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Streszczenie: Działalność łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych w dzisiejszych realiach 5 

narażona jest na liczne zakłócenia, wynikające z funkcjonowania w turbulentnym otoczeniu 6 

pełnym nieprzewidzianych zjawisk o charakterze negatywnym, a także ze sposobu 7 

zarządzania samymi łańcuchami dostaw. Ta podatność na zakłócenia określana jest mianem 8 

wrażliwości łańcucha dostaw, której poziom możliwy jest do zmierzenia. Niniejszy artykuł 9 

ma na celu wskazanie sposobu prowadzenia oceny poziomu wrażliwości łańcuchów dostaw 10 

oraz prezentację badań prowadzących do określenia tegoż poziomu w przypadku pięciu 11 

przykładowych łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych. Ponadto, w artykule zaprezentowano 12 

zestaw trzynastu zdolności stanowiących odpowiedź łańcuchów dostaw na nadmierną 13 

wrażliwość. Nazwano je zdolnościami wzmacniającymi odporność łańcucha dostaw. Poziom 14 

tych zdolności jest również możliwy do zbadania, a niniejszy artykuł opisuje jeden ze 15 

sposobów do tego prowadzący. W artykule przeprowadzono procedurę oceny trzynastu 16 

zdolności do kształtowania odporności dla pięciu przykładowych łańcuchów dostaw 17 

wyrobów hutniczych. Wnioski z przeprowadzonych analiz wrażliwości oraz odporności 18 

stanowi konstrukcja mapy odporności oraz tabeli podsumowującej warianty wzmacniania 19 

odporności pięciu rozpatrywanych w niniejszym artykule łańcuchów dostaw wyrobów 20 

hutniczych. 21 

Słowa kluczowe: wrażliwość łańcucha dostaw, odporność łańcucha dostaw, wyroby hutnicze. 22 

THE LEVEL OF SUPPLY CHAINS' VULNERABILITY AND ABILITIES 23 

STRENGTHENING THEIR RESILIENCE 24 

Abstract: The activity of steel products' supply chains in today's realities is exposed to 25 

numerous disruptions resulting from operating in a turbulent environment full of unforeseen 26 

negative phenomena, as well as from the way of managing the supply chains themselves. This 27 

susceptibility to disruptions is called the vulnerability of the supply chain, the level of which 28 

is measurable. This article aims to show how to assess the level of supply chains' vulnerability 29 

and to present the research leading to the determination of vulnerability level for five example 30 

supply chains of steel products. In addition, the article presents a set of thirteen capabilities 31 

that respond to supply chains for excessive vulnerability. They were called capacities that 32 
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strengthen the resilience of the supply chain. The level of these abilities is also possible to 1 

investigate, and this article describes one of the ways to achieve it. In the article, a procedure 2 

was carried out to assess the thirteen abilities to shape resilience for five exemplary steel 3 

products' supply chains. Conclusions from conducted sensitivity and resilience analyzes are 4 

the construction of the resilience map and a table summarizing the options for strengthening 5 

resilience for five steel products' supply chains considered in this article. 6 

Keywords: supply chain's vulnerability, supply chain's resilience, steel products. 7 

1. Wprowadzenie  8 

W dzisiejszym, pełnym trudnych do przewidzenia zjawisk, świecie niezwykle istotne 9 

zagadnienie stanowi problematyka wrażliwości struktur gospodarczych. Niniejszy artykuł ma 10 

na celu wskazanie stopnia wrażliwości kilku wyodrębnionych łańcuchów dostaw. Wrażliwość 11 

łańcucha dostaw to innymi słowy podatność na poważne zaburzenia wynikające z ryzyka  12 

w ramach łańcucha dostaw, a także na poważne zagrożenia zewnętrzne w stosunku do 13 

łańcucha dostaw (Peck, 2010). Stopień wrażliwości informuje zatem, jak bardzo dany łańcuch 14 

dostaw narażony jest na wpływ zjawisk potencjalnie zaburzających jego funkcjonowanie. 15 

Swoistą odpowiedzią na tę wrażliwość stanowią działania wzmacniające odporność 16 

rozpatrywanych łańcuchów dostaw. Nauki o zarządzaniu przyswoiły pojęcie odporności 17 

czerpiąc z dorobku wielu innych dziedzin nauki. Jego źródeł należy doszukiwać się  18 

w materiałoznawstwie, gdzie termin ów oznacza "zdolność materiału do odzyskiwania 19 

oryginalnego kształtu, utraconego w wyniku deformacji" (Avallone, Baumeister, Sadeqh, 20 

