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Wszystkie dane biznesowe występujące w niniejszym studium przypadku zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnych źródeł i nie zostały w żaden 
sposób przez autora zmienione ani zmodyfikowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą autora dane te są zgodne z prawdą. Autor nie ponosi 
odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność wykorzystanych danych biznesowych. Wszelkie dane osobowe osób występujących w studium 
przypadku zostały wykorzystane jedynie dla celów dydaktycznych. Zdarzenia przedstawione w warstwie fabularnej studium przypadku są całkowicie 
fikcyjne i jakiekolwiek podobieństwo do zdarzeń prawdziwych ma jedynie charakter przypadkowy i niezamierzony. 

 

 

HISTORIA TOYOTY 

Początki Toyota Motor Corporation Ltd. (1930–1940) 

Początki Toyota Motor Corporation, jak wielu firm motoryzacyjnych rozpoczynających 

działalność w pierwszej dekadzie XX wieku, były niezwykle skromne. Co ciekawe koncern 

Toyota wywodzi się nie z branży motoryzacyjnej, a tekstylnej. Genezy koncernu można się 

doszukiwać już 1885 roku jednak oficjalnie firma Toyoda Spinning and Weaving Co. Ltd. 

została zarejestrowana w 1918 roku. 1  Założycielem przedsiębiorstwa był Sakichi Toyoda 

utalentowany konstruktor i inżynier, który miał na swoim koncie szereg patentów 

konstrukcyjnych krosna tkackiego. Rozwiązania Sakichiego Toyody wyróżniały się na tle 

ówczesnych konstrukcji innowacyjnością, innowacyjną automatyzacją oraz przywiązywaniem 

ogromnej wagi do kwestii jakości.2  

W 1923 roku Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi, które doszczętnie zdewastowało tokijski 

obszar metropolitarny. Paraliż transportu kolejowego zmusił ówczesne władze do masowego 

                                                        
1  Historia firmy TOYOTA MOTOR CORPORATION, dostępne na: http://www.toyotaclub.hg.pl/thist.htm (dostęp 
26.01.2015) 
2  TOYOTA Commemorative Museum of Industry and Technology Guide Book (2010) Takeda Printing Co. Ltd., 
Nagoya. 



 

Studium przypadku jest efektem projektu pt.: "Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”  
realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Lider". 

 
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl  

2

wykorzystania samochodów zarówno do niesienia pomocy, jak i w procesie późniejszej 

odbudowy. Początkowo były to głównie importowane samochody konstrukcji Forda, jednak 

japońskie władze bardzo szybko zaczęły wspierać rodzime firmy motoryzacyjne, dążąc 

jednocześnie do ograniczenia operacji zagranicznych koncernów.3  

Wydarzenia te skłoniły syna Sakichiego, Kiichiro Toyodę (Załącznik 1) do podjęcia próby 

przeniesienia filozofii ojca na grunt motoryzacyjny i przebranżowienia firmy na produkcję 

samochodów. Ponieważ ojciec nie był zbyt przychylny planom syna, Kiichiro musiał sam 

sfinansować przedsięwzięcie. Wykorzystał w tym celu część z 80 000 funtów brytyjskich, które 

uzyskał ze sprzedaży licencji na automatyczne krosno model G brytyjskiej firmie A. Platt.4 Na 

początku lat 30. Kiichiro wybrał się w podróż po Stanach Zjednoczonych podczas, której 

zakupił i przywiózł do Japonii Chevroletta DeSoto, który następnie został rozebrany na części 

i dokładnie przeanalizowany w celu identyfikacji materiałów, wytrzymałości i sztywności. 

Ponieważ ani firma ani Kiichiro nie mieli żadnego doświadczenia w produkcji samochodów, do 

zespołu projektowego zaczęto rekrutować byłych pracowników GM-Japonia, a nawet kadrę 

uniwersytecką. Strategia obrana przez Kiichiro Toyodę zakładała, że aby skutecznie 

konkurować z zagranicznymi producentami, w pierwszej kolejności konieczne będzie zdobycie 

kompetencji badawczo rozwojowych i opracowanie własnych, oryginalnych konstrukcji. 

Strategia ta pozwoliła Toyocie uniezależnić się od rozwiązań technologicznych innych firm. 

