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Rozdziaï 7.

DYWERSYFIKACJA JAKO METODA
ZWI}KSZENIA SPRZEDA¿Y
I KONKURENCYJNO¥CI FIRMY
D Y W E R S Y F I K A C J A

J A K O

M E T O D A

Z W I } K S Z E N I A

S P R Z E D A ¿ Y

PrzedsiĊbiorstwo produkcyjne, które wytwarza odzieĪ roboczą gáównie dla przemysáu spoĪywczego, boryka siĊ z problemem 25-procentowego spadku sprzedaĪy w stosunku do lat wczeĞniejszych. PoniewaĪ dziaáalnoĞü firmy jest związana jedynie z branĪą spoĪywczą, obniĪenie poziomu sprzedaĪy grozi nawet
upadkiem przedsiĊbiorstwa. Podejmowane dziaáania marketingowe czy promocyjne mające na celu zwiĊkszenie sprzedaĪy nie daáy poĪądanych rezultatów.
Przyczyną spadku sprzedaĪy jest rosnąca liczba firm oferujących takie same
produkty w konkurencyjnych cenach. W jednostce podjĊto decyzjĊ o dywersyfikacji przedmiotu dziaáalnoĞci w celu zwiĊkszenia sprzedaĪy, konkurencyjnoĞci
firmy oraz uzyskania niezaleĪnoĞci finansowej przedsiĊbiorstwa od jednej grupy docelowej klientów z branĪy spoĪywczej. Gáównym celem jest zmniejszenie
ryzyka upadku jednostki poprzez urozmaicenie Ĩródeá przychodów. W tym
przypadku zostanie zastosowana dywersyfikacja koncentryczna polegająca na
rozszerzeniu produkcji o wyroby dla innej gaáĊzi przemysáu niĪ dotychczas, ale
przy zastosowaniu obecnych powiązaĔ technologicznych, logistycznych czy teĪ
obsáugiwanego rynku.

DYWERSYFIKACJA I JEJ RODZAJE
Dywersyfikacja jest dziaáaniem polegającym na urozmaiceniu asortymentu
produkcji czy usáug, mającym na celu zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem dziaáalnoĞci w jednej branĪy. Gáównym celem dywersyfikacji jest
wyrównanie strat w jednej gaáĊzi dziaáalnoĞci firmy zyskiem w innej. Dywersyfikacja ma wiele zalet:
1. Zmniejsza siĊ ryzyko związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci poprzez urozmaicenie Ĩródeá przychodów.

Kup książkę

Poleć książkę

58

|

Controlling w przykïadach

2. Likwidacja jednej grupy produktów czy usáug nie ma wpáywu na stabilnoĞü
firmy w tak wielkim stopniu jak w przypadku jednej grupy produktów czy
usáug.
3. ZwiĊksza siĊ konkurencyjnoĞü firmy.
Gáówne rodzaje dywersyfikacji to:
1. Dywersyfikacja horyzontalna — przedmiot dziaáalnoĞci firmy zostaje
rozszerzony o produkty (usáugi) niewykraczające poza branĪe, w których
przedsiĊbiorstwo dziaáa obecnie.
2. Dywersyfikacja wertykalna — produkcja zostaje rozszerzona o dziaáanie bĊdące fazą nastĊpną lub poprzednią wzglĊdem obecnej dziaáalnoĞci
(np. rozszerzenie dziaáalnoĞci firmy produkcyjnej o samodzielne wytwarzanie póáfabrykatów uĪywanych w produkcji).
3. Dywersyfikacja koncentryczna — przedsiĊbiorstwo rozszerza swoją
dziaáalnoĞü poza branĪĊ, w której funkcjonowaáo do tej pory, ale przy zachowaniu obecnych technologii i innych procesów.
4. Dywersyfikacja niepokrewna — jednostka podejmuje dodatkowo nową dziaáalnoĞü, caákowicie inną niĪ dotychczas prowadzona.

STRATEGIA DYWERSYFIKACJI
W ramach dywersyfikacji przedsiĊbiorstwo bĊdzie siĊ staraáo wejĞü do branĪy
medycznej poprzez rozszerzenie asortymentu o odzieĪ medyczną przeznaczoną
dla szpitali, klinik, prywatnych przychodni stomatologicznych i innych prywatnych zakáadów leczniczych. W tym celu zostanie opracowana strategia dywersyfikacji obejmująca nastĊpujące elementy skáadowe (rysunek 7.1):
1. Produkcja — okreĞlenie zadaĔ produkcyjnych dla nowej grupy wyrobów
(procesy technologiczne, dostosowanie parku maszynowego, szkolenia dla
pracowników produkcyjnych).
2. Logistyka i magazynowanie — zbadanie, czy obecny system transportowy i magazynowy jest wystarczający dla zapewnienia obsáugi związanej
z nową grupą produktów.
3. Marketing — przygotowanie akcji marketingowych i promocyjnych dla
nowej grupy wyrobów oraz przygotowanie nowej oferty produktowej.
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Rysunek 7.1. Skáadowe strategii dywersyfikacji

4. SprzedaĪ i obsáuga klienta — zbadanie konkurencji w branĪy odzieĪy
medycznej, potrzeb rynku oraz okreĞlenie grupy docelowej klientów.
5. Zasoby ludzkie — pozyskanie z rynku nowych pracowników (sprzedawców, technologów) mających doĞwiadczenie i wiedzĊ na temat nowej grupy
produktów i klientów z branĪy medycznej.
6. Zakupy — wskazanie przez dziaá zakupów dostawców nowych materiaáów,
cen materiaáów oraz ich negocjacja z nowymi dostawcami.

