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Większość badan´ ma na celu znalezienie produkto´w, które mogłyby zostac´
sprzedane. Niekto´rzy producenci farmaceutyko´w przeprowadzaja˛ badania nad
rozwojem całkowicie nowych leko´w; towarzystwa budowlane oferuja˛ nowe rodza-
je usług; producenci samochodo´w poszukująnowych rozwiązań zwiększających
bezpieczen´stwo. Te firmy szukaja˛ wysokich zysko´w, które pochodza˛ ze sprzedaz˙y
nowych produkto´w. Oczywistąwadą takiego podejs´cia jest wysoki koszt badan´
i rozwoju. Na przykład w farmaceutyce zaro´wno Roche, jak i Ciba maja˛ roczne
budżety przeznaczone na badania przekraczajac̨e miliard funtów, czyli inaczej
10–15% dochodu.

Większość organizacji nie rozpoczyna od podstawowych badan´ w celu
rozwoju całkowicie nowego produktu. Takz˙e nie kontynuująone dostarczania
produktu w ciągu jego cyklu życia do momentu az˙ popyt zaniknie. Wie˛kszość firm
rozpoczyna planowanie swojego produktu od spojrzenia na produkty, kto´re już
zostały dostarczone przez konkurencje˛. Poszukująistniejących produkto´w, które
byłyby odpowiednie dla ich dziedziny i modyfikuja˛ je, żeby stworzyc´ ich własny
,,nowy’’ produkt. Innymi słowy, zaczynaja˛ dostarczac´ istniejący produkt, który już
znajduje sie˛ na pewnym etapie swojego cyklu z˙ycia. Czas, kiedy organizacja
zaczyna — a po´ źniej zaprzestaje — wytwarzanie produktu, definiuje sie˛ jako
strategie wejścia i wyjścia.

Strategie wejs´cia i wyjścia wykorzystywane przez organizacje˛ zależą od ich
głównych celów. Niektóre organizacje wykonuja˛ badania podstawowe i dostar-
czają pomysły oraz technologie, ale nie wykorzystuja˛ ich. Pracują w fazie
wprowadzania i opuszczaja˛ rynek przed faza˛ wzrostu. Przewaz˙nie organizacje
takie sąbardzo dobre w innowacjach, ale nie posiadaja˛ zasobo´w i możliwości
produkcyjnych, z˙eby poradzic´ sobie z rosnac̨ym popytem.

Inne organizacje poszukuja˛ takich prac badawczych, kto´re posiadaja˛ komercyj-
ny potencjał i po´źniej wykorzystująje podczas fazy wzrostu. Daż̨ą do osiągnięcia
wysokich cen, co moz˙liwe jest podczas wzrostu, i wycofuja˛ się, kiedy marża zysku
zaczyna sie˛ zmniejszac´. Inne organizacje moga˛ prowadzićbardzo skutecznie swoje
operacje, wie˛c wchodząna rynek w fazie dojrzałos´ci. Produkująbardzo wielkie
ilości produktów na tyle skutecznie, z˙e mogąkonkurowac´ z organizacjami juz˙
istniejącymi na rynku. Wycofująsię, kiedy popyt na produkt maleje, a jego wielkos´ć
jest zbyt niska, z˙eby utrzymac´ produkcjęna wysokim poziomie.

Te różne strategie wejs´cia i wyjścia możemy sklasyfikowac´ następująco:
• Nastawiona na badania, gdy firma:

— jest dobra w badaniach, projektowaniu i rozwoju,
— jest innowacyjna ze stałymi zmianami w produkcie,
— posiada wysoka˛ jakość i wysoki koszt,
— ma małąsprzedaz˙,
— jest powolna w dostawach.

• Eksploratorzy nowego produktu:
— rozpoznająnowe produkty o duz˙ym popycie,
— sądobrzy w rozwoju nowych proceso´w produkcyjnych,
— sąsilni w marketingu, aby tworzyc´ popyt,
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— posiadająwysokąjakość wraz z malejącym kosztem,
— produkująmasowo.

