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Strategie marketingowe firm
z kapita³em rodzimym i zagranicznym
(analiza porównawcza)
1. Uwagi wstêpne
Wybranie, zdobycie (ewentualnie stworzenie), a nastêpnie utrzymanie rynków
zbytu, które zapewni³yby firmie Ÿród³o przychodów odpowiednie do jej potrzeb
i aspiracji rozwojowych, wymaga zarz¹dzania przedsiêbiorstwem zgodnie z ogólnymi zasadami postêpowania marketingowego, tj. realizacji ci¹gu zdarzeñ
sk³adaj¹cych siê na proces tworzenia ca³oœciowej koncepcji dzia³añ rynkowych
oraz jej realizacji w odpowiednio ukszta³towanej strukturze organizacyjnej, przy
wykorzystaniu w³aœciwego systemu kierowania i kontroli.
W procesie zarz¹dzania marketingiem wa¿n¹ funkcjê spe³nia etap planowania
marketingowego. W tej fazie zarz¹dzania, w oparciu o zgromadzone informacje
i przes³anki dzia³ania firmy, nastêpuje ustalenie celów kierunkowych i strategii
marketingowej przedsiêbiorstwa, a tak¿e planów strategicznych i operacyjnych
dla poszczególnych, wzglêdnie jednorodnych zakresów jego dzia³alnoœci.
Tworzenie przez przedsiêbiorstwa strategii marketingowej jest wiêc istotnym
faktem œwiadcz¹cym o zmianach zachodz¹cych w funkcjonowaniu przedsiêbiorstw, a „treœæ” stosowanych strategii ukazuje, z jednej strony, stosowane sposoby dostosowywania siê do zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia firmy,
a z drugiej postawê aktywn¹, polegaj¹c¹ na d¹¿eniu do sukcesu poprzez oddzia³ywanie na otoczenie celem wywo³ania w nim korzystnych zmian pozwalaj¹cych mo¿liwoœci przekszta³ciæ w rzeczywistoœæ.
Celem publikacji jest prezentacja wyników badañ porównawczych nad strategiami marketingowymi stosowanymi przez polskie przedsiêbiorstwa (100% kapita³u rodzimego) i przedsiêbiorstwa z udzia³em kapita³u zagranicznego.
Strategiê marketingow¹ rozumie siê jako system regu³ i zasad (œrednioi d³ugookresowych) dzia³ania, wyznaczaj¹cych ramy dla rynkowych operacji
przedsiêbiorstwa. Formu³owanie tak rozumianej strategii jest procesem decyzyjnym polegaj¹cym na ustalaniu kluczowych problemów i wyborze optymalnych
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rozwi¹zañ z punktu widzenia za³o¿onych celów i warunków ich realizacji. Bior¹c
pod uwagê ogólne zró¿nicowanie elementów otoczenia bli¿szego firmy (tak¿e
„wa¿noœæ” elementów otoczenia dla firm), mo¿na wyró¿niæ cztery podstawowe
obszary problemów i odpowiadaj¹ce im komponenty ca³oœciowej strategii marketingowej firmy1:
1) strategia kszta³towania pola rynkowego, a wiêc zbiór zasad kszta³towania
relacji: firma — rynek jako ca³oœæ,
2) strategia oddzia³ywania na nabywców, a wiêc zbiór zasad kszta³towania relacji: firma — nabywcy,
3) strategia oddzia³ywania na konkurentów, a wiêc zbiór zasad kszta³towania
relacji: firma — konkurenci,
4) strategia oddzia³ywania na poœredników, a wiêc zbiór zasad kszta³towania
relacji: firma — poœrednicy.
Przebadano 84 przedsiêbiorstwa z kapita³em zagranicznym, maj¹ce swoj¹ siedzibê na terenie województwa krakowskiego. Wszystkie badane przedsiêbiorstwa
powsta³y po 1989 roku (w³¹cznie). Wszystkie maj¹ status spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹. Udzia³ kapita³u zagranicznego w badanych przedsiêbiorstwach jest zró¿nicowany, waha siê w przedziale 20% — 100%. Prawie 30% badanych przedsiêbiorstw to przedsiêbiorstwa zagraniczne (kapita³ w ca³oœci pochodzi z zagranicy). Pozosta³e badane przedsiêbiorstwa powsta³y z po³¹czenia kapita³u zagranicznego z rodzimym kapita³em osób fizycznych. Kapita³ „obcy” pochodzi g³ównie z W³och i Niemiec (odpowiednio co pi¹te przedsiêbiorstwo).
