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Weryfikacja kosztowo – jakościowa programatorem
działań w łańcuchu dostaw
W dobie globalizacji i rosnącej konTab. 1. Ceny materiału wsadowego (PLN) od poszczególnych dostawców w latach 1998-2003,
kurencji w płaszczyznach wytwórwartości ograniczeń budżetowych odbiorcy (PLN). Źródło: opracowanie własne.
czych, efektów produktowych, a co
za tym idzie w procesach kreacji optymalizacji decyzji, istotnym staje się
efektywność gospodarowania [7, 13].
Zatem w całym toku realizacji działań
kosztowo – jakościowych warunkiem
budowania trwałej przewagi i tym
samym rozwoju organizacji jest łańcuch wartości M.E. Portera [1, 11,12].
Istotna więc staje się weryfikacja systemu ocenowego doboru materiału
(wejście) z możliwymi do osiągnięcia
w wyniku transformacji efektami proTab. 2. Rozkład cech jakościowych produktów od poszczególnych dostawców.
Źródło: opracowanie własne
duktowymi [2, 3, 9].
Bez względu na etap podejmowanych działań, istotną staje się identyfikacja parametrów materiału na
wejściu – doboru i typowania granicznych parametrów procesu, jak i właściwa ocena oczekiwań zewnętrznych.
Na każdym z poziomów konieczna
jest estymacja przedziałowa wyników
projakościowych z uwzględnieniem Dane wejścia
– niska) odwrotnie, niż zakłada klaemergencji i – tym samym – typosyczny model procesu decyzyjnego
wania zgodności: możliwości – efekt
Obserwacji poddano dostawców konsumenta (tu: odbiorcy materiału
– oczekiwania klienta zewnętrznego materiału wsadowego w latach 1998- wsadowego).
i wewnętrznego [8, 14].
2003. Zakładając, że materiał wsaDla potrzeb analizy numerycznej
dowy (dla każ- zestawiono ceny materiału od analidego dostawcy) zowanych dostawców w funkcji czasu
przed wer yf i- – z uwzględnieniem ograniczeń budżekacją jego wad- towych pomniejszonych o koszty transliwości stanowi portu T (tab. 1).
100% = 1 (tab.
W latach 1998 i 1999 - bez względu
2) skonstruowa- na rozkład cech jakościowych – wyno funkcję po- brano z powodu ograniczeń budżetomiarową, gdzie wych dostawcę C. Stąd też, od roku
stanom mniej 2000 poszerzono liczbę dostawców
preferowanym materiału wsadowego o dostawcę D,
(niższej jakości) E – mimo wydłużonego czasu oczekiprzyporządko- wania i kosztów transportu (co zostawano w yższe ło uwzględnione B (K r)- T).
war tośc i (Q3
Na bazie danych zamieszczonych
– najwyższa ja- w tab. 1, 2 przeanalizowano położenie
kość, Q2 – za- analizowanych produktów w przestrzeRys. 1. Położenie analizowanych produktów w przestrzeni cena - jakość.
dowalająca, Q1 ni cena - jakość w roku 2000 (rys 1).
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Tab. 3. Procedura obliczeń prawdopodobieństwa wyboru produktu przy założonych
ograniczeniach budżetowych B (Kr)- T. Źródło: opracowanie własne.