2007). Po przeniesieniu pojęcia odporności na grunt logistyki, a szczególnie zarządzania 21 

łańcuchem dostaw, można stwierdzić, że odporność łańcucha dostaw to jego zdolność do 22 

przetrwania, dostosowywania się i rozwoju w obliczu burzliwej zmiany (Petit, Fiksel, 23 

Croxton, 2010), czy też zdolność do reagowania na negatywne skutki spowodowane przez 24 

zakłócenia w celu utrzymania celów łańcucha dostaw (Barroso, Machado, Machado, 2011). 25 

Wysoki poziom wrażliwości rozpatrywanego łańcucha dostaw przy jednoczesnym 26 

zaniedbywaniu kształtowania odporności prowadzić może do przerwania ciągłości 27 

realizowania podstawowych procesów łańcucha dostaw, a co za tym idzie do nierealizowania 28 

założonych celów, a w mniej drastycznych przypadkach do realizowania ich w mniejszym 29 

zakresie. Zasadne wydaje się zatem poszukiwanie działań, mających na celu budowanie 30 

odporności łańcucha dostaw. Zasadność ta zyskuje na znaczeniu w świetle stwierdzenia,  31 

iż odporność to jeden z kluczowych elementów wpływających na konkurencyjność łańcucha 32 

dostaw (Li, Wong, Shang, Yang, 2017). 33 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań zmierzających do ustalenia 34 

poziomu wrażliwości pięciu łańcuchów dostaw działających w obszarze branży obrotu 35 

wyrobami hutniczymi. Ponadto, w artykule przeanalizowano sposoby kształtowania 36 
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odporności tychże łańcuchów dostaw, przedsiębrane przez ich koordynatorów. 1 

Podsumowanie rozważań w zakresie wrażliwości oraz odporności analizowanych struktur 2 

zaprezentowano w formie mapy wrażliwości/odporności informującej o stopniu 3 

zbalansowania nasilenia działań zmierzających do wzrostu odporności względem wrażliwości 4 

każdego z łańcuchów dostaw.  5 

2. Poziom wrażliwości wybranych łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych 6 

Analiza poziomu wrażliwości łańcuchów dostaw będącymi podmiotami niniejszego 7 

artykułu przeprowadzona została w oparciu o narzędzie Supply Chain Resilience 8 

Management and Assessment (Petit, 2010). Pięciu przedstawicielom koordynatorów1 każdego 9 

z rozpatrywanych łańcuchów dostaw przedstawiono 37 stwierdzeń dotyczących siedmiu 10 

obszarów (nazywanych dalej "punktami wrażliwości"). Respondenci określali stopień 11 

zgodności z zaprezentowanymi im stwierdzeniami w pięciostopniowej skali Likerta  12 

(1 –zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 – mam wątpliwości, 4 – zgadzam 13 

się, 5 – zdecydowanie się zgadzam). Respondenci określili również istotność każdego  14 

z siedmiu punktów wrażliwości, co umożliwiło zaprezentowanie oceny poszczególnych 15 

punktów z uwzględnieniem ich istotności w opinii respondentów. Poniżej zaprezentowana 16 

analiza, ma na celu wskazanie poziomu wrażliwości każdego z pięciu rozpatrywanych 17 

łańcuchów dostaw. W niniejszej części artykułu, zaprezentowano trzy wykresy dotyczące 18 

kolejno: oceny poszczególnych punktów wrażliwości, istotności poszczególnych punktów 19 

wrażliwości oraz oceny punktów wrażliwości z uwzględnieniem ich istotności. Dane 20 

zaprezentowane na wykresach, przedstawiono również w formie tabel. Punkty wrażliwości 21 

zostały scharakteryzowane w tabeli 1. 22 

Tabela 1. 23 
Punkty wrażliwości łańcucha dostaw 24 

Punkt wrażliwości Definicja 

W1 – Zmienność otoczenia (burzliwość) 
Otoczenie narażone na częste zmiany czynników zewnętrznych 

poza kontrolą przedsiębiorstwa 

W2 – Celowe zagrożenia 
Zamierzone ataki mające na celu zakłócenie działania lub 

spowodowanie szkód ludzkich, materiałowych i finansowych 

W3 – Presja zewnętrzna 
Występowanie napięć zewnętrznych powodujących bariery 

biznesowe 

W4 – Ograniczenia dla zasobów 
Ograniczenia wynikające z braku dostępności zasobów do 

produkcji i dystrybucji 

W5 – Wrażliwość procesów 
Znaczenie ścisłego kontrolowania warunków realizacji procesów 

i stosowanych materiałów 

  25 

                                                 
1 Koordynator – podmiot wyodrębniony i upoważniony do koordynowania działań dotyczących łańcucha dostaw 

(Kampstra, Ashayeri, Gattoma, 2016). 
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cd. tabeli 1. 1 
W6 – Zależność od partnerów Stopień zależności od zewnętrznych partnerów 

