurencyjność rynkowa oraz zmieniająca się sytuacja w otoczeniu przedsię-
biorstw sprawia, że coraz częściej poszukiwane są nowe sposoby osiągania sukcesu rynko-
wego. Jednym z wyzwań współczesnych przedsiębiorstw jest konieczność sprostania stale 
rosnącej zmienności. Cykle życia produktów i nowych technologii stają się coraz krótsze, 
zatem poza zróżnicowaniem i niestałością zachowań konsumentów, wstępują również częste 
zmiany produktowe. Aby tej niestabilności podołać podmioty ekonomiczne muszą skupiać 
swoje wysiłki na osiąganiu większej sprawności, poprzez wrażliwość rynkową łańcucha do-
staw, odpowiadającego faktycznemu popytowi. Celem opracowania jest zidentyfikowanie 
sprawności łańcuchów dostaw oraz jej zdefiniowanie, będące wynikową dokonujących się 
zmian rynkowych. Trudno bowiem dzisiaj przewidzieć, jak będą funkcjonować łańcuchy 
dostaw za kilka lat, dlatego też tak istotna jest realizacja badań w zakresie ich zarządzania. 
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Definiowanie pojęcia „sprawność”

Kategoria „sprawność” należy do znanych, jednak stosunkowo rzadko w teorii zarzą-
dzania używanych pojęć. Najczęściej pojęcie to wykorzystywane jest w naukach technicz-
nych1, w których rozumie się je jako cechę funkcjonowania rzeczy. Nie sposób zatem takie 
zastosowanie odnieść do pracy menadżerów. W naukach o zarządzaniu wykorzystywane jest 
powszechnie pojęcie „efektywność”, sprowadzające się do maksymalizacji uzyskiwanych 
efektów, minimalizując nakłady.

Na podstawie przeglądu literatury trudno doszukać się jednoznaczności pojęcia i po-
miaru sprawności. Dość często używa się terminu „sprawność” w innym znaczeniu, nie-
zgodnym z jego istotą. Przedmiotowe pojęcie stosowane jest niekiedy zamiennie z takimi 
pojęciami, jak: „skuteczność”, „efektywność”, „produktywność”, „ekonomiczność”, „wy-
dajność”, „rentowność” itp., traktowanymi jako synonimy. Tymczasem ich rozróżnienie 
odgrywa istotną rolę dla przedsiębiorstwa, zarówno będącego niezależnym bytem, jak i jed-
nym z ogniw w łańcuchu dostaw. 

W artykule do interpretacji sprawności uwzględniono podejście celowościowe oraz sys-
temowe. Pierwsze z nich zakłada, że podmioty ekonomiczne są tworami celowymi, stworzo-
nymi przez człowieka, aby realizować określone zadania. Przedsiębiorstwo charakteryzuje 
się większą sprawnością, kiedy w znacznym stopniu realizuje zakładane cele. Prekursorem 
takiego ujęcia sprawności był T. Kotarbiński2, definiując „sprawność” przez oceną wielokry-
terialną. Poza podkreślaną niejednoznacznością rozumienia sprawności, zwłaszcza w litera-
turze krajowej, zauważalne jest preferowanie podejścia prakseologicznego3. T. Kotarbiński, 
jako prekursor polskiej szkoły prakseologii, ulokował przedmiotowe pojęcie, jako kategorię 
łączącą w sobie wszystkie aspekty ocen działania człowieka i stanowiące podstawę do po-
rządkowania interpretacji innych kategorii. W efekcie termin „sprawność” odnosi się do 
oceny ogólnej, a pozostałe kategorie – do różnych, komplementarnych względem siebie 
kryteriów oceny (Kowal 2015, s. 8). 

Rozwinięciem tez T. Kotarbińskiego zajął się J. Zieleniewski (1968), który zawęził 
przedmiotowe pojęcie. Za kluczowe autor uznał osiąganie zamierzonych celów i minimali-
zowanie nakładów. Wśród podstawowych walorów sprawnego działania znalazły się sku-
teczność, korzystność i ekonomiczność. Najważniejsza ocena sprawności dokonuje się przez 
ocenę skuteczności. Działanie jest skuteczne wówczas, kiedy pozwala osiągnąć zamierzony 
cel, bądź umożliwia jego osiągnięcie. Korzystność natomiast stanowi różnicę między otrzy-
manym wynikiem a kosztami działania. Ekonomiczność z kolei rozumiana jest jako stosu-
nek wyniku użytecznego (nabytku) do kosztów działania (ubytku) (Kieżun 1997, s. 18-19). 