W 1933 w ramach zakładów tekstylnych Toyody uruchomiona została pierwsza prototypowa 

linia montażowa, której pierwszym produktem nie był wcale samochód a sześciocylindrowy 

silnik o pojemności 3389 ccm.5 Dwa lata później, w 1935 roku Kiichiro zaprezentował swój 

pierwszy samochód osobowy A1 (Załącznik 2). Dyrektywy ówczesnych władz oraz priorytety 

raczkującego japońskiego rynku motoryzacyjnego, wymusiły jednak zawieszenie tymczasowe 

produkcji A1 i skupienie się na produkcji ciężarówek oraz autobusów. Posłuszeństwo wobec 

interesu narodowego zostało jednak szybko nagrodzone i w 1936 roku, po wejściu w życie 

ustawy regulującej japoński przemysł motoryzacyjny, Toyota i Nissan stały się jedynymi 

dwoma koncernami, które otrzymały koncesję na masową produkcję samochodów. W 1937 

                                                        
3 Toyota - Historia marki, dostępne na: http://samochody.mojeauto.pl/toyota/historia_koncernu (dostęp 
26.01.2015) 
4 75 Years of Toyota, dostępne na http://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/ (dostęp 
26.01.2015) 
5 Historia firmy TOYOTA MOTOR CORPORATION, op. cit. 
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roku oficjalnie zarejestrowano koncern o nazwie Toyota Motor Corporation Ltd. i opracowano 

się pierwsze logo firmy (Załącznik 3).6  

 

Wojna i wczesne lata powojenne (1940–1950)  

Lata 40. to w historii Toyoty pasmo wzlotów i upadków. II wojna światowa i strategiczne 

znaczenie przemysłu motoryzacyjnego dla wysiłku wojennego umożliwiły dynamiczny rozwój 

fabryk Toyoty i wybudowanie nowych, większych i wydajniejszych zakładów. Do 1945 roku 

wyprodukowała już 3300 samochodów ciężarowych. Klęska wojenna spowodowała jednak 

załamanie japońskiej gospodarki, zniszczenia infrastruktury przemysłowej i masowe 

zwolnienia. Toyota wykorzystała lata kryzysu na prace koncepcyjne nad nowymi 

konstrukcjami, dzięki czemu po cofnięciu przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu zakazu 

produkcji samochodów osobowych koncern zadebiutował ze swoim pierwszym powojennym 

autem małolitrażowym pieszczotliwie zwanym Toyopet.7 Mimo olbrzymiej popularności auta 

na początku lat 50. Koncern Toyota stanął w obliczu kryzysu spowodowanego nagłym 

załamaniem japońskiej  gospodarki i wymakającą się spod kontroli inflacją.8 Toyota, podobnie 

jak wiele innych japońskich koncernów, zmuszona była do przeprowadzenia masowych 

zwolnień, co z kolei wywołało falę strajków i doprowadziło do zmiany na stanowisku prezesa, 

gdzie Kiichiro Toyodę zastąpił Taizo Ishida. 

Po opanowaniu strajków i podpisaniu nowego układu zbiorowego z pracownikami główni 

menedżerowie i technolodzy Toyoty udali się w podróż do Stanów Zjednoczonych celem 

zobaczenia na własne oczy amerykańskiego systemu produkcji oraz zaczerpnięcia inspiracji od 

amerykańskich producentów samochodów. Najwięcej czasu, bo aż ponad miesiąc, japońscy 

menedżerowie spędzili w zakładach Forda w River Rouge. Oto jak ówczesny dyrektor 

generalny Eiji Toyoda wspominał ten wyjazd: 

Mówiąc szczerze czułem, że Ford nie robi nic, czego byśmy już nie wiedzieli. Jednocześnie 

jednak daleki jestem od bagatelizowania ogromnej przewagi Forda. Wszakże ich 

dzienna produkcja wynosiła 8000 jednostek; a nasza zaledwie 40. Równie dobrze można 

                                                        
6 Toyota - Historia marki, op. cit. 
7 Ibidem.  
8 Pałasz-Rutkowska, E., Starecka, K. (2004) Japonia. Warszawa: Wydawnictwo Trio. 
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porównać kamyk do głazu. Pod względem wielkości firmy, byliśmy w bardzo różnych 

ligach. Jednak nie sądzę, aby istniała aż taka duża różnica w technologii. Różnica 

polegała głównie na skali produkcji.9  

Okazało się, że skala produkcji Toyoty miała w najbliższym czasie wzrosnąć i to w niezwykle 

szybkim tempie. 25 czerwca 1950 roku Armia Ludowo-Demokratycznej Republiki Korei (Korea 