W7 – Zakłócenia ze strony 

dostawców/klientów 

Podatność dostawców i odbiorców na siły zewnętrzne lub 

zakłócenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Petit, Fiksel, Croxton, 2010, pp. 1-21. 2 

2.1. Oceny punktów wrażliwości 3 

Każdy z siedmiu rozpatrywanych punktów wrażliwości został oceniony z wykorzystaniem 4 

formularza badania metodą SCRAM przez pięciu przedstawicieli koordynatora każdego  5 

z łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych. Tabela 2 przedstawia oceny poszczególnych 6 

punktów wrażliwości przyporządkowane do pięciu łańcuchów dostaw. Ocena "5" świadczy  7 

o najwyższym poziomie wrażliwości i stanowi ocenę negatywną, należy zatem dążyć do jak 8 

najniższej punktowej oceny danego punktu wrażliwości. 9 

Tabela 2. 10 
Oceny punktów wrażliwości łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych 11 

ŁD 
Zmienność 

otoczenia 

Celowe 

zagrożenia 

Presja 

zewnętrzna 

Ograniczenia 

zasobów 

Wrażliwość 

procesów 

Zależność od 

partnerów 

Zakłócenia 

ze strony 

partnerów 

1 4,00 2,83 3,00 3,50 3,00 3,40 2,50 

2 3,00 1,67 2,50 4,33 3,17 2,20 2,50 

3 2,67 2,50 2,83 2,50 2,67 3,80 2,00 

4 3,00 1,67 2,83 2,67 3,50 4,20 2,00 

5 4,00 2,50 3,33 3,67 3,33 4,40 2,50 

Średnia 3,33 2,23 2,90 3,33 3,13 3,60 2,30 

Źródło: opracowanie własne. 12 

Analiza tabeli 2 wskazuje, iż (bez uwzględniania istotności punktów wrażliwości), 13 

najbardziej negatywny wpływ na wrażliwość łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych ma 14 

zależność od partnerów (średnia ocena 3,60), Na uwagę zasługuje również wysoka 15 

(negatywna) ocena zmienności otoczenia oraz ograniczeń zasobów. Najmniej negatywnie 16 

ocenione zostały punkty wrażliwości takie, jak intencjonalne zagrożenia oraz zakłócenia ze 17 

strony dostawców/klientów. 18 

2.2. Ocena punktów wrażliwości z uwzględnieniem istotności 19 

W następnym kroku procedury badawczej, respondenci przyporządkowywali każdemu  20 

z siedmiu punktów wrażliwości istotność w skali od 1 do 5 w sposób następujący: 21 

 1 – marginalne znaczenie, 22 

 2 – niskie znaczenie, 23 

 3 – średnie znaczenie, 24 

 4 – wysokie znaczenie, 25 

 5 – krytyczne znaczenie. 26 

Wyniki analizy odpowiedzi respondentów, zostały przedstawione w tabeli 3. 27 

  28 
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Tabela 3. 1 
Istotności punktów wrażliwości łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych 2 

Punkt wrażliwości/łańcuch 

dostaw 
ŁD 1 ŁD 2 ŁD 3 ŁD 4 ŁD 5 Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Zmienność otoczenia 3 2 2 2 3 2,4 0,55 

"Celowe zagrożenia" 5 2 3 2 2 2,8 1,30 

Presja zewnętrzna 3 3 4 3 4 3,4 0,55 

Ograniczenia zasobów 5 4 3 4 5 4,2 0,84 

Wrażliwość procesów 4 4 3 2 4 3,4 0,89 

Zależność od partnerów 4 4 3 4 4 3,8 0,45 

Zakłócenia ze strony 

dostawców/klientów 
5 5 5 5 5 5 0 

Źródło: opracowanie własne. 3 

Jako punkt wrażliwości o najwyższym poziomie istotności, postrzegane są zakłócenia 4 

przenoszone od dostawców oraz klientów (ocenione maksymalnie w przypadku wszystkich 5 