Drugim podejściem jest podejście systemowe, traktujące organizację jako system na-
turalny, w którym sprawność rozpatrywać należy jako umiejętność dostosowania się do 

1  Technicznie sprawność oznacza stosunek energii wydanej do pobranej
2  Sprawność po raz pierwszy została omówiona (w:) Kotarbiński (1975).
3  Prakseologia jest nauką o skutecznym działaniu, w znaczeniu celowego, świadomego i dowolnego zachowania się ludzi. 
Odgrywa istotną rolę w podejmowaniu decyzji zarządczych. 
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zmiennych warunków otoczenia. Istotne jest optymalne wykorzystanie zasobów, zwłaszcza 
zdolność do pozyskiwania tych, które są rzadkie i cenne. 

Dokonując oceny sprawności poszczególnych działań, należy ustalić ich hierarchię we-
dług stopnia skuteczności. Kolejnym krokiem powinna być kategoryzacja względem stopnia 
ekonomiczności lub korzystności (Pawłowski 2004, s. 13-22). 

M. Porter (2001) zauważa, że źródłem pozycji konkurencyjnej nie jest sprawność funk-
cjonalna podmiotu jako całości, ale sprawność poszczególnych działań, podejmowanych 
przez przedsiębiorstwo w celu dostarczenia swoich produktów na rynek. Takie rozumienie 
sprawności pozwala na rozpatrywanie jej w dwóch obszarach:
 - sprawności operacyjnej sprowadzającej się do doskonalenia czynności, które wykony-

wane są lepiej niż czyni to konkurencja – ocena realizowanych procesów logistycznych;
 - sprawności strategicznej będącej kombinacją czynności dotyczących między innymi 

działań i rozwiązań logistycznych, prowadzących do osiągnięcia przewagi konkurencyj-
nej w długofalowej perspektywie (Radziejowska, Kruczek, Żebrucki 2006, s. 24) – ocena 
całego łańcucha dostaw. 
Zatem celem rozwoju podmiotu ekonomicznego niezbędna jest zarówno wysoka spraw-

ność operacyjna, jak i strategiczna.
P. Drucker był zdania, że sprawność rozumiana jako robienie rzeczy we właściwy spo-

sób, stanowi ważne kryterium oceny, jednak najistotniejsza jest skuteczność, jako robienie 
właściwych rzeczy (Supernat 2005).

Sprawność jest postrzegana jako miara uniwersalna, służącą do oceny funkcjonowania 
przedsiębiorstwa (Krzakiewicz 2006). M. Odlanicka-Poczobutt (2014) podkreśla, że warun-
ki sprawnego zarządzania organizacją są wynikową wpływu innych nauk, z dorobku któ-
rych czerpie zarządzanie, jak również warunków wewnętrznych organizacji i jej otoczenia. 
P. Blaik (2015, s. 26) z kolei zwraca uwagę na fakt, iż sposoby interpretacji sprawności 
zmierzają w kierunku systemowym, procesowym oraz zarządczym. Sprawność to zatem 
dynamiczne pojęcie o interdyscyplinarnym i złożonym charakterze, którego nie sposób we-
ryfikować jedynie w kategorii ekonomicznej. 

Sprawność charakteryzuje relatywizm, bowiem jej przejawy można ocenić, porównując 
z wyborem innych możliwości. W. Czakon (2005, s. 57) stwierdza, że ekonomiczność sta-
nowi jeden z walorów sprawnego działania odnoszący się do stosunku efektów użytkowych 
do nakładów koniecznych celem ich uzyskania. Zgodnie z poglądem L. Krzyżanowskiego 
(1999, s. 181), „swoboda wyodrębniania procesów jest niczym nieograniczona”, w związku 
z czym badanie sprawności również jest kwestią umowną, a przyjęta konwencja rzutować 
będzie na przydatność uzyskanych wyników. 