ROLA I ZADANIA DZIAU SPRZEDA¿Y
W BUDOWANIU STRATEGII DYWERSYFIKACJI
Zadania stawiane przed dziaáem sprzedaĪy, związane z tworzeniem zaáoĪeĔ strategii dywersyfikacji, są kluczowe i stanowią podstawĊ do okreĞlenia zaáoĪeĔ pozostaáych elementów planu rozszerzenia dziaáalnoĞci firmy. To w odniesieniu
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do tej strategii dziaáy: marketingu, produkcji, zakupów, logistyki i magazynowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi bĊdą mogáy okreĞlaü swoje zaáoĪenia
i elementy strategii. Dziaá sprzedaĪy bĊdzie miaá do wykonania kilka podstawowych zadaĔ w ramach okreĞlania zaáoĪeĔ strategii rozszerzenia produkcji:
1. Zadanie 1. — badanie potrzeb rynku na wyroby typu odzieĪ medyczna.
2. Zadanie 2. — okreĞlenie grupy docelowej klientów i ich podziaá wedáug kryterium wielkoĞci planowanej sprzedaĪy czy teĪ rodzaju stosowanej odzieĪy
medycznej.
3. Zadanie 3. — badanie konkurencji na rynku medycznym.
4. Zadanie 4. — wyznaczenie nowego asortymentu odzieĪy medycznej dla firmy.
5. Zadanie 5. — okreĞlenie planowanych budĪetów sprzedaĪy oraz rentownoĞci poszczególnych produktów i wyrobów (z pomocą dziaáów: controllingu,
produkcji, magazynowania i logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi i zakupów).
Dopiero po zakoĔczeniu prac nad czterema pierwszymi zadaniami i przedstawieniu ich wyników bĊdą mogáy byü okreĞlane kolejne zaáoĪenia strategii
w poszczególnych sferach (rysunek 7.2):
1. Produkcja — okreĞlenie procesu technologicznego dla nowych wyrobów,
kalkulacja kosztów ich wytworzenia.
2. Logistyka i magazynowanie — okreĞlenie zaáoĪeĔ gospodarki magazynowej dla nowych produktów, dostosowanie transportu oraz systemów
magazynowych do nowych indeksów.
3. Marketing — przygotowanie oferty nowych wyrobów i jej promocji skierowanej do poszczególnej grupy docelowej klientów.
4. Zasoby ludzkie — okreĞlenie potrzeb związanych z zatrudnieniem nowych pracowników mających odpowiednie doĞwiadczenie i wiedzĊ dotyczącą nowych produktów.
5. Zakupy — okreĞlenie listy surowców, materiaáów oraz ich dostawców. Przygotowanie cen materiaáów, negocjacja warunków zakupowych u dostawców.
Zadanie 5. dziaá sprzedaĪy bĊdzie mógá zrealizowaü dopiero po zakoĔczeniu
prac nad pozostaáymi elementami skáadowymi strategii. Dziaá moĪe okreĞliü
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Rysunek 7.2. ZaleĪnoĞci poszczególnych elementów skáadowych strategii

planowaną sprzedaĪ w nowej branĪy z podziaáem na wyroby i klientów, a w wyniku prac poszczególnych innych dziaáów nad zaáoĪeniami strategii otrzyma
czĊĞü kosztową niezbĊdną do okreĞlenia rentownoĞci wyrobów czy klientów.

PLANOWANA RENTOWNO¥m PRODUKTÓW
I GRUP KLIENTÓW
Podstawą takiej analizy jest wyliczenie dla kaĪdego klienta oraz produktu marĪy na trzech poziomach. W tym celu zastosowany zostanie rachunek marĪy zysku — poszczególne elementy rachunku przedstawia rysunek 7.3.
Kalkulacja marĪy skáada siĊ z nastĊpujących wartoĞci:
1. Przychody — jest to najáatwiejsza do wyliczenia wartoĞü w caáej kalkulacji marĪowej. WartoĞü sprzedaĪy danego produktu w analizowanym okresie
moĪna uzyskaü z systemów ksiĊgowych, sprzedaĪowych czy teĪ magazynowych. To samo dotyczy wartoĞci sprzedaĪy do klientów.
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SKBADNIKIKALKULACJI
PrzychodyzesprzedaǏy
kosztybezpoƑrednie
MarǏaIpoziomu
kosztypoƑrednie
MarǏaIIpoziomu
kosztyogólne
MarǏaIIIpoziomu