• Liderzy kosztowi:
— posiadająduże rozmiary niskonakładowej produkcji,
— wprowadzająmało innowacji, sa˛ skoncentrowani na istniejac̨ych produk-

tach,
— mająniskie ceny i szybka˛ dostawę,
— posiadajązautomatyzowana˛ produkcjęlub linie montażowe.

Pytania kontrolne:

4.14. Jakie sa˛ zwykle fazy w cyklu życia produktu?
4.15. Jaka byłaby typowa długos´ć cyklu życia dla: (a) modelu komputera osobis-

tego; (b) modelu samochodu; (c) indywidualnej polisy ubezpieczeniowej;
(d) wydania gazety?

4.16. Jes´li operacje sąwykonywane w ciągu życia produktu, gło´wny nacisk na
proces wytwo´rczy pozostaje ten sam. Czy uwaz˙asz, że to prawda?

4.17. W jaki sposo´b koszty i zyski zmieniaja˛ się podczas cyklu z˙ycia produktu?
4.18. Jak mo´głbyś sklasyfikowac´ organizacje, opierajac̨ się na ich strategiach

wejścia i wyjścia?

Podsumowanie rozdziału

• Organizacja moz˙e odnies´ć sukces tylko wo´wczas, gdy dostarcza takie produkty,
jakich chcąklienci. Celem planowania produktu jest upewnienie sie˛, że or-
ganizacje nieprzerwanie dostarczaja˛ odpowiednie produkty.

• Większość organizacji dostarcza wiele produkto´w, może więc posiadac´ różne
poziomy popytu w poszczego´ lnych asortymentach i dzie˛ki temu utrzymywac´
sprzedaz˙ na stałym poziomie.

• Wymagania kliento´w zmieniają się cały czas, wie˛c organizacje musza˛ ciągle
uaktualniac´ swąprodukcję, wprowadzac´ nowe produkty i wyzbywac´ sięstarych.
Jest kilka etapo´w między początkowym pomysłem nowego produktu a wypusz-
czeniem go na rynek.

• Produkty sąoceniane poprzez kombinacje˛ cech. Modele punktowe pozwalaja˛ na
wgląd w czynniki ilościowe i jakościowe.

• Próg rentownos´ci jest liczbą sztuk produktu, kto´re muszązostac´ sprzedane,
zanim wszystkie koszty sie˛ zwrócą i powstanie zysk.

• Kwota pieniędzy ma wyższą wartość teraz niż ta sama kwota za jakis´ czas.
Dyskontowanie uwzgle˛dnia ten fakt i jest to wykorzystywane w obliczaniu
wartości obecnej netto (NPV). Inne podejs´cie liczy wewnętrznąstopęzwrotu.

• Cykl życia produktu składa sie˛ z pięciu etapo´w: wprowadzenie, wzrost, doj-
rzałość, spadek i wycofywanie. Te fazy maja˛ różne koszty, dochody i zysk oraz
wymagająróżnych operacji.
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• Większość organizacji nie zajmuje sie˛ rozwojem całkowicie nowych produkto´w,
ale dostosowuje juz˙ istniejące. Siły i cele organizacji okres´lają jej strategie
wejścia i wyjścia.

Podstawowe terminy

próg rentownos´ci
cykl życia
dyskontowanie do wartos´ci teraźniejszej
koszty stałe
koszty zmienne
model punktowy
planowanie produktu

przewaga konkurencyjna
asortyment produkto´w
strategia wejs´cia i wyjścia
studium wykonalnos´ci
wartość obecna netto
wewnętrzna stopa zwrotu

Studium przypadku —
Escential Fragrances

Escential Fragrances jest całkowicie niezalez˙ną filią jednego z waz˙niejszych
francuskich domo´w mody. Wytwarza wiele dobrze znanych perfum, kto´re przeka-
zuje do firmy ,,matki’’ w celu sprzedania pod ich własna˛ nazwą. Produkcja ta
opiera sięna dwóch typach perfum:
• ,,ekskluzywnych’’ — które sprzedawane sa˛ po wysokich cenach w małych

ilościach,
• ,,masowe’’ — które sątańsze i sprzedawane w wie˛kszych ilościach.

