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PODEJMOWANIE DECYZJI JAKO PODSTAWOWY SKŁADNIK
PROCESÓW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Przedsiębiorstwo:

PRZYKŁADY DECYZJI MENEDŻERSKICH
1. PepsiCo decyduje się wprowadzić nowy smak napoju w Polsce.

• Gospodarka publiczna:

• produkcja,
• rozwój/inwestycje,
• ustalanie ceny,
• wejście i wyjście z rynku,
• sposoby konkurowania i wiele
innych.

2. Firma LG decyduje się otworzyć fabrykę telewizorów pod Wrocławiem.

• wydatkowania środków
publicznych na różnych
poziomach,

3. Firmy Sony i Ericsson decydują o wspólnym otwarciu programu badawczego i wspólnej produkcji
telefonów komórkowych.
4. Eurobank decyduje się wprowadzić nowy produkt kredytowy, którego adresatami są emeryci i
renciści.

• standaryzacji i norm,

5. Ebay decyduje się na otwarcie polskiej witryny swojego serwisu.

• zwiększenia lub zmniejszenia
obciążeń podatkowych,

6. Intel decyduje się na stosowanie praktyk zmierzających do zwiększenia udziału w rynku kosztem
AMD.
7. Prezydent Dutkiewicz decyduje się na zaangażowanie w projekt EURO2012, budując stadion,
dwie obwodnice i wiele innych elementów infrastruktury w przyspieszonym tempie.

• pomocy określonym grupom
społecznym i wiele innych.
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PODEJMOWANIE DECYZJI
Etapy podejmowania decyzji. Analiza decyzji z punktu widzenia menedżera wymaga
pewnej systematyczności i skupienia. Zbyt wiele jest przykładów decyzji pochopnych,
lekkomyślnych, nieprzemyślanych, przekombinowanych i z niedoszacowanymi (lub
przeszacowanymi) rezultatami. Potrzeba w związku z tym pewnego podejścia
systemowego do podejmowania decyzji. Umożliwia to podzielenie podejmowania
decyzji na etapy i wykorzystanie tego do dotarcia do optymalnych rozwiązań:
• Zdefiniowanie problemu (jaki jest problem?):

8. Komisja Europejska decyduje się na zaproponowanie stopniowego wycofywania żarowych źródeł
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światła na rzecz świetlówek, lamp halogenowych i diodowych.

PODEJMOWANIE DECYZJI

• Określenie celu (co chcemy osiągnąć?):
• co jest celem decydującego, do czego on dąży,
• jak powinno się ocenić wyniki ze względu na cel,
• jak zmieniać się może sytuacja, gdy różne cele stoją ze sobą w sprzeczności?
• Zbadanie wariantów decyzji (jakie są warianty wyboru?):

• na czym polega problem,

• jakie są alternatywne kierunki działania,

• kto ma podjąć decyzję,

• jakie zmienne pozostają pod kontrolą decydenta,

• w jakim kontekście wymagane jest podjęcie decyzji i jak kontekst ten wpływa na
5
cele i możliwe warianty?

• co ogranicza wybór wariantów?
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PODEJMOWANIE DECYZJI

PODEJMOWANIE DECYZJI

• Przewidzenie konsekwencji (czego się możemy spodziewać?)
• jakie są konsekwencje każdego wariantu,
• jaki wpływ na wyniki mogłaby mieć zmiana warunków,

• Przeprowadzenie analizy wrażliwości

• jakie są prawdopodobieństwa rezultatów przy każdym z wariantów,

• jakie cechy determinują wybór optymalnego wariantu decyzji,

• czy można zdobyć pełniejsze informacje, aby lepiej przewidzieć rezultaty?

• jak zmieniłaby się optymalna decyzja w przypadku zmiany warunków,
• czy na wybór wpływają zmienne ekonomiczne, co do których zmian można nie
mieć pewności?

