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email: lukasz.wozny@sgh.waw.pl
akson.sgh.waw.pl/lwozny/

semestr zimowy 2009
konsultacje: poniedzial̷ek 19.00-20.00, KTSR, 1115F

Strategie rynkowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie sl̷uchaczy z metodami strategicznej analizy de-
cyzji podmiotów oraz wykorzystanie mówionych metod w analizie rynkowych studiów
przypadków. Nacisk pol̷ożony zostanie na modelowanie zjawisk mikro- i mezoeko-
nomicznych.

Przedmiot obejmuje strategiczne zagadnienia decyzyjne w warunkach statycznych,
deterministycznych, z doskonal̷ ↪a informacj ↪a i w warunkach niepewności. Narz

↪
edzia

wprowadzone i używane podczas zaj ↪eć to podstawy teorii podejmowania decyzji, nieko-
operacyjna i kooperacyjna teoria gier oraz podstawy teorii przedsi ↪ebiorstwa.

Ocena z przedmiotu jest średni ↪a ważona egzaminu końcowego (50%) i referatu
(50%). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z referatu (max. 20 stron) jest jego
oddanie do 4 stycznia 2009. Po tym terminie żadne referaty nie b ↪ed ↪a przyjmowane.

Przedmiotem referatu jest opracowanie wyników analizy rynkowej wybranego sek-
tora, czy branży w Polsce, Europy Środkowo-Wschodniej albo UE. Analiza ma być
przeprowadzona pod k ↪atem ekonomicznym a nie wyl̷ ↪acznie finansowym, marketingowym,
HR-owym, technologiczny, itp. Prac ↪e można pisać w samodzielnie lub w (max. 3 os-
obowych) grupach. Wybór sektora (branży) i grupy należy uzgodnić w wykl̷adowc ↪a do
21 grudnia 2008.
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Harmonogram zaj ↪eć:

Decyzje strategicznie uwarunkowane - wprowadzenie

I Przypomnienie: Ekonomiczna analiza przedsi ↪ebiorstwa:
rynek, popyt, dochody, koszty i zyski

II Przypomnienie: Decyzje symultaniczne i dynamiczne
studium przypadku: firma i lider na rynku oligopolisty-
cznym

III Decyzje strategiczne w warunkach niepewności
studium przypadku: rola oczekiwań odnośnie zachowań
konkurentów

Zarz
↪
adzanie strategiczne wewn

↪
atrz firmy

IV Organizacyjna rola zarz ↪adzaj ↪acego, horyzontalne i
wertykalne granice firmy
studium przypadku: czym jest firma?

V Zagadnienie optymalnego kontraktu
studium przypadku: wynagradzanie kadry zarz ↪adzaj ↪acej

VI Strategia firmy a jej struktura, kultura i klimat organi-
zacyjny
studium przypadku: restrukturyzacja przedsi ↪ebiorstwa

Strategie rynkowe firmy

VII Strategiczne decyzje cenowe
studium przypadku: dyskusja nad wybranymi strate-
giami cenowymi

VIII Rynki aukcyjne
studium przypadku: dyskusja nad wybranymi typami
aukcji

IX Dywersyfikacja, integracja wertykalna i horyzontalna
studium przypadku: czy fuzje i przej ↪ecia s ↪a opl̷acalne?

X Dynamiczne decyzje firmy: wej́scie / wyj́scie z rynku
studium przypadku: wielkość i mikrostruktura rynku

XI Negatywna selekcja i pokusa nadużycia
studium przypadku: rynek samochodów używanych

Strategiczne analizy rynkowe

XII Analiza pi ↪eciu sil̷ Portera, schemat: structure-conduct-
performance i inne
studium przypadku: zastosowanie do wybranego rynku

XIII Budowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej
studium przypadku: omówienie referatów

XIV Egzamin
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