łańcuchów dostaw). Na uwagę zasługuje również wysoka ocena istotności ograniczeń 6 

zasobów (średnia ocena 4,2) oraz zależności od partnerów (średnia ocena 3,8). Jako punkty  7 

o najniższym poziomie istotności określono zmienność otoczenia (średnia ocena 2,4) oraz 8 

celowe zagrożenia przedsiębrane przez wrogie podmioty (średnia ocena 2,8). 9 

Oceny punktów wrażliwości zaprezentowane w punkcie 2.1 niniejszego artykułu,  10 

po uwzględnieniu istotności poszczególnych punktów wrażliwości zaprezentowanych  11 

w punkcie niniejszym, przybrały formę oceny z uwzględnieniem istotności. Ocenę każdego  12 

z punktów wrażliwości z uwzględnieniem istotności obliczono zgodnie ze wzorem (1): 13 

𝑷𝑾 (𝒛 𝒊𝒔𝒕𝒐𝒕𝒏𝒐ś𝒄𝒊ą) =  
𝑶𝑷𝑾 𝒙 𝑰𝒔𝒕𝑷𝑾 

∑ 𝑰𝒔𝒕𝑷𝑾
 14 

gdzie: 15 

PW (z istotnością) – ocena punktu wrażliwości z uwzględnieniem istotności, 16 

OPW – ocena punktu wrażliwości, 17 

IstPW – istotność punktu wrażliwości. 18 

 19 

Oceny poszczególnych punktów wrażliwości z uwzględnieniem ich istotności zaprezento-20 

wano w tabeli 4. 21 

Tabela 4. 22 
Oceny punktów wrażliwości łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych z uwzględnieniem ich 23 

istotności 24 

Punkt wrażliwości/ 

łańcuch dostaw 
ŁD 1 ŁD 2 ŁD 3 ŁD 4 ŁD 5 Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Zmienność otoczenia 0,41 0,25 0,23 0,27 0,44 0,32 0,1 

"Celowe zagrożenia" 0,49 0,14 0,33 0,15 0,19 0,26 0,15 

Presja zewnętrzna 0,31 0,31 0,49 0,39 0,49 0,4 0,09 

Ograniczenia zasobów 0,6 0,72 0,33 0,48 0,68 0,56 0,16 

Wrażliwość procesów 0,41 0,53 0,35 0,32 0,49 0,42 0,09 

Zależność od partnerów 0,47 0,37 0,5 0,76 0,65 0,55 0,16 

Zakłócenia ze strony 

dostawców/klientów 
0,43 0,52 0,43 0,45 0,46 0,46 0,04 

Źródło: opracowanie własne. 25 

(1) 
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Oceny zaprezentowane na rysunku 3 oraz w tabeli 4 umożliwiły wskazanie końcowych 1 

ocen wrażliwości wszystkich rozpatrywanych łańcuchów dostaw. Oceny te obliczono zgodnie 2 

ze wzorem (2): 3 

𝑾𝑹 =  
∑ 𝑷𝑾𝒊

𝟕
𝒊=𝟏  ∗ 𝒁𝒏𝑷𝑾𝒊

∑ 𝒁𝒏𝑷𝑾𝒊
𝟕
𝒊=𝟏

 4 

gdzie: 5 

PWi – ocena punktowa i-tego punktu wrażliwości, 6 

ZnPWi – ocena poziomu istotności i-tego punktu wrażliwości. 7 

 8 

Końcowe oceny wrażliwości pięciu rozpatrywanych łańcuchów dostaw wyrobów 9 

hutniczych zaprezentowano w tabeli 5. 10 

Tabela 5. 11 
Ocena wrażliwości łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych 12 

Łańcuch dostaw Końcowa ocena wrażliwości 

Łańcuch dostaw nr 1 3,13 

Łańcuch dostaw nr 2 2,84 

Łańcuch dostaw nr 3 2,66 

Łańcuch dostaw nr 4 2,83 

Łańcuch dostaw nr 5 3,41 

Źródło: opracowanie własne. 13 

Najwyższą końcową ocenę wrażliwości (najbardziej negatywną) spośród przeanalizo-14 

wanych łańcuchów dostaw uzyskał łańcuch dostaw nr 5, którego koordynatorem jest 15 

przedsiębiorstwo produkcyjne, natomiast najniższą (najbardziej korzystną) – łańcuch dostaw 16 

nr 3, którego koordynatorem jest hurtownia. Wysoka ocena wrażliwości towarzyszy również 17 