Północna) przekroczyła 38 równoleżnik i najechała na Koreę Południową.10 Był to początek 

wojny koreańskiej. Aby szybko dostarczyć sprzęt dla swoich wojska w Korei Południowej, 

Stany Zjednoczone musiały wesprzeć się potencjałem przemysłowym kraju znajdującego się 

najbliżej – Japonii. Już 10 lipca Toyota otrzymała zamówienie na 1000 ciężarówek modelu 

BM.11 

Koniec lata 50. i 60. to okres odbudowy zrujnowanej wojną japońskiej gospodarki, a wraz z nią 

przemysłu motoryzacyjnego. 12  Dzięki zamówieniom ciężarówek i jeepów dla armii 

amerykańskiej w 1952 roku Toyota osiąga poziom produkcji  14 000 pojazdów rocznie. 

Przychody zostają zainwestowane w modernizację i rozbudowę zakładów, w 1951 roku Toyota 

rozpoczyna pięcioletni plan modernizacji, inwestując 4,6 mld jenów w reorganizację istniejącej 

infrastruktury oraz utworzenie nowych zakładów produkcji silników i samochodów 

osobowych.13 

 

Narodziny systemu produkcyjnego (Toyota Production System – TPS) 

Zamówienia na potrzeby wojsk amerykańskich wymuszały nagły wzrost produkcji. Aby to 

osiągnąć konieczne było zwiększanie wydajności oraz eliminowanie marnotrawstwa. Wysiłki 

w tym zakresie stały się podwaliną kodyfikację unikalnego systemu produkcyjnego Toyoty 

skodyfikowanego i wdrożonego przez jednego z najsłynniejszych inżynierów Toyoty - Taiichi 

Ōno (Załącznik 4). Ōno podjął pracę w Toyocie w 1943 roku, w 1954 awansując na stanowisko 

dyrektora, w 1970 na stanowisko dyrektora wykonawczego, a w końcu w 1975 na stanowisko 

wiceprezesa firmy. 14  Według Ōno tym, co odróżniało pracę robotników w japońskich 

                                                        
9 75 Years of Toyota, op. cit. 
10 Pałasz-Rutkowska, E., Starecka, K. (2004) Japonia. Warszawa: Wydawnictwo Trio. 
11 75 Years of Toyota, op. cit. 
12 Pałasz-Rutkowska, E., Starecka, K., op. cit. 
13 Toyota - Historia marki, op. cit. 
14 Taiichi Ohno (1988) Workplace management. Cambridge: Productivity Press. 
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fabrykach od pracy robotników fabrykach na zachodzie była wszechobecne marnotrawstwo 

powodujące znacznie niższą wydajność pracy. Przykładami marnotrawstwa były m.in.  

• nadprodukcja, 

• niepotrzebny czas oczekiwania, 

• zbędny transport, 

• mało wydajne przetwarzanie, 

• zbyt wysoki poziom zapasów 

• wadliwe wyroby.15 

Głównym zadaniem inżyniera stała się zatem eliminacja marnotrawstwa i podnoszenie 

wydajności produkcji. Nowe narzędzia i zasady organizacji pracy takie jak np. system ssący 

(ang. pull system)16 , Ōno zaczął wdrażać już w 1948 roku. W 1960 roku w największym 

zakładzie produkcyjnym Toyoty w miejscowości Motomachi wdrożone zostały rozbudowane 

wersje tego systemu w postaci systemów kanban oraz Just-In-Time (JIT).17 Dwa lata później 

systemy te funkcjonowały we wszystkich fabrykach Toyoty, a od 1965 rozpoczęto wdrażanie 

ich u poddostawców. W końcu w 1966 roku w jednej z fabryk Toyoty Ōno rozpoczął 

wprowadzanie kolejnego rewolucyjnego systemu o nazwie jidoka (autonomizację), który 

umożliwiał pracownikowi zatrzymanie całej linii produkcyjnej w momencie wykrycia błędów 

oraz odstępstw od przyjętych standardów. Rozwiązania stopniowo wdrażane przez Ōno 

wzajemnie się uzupełniały i były ze sobą ściśle zintegrowane, w rezultacie tworząc jeden 

najwydajniejszych systemów produkcyjnych na świecie.18 

Okres szybkiego wzrostu (1960–1970) 