Wielkoœæ badanych przedsiêbiorstw jest zró¿nicowana. Liczba zatrudnionych pracowników waha siê od 3 do 97 osób. Generalnie s¹ to wiêc ma³e przedsiêbiorstwa. Badane przedsiêbiorstwa prowadz¹ zró¿nicowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Uwzglêdniaj¹c dominuj¹cy rodzaj dzia³alnoœci, mo¿na powiedzieæ, ¿e prawie
po³owa przedsiêbiorstw zajmuje siê handlem, co trzecie przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoœæ produkcyjn¹, a co pi¹te us³ugow¹.
Przebadano 60 przedsiêbiorstw z kapita³em rodzimym, maj¹cych swoj¹ siedzibê na terenie województwa krakowskiego. W próbie badawczej (dobranej celowo
i z wykorzystaniem techniki doboru kwotowego) znalaz³y siê przedsiêbiorstwa
o ró¿nym „sta¿u” na rynku, reprezentuj¹ce w jednakowym stopniu wszystkie formy w³asnoœci i status formalny. Wielkoœæ badanych firm by³a zró¿nicowana (firma
„najmniejsza” zatrudnia³a 7 osób, „najwiêksza” — 1420 osób). Badane przedsiêbiorstwa prowadzi³y ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹: produkcjê, handel,
us³ugi — ró¿ne bran¿e — tak na terenie ca³ej Polski, jak i na rynku lokalnym2.
1
Szersze uzasadnienie dla takiego rozumienia strategii marketingowej mo¿na znaleŸæ np. w publikacjach: J. B e c k e r, Marketing-Konzeption, Grundlagen des strategischen Marketing-Managements, Vahlen, Monachium 1998, s. 140—162; R. N i e s t r ó j, Zarz¹dzanie marketingiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 151—167; I. P e n c - P i e t r z a k, Strategie biznesu
i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szko³y Biznesu, Kraków 1998, s. 255—261.
2
Stosowne badania zosta³y przeprowadzone przez autora w II po³owie 1996 roku w ramach realizowanych dwóch problemów statutowych.
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2. Strategia kszta³towa nia pola rynkowego
Teoretyczn¹ podstawê identyfikacji strategii kszta³towania pola rynkowego stanowi „macierz Ansoffa”. Ukazuje ona cztery podstawowe kierunki dzia³ania wynikaj¹ce z mo¿liwoœci realizacji za³o¿onych celów w obrêbie dotychczasowych
lub nowych rynków zbytu za pomoc¹ dotychczasowych lub nowych produktów.
Kierunki te s¹ okreœlane jako:
— penetracja rynku, tj. poszukiwanie mo¿liwoœci zwiêkszenia sprzeda¿y dotychczasowych produktów na dotychczasowych rynkach,
— rozwój rynku, tj. poszukiwanie nowych rynków zbytu dla dotychczasowych produktów,
— rozwój produktu, tj. wprowadzanie na dotychczasowe rynki nowych produktów,
— dywersyfikacja, tj. podejmowanie nowych dzia³alnoœci, tak ze wzglêdu na
produkt jak i na rynek.
Analiza przedsiêwziêæ przewidywanych do realizacji przez wszystkie badane
przedsiêbiorstwa (na okres do trzech lat) ukazuje fakt silnej antycypacji
przysz³oœci. Nawet przedsiêbiorstwa, które koncentruj¹ swoj¹ uwagê na bie¿¹cej
dzia³alnoœci, w doœæ szerokim zakresie przewiduj¹ przysz³e kierunki rozwoju
swoich firm. Tylko nieca³e 4% badanych firm z kapita³em zagranicznym nie
poda³o ¿adnych zamierzeñ w tej dziedzinie (z kapita³em rodzimym 11%). Ponad
8% badanych firm z kapita³em zagranicznym wskaza³o dwa, a ponad 88% trzy
najwa¿niejsze przewidywane kierunki rozwoju firmy (z kapita³em rodzimym odpowiednio — 86% i 77%).
Badane przedsiêbiorstwa jako g³ówny (najwa¿niejszy) kierunek przysz³ej
dzia³alnoœci wskazywa³y nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
— intensyfikacja produkcji (sprzeda¿y) dotychczasowych produktów na dotychczasowych rynkach (dzia³anie A) — 29,5% firm z kapita³em zagranicznym,
54% z kapita³em rodzimym,
— poszukiwanie dla produktów dotychczas wytwarzanych (sprzedawanych)
nowych rynków zbytu (dzia³anie B) — 24,5% firm z kapita³em zagranicznym,
26% z kapita³em rodzimym,
— wprowadzanie na rynek nowych wyrobów (towarów, us³ug) — dzia³anie
C (22,9% firm z kapita³em zagranicznym, 14% z kapita³em rodzimym),
— podejmowanie nowych rodzajów dzia³alnoœci blisko zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ dotychczas realizowan¹ (dzia³anie D) — 11,6% firm z kapita³em zagranicznym, brak wskazañ przez firmy z kapita³em rodzimym,
— uruchamianie nowych kana³ów sprzeda¿y produktów, które firma dotychczas produkowa³a (dzia³anie E) — 8,2% firm z kapita³em zagranicznym, 6%
z rodzimym,
— podejmowanie nowych rodzajów dzia³alnoœci, nie zwi¹zanych z tym, co
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dotychczas firma robi³a (dzia³anie F) — 3,3% firm z kapita³em zagranicznym,
brak wskazañ wœród firm z kapita³em rodzimym.