• Wybór optymalnego wariantu (co wybieramy?)
• jaki jest preferowany wariant rozwiązania problemu w świetle wcześniejszych
etapów podejmowania decyzji?
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PARAMETRY OGÓLNEGO OPISU RYNKU
Ilość
nabywców i
przedawców

RYNKI I KONKURENCJA

Jeden

Produkt

Homogeniczny

Informacja
Pełna

Bariery
wejścia i
wyjścia

Wpływ
państwa

Brak

Brak

Pomijalne
Kilku

Jednolita

Nieistotny
Istotne

Heterogeniczny

Wielu

Niepełna

Istotny

Blokujące
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CZTERY PODSTAWOWE FORMY RYNKÓW

CZTERY PODSTAWOWE FORMY RYNKÓW

• Konkurencja doskonała

Cecha

Konkurencja
doskonała

Monopol podaży

Konkurencja
monopolistyczna

Oligopol podaży

Liczba nabywców

Wielu

Wielu

Wielu

Wielu

Jeden

Wielu

Kilku

Liczba sprzedawców

• Monopol

Wielu

Produkt

Homogeniczny

Homogeniczny

Heterogeniczny

Homogeniczny lub
heterogeniczny

Informacja

Pełna

Pełna

Jednolita

Niepełna i
potencjalnie
asymetryczna

Bariery wejścia i
wyjścia

Brak

Blokujące

Pomijalne

Istotne

Wpływ państwa

Brak

Istotny

Nieistotny

Istotny

• Konkurencja monopolistyczna
• Oligopol
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KONKURENCJA DOSKONAŁA

MONOPOL PO STRONIE PODAŻY

Modelowy rynek nie występujacy w rzeczywistości. Są rynki, które
zbliżają się do niego, np.: giełdowe rynki akcji czy niektórych dóbr
produkcyjnych. Można jednak założyć, że duża część rynków,
uproszczona w celu analizy, może być badana podstawowymi
narzędziami konkurencji doskonałej:

Modelowy rynek, którego przykłady można znaleźć w rzeczywistości
gospodarczej. Można wyróżnić dwa rodzaje monopoli: sztuczne
(stworzone przez państwo lub samego monopolistę), naturalne
(powstające w specyficznych warunkach na zasadzie ewolucji).
Podstawowe narzędzie:

• Analizą popytu, podaży i równowagi rynkowej

• Analiza decyzji monopolisty na rynku

• Poszukiwaniem optymalnej wielkości produkcji przedsiębiorstwa
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KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA
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OLIGOPOL

Model rynku, który występuje bardzo często w gospodarce. Polega on na
tym, że dookoła pojedynczego sprzedawcy tworzy się grupa stałych
nabywców, którzy, mimo tego, że działa on na rynku konkurencyjnym,
uważają go za niezastąpionego (z różnych względów) – staje się on więc
swoistym monopolistą wobec nabywców swojego produktu.
Podstawowe narzędzia:

Model rynku występującego bardzo często w rzeczywistości. Bardzo
trudny do analizy ze względu na wiele skomplikowanych parametrów.
Podstawowe narzędzia:
• Analiza ustalania wielkości produkcji
• Analiza ustalania cen i strategii cenowych
• Analiza barier wejścia i wyjścia

• Analiza decyzji pojedynczego przedsiębiorstwa

• Analiza współpracy w oligopolu

• Analiza długookresowa
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PROSTE TYPOLOGIE STRATEGII

STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW

1. Strategie cenowe a strategie niecenowe
2. Strategie rywalizacji z aktualnymi konkurentami
a strategie rywalizacji z potencjalnymi
konkurentami
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SPOSOBY KONKURENCJI

SPOSOBY KONKURENCJI

• Ceną
• Kosztami
• Produktem
• Wielkością produkcji i możliwościami
produkcyjnymi
• Informacją
• Reklamą
• Integracją (łączeniem)
• B+R i technologią

Forma
rynku

Cena

Koszty

Produkt

KD

-/-

+/-

-/-

-/-

MON

+/-

+/-

+/-

KM

-/-

+/-

OLI

+/+

+/+

Produkcja Informacja

Reklama

Integracja

B+R

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/+

-/+

-/+

+/-

-/-

-/-

+/-

-/-

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

*/* -- wobec aktualnej konkurencji/wobec potencjalnej konkurencji
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KONKURENCJA CENOWA – DYSKRYMINACJA CENOWA
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KONKURENCJA CENOWA – STRATEGIA ELIMINACJI

Zasada: czasowe obniżenie ceny produktu w celu pozbycia się z
rynku konkurenta.