łańcuchowi dostaw nr 1, którego koordynatorem jest centrum serwisowe stali konstrukcyjnej, 18 

które zazwyczaj jest ogniwem dostarczającym produkt bezpośrednio do klienta, co stanowi 19 

pewien punkt wspólny z łańcuchem nr 5, którego koordynator również zazwyczaj dostarcza 20 

produkt bezpośrednio do klienta finalnego.  21 

Określenie poziomu wrażliwości łańcucha dostaw powinno stanowić punkt wyjścia dla 22 

konstruowania zestawu działań stanowiących odpowiedź na tę wrażliwość. Innymi słowy, 23 

stanowi ono bodziec do odpowiedniego kształtowania zdolności rozpatrywanego łańcucha 24 

dostaw prowadzących do wzrostu jego odporności. Sposób budowania odporności pięciu 25 

przykładowych łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych zaprezentowano w punkcie 3 26 

niniejszego artykułu. 27 

3. Zdolności łańcuchów dostaw wzmacniające ich odporność  28 

Wysoki poziom wrażliwości łańcuchów dostaw stanowi bodziec do podejmowania 29 

działań mających na celu wzmacnianie ich odporności. Petit tworząc narzędzie SCRAM, 30 

(2) 
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zdefiniował trzynaście zdolności łańcuchów dostaw, które wpływają na budowanie oraz 1 

wzmacnianie odporności (Petit, 2008). Zdolności te zaprezentowano w tabeli 6. 2 

Tabela 6. 3 
Zdolności łańcuchów dostaw do kształtowania odporności 4 

 Zdolność Definicja 

Z1 Elastyczność zaopatrzenia Zdolność do szybkiej zmiany źródeł dostaw 

Z2 
Elastyczność realizowania 

zamówień 

Zdolność do szybkiej zmiany środków transportu lub innych 

czynników związanych z realizowaniem zamówień 

Z3 
Dostępność środków 

produkcji 
Dostępność środków do zapewnienia stałego poziomu produkcji 

Z4 Efektywność 
Zdolność do wytwarzania z minimalnym poziomem wymaganych 

zasobów 

Z5 Widoczność (świadomość) Znajomość stanu aktywów operacyjnych i środowiska 

Z6 Adaptacyjność 
Zdolność do modyfikowania operacji w odpowiedzi na zagrożenia  

i szanse 

Z7 Przewidywanie Zdolność dostrzegania potencjalnych przyszłych zdarzeń 

Z8 Odnawialność Zdolność do szybkiego do stanu normalnego po zaistnieniu zakłócenia 

Z9 Rozproszenie Szeroka dystrybucja lub decentralizacja aktywów 

Z10 Współpraca 
Zdolność do efektywnej pracy z podmiotami zewnętrznymi dla 

wspólnych korzyści 

Z11 Organizacja Struktury organizacyjne, polityki, umiejętności, kultura organizacyjna 

Z12 Pozycja rynkowa Status przedsiębiorstwa na rynku 

Z13 Pozycja finansowa Zdolność do absorbowania wahań w przepływach pieniężnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Petit, Fiksel, Croxton, 2010, pp. 1-21. 5 

Stosując podobne podejście, jak w przypadku punktów wrażliwości, pięciu przedstawi-6 

cielom koordynatorów każdego z rozpatrywanych łańcuchów dostaw przedstawiono  7 

61 stwierdzeń dotyczących trzynastu obszarów (nazywanych dalej "zdolnościami"). 8 

Respondenci określali stopień zgodności z zaprezentowanymi im stwierdzeniami  9 

w pięciostopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się,  10 

3 – mam wątpliwości, 4 – zgadzam się, 5 – zdecydowanie się zgadzam). Respondenci 11 

określili również istotność każdej z trzynastu zdolności, co umożliwiło zaprezentowanie 12 

oceny poszczególnych zdolności z uwzględnieniem ich istotności. Poniżej zaprezentowana 13 

analiza, ma na celu wskazanie poziomu odporności każdego z pięciu rozpatrywanych 14 

łańcuchów dostaw. W niniejszej części artykułu, zaprezentowano trzy tabele dotyczące 15 

kolejno: oceny poszczególnych zdolności, ich istotności oraz oceny zdolności z uwzglę-16 

dnieniem istotności.  17 

3.1. Oceny zdolności łańcuchów dostaw 18 

Każda z trzynastu rozpatrywanych zdolności łańcucha dostaw została oceniona  19 

z wykorzystaniem formularza badania metodą SCRAM przez pięciu przedstawicieli 20 

koordynatora każdego z łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych. Tabela 7 przedstawia oceny 21 

poszczególnych zdolności przyporządkowane do pięciu łańcuchów dostaw. Ocena "5" 22 

