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KRZYWA DOŚWIADCZENIA - DEFINICJE 
 

Krzywa doświadczeń to wykres, który przedstawia kształtowanie się 
efektu doskonalenia organizacji i funkcjonowania firmy. Model opracowany 
został po raz pierwszy, pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku, przez 
firmę doradczą BCG.  Tworząc strategię dla amerykańskiego producenta 
turbin parowych Allis Chalmers, zaobserwowali że koszt jednostkowy 
wyrobu (przeciętny koszt produkcji danego wyrobu) zmniejsza się o stały 
procent przy każdym podwojeniu produkcji sektora i spadek ten wynosi od 
10 do 35%.  

Jest wiele czynników, które wpływają na wielkość tego efektu, a 
najbardziej typowe to: 

 
ekonomia skali – przy większej produkcji koszty stałe rozkładają się na 

większą liczbę wyprodukowanych jednostek, firma ma 
większą siłę przetargową z dostawcami i odbiorcami,           
w pewnych przypadkach nawet koszty stałe mogą spadać 

 
efekt uczenia się – przez doświadczenie i specjalizację (wydajność pracy 

wzrasta) 
 
innowacyjność – lepsze technologie i organizacja pracy oraz 

zastępowanie pracy ludzkiej maszynami 
 

Obrazem graficznym krzywej doświadczenia jest linia tworzona na 
podstawie wielkości produkcji skumulowanej oraz kosztów jednostkowych 
branży i oznacza średnie dla danego sektora tempo spadku kosztów 
jednostkowych w miarę podwajania się produkcji skumulowanej. 
 
 Włączenie do analizy monitorowanie zmian poziomu cen pozwala na 
porównanie dynamiki zmian cen i kosztów w danej branży. Jeżeli ceny 
spadają szybciej niż koszty rentowność działania w danej branży spada.  
Szybszy spadek kosztów w stosunku do zmian cen obrazuje wysoki 
potencjał do wzrostu efektywności działania. Jeżeli ceny spadają szybciej 
niż koszty znacznie zawęża się pole do poprawy rentowności i 
generowania wyższych zysków. 
 



 
 
 

     
 

 

W symulacji analiza krzywej doświadczenia realizowana jest w 
przekroju poszczególnych Etapów sprzedażowych (klasyczna analiza 
krzywej doświadczenia zakłada efekt podwojenia produkcji w sektorze). W 
ciągu ostatnich 4 Etapów przeciętna cena na rynku spadła z 3040 zł do     
2 800 zł (spadek o 8%). W tym samym czasie koszt jednostkowy obniżył 
się o 4% z 2300 zł do 2200 zł. Spadek cen następuje więc dwukrotnie 
szybciej niż korzyści firm wynikające z obniżania kosztów. 

Średni zysk na produkcie spadł z 740 zł (3040 zł–2300 zł = 740 zł) 
w Etapie 1 do 600 zł w Etapie bieżącym (2800 zł–2200 zł = 600 zł), czyli o 
prawie 20%.

Nachylenie krzywej obrazującej 
zmiany cen jest wyższe niż krzywej 
odnoszącej się do kosztów. 
Oznacza to rosnącą presję cenową  
firm działających na rynku, często 
początek „wojny cenowej”. 



 
 
 

     
 

 
Analiza krzywej doświadczenia pozwala głównie na ocenę pozycji 

przedsiębiorstwa na tle konkurencji z perspektywy relacji średnich cen i 
kosztów wytworzenia i sprzedaży produktów.  

Jeżeli przedsiębiorstwo nastawione jest na długoterminową strategię 
lidera kosztów powinno analizować czy rzeczywiście jego koszty spadają 
szybciej niż u konkurentów i jaką przewagę kosztową udało się 
wypracować.  

Z drugiej strony jeżeli celem przedsiębiorstwa jest opanowanie 
rynku premium, wtedy ważnym pytaniem jest: czy inwestycja w rozwój 
jakości produktów przekłada się na znacznie wyższe ceny i dzięki temu 
realizowanie znacznie wyższej marży, która przy niższej wielkości 
sprzedaży (rynku ekskluzywne zazwyczaj są mniejsze pod względem ilości 
klientów) zapewni im oczekiwany poziom zysku.  

 
Przedsiębiorstwo SCA konsekwentnie realizuje strategię niskiej półki, 

ilościowy udział rynkowy waha się na poziomie 27-30%, wartościowo 
firma pozyskuje 20-22% łącznej sprzedaży rynku. W ostatnim okresie 
uruchomiono nową linię produkcyjną, na której montuje się model       
SCA Standard – najtańszy na rynku. SCA standard stanowi w tej chwili 
ponad 34% łącznej sprzedaży firmy SCA.  

Analiza krzywej doświadczenia pokazuje, że średnia cena telewizora 
firmy SCA stanowi 79% przeciętnej ceny na rynku (2 200/2 800 = 79%), 
relacja kosztów jest na tym samym poziomie (1 700/2 200 = 77%). 
Zależność ta pokazuje, że firma powinna popracować nad dalszym 
obniżeniem kosztów jednostkowych, przy zatrzymaniu cen na tym samym 
poziomie. Obecnie średni zysk na produkcie firmy SCA wynosi 500 zł i jest 
o 100 zł niższy niż średni wynik na rynku. Oznacza to, że SCA musi 
sprzedać o 20% więcej telewizorów niż przeciętny konkurent, żeby 
wypracować taki sam poziom zysku. 

 

 
 

 Średnia 
cena 

Średni 
koszt 

Rynek 2 800 zł 2 200 zł 

SCA 2 200 zł 1 700 zł 

Średni zysk na produkcie 

Rynek 600 zł 

SCA 500 zł 

Większe nachylenie krzywej cen 
niż kosztów firmy SCA 
pokazuje, że wchodząc na 
rynek ekonomiczny firma 
szybciej obniżała ceny niż 
udawało jej się ograniczać 
koszty.  


