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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.  



 
 
 

     
 

 
Analiza krzywej doświadczenia może być również wykorzystana do analizy 
poziomu cen i kosztów bezpośredniego konkurenta. Na rynku premium 
dwaj gracze walczą o pozycję lidera – khoo-khoo i EVO. Firma khoo-khoo 
znacząco prowadzi w segmencie specjalistów osiągając wysoki udział w 
rynku 41%, EVO sprzedaje co czwarty produkt w tym segmencie. Na 
rynku gadżeciarzy ich udziały są równe po 23%. W ostatnim okresie 
obydwie firmy zanotowały znaczący spadek dynamiki sprzedaży swoich 
produktów. Porównanie cen i  kosztów tych dwóch firm pokazuje ich siłę 
wynikającą z efektywności prowadzonej działalności. 

      FIRMA KHOO-KHOO 
 
W ciągu ostatnich 4 Etapów 
średnia cena produktów spadła o 
9% z 4 600 zł do 4 200 zł. W 
tym samym czasie podjęte 
działania związane z poprawą 
jakości produktów (lepsze 
podzespoły, dodatkowe funkcje 
itd.) podniosły koszt 
jednostkowy o 12%. Przeciętny 
zysk na sztuce spadł o 43% z 
1750 zł do 1000 zł. Co przy 
stabilizacji wielkości sprzedaży 
spowodowało spadek zysku na 
sprzedaży.      
 

   FIRMA EVO 
W tym samym czasie firma Evo 
wprowadzając nowe modele dla 
segmentu premium podniosła 
średnią cenę swoich produktów o 
9% do poziomu 3650 zł. Nowe 
podzespoły podniosły koszt 
produkcji. Jednocześnie rosnące 
koszty sprzedaży (zbyt niska 
rotacja towaru) sprawiły, że 
średni zysk na produkcie spadł o 
33% do poziomu 500 zł, czyli 
poniżej średniej rynku, co przy 
niższej sprzedaży niż konkurenci 
przełożyło się na znaczący 
spadek poziomu zysku. 
 

Powyższe przykłady pokazują jak analizować średnio i długoterminowe 
skutki podejmowanych decyzji w perspektywie efektywności 
prowadzonego biznesu oraz odniesienia do konkurencji      


