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Podziękowania
Pisanie ksi¹¿ki w oparciu o wyniki badañ du¿ego projektu tak jak
opracowywanie nowego samochodu przy u¿yciu wielu ró¿nych technologii i technik produkcyjnych w gruncie rzeczy nastrêcza podobnych problemów. Oba te zadania wymagaj¹ bardzo zgranego zespo³u
projektowego, jasnego przywództwa i chêci wielu specjalistów
podzielenia siê swoj¹ wiedz¹ i spostrze¿eniami z ca³¹ grup¹.
Zespó³ pracuj¹cy nad t¹ ksi¹¿k¹ by³ kierowany przez Jima
Womack’a, Dana Jones’a oraz Dana Roos’a, trzech dyrektorów projektu IMVP. Codziennie asystowa³ im John O’Donnell, mened¿er programu IMVP, który dzieli³ siê sw¹ ogromn¹ wiedz¹ na temat bran¿y
motoryzacyjnej oraz Ann Rowbotham, sekretarz programu IMVP,
która przez piêæ lat panowa³a nad ka¿dym szczegó³em tego skomplikowanego projektu.
Inni cz³onkowie zespo³u to Donna Carpenter i jej zastêpca Abby
Solomon, nasi redaktorzy; Helen Rees, nasz agent literacki; Eleonor
Rawson, nasz wydawca w Rawson Associates.
Dla ka¿dego by³o to czasami mêcz¹ce, ale ostatecznie satysfakcjonuj¹ce doœwiadczenie. Womack, Jones i Roos nigdy nie próbowali pisaæ dla szerszej publicznoœci, podczas gdy Carpenter, Rees
i Rawson, posiadaj¹cy wieloletnie doœwiadczenie w komercyjnych
wydawnictwach, pocz¹tkowo uwa¿ali wiele zwyczajów œwiata akademickiego za dziwne a nawet niezrozumia³e. W koñcu du¿o siê od
siebie nawzajem nauczyliœmy i mamy nadziejê, ¿e ten mieszany produkt – oparty na rygorystycznym programie badawczym, ale
skierowany do szerokiej publicznoœci – odzwierciedla udane po³¹czenie dwóch ró¿nych kultur.
To wszystko nie dosz³oby do skutku, gdyby nie niezwyk³a
wspania³omyœlnoœæ naszych kolegów z projektu IMVP, którzy chêtnie dzielili siê swoj¹ ogromn¹ wiedz¹. Mimo ¿e trzech z nas jest
wymienionych jako autorzy, poniewa¿ prze³o¿yliœmy wiedzê na
xiii

papier, to naprawdê by³ to wysi³ek grupowy, w którym bra³y udzia³
osoby z ró¿nym doœwiadczeniem i z wielu krajów. Staraliœmy siê
w pe³ni potwierdziæ ich wk³ad we w³aœciwych miejscach w tekœcie
oraz przypisach koñcowych. Czytelnik powinien zawsze pamiêtaæ,
¿e tak jak w przypadku rozwoju nowego samochodu w „szczup³ym”
przedsiêbiorstwie motoryzacyjnym, pisanie tej ksi¹¿ki by³o naprawdê zbiorowym przedsiêwziêciem.
Daniel Roos, Dyrektor, IMVP
Daniel T. Jones, Dyrektor Europejski, IMVP
James P. Womack, Dyrektor ds. Badañ, IMVP
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Zanim zaczniesz
czytać tę książkę
W s³oneczne jesienne popo³udnie 1984 roku staliœmy na granitowych schodach prowadz¹cych do g³ównego wejœcia do Massachusetts Institute of Technology i rozmyœlaliœmy nad przysz³oœci¹.
W³aœnie zakoñczyliœmy miêdzynarodow¹ konferencjê, podczas
której mia³a miejsce premiera naszej poprzedniej ksi¹¿ki Przysz³oœæ
Samochodu1 (ang. Future of the Automobile), w której analizowaliœmy problemy, które w tamtym czasie dotyka³y œwiatow¹ bran¿ê
motoryzacyjn¹.
Nasze wnioski na temat samych samochodów by³y ostro¿nie
optymistyczne. Badania wskazywa³y, ¿e istniej¹ techniczne mo¿liwoœci rozwi¹zania najpilniejszych problemów energetycznych i œrodowiskowych spowodowanych wykorzystywaniem samochodów
osobowych i ciê¿arowych. Istnia³o ci¹gle wiele znaków zapytania
dotycz¹cych kwestii d³ugoterminowych, w szczególnoœci efektu cieplarnianego powodowanego równie¿ przez dwutlenek wêgla wydobywaj¹cego siê z rur wydechowych samochodów. Byliœmy jednak
przekonani, ¿e samochody mog¹ zostaæ dostosowane do wymagañ
œrodowiskowych. Natomiast, je¿eli chodzi o przemys³ motoryzacyjny
i gospodarkê œwiatow¹, nie byliœmy ju¿ tak optymistyczni.