Niejednoznaczność ma miejsce również w sytuacji próby tłumaczeń pojęcia „spraw-
ność”. Jak zauważa S. Wawak (2013), pojęcia ”effectiveness”,”efficiency”, ”efficacy”, czy 
”performance” przysparzają autorom publikacji naukowych dużo kłopotu. Niektórzy tłuma-
czą je jako „efektywność”, inni próbują tłumaczyć je według własnego uznania. Niemniej 
pojęcia te mają swoje specyficzne zabarwienie, ściśle skorelowane z dziedziną, w której są 
używane. Należy tym samym dokonać próby przypisania odpowiedniej formy tłumaczeń 
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poszczególnych pojęć. I tak ”effectiveness” najbardziej trafnie byłoby definiować jako sto-
pień odnoszenia sukcesu w osiąganiu zamierzonego efektu. To zatem miernik sukcesu − 
jak podmiot osiąga swoje cele przy posiadanych zasobach i środkach. Zatem effectiveness 
= skuteczność. Z kolei ”efficiency” w języku angielskim rozumiane jest jako sprawność 
w sensie technicznym. Jest to zatem dość wąskie pojęcie, w języku polskim najbardziej 
zbliżone do wydajności. Tym samym efficiency = wydajność. Angielskie ”efficacy” oznacza 
zdolność do uzyskania pożądanego lub zamierzonego wyniku i można je odnieść do mak-
symalnych oczekiwanych efektów określonego działania (Wawak 2013). Efficacy = efek-
tywność. Sprawność w uogólnieniu (o czym była już mowa) jest pewnym agregatem, takich 
cech jak: skuteczność, ekonomiczność, korzystność, wydajność czy efektywność. Można 
zatem uznać, że performance = sprawność. Innymi słowy − organizacja może być sprawna, 
ale nieskuteczna, lub też skuteczna, ale nieefektywna. 

Na podstawie przedstawionych wcześniej definicji i interdyscyplinarnego charakteru 
sprawności trudno dokonać porównań uzyskiwanych wyników i obiektywizacji formuło-
wanych zaleceń. Najwłaściwsze wydaje się definiowanie sprawności zarządzania w ujęciu 
wielokryterialnym, przy zastosowaniu zróżnicowanych i użytecznych miar, umożliwiają-
cych całościową ocenę. Najczęściej występujące mierniki pomiaru sprawności zostały już 
wskazane, niemniej należy pamiętać, że ich wybór pozostaje sprawą decydenta. 

Sprawność jako efektywność organizacyjna

Sprawność łańcucha dostaw jest generowana nie tylko przez wewnętrzną efektywność 
organizacyjną, ale również przez profesjonalną obsługę zarówno strony podażowej, jak 
i popytowej wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Sprawność pozwala organizacjom 
generować wyraźne korzyści finansowe dzięki redukcji kosztów operacyjnych, przy jedno-
czesnym zachowaniu jakości produktu i standardów obsługi (Oiu 2012; Szymczak 2015). 
Możliwe jest również skrócenie procesu produkcyjnego, pozwalającego zwiększyć wydaj-
ność całej firmy. Na efektywność łańcucha dostaw istotny wpływ ma także monitorowanie 
fizycznego przepływu produktów. Nie bez znaczenia są również pracownicy zaangażowani 
w ten proces. Na zasoby menadżerskie jako kluczowe, celem utrzymania długotermino-
wej przewagi konkurencyjnej na rynku, zwrócili uwagę między innymi Brownlie, Hewer 
i Ferguson (2007).

Sprawność łańcucha dostaw niewątpliwie powinna być wspomagana nowoczesnymi 
technologiami tak, aby jego idea podporządkowująca swoje funkcjonowanie względem 
oczekiwań klienta, mogła być zrealizowana. Współczesnego klienta charakteryzują wyso-
kie oczekiwania wobec podmiotów świadczących usługi, dlatego terminowość, szybkość, 
rzetelność i profesjonalizm przedsiębiorstw odgrywają istotną rolę. Zdaniem A. Szymonika 
(2010, s. 193), łańcuch dostaw jest szybkim i elastycznym systemem powiązanym i kiero-
wanym przez mechanizm wyboru klientów, którego celem jest osiągnięcie najwyższego 
poziomu ich zadowolenia i zysków przedsiębiorstw tworzących łańcuch. Ponadto, na łań-
cuch dostaw będący siecią partnerów zwracają uwagę A. Harrison i R. Hoek (2010, s. 273), 
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w którym współpraca sprowadzać się powinna do koncentracji na sprawnym zaspokajaniu 
potrzeb klientów. 