świadczy o najwyższym poziomie odporności i stanowi ocenę pozytywną, należy zatem 23 

dążyć do jak najwyższej punktowej oceny danej zdolności. 24 
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Tabela 7. 1 
Oceny zdolności łańcuchów dostaw do kształtowania odporności 2 

Zdolność/łańcuch dostaw ŁD 1 ŁD 2 ŁD 3 ŁD 4 ŁD 5 Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Elastyczność zaopatrzenia 3,8 2,4 4 4,8 4 3,8 0,87 

Elastyczność realizowania 

zamówień 
3,6 2,4 3,4 3,4 3,4 3,24 0,48 

Dostępność środków 

produkcji 
3 2 3 2 4 2,8 0,84 

Efektywność 2,8 2,6 3,2 3,4 3,6 3,12 0,41 

Widoczność (świadomość) 3,75 1,75 2,75 3 5 3,25 1,21 

Adaptacyjność 3,2 2 2,4 3,6 4,2 3,28 0,81 

Przewidywanie 3 2,2 3,2 2 4,4 2,96 0,95 

Odnawialność 3,5 2,25 3,25 3 4,25 3,25 0,73 

Rozproszenie 3,2 2,4 3,2 4,4 4 3,44 0,78 

Współpraca 2,6 2 2,6 3,2 3,6 2,8 0,62 

Organizacja 3,33 2,67 3,17 4 4,5 3,53 0,72 

Pozycja rynkowa 3,33 2,67 3,5 3 5 3,5 0,9 

Pozycja finansowa 2,75 2,5 3,75 2,5 4 3,1 0,72 

Średnia 3,2 2,29 3,15 3,19 4,16 
  

Odchylenie standardowe 0,36 0,29 0,41 0,77 0,49 
  

Źródło: opracowanie własne. 3 

Analiza tabeli 7 wskazuje, że reprezentanci łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych 4 

przywiązują stosunkowo dużą wagę do elastyczności zaopatrzenia (ocena 3,80), jednak 5 

wysokie odchylenie standardowe wskazuje na sporą rozbieżność w opiniach przedstawicieli 6 

łańcuchów dostaw (odchylenie spowodowane jest głównie niską oceną elastyczności 7 

zaopatrzenia z perspektywy łańcucha dostaw nr 2, a to z kolei wynika z niewielkich 8 

rozmiarów tegoż łańcucha dostaw oraz rzadkiego stosowania outsourcingu operacji 9 

produkcyjnych na zewnątrz). Na szczególną uwagę zasługuje również niska ocena 10 

dostępności środków produkcji oraz współpracy. Świadczy to o zaniedbywaniu tychże 11 

zdolności przez analizowane łańcuchy dostaw. Właściwie jedynie łańcuch dostaw, którego 12 

koordynatorem jest przedsiębiorstwo produkcyjne z branży motoryzacyjnej osiąga wysoki 13 

wynik w tych kategoriach. 14 

3.2. Ocena zdolności łańcuchów dostaw z uwzględnieniem ich istotności 15 

Następny krok procedury badawczej polegał na przyporządkowaniu każdej z trzynastu 16 

zdolności łańcucha dostaw istotności w pięciostopniowej skali Likerta w sposób następujący: 17 

 1 – marginalne znaczenie, 18 

 2 – niskie znaczenie, 19 

 3 – średnie znaczenie, 20 

 4 – wysokie znaczenie, 21 

 5 – krytyczne znaczenie. 22 

Wyniki analizy odpowiedzi respondentów, zostały przedstawione w tabeli 8. 23 

  24 
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Tabela 8. 1 
Istotności zdolności łańcuchów dostaw do kształtowania odporności 2 

Zdolność/łańcuch dostaw ŁD 1 ŁD 2 ŁD 3 ŁD 4 ŁD 5 Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Elastyczność zaopatrzenia 5 4 5 4 4 4,4 0,55 