Produkcja ekskluzywnych perfum przysparza wielu problemo´w, lecz produk-
cja marek masowych jest trudniejsza. Jednym z problemo´w jest ich ograniczony
okres życia. Oznacza to, z˙e po pewnym czasie — zwykle po trzech albo czterech
latach, ale czasami nawet po kilku miesiac̨ach — sąone wycofywane z rynku
i zastępowane nowymi markami.

Cały marketing jest wykonywany przez firme˛ ,,matkę’’. W pewnym sensie
jest to korzystne dla Escential, gdyz˙ koncentruje sie˛ jedynie na produkcji i nie
martwi się o krótkoterminowe wahania w swych finansach. Z drugiej strony
oznacza to, z˙e jest oddzielona od rynku decyzjami produkcyjnymi podejmowany-
mi przez firmę ,,matkę’’. Jeśli, dla przykładu, firma ,,matka’’ wkłada wysiłek
w wykreowanie nowego ,,orientalnego zapachu’’, to naciska na Escential, aby
produkowała perfumy o orientalnym uroku.

Jako że docho´d jest wyznaczany przez wewne˛trzne przenoszenie cen, co
wykonuje firma ,,matka’’, Escential nie interesuje sie˛ wypracowywaniem zysku,
lecz ma na celu wykorzystanie go w zakładzie do osiag̨nięcia pełnej zdolnos´ci
produkcyjnej. Efekty pracy Escential sa˛ oceniane według liczby flakono´w perfum,
które przesyła do firmy macierzystej.
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Escential ma wystarczajac̨e możliwości do wytwarzania około 5300 butelek
perfum dziennie, w tym 500 butelek to marki ekskluzywne, a pozostałe to marki
masowe. Te moz˙liwości mogą być różne w krótkim czasie w wyniku zmiany
godzin pracy lub zmiany rozplanowania pracy, ale w długim okresie sa˛ stałe. Te
możliwości pozostająniezmienione od lat dwudziestych.

Projektowanie nowych perfum jest łatwe i nowe marki moga˛ być dostępne
w bardzo kro´ tkim czasie. Przed rozpocze˛ciem produkcji wykonuje sie˛ jednak serie
badan´ rynkowych, a firma ,,matka’’ musi byc´ przekonana, z˙e nowa marka pasuje
do jej aktualnych potrzeb. Musza˛ zostac´ zaprojektowane i wytworzone odpowied-
nie butelki. Kiedy jużjest to gotowe, firma ,,matka’’ kieruje cały swo´ j wysiłek
marketingowy na wypromowanie nowej marki. Ten proces zwie˛ksza czas potrzeb-
ny na wprowadzenie marki do około dziewie˛ciu miesięcy. Czasami proces ten
może byćprzyspieszony, lecz w niekto´rych przypadkach zajmuje nawet dwa lata.

Ostatnio odbyło sie˛ spotkanie w celu przedyskutowania s´redniookresowych
planów produkcyjnych. W szczego´ lności zarząd Escential chciał przedyskutowac´
wycofanie niekto´rych perfum i wprowadzenie ich naste˛pców. Obecnie wytwarza
się dziewięć marek perfum masowych. Tabela 4.3 przedstawia s´rednią dzienną
sprzedaz˙ w ciągu ostatnich 19 miesie˛cy.

Tabela 4.3.

Kody numeryczne perfum

Miesiąc LP4098 LP6032 LP6275 LT3127 LT4092 MA985 LP1075 MA247 LT2240

1. 120 1170 — 1030 680 — 320 274 703
2. 150 1180 — 1040 660 — 286 693 519
3. 190 1170 — 1050 610 — 307 751 622
4. 250 1170 — 1050 560 — 310 660 540
5. 310 1150 — 1060 500 60 324 703 490
6. 450 1130 — 1070 410 100 301 691 603
7. 600 1080 — 1080 320 150 279 673 397
8. 770 1050 — 1090 240 310 292 711 501
9. 940 970 50 1200 150 370 314 749 488

10. 1000 940 50 1210 110 390 288 687 561
11. 1050 930 50 1190 90 380 292 729 473
12. 1100 890 60 1200 80 380 301 700 502
13. 1150 850 70 1210 70 390 314 691 450
14. 1180 840 80 1200 60 370 306 673 423
15. 1210 780 90 1210 60 380 285 659 607
16. 1230 730 100 1210 60 370 299 712 555
17. 1240 670 120 1090 50 360 305 736 487
18. 1250 560 160 1000 40 320 289 705 491
19. 1250 450 210 860 40 280 310 603 487