Mimo opracowania unikalnego systemu produkcji i sukcesu kolejnych modeli, takich jak 

Toyota Crown czy Toyota Corona, konkurencja na japońskim rynku motoryzacyjnym stawała 

się zabójcza. Ówczesne kierownictwo podjęło zatem decyzję o reorientacji przedsiębiorstwa 

                                                        
15 Ibidem. 
16 System ssący oznacza organizację produkcji, w której każdy kolejny proces pobiera materiał z poprzedniego 
procesu tylko wtedy, kiedy występuje potrzeba. Rozwiązanie to eliminuje nadprodukcję i pozwala na powiązanie 
popytu z podażą. 
17  Just-In-Time polega na minimalizacji kosztów produkcji poprzez redukcję kosztów związanych z 
magazynowaniem. Praktyka zakłada produkcję dóbr tylko określonego typu, tylko w określonej ilości i tylko w 
określonym czasie. Autorstwo praktyki przypisywane jest słynnemu menedżerowi Toyota Motor Corp. - Taiichi 
Ono, chociaż już w latach 1930 założyciel firmy Kiichiro Toyoda miał używać tego terminu. 
18 Fujimoto, T. (1999) The evolution of manufacturing system at Toyota. New York: Oxford University Press. 
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na eksport. Ekspansję na rynki międzynarodowe rozpoczęto od Stanów Zjednoczonych, 

Kanady oraz Brazylii. W 1964 w Danii Toyota utworzyła również swoje pierwsze europejskie 

przedstawicielstwo.19 Zachodni klienci początkowo odnosili się nieufnie do konstrukcji z kraju 

azjatyckiego, którego ówczesne produkty nie kojarzył się z wysoką jakością. Przełom nastąpił 

w 1966 roku w momencie wprowadzenia do sprzedaży Toyoty Corolli. Z ponad 40 milionami 

sprzedanych egzemplarzy Corolla stanowi jeden z najpopularniejszych i najlepiej 

sprzedających się samochodów w historii motoryzacji.20 

Lata 70. to przede wszystkim okres kryzysu naftowego, który zmusił japońską gospodarkę do 

głębokiej restrukturyzacji w celu ograniczenia zużycia energii. 21  Dla Toyoty oznaczało to 

przede wszystkim konieczność rozpoczęcia produkcji samochodów małolitrażowych. Dzięki 

rozwojowi niszowych dotąd klas pojazdów, koncern znalazł się o krok przed rywalami z Europy 

i Stanów Zjednoczonych. W 1980 r. w Europie Toyota osiągnęła sprzedaż na poziomie 300 000 

sztuk rocznie i wyeksportowała łącznie ponad milion pojazdów. W związku z ciągłym wzrostem 

sprzedaży koncern rozwinął swoją sieć dystrybucji i obsługi posprzedażowej.22 

Lata 60. to również narodziny słynnej „jakości Toyoty”. Dynamiczny rozwój i zwiększanie skali 

produkcji w latach 60. i 70. Wymusiły na koncernie wprowadzenie szeregu innowacyjnych 

rozwiązań organizacyjnych, w rezultacie których zaczęła się krystalizować słynna filozofia 

jakości Toyoty. Źródeł tej filozofii można się doszukiwać już w 1938 roku, kiedy wybudowany 

został pierwszy zakład w miejscowości Koromo. Ówczesny wiceprezes Kiichirō Toyoda 

sformułował następujące środki dla poprawy jakości: 

1. Wprowadzenie Działu Inspekcji i Ulepszeń odpowiedzialnego za poprawę jakości i 

kierowanego osobiście przez wiceprezesa Kiichirō Toyodę. 

2. Utworzenie komórek Służby Inspekcji i Ulepszeń, które będą kontrolować defekty produkt 

po produkcie w obecności odpowiedzialnych pracowników z każdej fabryki, w celu 

poprawy metod produkcji i kontroli oraz ustalenia metod pracy na nowo. 

3. Wprowadzenie doradcy technicznego Działu Inspekcji i Ulepszeń. Doradcy mają 

opracowywać standardowe operacje pracy i dawać wskazówki techniczne dla 

pracowników. 