Elastyczność realizowania 

zamówień 
4 4 5 4 5 4,4 0,55 

Dostępność środków produkcji 4 5 5 4 4 4,4 0,55 

Efektywność 4 5 5 4 4 4,4 0,55 

Widoczność/świadomość 3 3 2 3 4 3,0 0,71 

Adaptacyjność 3 2 4 2 4 3,2 1,30 

Przewidywanie 3 2 3 3 4 3,0 0,71 

Odnawialność 2 3 4 3 4 3,2 0,84 

Rozproszenie 3 1 2 2 4 2,4 1,14 

Współpraca 4 4 5 4 4 4,2 0,45 

Organizacja 3 4 3 4 5 3,8 0,84 

Pozycja rynkowa 4 3 4 4 5 4,0 0,71 

Pozycja finansowa 3 2 4 2 3 2,8 0,84 

Źródło: opracowanie własne. 3 

Jako zdolność o najwyższym poziomie istotności, respondenci określili cztery zdolności 4 

(średnia ocena istotności – 4,4): elastyczność zaopatrzenia, elastyczność realizowania 5 

zamówień, dostępność środków produkcji oraz efektywność. Istotności zaprezentowane  6 

w tabeli 8 oraz punktowe oceny każdej ze zdolności umożliwiły konstrukcję tabeli 9 7 

prezentującej oceny zdolności pięciu łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych do 8 

kształtowania odporności z uwzględnieniem ich istotności. 9 

Tabela 8. 10 
Istotności zdolności łańcuchów dostaw do kształtowania odporności 11 

Zdolność/łańcuch 

dostaw 
ŁD nr 1 ŁD nr 2 ŁD nr 3 ŁD nr 4 ŁD nr 5 Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Elastyczność 

zaopatrzenia 
0,42 0,23 0,39 0,45 0,29 0,36 0,09 

Elastyczność 

realizowania 

zamówień 

0,32 0,23 0,33 0,31 0,31 0,3 0,04 

Dostępność 

środków produkcji 
0,27 0,24 0,29 0,19 0,29 0,26 0,04 

Efektywność 0,25 0,31 0,25 0,32 0,33 0,29 0,04 

Widoczność 

(świadomość) 
0,25 0,13 0,11 0,21 0,36 0,21 0,1 

Adaptacyjność 0,21 0,1 0,33 0,17 0,31 0,22 0,1 

Przewidywanie 0,2 0,1 0,19 0,14 0,32 0,19 0,08 

Odnawialność 0,16 0,16 0,25 0,21 0,31 0,22 0,07 

Rozproszenie 0,07 0,02 0,04 0,05 0,07 0,05 0,02 

Współpraca 0,23 0,19 0,25 0,3 0,26 0,25 0,04 

Organizacja 0,22 0,25 0,19 0,37 0,41 0,29 0,1 

Pozycja rynkowa 0,3 0,19 0,27 0,28 0,45 0,3 0,1 

Pozycja finansowa 0,18 0,12 0,29 0,12 0,22 0,19 0,07 

Suma – końcowa 

ocena odporności 
3,08 2,27 3,2 3,1 3,93 3,12 0,59 

Źródło: opracowanie własne. 12 
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Najwyższą końcową ocenę zdolności do kształtowania odporności spośród przeanalizo-1 

wanych łańcuchów dostaw uzyskał łańcuch dostaw nr 5, którego koordynatorem jest 2 

przedsiębiorstwo produkcyjne z branży motoryzacyjnej (3,93), natomiast najniższą – łańcuch 3 

dostaw nr 2, którego koordynatorem jest centrum serwisowe stali nierdzewnej (2,27). Jeśli 4 

chodzi o wysokość oceny z uwzględnieniem istotności dla wszystkich analizowanych 5 

łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych, najwyższe oceny uzyskały zdolności takie jak: 6 

„elastyczność zaopatrzenia” (0,36), „elastyczność realizowania zamówień” (0,30), czy 7 

„pozycja rynkowa” (0,30). 8 

4. Wnioski 9 

Podsumowanie niniejszego artykułu stanowi konstrukcja mapy odporności, mającej na 10 

celu wskazanie stopnia zbalansowania działań przedsiębranych przez koordynatorów 11 

łańcuchów dostaw (zmierzających do wzmocnienia odporności łańcucha dostaw) względem 12 

zaobserwowanego poziomu wrażliwości. Łącząc etap analizy wrażliwości poszczególnych 13 

łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych oraz analizę zarządzania odpornością w oparciu  14 

o zdolności można zatem przedstawić mapę odporności, którą zaprezentowano na rysunku 1. 15 