W przypadku, gdy 1150< B (K r)≤
1200 pole wyboru jest zbiorem dwuelementowym, gdzie warunkowe
prawdopodobieństwo wyboru określonego strumienia produktów warunkowane jest sekwencją ocen ich
jakości (tab. 3).
W przypadku, gdy:
1. 1200< B (K r)- T≤ 1250 – pole wyboru jest zbiorem trójelementowym (A, D, E),
2. 1250< B (K r)- T≤ 1300 – pole wyboru jest zbiorem wszystkich analizowanych elementów (strumienia produktów od poszczególnych
dostawców), co zostało przeanalizowane w analogiczny sposób jak
dla przedziału I (tab. 4).
Na podstawie tab. 4 można stwierdzić najlepszą relację cena – jakość
materiału od dostawcy A. Najgorzej
wygląda dostawca B, a potem C. Dostawcy D i E mają pozytywną relację cena – jakość materiału, niemniej
jednak pomimo obniżenia B (K r) – T
i – tym samym – uwzględnienie faktu konkurencyjności względem B, C
– dużym minusem jest czas oczekiwania na dostawy.
Można zatem określić proces decyzyjny odbiorcy w latach 2001, 2002, 2003:

• dostawcą zasadniczym jest producent A
• dostawcą warunkowym doraźnym
jest dostawca C
• dostawcami warunkowymi są dostawcy D, E
• analizy dostaw należy warunkować
zmianami cen wyrobów w kontekście zmian jakości, a wymaganiami
odbiorcy.
Zakładając, że analizowane przedsiębiorstwo (odbiorca) za czynnik determinujący uwzględnił [B (K r)- T] – w kolejnych latach „zakupowych” uzyskał
sekwencje jakości na materiale, wyrażone warunkowym prawdopodobieństwem wyboru produktu (tab. 5).
Analiza wyników z tab. 5 potwierdza założenia procesu decyzyjnego
odbiorcy na bazie roku 2000. W analogiczny sposób przeprowadzona
analiza prawdopodobieństwa wyboru produktu danego producenta w latach kolejnych (2002, 2003) była spójna z wcześniejszym założeniem.
Analizując przebieg decyzji zakupowych można sformułować model
ekonometryczny procesu decyzyjnego odbiorcy:
D = [B (K r)- T] + Q + zmienne endogeniczne.

Tab. 4. Warunkowe prawdopodobieństwo wyboru produktu danego dostawcy.
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 5. Warunkowe prawdopodobieństwo wyboru produktu. Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Model konceptualny łańcucha decyzji konsumenta na każdym z etapów analiz kosztowo
– jakościowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie założeń [4,5,6,].

Model konceptualny łańcucha decyzji konsumenta na każdym z etapów
analiz kosztowo – jakościowych został przedstawiony na rys. 2.
Powyższy schemat winno się implementować w warunkach decyzji zakupowych z uwzględnieniem całego
procesu kreowania jakości i związanych z tym kosztów [zob.: 9, 10].
W każdym z etapów podejmowania
decyzji zakupowych istotne jest zatem ujmowanie kryteriów kosztowo –
jakościowych w płaszczyźnie całego
łańcucha wartości, gdzie weryfikatorem jest klient – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.
Stopniem trafności w całym „cyklu
zakupowym” winna być efektywność
gospodarowania w oparciu o zmienne otoczenia, co winno prowadzić
do uzyskania długookresowej przewagi nad konkurencją i dać szansę na
rozwój organizacji. Weryfikatorem
efektywności działań organizacji jest
klient, stanowiący ostatni etap w łańcuchu wartości. Idąc zatem za identyfikacją obszarów działań w tym

Wnioski

1. Model procesu decyzyjnego odbiorcy warunkowany jest równaniem:
D = [B (K)- T] + Q + zmienne endogeniczne,
2. Słuszność modelu należy weryfikować w funkcji czasu, jeżeli czynnikiem
determinującym jest klasa jakości,
3. W przypadku ograniczeń budżetowych w większej mierze jego słuszność zależy od przesłanek doraźnych,
4. Model procesu decyzyjnego jest tym
bardziej uzasadniony – im [B (K r)- T]
nie ogranicza możliwości zakupu
materiału w „najkorzystniejszej”
klasie jakości – i ma to uzasadnienie w odbiorze nabywcy materiału
łańcuchu możliwe staje się sformułoprzetworzonego.
wanie kierunków działań pozwalających sformułować strefę zysku [1].
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