SPOSÓBWYLICZENIAPOSZCZEGÓLNYCHSKBADNIKÓW
liczbasprzedanychproduktów×cenasprzedaǏy
kosztysprzedanychproduktów(materiaųy,wynagrodzenia,pozostaųekosztyprodukcji)
przychodyzesprzedaǏy—kosztybezpoƑrednie
kosztymagazynowania,kosztymarketingu,kosztydystrybucjiproduktów
przychodyzesprzedaǏy—kosztybezpoƑrednie—kosztypoƑrednie
kosztyadministracji,zarzČdu,finansów,ksiħgowoƑci,HRitp.
przychodyzesprzedaǏy—kosztybezpoƑrednie—kosztypoƑrednie—kosztyogólne

Rysunek 7.3. Skáadniki rachunku marĪy zysku

2. Koszty bezpoĞrednie — są to koszty wytworzenia sprzedanych produktów. W skáad tych kosztów mogą wchodziü koszty materiaáów zuĪytych do
produkcji, energii, pracy ludzkiej oraz inne, związane z produkcją. Te koszty moĪna rozbiü na kaĪdy produkt, dlatego marĪa I poziomu jest okreĞlana
jako najbardziej dokáadna.
3. Koszty poĞrednie — są to koszty sprzedaĪy, które do produktów czy teĪ
klientów są przypisywane poprzez zastosowanie kluczy podziaáu. Gáówne
koszty poĞrednie to: koszty magazynowania, marketingu czy teĪ dystrybucji. Dotyczą one obsáugi sprzedaĪy produktów do klientów i trudno jest je
przypisaü bezpoĞrednio do poszczególnych produktów czy klientów.
4. Koszty ogólne — są to koszty w Īaden sposób niezwiązane ze sprzedaĪą
produktów. Gáówne koszty ogólne to: zarząd, finanse, ksiĊgowoĞü, administracja, IT, HR. Nie mają one wpáywu na sprzedaĪ produktów, ale są niezbĊdne do zapewnienia prawidáowego funkcjonowania przedsiĊbiorstwa.
Do poszczególnych produktów równieĪ przypisywane są poprzez zastosowanie kluczy podziaáowych (np. wartoĞci sprzedaĪy produktów).
Dla przedsiĊbiorstwa zostaáa przeprowadzona produktowa analiza marĪy
(rysunek 7.4). Dla kaĪdego produktu wyliczono marĪĊ I, II i III poziomu oraz
okreĞlono procentowy udziaá jego sprzedaĪy w caáoĞci sprzedaĪy w przedsiĊbiorstwie. Koszty poĞrednie i ogólne zostaáy rozdzielone w stosunku do udziaáu poszczególnych produktów w wartoĞci sprzedaĪy firmy.
SKBADNIKIKALKULACJI
PrzychodyzesprzedaǏy
kosztybezpoƑrednie
MarǏaIpoziomu
MarǏaIpoziomu[%]
kosztypoƑrednie
MarǏaIIpoziomu
MarǏaIIpoziomu[%]
kosztyogólne
MarǏaIIIpoziomu
MarǏaIIIpoziomu[%]
UdziaųwcaųejsprzedaǏywprzedsiħbiorstwie[%]

PRODUKT1
4890
1577
3313
67,7%
1186
2127
43,5%
300
1826
37,4%
10,5%

PRODUKT2
1989
1112
876
44,1%
482
394
19,8%
122
272
13,7%
4,3%

PRODUKT3
4027
1362
2665
66,2%
977
1688
41,9%
247
1441
35,8%
8,6%

PRODUKT4
5306
3597
1709
32,2%
1287
422
7,9%
326
96
1,8%
11,4%

PRODUKT5
7522
7269
253
3,4%
1825
Ͳ1571
Ͳ20,9%
462
Ͳ2033
Ͳ27,0%
16,1%

PRODUKT6
5851
1941
3910
66,8%
1419
2491
42,6%
359
2131
36,4%
12,5%

PRODUKT7
3145
2785
360
11,5%
763
Ͳ403
Ͳ12,8%
193
Ͳ596
Ͳ18,9%
6,7%

PRODUKT8
3651
848
2803
76,8%
886
1917
52,5%
224
1693
46,4%
7,8%

PRODUKT9
9985
3333
6652
66,6%
2422
4230
42,4%
613
3617
36,2%
21,4%

PRODUKT10
310
99
212
68,2%
75
136
44,0%
19
117
37,8%
0,7%

RAZEM
46675
23922
22753
48,7%
11322
11431
24,5%
2866
8565
18,3%
100,0%

Rysunek 7.4. Produktowa analiza marĪy

Kup książkę

Poleć książkę