Kiedy te dane zostały zaprezentowane na spotkaniu, spowodowały zaniepo-
kojenie niekto´rych osób, zwłaszcza Guya Mignarda, kto´ry jest dyrektorem ds.
marketingu w firmie ,,matce’’. Powiedział, z˙e wiadomo, iz˙ sprzedaz˙ perfum jest
sezonowa i liczby nie wskazuja˛ obecnie na duz˙e odchylenia od normy. Marcel
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Gagnon, kto´ry jest menedz˙erem ds. materiało´w w Escential, zauwaz˙ył, że wahania
sprzedaz˙y są znacznie wyraz´niejsze niżzmiany w wielkos´ci produkcji. Chociaz˙
perfumy cały czas paruja,̨ mogą być przechowywane w lodo´wkach, a zmiany
w poziomie zapaso´w pozwalająna rytmicznąprodukcję. Dane, kto´rych dostarczył,
były przesunie˛ciem z produkcji do umieszczonych w lodo´wkach zapaso´w. Guy
Mignard zasugerował, z˙e aby pozostac´ konkurencyjnąna rynku perfum, firma
musi przyciągnąć różne sektory kliento´w i dodatkowo rozszerzac´ swój asortyment
tak jak to możliwe. Zasugerował wprowadzenie nowej marki perfum na rynek za
szes´ć miesięcy i dodanie naste˛pnych trzech marek w ciag̨u naste˛pnego roku.

Przeciwny punkt widzenia został wyraz˙ony przez Marcela Gagnona, kto´ry
powiedział, że produkcja dochodzi do granic zdolnos´ci produkcyjnych. Kiedy
wydajność była już bardzo wysoka, firma zadecydowała, z˙e nie może dłużej
utrzymać takiego tempa produkcji. Było znacznie wygodniej, od kiedy s´rednia
produkcja spadła. Jako z˙e łatwiej jest produkowac´ wielkie partie tej samej marki,
zasugerował wycofanie czterech marek o niz˙szej sprzedaz˙y i skoncentrowanie sie˛
na pozostałych pie˛ciu. Wprowadzenie nowych marek powinno byc´ brane pod
uwagęjedynie wtedy, gdy sprzedaz˙ istniejących marek znacznie spadnie lub kiedy
rozbuduje sie˛ fabrykę i powiększy moce produkcyjne.

Pośredni punkt widzenia został wyraz˙ony przez Jeana Pouliota, kto´ry jest
sekretarzem firmy. Zasugerował, z˙e obecny poziom produkcji jest zbyt wysoki,
aby dac´ sobie rade˛, i powinien byćzmniejszony do umiarkowanego poziomu. Nie
powinno byćbrane pod uwage˛ wprowadzanie z˙adnych nowych marek. Jednakz˙e
sprzedaz˙ trzech aktualnych marek wyraz´nie spada i firma powinna zastap̨ić je na
pewnym etapie. Rozmawiał z dyrektorami w firmie ,,matce’’ i zasugerował, z˙e
Escential powinna wziać̨ pod uwage˛ trzy nowe marki. Wykonał skro´conąanalizę
streszczona˛ w tabeli 4.4.

Tabela 4.4.

Numer kodu

Kwartał
LP6587 LP7045 LT4950

Koszt Docho´d Koszt Docho´d Koszt Docho´d
(w funtach) (w funtach) (w funtach) (w funtach) (w funtach) (w funtach)

1 300 20 350 150 150 10
2 100 40 200 200 150 10
3 — 60 100 250 100 10
4 — 80 60 300 100 20
5 100 100 150 300 50 30
6 — 100 100 250 50 50
7 — 100 60 200 50 80
8 — 100 — 150 50 120
9 100 100 100 110 10 160

10 — 100 60 70 10 200
11 — 100 — 30 10 220
12 — 100 — — 10 220
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Wprowadzenie tych marek w jest zgodne z wizerunkiem i polityka˛ firmy, ale
nie ma potrzeby wprowadzania wszystkich trzech marek lub wprowadzenia ich
w tym samym czasie. Cyfry podane przez Jeana Pouliota nie sa˛ zdyskontowane
(co zredukowałoby wartos´ć przyszłą o około 5% na kwartał) i opieraja˛ się na
średniej cenie 5 funto´w za butelkę.