Podmioty integrujące się w ramach łańcucha dostaw, uwidaczniają korzyści wynikają-
ce z ich partnerstwa4 (Kauf 2010, s. 7). Partnerstwo należy zatem traktować jako alians 
strategiczny, pozwalający na generowanie przewagi konkurencyjnej. Tym samym poje-
dynczy podmiot, stanowiący część łańcucha, nie może osiągnąć przewagi konkurencyjnej, 
ograniczając się jedynie do optymalizacji swoich własnych wyników (Christopher 1998,  
s. 242). Istotną cechą sprawnego łańcucha dostaw jest zatem spójność celów oraz współpra-
ca wszystkich jego ogniw.

Sprawność łańcucha dostaw jest zdolnością realizowania procesów logistycznych, przy 
minimalizacji ponoszonych kosztów. Determinuje ją potrzeba świadczenia zadań logistycz-
nych terminowo i na wysokim poziomie, przy dużym nacisku na relacje z partnerami, dbanie 
o dobro klienta, uwzględniając jego potrzeby. To wykorzystywanie pojawiających się w oto-
czeniu szans i radzenie sobie z nieustannymi zmianami. Stopień realizacji celów stanowi 
rezultat działań w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów, przestrzegania obowią-
zujących procedur, kształtowania zależności zarówno między poszczególnymi elementami 
organizacji, jak również między organizacją a uczestnikami otoczenia.

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele badań, które charakteryzuje ogromne 
zróżnicowanie analizowanych obszarów sprawności działania. I tak na przykład, uwaga zo-
stała poświęcona istotności systemów certyfikowania podmiotów, które czynią je bardziej 
wiarygodnymi, podnosząc tym samym ich pozycję konkurencyjną na rynku (Lo, Yeung, 
Cheng 2009; Zimon 2014). Ze względu na wspólne priorytety zarówno koncepcji zarządza-
nia jakością, jak i logistyki, powinno się zmierzać do ich łączenia i na tej podstawie budo-
wania sprawnego łańcucha dostaw (Zimon 2014). 

Niektórzy autorzy (Dev, Shankar i Debnath 2014; Nikfarjam, Rostamy-Malkhalifeh, 
Mamizadeh-Chatghayeh 2015; Liang i in. 2006), podejmują się oceny sprawności łańcucha 
dostaw przy pomocy analizy otoczenia danych − DEA (Data envelopment analysis), opiera-
jącej się na programowaniu liniowym. W związku z ogromnym wpływem zarządzania łań-
cuchem dostaw na sukces firmy, obserwowane są nieustanne poszukiwania narzędzi, które 
mogłyby wspomóc mierzenie skuteczności podejmowanych działań. 

Wśród analizowanych obszarów badawczych odnajdziemy również akcent stawiany na 
poprawę strategii alokacji zasobów i osiągnięcie pożądanego poziomu satysfakcji klienta 
(Nikfarjam, Rostamy-Malkhalifeh, Mamizadeh-Chatghayeh 2015, s. 141-150). Badaniu 
i ocenie skuteczności łańcucha dostaw, które pozwalają na maksymalizację wartości, re-
dukcję czasu, usprawnienie działań, kształtowanie relacji zwrócili uwagę D. Estampe,  
S. Lamouri, J.L. Paris i S. Brahim-Djelloul (2013, s. 247-258). W kontekście efektywności 
łańcucha dostaw, Ramanathan i Muyldermans (2010) oraz Diabat (2014) opisują algorytm 
hybrydowy dla zarządzania zapasami. Innym ze sposobów poprawienia ogólnej efektywno-

4  Partnerstwo należy tu rozumieć jako kształtowanie wzajemnych relacji i dążenie do realizacji wyznaczonych celów.
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ści łańcucha dostaw jest benchmarking, porównujący wyniki działalności firmy z innymi, 
działającymi w branży (Jabłoński 2011).

Konstatując − w sprawnym łańcuchu dostaw chodzi o zdolność i działania związane 
z dążeniem do usprawnienia i optymalizacji organizacji przepływu towarowego i informa-
cyjnego, z redukcją kosztów transportu, kosztów zarządzania, minimalizacją zapasów lub 
o podjęcie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia przejrzystości struktur logistycz-
nych i płynności procesu transformacji w przedsiębiorstwie. 

