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Wiele relacji wykorzystanych w symulacji ma 
charakter czysto arytmetyczny, mogą zostać 
dokładnie obliczone (np. informacje finansowe), 
jednak inne nie mogą zostać określone precyzyjnie, 
nawet w rzeczywistości, możemy przyjąć tylko 
założenia (np. jak wiele zamówień firma może 
dostać; jaki będzie efekt konserwacji / remontów?). 

Symulacja strategiczna GMC oparta jest na realistycznej sytuacji gospodarczej, w której kilka przedsiębiorstw 
produkcyjnych (reprezentowanych przez uczestniczące w grze zespoły) konkuruje ze sobą. Złożony 
i wszechstronny model komputerowy symuluje interakcje zachodzące między różnymi częściami każdego 
przedsiębiorstwa, konkurencyjne stosunki między firmami oraz ekonomiczne tło sytuacji.

Zespoły w GMC są losowo dzielone na grupy (po 6,7 lub 8 zespołów), w obrębie których rywalizują ze sobą. Na 
początku wszyscy otrzymują takie same scenariusze, takie same firmy. Scenariusz to raporty finansowe spółki 
zz poprzedzających grę 5 kwartałów finansowych. W zależności od podjętych decyzji i działań spółki różnicują się 
w trakcie trwania symulacji. 

Firmy, którymi zarządzają zespoły prowadzą sprzedaż na dwóch rynkach geograficznych (rynek europejski, rynek 
NAFTA) jak również poprzez Internet. Firma może produkować maksymalnie trzy różne produkty. 

Zadaniem zespołów jest stworzenie, a następnie wdrożenie odpowiedniej strategii, która w długim okresie 
zdobędzie uznanie inwestorów. Opracowują strategię rozwoju i przygotują pierwszy zestaw decyzji. 

ZAKRES DECYZYJNY SYMULACJI
GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

Symulacja pozwala na podjęcie 75 decyzji w każdym 
kwartale. Dotyczą one wszystkich obszarów 
działalności firmy, m.in.: Produkcji, Cen produktów, 
Kanałów dystrybucji, Wydatków na reklamę, Czasu 
montażu, Wprowadzenia zamian w produktach, 
Wydatków na badania i rozwój, Zamówień 
surowców, Agentów i dystrybutorów, Parku 
maszynmaszynowego, Sprzedaży przez Internet, Planów 
Ubezpieczeniowych, Poziomu płac i zatrudnienia, 
Budżetu dla Zarządu, Wypłaty dywidend, Zakupu 
informacji i innych. 

Nowe decyzje (od 2013r) obejmują częściowy 
outsourcing produkcji, wydatki na szkolenia 
personelu, zakup i wykorzystanie lepszej jakości 
materiałów w produkcji, dodatkową emisję lub skup 
akcji od inwestorów.
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ZAKRES DECYZYJNY SYMULACJI
GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

konieczność poświęcenia dużej ilości czasu 
już na samym początku gry, tak, aby każdy 
orientował się we wszystkich obszarach 
symulacji, nie tylko na „swojej” części
rozmycie odpowiedzialności za decyzje

Raport zawiera informacje, które są potrzebne do 
dokonania analizy przed podejmowaniem decyzji. 
Zawiera informacje na temat: środków produkcji, 
surowców, zarządzania personelem, kanałów 
sprzedaży, produktów, transportu i finansów: 
bilanse, zyski i straty, koszty ogólne, przepływy 
pieniężne, dane finansowe w tym ceny akcji, wyniki 
ininwestycyjne etc.

Raport zawiera również informacje na temat firm 
konkurencyjnych - ceny, zatrudnienie, listy płac, 
agenci i dystrybutorzy, udziały w rynku, opinie 
konsumentów; wydatki związane z reklamą, 
badaniami i rozwojem oraz funkcjonowaniem strony 
internetowej.

Proces ‘decyzja – raport’ składa się na cykl decyzyjny 
w symulacji. Każdy etap w konkursie GMC składa się 
z pięciu cykli decyzyjnych (każdy cykl decyzyjny to 
kwartał działania firmy).
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Drużyny wypełniają „Arkusz Decyzyjny”, wpisując decyzje na Następny Kwartał. Symulator analizuje, a także 
porównuje decyzje drużyn. W efekcie przygotowywany jest „Raport dla Zarządu”, który szczegółowo opisuje jak 
firma radziła sobie na rynku w danym kwartale (zarówno arkusz decyzyjny jak i raporty są dostępne dla 
uczestników na stronie internetowej po zalogowaniu się).

Zadaniem uczestników jest maksymalizacja możliwości rozwoju swojej firmy, tak aby jej wynik inwestycyjny 
(‘investment performance’) na zakończenie symulacji był jak najwyższy. Oznacza to ustanowienie strategii, która 
skieruje przedsiębiorstwo w stronę długofalowego celu.

DDo kolejnych etapów konkursu GMC awansują zespoły, których firmy na koniec etapu, tj. po piątym cykli 
decyzyjnym mają najwyższy wynik inwestycyjny.

Zwycięzcy finału krajowego biorą udział w Finale Światowym GMC.

Niniejszy dokument dotyczy symulacji Global Management Challenge.
Organizatorem GMC Poland jest BIGRAM.
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CYKLI DECYZYJNYCH

Kwiecień - październik

Październik

Listopad - grudzień 

Styczeń - luty

Marzec

Kwiecień 

Kampania Promocyjna

Program treningowy

I etap on-line

II etap on-line

Finał krajowy

Finał Światowy
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