Pytania:

• Co zrobiłbyśjako menedz˙er Escential?
• W jakich fazach swego cyklu z˙ycia znajduje sie˛ dziewięć perfum dla rynku

masowego?
• Jaka be˛dzie prawdopodobna przyszła sprzedaz˙?
• Co powinien zrobic´ Escential w kwestii wycofania, zastap̨ienia albo rozszerze-

nia swego asortymentu?
• Który z nowych produkto´w daje największy zysk?
• Jak pożyteczne sa˛ podane dane i jak sa˛ dokładne?

Zadania

4.1. Cztery produkty sa˛ oceniane na podstawie 10 kryterio´w, punktacja przed-
stawiona jest w tabeli. Jakie jest wzgle˛dne znaczenie kryterio´w? Który
produkt wart jest polecenia?

Czynnik Maksimum A B C D

Zasoby 10 8 10 8 7
Finanse 30 28 27 24 17
Rynek 35 17 33 22 18
Produkcja 25 18 19 20 19
Konkurencja 20 12 11 16 19
Technika 15 10 9 5 12
Możliwości 10 9 4 3 9
Zgodnos´ć 5 3 3 1 5
Lokalizacja 10 6 10 7 6
Doświadczenie 15 8 6 4 12

4.2. Firma wytwarza 100 jednostek produktu tygodniowo, kto´re sprzedaje po 100
funtów za każdą. Zmienne koszty jednostkowe wynosza˛ 50 funtów, a stałe
koszty wynosza˛ 150 000 funto´w rocznie. Jaki jest pro´g rentownos´ci dla
produktu i jaki zysk osiag̨a firma? Jaki jest s´redni koszt jednostkowy? O ile
musiałaby wzrosnać̨ produkcja, aby zmniejszyc´ średni koszt jednostkowy
o 25%?
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4.3. Linia lotnicza rozwaz˙a obsługe˛ nowej linii między Paryżem a Vancouver.
Istniejąca flota pozwala zabrac´ 240 pasaz˙erów w każdym samolocie, jeden lot
tygodniowo powoduje powstanie koszto´w stałych wynoszac̨ych 30 000 fun-
tów, z kosztami zmiennymi wynoszac̨ymi 50% ceny biletu. Jez˙eli linie
lotnicze planująsprzedawac´ bilety po 200 funto´w każdy, jak wielu pasaz˙erów
będzie potrzebnych liniom lotniczym do osiag̨nięcia progu rentownos´ci na
proponowanej trasie? Czy wyglad̨a to na sensowna˛ liczbę?

4.4. Jak wiele warta be˛dzie po 20 latach wste˛pna lokata 1000 funto´w złożona na
8% procent rocznie?

4.5. Kilka lat temu małz˙eństwo zainwestowało w polise˛ ubezpieczeniowa,̨ dla
której zbliża się okres wykupu. Powstaje alternatywa: otrzymac´ 10 000
funtów teraz albo 20 000 funto´w za 10 lat. Poniewaz˙ małżeństwo jest na
emeryturze i nie płaci podatko´w dochodowych, moz˙e zainwestowac´ pienią-
dze z realna˛ stopą procentowąna poziomie 10% rocznie w najbliz˙szej
przyszłos´ci. Którą możliwość powinno wybrac´ to małżeństwo?

4.6. Produkt ma zaprojektowane naste˛pujące koszty i dochody (w tysiac̨ach
funtów):

Rok 1 2 3 4 5 6

Koszty 100 — — 50 — —

Dochody 10 20 50 80 60 40

Jaka jest wartos´ć teraźniejsza netto? Jaka jest wewne˛trzna stopa zwrotu tego
produktu?