                                                        
19 Historia firmy TOYOTA MOTOR CORPORATION, op. cit. 
20 Toyota - Historia marki, op. cit. 
21 Pałasz-Rutkowska, E., Starecka, K., op. cit. 
22 Toyota - Historia marki, op. cit. 
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4. Eksponowanie przykładów wadliwych produktów i monitorowanie postępu pracowników 

odpowiedzialnych za ich eliminowanie w ujęciu miesięcznym 

5. Ustanowienie zasad i Komórek Inspekcji raportujących bezpośrednio do Administracji 

Fabryki. Szkolenia komórek w zakresie narzędzi inspekcji.23  

We wczesnym okresie powojennym, ze względu na braki w dostawach, tempo i skalę 

produkcji zasady te były jednak trudne do wyegzekwowania. Dopiero na etapie budowy 

modelu Corona udało się je wprowadzić, co spowodowało stopniowy spadek ilości reklamacji. 

Jednak w momencie rozbudowy zakładu w miejscowości Motomachi w 1959 i szybkiego 

wzrostu skali produkcji, liczba reklamacji po raz kolejny zaczęła rosnąć. W celu poprawy 

sytuacji Komitet Kontroli Jakości podjął w 1961 roku decyzję o wprowadzeniu tzw. Total 

Quality Control czyli systemu mającego na celu poprawę zarządzania przedsiębiorstwem 

poprzez pełne uczestnictwo pracowników, w ramach następujących zasad: 

1. Zwiększenia świadomość jakości i kosztów oraz poprawy systemów zarządzania dla każdej 

funkcji. 

2. Usprawnienie planowania w celu sprawnego uruchomienia produkcji nowych wyrobów. 

3. Rozwój ścisłej współpracy z Toyota Motor Sales Co., Ltd. i dostawców.24 

Pierwszym krokiem było intensywne kształcenie pracowników w zakresie zagadnień jakości 

prowadzone przez Wydział Kontroli Jakości. Szkolenia prowadzone były na linii z udziałem 

pracowników i różnych organów nadzoru w miejscu pracy. W wyniku tych działań 

upowszechniano koncepcję rozwiązania problemów w miejscu pracy. Następnie rozpoczęto 

kampanię w celu zmniejszenia o połowę liczby wadliwych produktów. Pojęcie „jakości 

wbudowanej w proces” stopniowo zaczęło się zakorzeniać w wydziałach odpowiedzialnych za 

produkcję, ale firma działa również, aby wdrożyć metody zarządzania w zakresie kontroli 

jakości w ramach administracji, wśród inżynierów, oraz do zwiększenia koordynacji między 

każdą z tych grup. 25  Ukoronowaniem wysiłków Toyoty w zakresie kontroli jakości było 

uzyskanie przez firmę Nagrody Deminga w 1965 roku. Była to 15. rocznica ustanowienia 

nagrody, a uroczystej ceremonii wręczenia nagród uczestniczył sam prof. William Edwards 

                                                        
23 75 Years of Toyota, op. cit. 
24 Ibidem. 
25 75 Years of Toyota, op. cit. 
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Deming oraz liczni przedstawiciele biznesu i środowisk akademickich. Były to narodziny 

słynnej jakości Toyoty.  

 

Globalna ekspansja (1980–2000) 

W latach 80. pod wpływem zaostrzających się tarć handlowych pomiędzy Japonią, Stanami 

Zjednoczonymi i EU, Toyota musiała rozpocząć proces lokalizacji produkcji. Historycznie 

pierwszą bezpośrednią inwestycją zagraniczną Toyoty stała się spółka typu joint venture 

założona w 1984 roku wraz z największym zagranicznym rywalem koncernu - General Motors. 

Spółka nosiła nazwę The United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI) i na przestrzeni lat stała 

się jednym z najważniejszych zakładów historii motoryzacji.26  Owocem współpracy dwóch 

koncernów była produkcja ponad 200 000 aut opracowywanych wspólnie oraz fascynujące 

zderzenie dwóch skrajnie różnych kultur organizacyjnych i narodowych. Mimo iż podejmując 

współpracę w ramach joint venture General Motors liczył na odkrycie sekretów produkcji 

Toyoty, z perspektywy lat to okazało się, że to Toyota znacznie bardziej skorzystała na 

współpracy poznając i uzyskując dostęp amerykańskiego rynku motoryzacyjnego. 27  W 

kolejnych latach Toyota otworzyła własne zakłady produkcyjne podbijając amerykański rynek 

niezwykle popularnymi modelami takimi jak Toyota Camry (1983) czy Lexus (1989).28 