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Przemys³ motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych i Europie
pos³ugiwa³ siê metodami niewiele zmienionymi od czasów systemu
produkcji masowej Henry’ego Forda i metody te by³y po prostu ma³o
konkurencyjne w stosunku do nowych koncepcji wypracowanych
przez firmy japoñskie, których nie umieliœmy jeszcze nazwaæ. Wraz
ze wzrostem udzia³u firm japoñskich na rynku, spotyka³y siê one
z rosn¹cym oporem politycznym. W tym samym czasie przedsiêbiorstwa zachodnie nie by³y w stanie nauczyæ siê niczego od
swoich japoñskich konkurentów. Zamiast tego skupia³y siê na
tworzeniu barier handlowych i innych utrudnieñ, które naszym zdaniem tylko odsuwa³y w czasie koniecznoœæ zmierzenia siê z prawdziwymi problemami. Obawialiœmy siê, ¿e kiedy pojawi siê kolejny
spadek koniunktury, Stany Zjednoczone i Europa przestan¹ siê zajmowaæ zagro¿eniem p³yn¹cym ze strony Japoñczyków i co za tym
idzie, strac¹ szansê na poznanie ich metod, które oferuj¹ wiele
mo¿liwoœci.
Przeczuwaliœmy, ¿e najbardziej konstruktywnym krokiem, jaki
mo¿emy podj¹æ w celu zapobie¿enia takiemu scenariuszowi, bêdzie
szczegó³owe zbadanie nowych technik japoñskich, które póŸniej
okreœliliœmy mianem „szczup³a produkcja” (ang. lean production)
w porównaniu do starych zachodnich metod produkcji masowej.
Czuliœmy, ¿e powinniœmy to zrobiæ we wspó³pracy ze wszystkimi
œwiatowymi producentami samochodów. Ale w jaki sposób? Kiedy
rozwa¿aliœmy tê kwestiê w s³oneczne popo³udnie jeden z wysokich
rang¹ mened¿erów przemys³u motoryzacyjnego, który uczestniczy³
w naszej konferencji podszed³ do nas i przedstawi³ … dok³adnie
taki sam pomys³.
„Dlaczego nie w³¹czyæ w ten projekt równie¿ s³u¿b rz¹dowych
myœl¹cych o rewitalizacji swojego przemys³u motoryzacyjnego –
zapyta³ – oraz zapewniæ wystarczaj¹ce fundusze, aby zrobiæ to
naprawdê dobrze?” Tak narodzi³ siê International Motor Vehicle
Program (IMVP) w Massachusetts Institute of Technology, którego
efektem jest niniejsza ksi¹¿ka.
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INTERNATIONAL MOTOR VEHICLE PROGRAM
Na pocz¹tku 1985 roku przypadkowe wydarzenie na MIT
zapewni³o idealne warunki instytucjonalne dla IMVP. Utworzone
zosta³o nowe Centrum Technologii, Strategii i Rozwoju Przemys³u
(Center for Technology, Policy and Industrial Development),
którego pierwszym dyrektorem zosta³ Daniel Roos. Centrum postawi³o sobie œmia³e zadanie: wyjœæ poza konwencjonalne badania
naukowe, aby zg³êbiæ twórcze mechanizmy wspó³dzia³ania przemys³u, rz¹dów i uniwersytetów na bazie miêdzynarodowej, w celu
zrozumienia podstawowych si³ zmian przemys³owych oraz procesu
ustalania strategii zarz¹dzania tymi zmianami. Projekt IMVP by³
idealnym programem dla nowego Centrum, aby zademonstrowaæ
twórcz¹ rolê uniwersytetu we wspó³pracy z przemys³em i rz¹dem.
Kiedy posuwaliœmy siê dalej z planowaniem dzia³añ IMVP w nowym Centrum, zdaliœmy sobie sprawê, ¿e sukces projektu bêdzie
zale¿a³ od szeœciu czynników: gruntownoœci badañ, specjalistycznej
wiedzy, spojrzenia globalnego, niezale¿noœci, dostêpu do przemys³u
oraz sta³ej informacji zwrotnej.
Musieliœmy przede wszystkim przeanalizowaæ ca³y proces wytwarzania samochodu osobowego lub ciê¿arowego: badanie rynku, projektowanie, przygotowanie produkcji, koordynacjê ³añcucha dostaw,
dzia³anie pojedynczych fabryk oraz sprzeda¿ i serwis wyrobów
gotowych. Wiedzieliœmy, ¿e wiele prób zrozumienia tego przemys³u
nie powiod³o siê z powodu zbyt w¹skiego zasiêgu badañ. Zwykle
koncentrowano siê na pojedynczej fabryce, która niew¹tpliwie jest
wa¿nym elementem systemu, ale jest tylko ma³¹ czêœci¹ ca³oœci.
Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e przeprowadzenie gruntownych
badañ bêdzie wymaga³o specjalistycznej wiedzy z zakresu, którego
zwykle nie mo¿na znaleŸæ na uniwersytecie. Potrzebowaliœmy
badaczy posiadaj¹cych wiedzê na temat ka¿dego aspektu systemu,
którzy przestrzegaliby rygorystycznych metod badawczych i jednoczeœnie znali œwiat przemys³u, w którym nic nie jest tak proste jak