4.7. Firma musi wybrac´ jeden z trzech produkto´w. Koszty są przedstawione
poniżej. Co firma powinna zrobic´?

Produkt A Produkt B Produkt C

Rok Dochód Koszty Dochód Koszty Dochód Koszty
(w funtach) (w funtach) (w funtach) (w funtach) (w funtach) (w funtach)

1 10 70 80 30 120 40
2 20 60 90 20 110 40
3 50 45 90 10 100 50
4 100 40 100 20 100 60
5 150 40 100 20 90 60
6 170 40 110 30 90 70
7 180 40 110 30 80 80

4.8. Dochody i koszty dostaw produktu ustanowione przez ostatnie 11 miesie˛cy są
przedstawione poniz˙ej. Na jakim etapie znajduje sie˛ produkt w cyklu życia?
Jakie plany powinien przygotowac´ dostawca?
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Miesiąc Dochody Koszty

1 3,5 7,5
2 4,8 8,7
3 7,0 10,2
4 8,9 10,5
5 10,2 9,8
6 11,9 8,8
7 12,7 7,7
8 13,4 6,8
9 13,7 5,2

10 13,7 3,8
11 13,5 3,0

Zagadnienia do dyskusji

4.1. W jaki sposo´b organizacja decyduje o liczbie i ro´ żnorodnos´ci wytwarzanych
produktów? Podaj kilka przykłado´w asortymentu produkto´w w różnych
organizacjach.

4.2. Opisz produkt, kto´ry chciałbyśsprzedawac´, i przedyskutuj kroki niezbe˛dne
do wypuszczenia go na rynek. Jakie sa˛ główne problemy, kto´re napotkasz?
Ile czasu i jaki budz˙et będzie ci potrzebny?

4.3. W jaki sposo´b organizacja moz˙e upewnic´ się, że ma wystarczajac̨o dużo
pomysłów, aby wprowadzic´ nowy, pożyteczny produkt?

4.4. Przedyskutuj, podajac̨ przykłady, kilka praktycznych trudnos´ci wynikają-
cych z korzystania z modeli punktowych.

4.5. Jak okres´liłbyś realną stopę dyskontowądla firmy? Jakie sa˛ problemy
z używaniem jej podczas obliczania wartos´ci teraźniejszej netto? Jakie inne
analizy mógłbyś zrobić?

4.6. Zaprojektuj zestaw arkuszy kalkulacyjnych dla poro´wnania alternatywnych
produktów. Można zaprojektowac´ arkusz wykorzystujac̨y modele punktowe,
próg rentownos´ci, wartość teraźniejsząnetto i wewnętrzną stopęzwrotu.

4.7. Opisz szczego´ łowo zmiany w specyficznym produkcie przemieszczajac̨ym
się w swoim cyklu życia. Można wziąć pod uwage˛ szczego´ lny typ kom-
putera, z˙ywność typu ,,Fast food’’, nowe fasony odziez˙y albo jakikolwiek
inny produkt, który znasz.

4.8. Niektórzy ludzie mówią, że tylko kilka produkto´w podąża dokładnie cyklem
życia opisanym w tym rozdziale. Czy uwaz˙asz, że mająrację?

4.9. Opisz strategie wejs´cia i wyjścia dla kilku firm. Dlaczego obrały one takie
strategie?

4.10 Jak sklasyfikowałbys´ usługi, biorąc pod uwage˛ strategie wejs´cia i wyjścia?
4.11. Fundacja Amantti prowadzi badania i wybiera pomysły, kto´re zdająsięmieć

duży wpływ na rozwój społeczen´stwa. Ostatnie badania zwro´ciły uwagęna
pewne produkty gotowe do sprzedaz˙y, które mogąmieć duży potencjał. Te
produkty obejmują: wirtualne biura, edukacje˛ multimedialną, karty kredy-



towe zaste˛pujące pieniądze, skrzyz˙owanie silnika dieslowsko-elektrycznego,
interaktywną telewizję, inżynierię genetyczna˛ hodującą organy ludzkie
w celu transplantacji itd. W jakiej fazie swojego rozwoju znajduja˛ się
według Ciebie te produkty? Skad̨ pochodzątakie pomysły? Czy moz˙na cos´
dodaćdo tej listy produkto´w?
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