W Europie pierwsze Toyoty produkowane były na licencji w Portugalii w 1971 roku.29 W roku 

1992 Toyota rozpoczęła pełną produkcję samochodów i silników w Wielkiej Brytanii. W 2001 

roku nowy zakład Toyoty we Francji rozpoczął produkcję Yarisów. W kwietniu 2002 roku 

Toyota otworzyła nową fabrykę skrzyń biegów w Polsce. Również w 2002 roku, powstała 

Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT), utrzymująca pozycję ważnego strategicznego 

centrum produkcji pojazdów Corolla eksportowanych do krajów Europy i regionu. Fabryka 

silników Diesla w Jelczu-Laskowicach, w Polsce, rozpoczęła działalność w 2005 roku, podobnie 

                                                        

26 W 2009 roku General Motors ogłosił rozwiązanie spółki z Toyotą. W kwietniu 2010 roku zakład 
NUMMI został zamknięty jednak już kilka miesięcy później, w październiku został zakupiony przez 
Tesla Motors i przekształcony w Tesla Factory – obecnie najnowocześniejszą fabrykę samochodów na 
świecie. 
27 This American Life #403 Nummi, dostępne na: http://www.thisamericanlife.org/radio-
archives/episode/403/nummi (dostęp 26.01.2015) 
28 Toyota - Historia marki, op. cit. 
29  Toyota in Europe, dostępne na http://www.toyotauk.com/about-toyota/toyota-in-europe.html (dostęp 
26.01.2015) 
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jak nowy zakład produkcyjny w Kolinie w Czechach, który jest wspólnym przedsięwzięciem 

Toyota Motor Corporation i PSA Peugeot Citroën. Poprzez rozbudowę sieci Toyota realizowała 

politykę lokalizacji, dostosowując swoje pojazdy do specyficznych potrzeb różnych klientów w 

Europie. Wszystkie z najlepiej sprzedające się modele europejskie Toyoty - Aygo, Yaris, Auris, 

Avensis i Corolla Verso – konstruowane są w Europie. W rzeczywistości, około dwie trzecie 

samochodów Toyoty sprzedawanych w Europie budowane jest w Europie przez 

Europejczyków.30 

W latach 90. koncern Toyota zainicjował istną rewolucję w przemyśle motoryzacyjnym, 

wprowadzając w 1997 Toyotę Prius pierwsze ekologiczne auta o tzw. napędzie hybrydowym.31 

Nowy model w 2004 zdobył Samochodu Roku i został przyjęty ze szczególnym entuzjazmem 

przez konsumentów o wysokiej świadomości ekologicznej w krajach Europy Zachodniej i 

Stanach Zjednoczonych. Popularność samochodów Toyoty rosła z roku na rok. Mimo, iż 

wydajność fabryk w Japonii nadal pozostawała wzorcem dla innych zakładów grupy Toyota na 

świecie, rosnące koszty pracy i kurs jena sprawiał, że eksport stawał się coraz mniej opłacalną 

alternatywą dla produkcji lokalnej. W rezultacie globalnej ekspansji w pierwszej połowie lat 

2000. liczba samochodów Toyoty produkowanych za granicą po raz pierwszy przekroczyła 

liczbę pojazdów produkowanych w Japonii (Załącznik 5 i 6). W roku 2007 koncern Toyota 

został liderem w światowej sprzedaży pojazdów sprzedając ponad 9,6 milionów sztuk rocznie. 

W wyniku dążenia koncernu do bicia kolejnych rekordów branży motoryzacyjnej pod koniec 

pierwszej dekady 2000 roku zaczęły pojawiać się oznaki problemów, których miernikiem była 

rosnąca liczba akcji serwisowych.32 

 

Toyota w 2014 roku – Światowy lider „po przejściach” 

Kryzys finansowy i nagły spadek sprzedaży aut był zaledwie czubkiem góry lodowej 

problemów, z jakimi Toyota zderzyła się w drugiej dekadzie XXI wieku. W latach 2009–2011 