Aby zweryfikować, czy dane działanie cechuje sprawność, konieczna jest jego ocena ze 
względu na wcześniej przyjęte kryteria. Przedmiotowe pojęcie zatem należało by pojmować 
jako korzystanie z wszystkiego, co jest niezbędne i konieczne, aby zrealizować przyjęty cel, 
jednak zużywając jedynie te zasoby, których zastosowanie jest nieodzowne. 

Czynniki wpływające na sprawność przedsiębiorstw

Niewątpliwie współczesne przedsiębiorstwa, celem osiągnięcia sukcesu w coraz bardziej 
zmiennym i złożonym otoczeniu, powinny cechować się wysoką sprawnością. Nie jest moż-
liwe analizowanie działalności uwzględniając wyłącznie osiągane przychody i ponoszone 
koszty. Realizacja celów przedsiębiorstw to rezultat działań firmy w zakresie wykorzysta-
nia zasobów, przestrzegania procedur, kształtowania zależności zarówno między poszcze-
gólnymi elementami organizacji, jak również między organizacją a uczestnikami otoczenia 
(Mazurkiewicz 2011, s. 47).

Rozważając kwestię sprawności łańcucha dostaw konieczne jest odrzucenie podejścia 
traktującego podmiot ekonomiczny jako wyizolowany system, a uwzględnienie realizowa-
nych w nim procesów z perspektywy całego łańcucha dostaw. Zarządzanie procesami logi-
stycznymi odbywa się w warunkach permanentnej niepewności, co stwarza zapotrzebowa-
nie na informacje inicjujące przepływy, warunkujące ich sprawność oraz pozwalające na ich 
kompleksową analizę (Kauf, Tłuczak 2015, s. 39). 

A. Szymonik (2010, s. 193) jest zdania, że łańcuch dostaw to szybki i elastyczny system 
powiązany i kierowany przez mechanizm wyboru klientów, którego celem jest osiągnię-
cie najwyższego poziomu ich zadowolenia i zysków przedsiębiorstw tworzących łańcuch. 
Zatem poddając analizie sprawność łańcucha dostaw powinno się zastosować zróżnicowane 
kryteria i miary, umożliwiające dokonanie całościowej oceny. 

Preferencje i oczekiwania klientów w dobie społeczeństwa informacyjnego wyraźnie 
wzrastają, zmieniając dynamicznie warunki, w których funkcjonują podmioty ekonomiczne. 
Istotne jest zatem budowanie takiego łańcucha dostaw, w którym odbywają się przepływy 
rzeczy, informacji, własności intelektualnych i środków finansowych między wszystkimi 
jego uczestnikami. Wskazane przepływy powinny stwarzać warunki do natychmiastowej 
reakcji na zmienne oczekiwania klientów, generujące popyt (Kawa 2011).

Rywalizacja przedsiębiorstw w warunkach zmiennych źródeł przewagi konkurencyj-
nej wymaga natychmiastowego podejmowania decyzji, porzucenia głęboko zakorzenio-

handel_wew_6-2017.indd   186 2017-11-23   12:53:30



JUSTYNA MAJCHRZAK-LEPCZYK 187

nych przyzwyczajeń i zmiany założeń modelu biznesowego w kontekście ich nietrwało-
ści (Szymczak 2015; Jabłoński 2011). Najlepszym przykładem jest handel elektroniczny 
i zmiany, które na tym gruncie są odnotowywane. Niezwykle istotna w tym kanale sprze-
daży jest obsługa klienta, której ocena przez odbiorcę przekłada się na wielkość i częstotli-
wość dokonywanych przez niego zakupów. To niewątpliwie wpływa na wynik finansowy 
łańcucha dostaw i decyduje o zasadności jego rynkowego istnienia. Konkurencyjna oferta 
produktowa to już za mało, by zadowolić klienta. Można to zaobserwować między inny-
mi w branży odzieżowej, w której takie podmioty jak np. Zara z perfekcyjnym procesem 
wprowadzania na rynek nowości, Zalando między innymi z obsługą zwrotów czy Answear 
z dostawą tego samego dnia (same day delivery) zdecydowanie usprawniły łańcuch dostaw, 
w którym funkcjonują.