Zasada: różne ceny za ten sam produkt dla różnych nabywców.
• Indywidualizacja cen (każdy nabywca otrzymuje inną cenę)

• Warunek: posiadanie przewagi (kosztowej, informacyjnej, finansowej
itp.)

• Grupowe strategie cenowe (nabywcy podzieleni na grupy)
• Pozostałe strategie dyskryminacji (taryfa dwuczęściowa,
dyskryminacja czasu zakupu, dyskryminacja ilości zakupu,
wersjonowanie itd.)

• Strategia krótkookresowa: krótkookresowe straty, aby uzyskać
długookresowe korzyści (zyski z wyższych udziałów w rynku).
• Korzyść pośrednia: wyższe bariery wejścia z powodu reputacji
agresywnego przedsiębiorstwa
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KONKURENCJA CENOWA – STRATEGIA NIEDOPUSZCZENIA
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KONKURENCJA NIECENOWA – RÓŻNICOWANIE PRODUKTU

Zasada: nadawanie produktowi cech odróżniających go od
konkurencji w celu zmniejszenia elastyczności popytu na ten
produkt i zapewnieniu możliwości podwyższenia cen.

Zasada: stałe obniżenie ceny produktu w celu zniechęcenia
potencjalnych konkurentów do wejścia na rynek.
• Warunek: posiadanie przewagi (kosztowej, informacyjnej, finansowej
itp.)

• Dwa rodzaje: różnicowanie horyzontalne (poziome) i wertykalne
(pionowe).

• Strategia długookresowa: stałe zmniejszenie zysku, aby zabezpieczyć
się przed wejściem.

• Powoduje obniżenie substytucyjności pomiędzy zróżnicowanym
produktem a produktami konkurencji.
• Wariant: strategia namnażania produktu (wypełniania nisz).
23

24

4

1/12/2018

KONKURENCJA NIECENOWA – MOŻLIWOŚCI
PRODUKCYJNE

KONKURENCJA NIECENOWA – INFORMACJA

Zasada: pozyskiwanie informacji i wykorzystywanie jej do lepszego
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada: powiększanie możliwości produkcyjnych w celu lepszego
dopasowania do zmiennych warunków na rynku.

• Informacje o rynku, konkurentach, nabywcach, regulacjach itp.

• Wolne moce produkcyjne zapewniają elastyczność.

• Przewidywanie zmian parametrów rynkowych.

• Wolne moce produkcyjne kosztują, zarówno w fazie ich wytwarzania,
jak również kosztowne jest ich utrzymywanie.

• Należy zważyć koszt pozyskania informacji i potencjalne korzyści z
informacji.
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KONKURENCJA NIECENOWA – REKLAMA
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KONKURENCJA NIECENOWA – INTEGRACJA
Zasada: bliższe lub dalsze integrowanie się przedsiębiorstw w
pionie, poziomie i konglomeratowo.

Zasada: wszelkiego rodzaju działania mieszczące się w obszarze
rzemiosła marketingowego.
• Budowanie lojalności do marki wśród nabywców.
• Reklama perswazyjna i informacyjna zależna od rodzaju dobra:
• Dobro wymagające poszukiwania,
• Dobro wymagające doświadczenia,
• Dobro wymagające zaufania.
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• Integracja pozioma następuje pomiędzy przedsiębiorstwami z tego
samego rynku.
• Integracja pionowa następuje pomiędzy przedsiębiorstwami z tego
samego łańcucha produkcji (wprzód i wstecz).
• Integracja konglomeratowa następuje pomiędzy przedsiębiorstwami z
innych rynków i niezwiązanymi.
• Może przyjmować różne formy: fuzje i przejęcia, joint venture,
umowy długookresowe, farczyza itd.
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KONKURENCJA NIECENOWA – B+R

Zasada: inwestycje w innowacje w celu usprawnienia aktualnego
produktu lub procesu produkcji lub wytworzenia nowego produktu.
• Różne formy B+R: basic research, applied research, experimental
development.
• Różne strategie w tym obszarze: ofensywna, defensywna, imitacyjna,
uzależniona.
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