                                                        
30 Toyota in Europe, op. cit.  
31 Napęd hybrydowy oznacza połączenie dwóch rodzajów silnika tj. spalinowego i elektrycznego. W zależności od 
potrzeb silniki te mogą pracować na przemian lub jednocześnie. Przy stabilnych warunkach jazdy, z niską 
prędkością wykorzystywany jest napęd elektryczny, w momencie gdy potrzebna jest większa moc lub zasięg 
załączany jest silnik spalinowy. Napęd hybrydowy zwiększa poziom skomplikowania a tym samym wagę i cenę auta, 
pozwala jednak na znaczne ograniczenie zużycia paliwa, emisji szkodliwych spalin oraz hałasu.  
32 Toyota - Historia marki, op. cit. 
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koncern musiał wstrzymać sprzedaż oraz trzykrotnie wycofywać z obiegu kilka milionów 

swoich samochodów ze względu na doniesienia o zacinających się pedałach gazu i wypadkach 

spowodowanych prze samochody przyspieszające zamiast hamować. 33  Historia została 

wyjątkowo mocno nagłośniona przez media, a legendarna jakość Toyoty została po raz 

pierwszy publicznie zakwestionowana. Rozpoczęło się oficjalne śledztwo prowadzone przez 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), poszkodowani złożyli szereg pozwów 

sądowych, a przedstawiciele Toyoty z prezesem Akio Toyodą zostali wezwani przed 

kongresem Stanów Zjednoczonych w celu złożenia wyjaśnień (Załącznik 7). Warto zaznaczyć, 

że w tle całej sprawy toczył się proces związany z bankructwem GM oraz największą w historii 

USA rządową pomocą przeznaczoną na ratowanie głównego amerykańskiego producenta 

samochodów.34  

W lutym 2011 roku opublikowano wyniki 10-miesięcznego badania przeprowadzonego przez 

NHTSA w kooperacji z NASA, mającego na celu zidentyfikowanie głównej przyczyny nagłego 

przyspieszenia w modelach Toyota i Lexus. Okazało się, że najczęstszym powodem było 

naciśniecie niewłaściwego pedału przez kierowcę pojazdu. 35  Mimo korzystnych wyników 

badań, przeciw Toyocie nadal toczyło śledztwo w sprawie ukrywania informacji. W marcu 

2014 roku koncern zdecydował się zapłacić 1,3 biliona dolarów kary i wprowadzić zewnętrzne 

audyty jakości.36 

Niedługo później globalne operacje Toyoty zostały sparaliżowane przez serię klęsk 

żywiołowych. Trzęsienie ziemi w rejonie Tohoku i późniejsze tsunami spowodowały poważne 

zakłócenia produkcji u dostawców, wstrzymanie produkcji i spadek japońskiego eksportu 

(Załącznik 8). Zyski w kwartale po trzęsieniu ziemi spadły o 99%. Jako że zagraniczne zakłady 

były zależne, szczególnie w zakresie technologii hybrydowych, od komponentów 

produkowanych w Japonii, trzęsienie ziemi sparaliżowało globalny łańcuch dostaw.37 Nie był 

                                                        
33 Toyota recall, dostępne na:  https://www.cars.com/news/toyota-recall/ (dostęp 26.01.2015). 
34 Ciekawym zbiegiem okoliczności był również fakt, że zaledwie jeden dzień po wstrzymaniu sprzedaży przez 
Toyotę, General Motors rozpoczął oferowanie 1000 USD rabatu gotówkowego ukierunkowane w stronę właścicieli 
Toyota. 1 lutego 2010 Ford, Chrysler i Hyundai oferowali podobne promocje. 
35 Runaway Toyotas Cleared by U.S. of Electronic Flaws, Bloomberg BusinessWeek. 08.02.2011, dostępne na: 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-02-08/toyota-review-by-u-s-agencies-finds-no-electronic-flaws-in-runaway-cars 
(dostęp 26.01.2015). 
36 Toyota to pay $1.3 billion for deadly defect cover-up, ABC/Reuters, 20.03.2014, dostępne na: 
http://www.abc.net.au/news/2014-03-20/toyota-pays-1-3-billion-for-defect-cover-up-statements (dostęp 26.01.2015). 
37 Toyota profit slides on Japan earthquake disruption, The Guardian, 11.05.2011, dostępne na:  
http://www.theguardian.com/business/2011/may/11/toyota-profit-hit-by-japan-earthquake (dostęp 26.01.2015). 
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to jednak koniec. Rok 2011 stanowił również okres wyjątkowo obfitych monsunów w Tajlandii, 

będącej główną bazę produkcyjną Toyoty w rejonie Azji. Szkody spowodowane powodziami w 