Istotność mechanizmu innowacji usprawniającego działanie przedsiębiorstw zaprezento-
wane zostało przez Zuo, Tian, Hua i Liu (2014). Autorzy wskazali czynniki, które przyczy-
niają się do innowacji technologicznych dostawców. Zrealizowane przez nich badania po-
zwoliły wyciągnąć wniosek, że długość kontraktu i relacje między dostawcą a sprzedawcą 
detalicznym wpływają na strategię innowacyjności technologii dostawcy.

Sprawność łańcuchów dostaw istotnie udrożnia przepływ informacji, polepszając tym 
samym komunikację. Wdrażane innowacje natomiast pozwalają nie tylko poprawić funk-
cjonowanie całego łańcucha dostaw, ale przede wszystkim spełnić oczekiwania klientów 
i podnieść stopień ich satysfakcji (Yoon, Lee, Schniederjans 2016).

Czynników związanych z zachowaniami konsumentów i ich oczekiwaniami nie sposób 
pominąć w dyskusji o łańcuchach dostaw, bowiem dostarczenie produktu do ostatecznego 
odbiorcy jest ich zasadniczym celem (Szymczak 2015). 

Rosnące tempo życia jest ściśle powiązane z technicyzacją i technologizacją. Życie staje 
w obliczu digitalizacji, a realny świat konsumentów przenika świat wirtualny. Elementem 
tego drugiego są oczywiście elektroniczne kanały sprzedaży, rewolucjonizujące zarządzanie 
łańcuchami dostaw. To jedynie wybrane przykłady innowacji, które dynamizują rynek i ofe-
rują obsługę klienta na najwyższym poziomie. 

Poza samymi korzyściami wynikającymi ze sprawności funkcjonowania łańcuchów do-
staw, nie sposób nie wspomnieć o mogących mieć miejsce ograniczeniach. Mimo poten-
cjalnej wartości technologii informacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw, nie zawsze 
są one przyjmowane zgodnie z oczekiwaniami. Problemy dotyczące koordynacji i mecha-
nizmów motywacyjnych występujących na przykład między producentem a sprzedawcą, 
celem wspólnego inwestowania w nową technologię, zwiększającą sprawność i bezpieczeń-
stwo łańcucha dostaw zostały zaprezentowane przez Lo, Yeung i Cheng (2009). Zjawisko 
to niewątpliwie nie wpływa korzystnie na sprawność łańcuchów dostaw, a wręcz ją wyha-
mowuje. Brak zaufania, niedostrzeganie potrzeby zmian, ograniczone fundusze, niechęć, 
niewiedza i wiele innych czynników może w istotny sposób ograniczać sprawność funkcjo-
nowania wielu organizacji.
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Podsumowanie

W literaturze przedmiotu można odnaleźć różne sposoby podejścia do istoty sprawno-
ści, sposobu jej wyrażania i mierzenia, na podstawie różnych kryteriów oraz uwzględnianie 
niekiedy odmiennych punktów jej widzenia5. Tym samym nie ma możliwości zbudowania 
jednego, uniwersalnego miernika sprawności.

Analizując dostępne treści odnosi się wrażenie, że najczęściej pojęcia „efektywność” 
i „sprawność” są traktowane jako synonimy. 

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw można zatem uznać za sprawne, jeżeli osiągane są 
wyznaczone cele, będące pochodną potrzeb otoczenia i oczekiwań podmiotów ten łańcuch 
konfigurujących. To, w jaki sposób przebiegają procesy logistyczne w łańcuchu dostaw, 
jakie są stosowane techniki sterowania procesami logistycznymi czy też przy pomocy jakich 
środków realizowane są procesy logistyczne, istotnie determinuje sprawność funkcjonowa-
nia podmiotów ekonomicznych, bądź też niewłaściwie stosowane ją ogranicza.