Mapa ta wskazuje, czy przedsiębrane działania na rzecz wzrostu odporności nie są nazbyt 16 

rozbudowane w obliczu niskiej wrażliwości łańcucha dostaw oraz, czy nie są zbyt mało 17 

zaawansowane w sytuacji, gdy wrażliwość została określona jako wysoka (ocena negatywna). 18 

 19 

Rysunek 1. Mapa odporności rozpatrywanych łańcuchów dostaw wyrobów hutniczych.  20 
Źródło: opracowanie własne. 21 
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Analiza mapy odporności (rys. 1) prowadzi do pozytywnej konkluzji, iż każdy  1 

z przeanalizowanych, na potrzeby niniejszego artykułu, łańcuchów dostaw wyrobów 2 

hutniczych, charakteryzuje się zbalansowaną odpornością na negatywne czynniki zewnętrzne. 3 

W analizowanych przypadkach nie mamy do czynienia z przerostem wrażliwości nad 4 

poziomem przedsiębranych działań zmierzających do wzrostu odporności, który skutkowałby 5 

wzrostem ekspozycji na ryzyko. Nie zaobserwowano również sytuacji, w której łańcuch 6 

dostaw podejmowałby działania wzmacniające odporność w stopniu nieproporcjonalnie 7 

większym od prezentowanej wrażliwości, co mogłoby wpływać na nieuzasadniony wzrost 8 

kosztów wzmacniania odporności, prowadzący w konsekwencji do obniżenia wskaźników 9 

finansowych łańcucha dostaw. 10 

Analiza wrażliwości oraz zarządzania odpornością łańcuchów dostaw, której przykład 11 

zaprezentowano w niniejszym artykule, może również doprowadzić do wskazania 12 

przeważających zdolności poszczególnych łańcuchów (wariantów wzmacniania odporności) 13 

oraz kluczowych punktów wrażliwości (stanowiących największy problem) poszczególnych 14 

łańcuchów dostaw, co obrazuje tabela 9. 15 

Tabela 9. 16 
Warianty wzmacniania odporności w rozpatrywanych łańcuchach dostaw 17 

Łańcuch 

dostaw 

Koordy-

nator 

Ocena 

wrażliwości 

Kluczowe punkty 

wrażliwości 

Ocena 

zdolności do 

budowania 

odporności 

Kluczowe 

zdolności 

(warianty 

wzmacniania 

odporności) 

ŁD nr 1 
Centrum 

serwisowe 3,13 

-Ograniczenia zasobów 

-Zagrożenia 

intencjonalne 

-Zależność od partnerów 

3,08 

-Elastyczność 

zaopatrzenia 

-Elastyczność 

realizowania 

zamówień 

-Pozycja rynkowa 

ŁD nr 2 
Centrum 

serwisowe II 2,84 

-Ograniczenia zasobów 

-Wrażliwość procesów 

-Zakłócenia ze strony 

odbiorców /dostawców 

2,27 

-Efektywność 

-Dostępność 

środków produkcji 

-Organizacja 

ŁD nr 3 Hurtownia 
2,66 

-Presja zewnętrzna 

-Zależność od partnerów 

-Zakłócenia ze strony 

odbiorców /dostawców 

3,20 

-Elastyczność 

zaopatrzenia 

-Elastyczność 

realizowania 

zamówień 

-Adaptacyjność 

ŁD nr 4 

Przedsię-

biorstwo 

handlowe 
2,83 

-Zależność od partnerów 

-Ograniczenia zasobów 

-Zakłócenia ze strony 

odbiorców /dostawców 

3,10 

-Efektywność 

-Organizacja 

-Elastyczność 

zaopatrzenia 

ŁD nr 5 

Przedsię-

biorstwo 

produkcyjne 

branży 

motoryza-

cyjnej 

3,41 
-Ograniczenia zasobów 

-Zależność od partnerów 
3,93 

-Pozycja rynkowa 

-Organizacja 

-Widoczność 

/świadomość 

Źródło: opracowanie własne. 18 
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Tabela 9 wskazuje na różnorodność możliwych do obrania kierunków działań 1 

zmierzających do ograniczenia niekorzystnego wpływu różnego rodzaju zakłóceń na 2 

funkcjonowanie łańcucha dostaw. Konstrukcja zestawu przedsiębranych działań 3 

proodpornościowych powinna być zatem wynikiem przemyślanej analizy wrażliwości 4 

rozpatrywanego łańcucha dostaw, a jeden z możliwych do zastosowania sposobów 5 

przeprowadzenia takiej analizy zaprezentowano w niniejszym artykule. 6 
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