Tajlandii przekroczyły nawet szkody spowodowane tsunami. Szacuje się, że w ich wyniku 

Toyota utraciła 390 000 pojazdów, z czego 150 000 w wyniku tsunami, a 240 000 w wyniku 

powodzi.38 

Wszystkie te wydarzenia stały się zaczątkiem wielkich zmian w Toyocie. Konieczność bliższej 

komunikacji z klientem, szybszego reagowania na kryzysy oraz uniezależniania regionalnych 

sieci dostaw od Japonii spowodowały falę zmian na stanowiskach kierowniczych w 

zagranicznych oddziałach Toyoty. 39  Po raz pierwszy w historii japońskich menedżerów 

zastąpili menedżerowie lokalni, dzięki czemu Toyota jako jedna z pierwszych firm japońskich 

stała się prawdziwie globalną korporacją.  

Toyota Motor Corporation jest obecnie największym koncernem motoryzacyjnym na świecie. 

Według wyników sprzedażowych na 2014 rok, koncern Toyota sprzedał na całym ponad 10,2 

mln samochodów, w tym aż 8,7 mln Toyot (Załącznik 9). Toyota jest również jednym z 

najbardziej innowacyjnych firm w branży, o czym świadczyć może fakt opracowania i 

wdrożenia do masowej produkcji aut ze słynnym napędem hybrydowym, czy konsekwentne 

utrzymywanie wysokiej pozycji w globalnych rankingach nakładów na badania i rozwój 

(Załącznik 10). W końcu sama marka Toyota jest najcenniejszą marką branży motoryzacyjnej, 

a  jej wartość jest szacowana na 42 miliardy dolarów). 40 

  

                                                        
38 Toyota Lost More Cars To The Thai Flood Than To The Tsunami, 07.02.2012, dostępne na:   
http://mbacars.blogspot.com/2012/02/toyota-lost-more-cars-to-thai-flood.html (dostęp 26.01.2015). 
39 Toyota Motor Corporation promotes executives in Europe, Toyota Corporate News, dostępne na:  
http://toyota.eu/about/pages/newsdetails.aspx?prid=714&prs=Corporate&prrm=pressrelease (dostęp 26.01.2015). 
40 O Toyocie, dostępne na: https://www.toyota.pl/world-of-toyota/about.json (dostęp 26.01.2015) 
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Załącznik 1 Założyciele koncernu Toyota 

 

    
Źródło: http://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/ (dostęp 26.01.2015) 

 

Załącznik 2 Toyota A1 pierwsza legendarna konstrukcja koncernu Toyota 

 
Źródło: http://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/images/67_p3_L.jpg (dostęp 26.01.2015) 

 

 

Załącznik 3 Zmiany logo koncernu Toyota na przestrzeni lat 

 

Sakichi Toyoda Kiichiro Toyoda 
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Załącznik 4 Taiichi Ōno współtwórca słynnego systemu produkcyjnego Toyoty  

 
Źródło: http://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/ (dostęp 26.01.2015)  

 
Załącznik 5 Rozmieszczenie fabryk Toyoty na świecie 

 
Źródło: http://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/companyinformation/worldwide (dostęp 26.01.2015)  

 
Załącznik 6 Porównanie poziomów produkcji krajowej i zagranicznej TOYOTA MOTOR CORP. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępne na: 
http://www.toyota.co.jp/jpn/company/about_toyota/data/regional_production.html (dostęp 26.01.2015) 
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Załącznik 7 Akio Toyoda, prezes Toyota Motor Co., składa pokłon w ramach przeprosin za wadliwe samochody. 

 
Źródło: http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/47274000/jpg/_47274984_toyoda_afp.jpg (dostęp 26.01.2015) 

 

Załącznik 8 Salon Toyoty zdewastowany w wyniku tsunami 

 
Źródło: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01892/toy_1892792b.jpg (dostęp 26.01.2015)  

 

Załącznik 9 Wyniki finansowe Toyoty  

 

Źródło: http://www.toyota-global.com/investors/financial_data/high-light.html (dostęp 26.01.2015)  
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Załącznik 10 Pozycja Toyoty w porównaniu z konkurencją 

 
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry (dostęp 26.01.2015) 

 
Źródło: http://www.bestglobalbrands.com/ (dostęp 26.01.2015) 

 
Źródło: http://www.strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/innovation1000/ (dostęp 26.01.2015) 