Wyzwanie w postaci badania sprawności łańcuchów dostaw jest inspirowane obserwacją 
efektów ich funkcjonowania, które niekiedy są spektakularne. Wzrastająca rola profesjo-
nalnej obsługi coraz bardziej świadomego klienta jest niezwykle istotna. Zatem widać wy-
raźnie jak kooperujące ze sobą w ramach łańcucha dostaw podmioty dodają wartości, a nie 
jedynie sprowadzają swoją rolę do dostarczania produktów na rynek w sensie fizycznym. 
Realizowane przez podmioty rynkowe modele biznesu oparte na omnichannel odpowia-
dają niewątpliwie na rosnące potrzeby, dokonujących zakupów zarówno w modelu ROPO 
(Research on-line Purchase off-line), jak i odwróconego ROPO, czyli sytuacji, w któ-
rej konsument dokonuje rozeznania w sklepie stacjonarnym, a następnie kupuje on-line. 
Współczesne oczekiwania wzmagają potrzebę interaktywności, szybkości i prostoty dotar-
cia do informacji, wiedzy o dostępnych w ofercie produktach (także z urządzeń mobilnych) 
oraz ceniących szybką dostawę lub też możliwość odbioru w punkcie stacjonarnym zamó-
wienia założonego w drodze z pracy do domu.

Zaprezentowany przegląd dorobku literaturowego dotyczącego sprawności łańcuchów 
dostaw pozwolił na wskazanie luki polegającej na braku jednoznaczności zdefiniowania 
przedmiotowego pojęcia, a zwłaszcza w literaturze polskiej występującego chaosu i częstej 
nadinterpretacji sprawności. Dodatkowo obserwowana jest duża umowność związana z wy-
borem metod i zakresu jej pomiaru. 

W artykule poruszono oczywiście wybrane zagadnienia związane ze sprawnością funk-
cjonowania łańcuchów dostaw, co nie wyczerpuje tematu.
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Supply Chain Performance. Literature Review

Summary

This article is of the review nature and addresses the question of how to define 
supply chain performance. Studies of the subject literature indicate a wide spectrum 
of understanding and interpretation of the concept and, at the same time, its multidi-
mensional nature. Chaos, erroneous language translations, and sometimes inadvert-
ent theses in some publications were a contribution to the creation of the article. The 
main subject of the analysis was Polish and foreign literature of the subject.

There is no agreement as to the concept of “performance”, so there is a need 
for a synthetic definition of it. The aim of the article is to propose such an approach 
to performance that will be relevant to the functioning of the actors in the supply 
chains. Undoubtedly, performance should be sensitive to the evolving market, so it 
is necessary to focus on results, which are low-cost, high-quality products, and pro-
fessional customer service measured by their satisfaction. Moreover, the financial 
result of the company, which determines the effectiveness of measures, is extremely 
important. It is essential to analyse the key factors that determine the consumers’ 
preferences which significantly affect the functioning of enterprises. However, suc-
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cess in dealing with the market challenges by economic operators cannot be solely 
dependent on the possession of attributes.

Key words: performance, efficacy, customer, supply chain, business, success.

JEL codes: L81, M21

Четкость действия цепей поставок – обзор литературы

Резюме

Статья имеет обзорный характер и касается попытки ответить на вопрос, 
как следует определять четкость действия цепи поставок. Изучение летерату-
ры предмета указывает широкий спектр понимания и толкования предметного 
понятия, а заодно его многомерность. Хаос, ложные переводы с иностранных 
языков, а иногда взаимоисключающиеся тезисы в некоторых публикациях 
представляли собой повод для подготовки настоящей статьи. Основным пред-
метом анализов была польская и зарубежная литература по предмету.

Нет согласия в отношении понимания термина «четкость действия», пото-
му существует необходимость в его синтетическом определении. Цель статьи 
– предложить какое выражение четкости действия, которое будет соответству-
ющим по отношению к функционированию субъектов в цепи поставок. Чет-
кость действия должна характеризоваться чувствительностью к эволюирую-
щему рынку, следовательно, необходима ориентация на результаты, которые 
сводятся к предложению высококачественных продуктов и к профессиональ-
ному обслуживанию клиента, измеряемому его удовлетворенностью. Кроме 
того, необыкновенно существенным является финансовый результат пред-
приятия, решающий вопрос эффективности мер. Необходимым становится 
анализ основных факторов, предопределяющих предпочтения потребителей, 
которые существенным образом обусловливают функционирование предпри-
ятий. Тем не менее успех в совладении экономических субъектов с рыночны-
ми вызовами не может ставиться в зависимость исключительно от обладания 
атрибутами четкости действия. 

Ключевые слова: четкость действия, эффективность, клиент, цепь поставок, 
предприятие, успех.
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