W firmach zagranicznych (100% kapita³u obcego) jako g³ówny kierunek rozwoju wskazywano tylko dzia³anie B i D (z jednakow¹ czêstotliwoœci¹). W firmach, w których kapita³ zagraniczny stanowi maksymalnie 50% kapita³u, ze
wzglêdnie jednakow¹ czêstotliwoœci¹ jako g³ówny kierunek rozwoju wskazywano
dzia³ania: A, B, C. W przedsiêbiorstwach „ma³ych” (zatrudniaj¹cych do 20 osób)
jako dominuj¹ce kierunki dzia³ania firmy wskazywa³y dzia³anie A (62%)
i dzia³anie C (28%). W firmach „du¿ych” (zatrudniaj¹cych ponad 60 osób) z jednakow¹ czêstotliwoœci¹ wskazywano na wszystkie rodzaje dzia³añ. Znamienne, i¿
dzia³anie E przewiduj¹ tylko te firmy, które nie okreœli³y rocznych celów
dzia³ania. W przekroju profilu prowadzonej dzia³alnoœci i roku powstania firm
nie obserwuje siê istotnych zró¿nicowañ w deklarowanych kierunkach rozwoju.
W przedsiêbiorstwach z kapita³em rodzimym — prywatnych, wszystkie cztery
kierunki dzia³ania (A, B, C, E) s¹ planowane z jednakow¹ czêstotliwoœci¹. Firmy
pañstwowe planuj¹ tylko dzia³anie A (80%) i B (20%), a spó³ki Skarbu Pañstwa
A (83%) i C (17%). Spó³ki cywilne planuj¹ realizowaæ dzia³ania: A, B, C
ze wzglêdnie jednakow¹ czêstotliwoœci¹. Spó³ki akcyjne i spó³ki z o.o. planuj¹
wszystkie cztery dzia³ania, przy czym najczêœciej dzia³anie A (odpowiednio: 67%
i 45%). Znamienne, ¿e dzia³anie E przewiduj¹ tylko te firmy, które nie ustali³y
rocznych celów dzia³ania. Firmy powsta³e po 1998 r. ze wzglêdnie jednakow¹
czêstotliwoœci¹ wskazuj¹ dzia³ania: A, B, C.
Jako drugie w hierarchii wa¿noœci badane firmy podawa³y nastêpuj¹ce kierunki przewidywanych dzia³añ. Prawie 45% przedsiêbiorstw z kapita³em zagranicznym pragnie wytwarzaæ (sprzedawaæ) swoim dotychczasowym klientom nowe
produkty (40% firm z kapita³em rodzimym). W œrednio co czwartym przedsiêbiorstwie planuje siê poszukiwanie dla dotychczasowych produktów nowych rynków zbytu (tak nowych obszarów przestrzennych jak i nowych segmentów) —
w 20% firm z kapita³em rodzimym. Prawie 20% firm pragnie uruchomiæ nowe
kana³y dystrybucji dla produktów wytwarzanych w dotychczasowym zakresie
asortymentowym (16% firm z kapita³em rodzimym). Prawie 8% przedsiêbiorstw
podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu zintensyfikowanie produkcji (sprzeda¿y) produktów dotychczas wytwarzanych na dotychczasowych swoich rynkach (14%
firm z kapita³em rodzimym). Nieca³e 5% firm pragnie podj¹æ nowy rodzaj
dzia³alnoœci gospodarczej blisko zwi¹zanej (wykorzystanie dotychczasowych doœwiadczeñ firmy, marki, systemu sprzeda¿y) z dzia³alnoœci¹ dotychczasow¹ —
7% firm z kapita³em rodzimym.
Jako trzeci w hierarchii wa¿noœci przewidywany kierunek rozwoju w najbli¿szych trzech latach firmy planuj¹ nastêpuj¹ce dzia³ania: poszukiwanie dla produktów wytwarzanych (sprzedawanych) dotychczas nowych rynków zbytu (29%
firm z kapita³em zagranicznym, 41% firm z kapita³em rodzimym), podejmowanie
nowych rodzajów dzia³alnoœci gospodarczej, blisko zwi¹zanej z dotychczasow¹
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(31% firm z kapita³em zagranicznym, 25% firm z kapita³em rodzimym), podejmowanie nowego rodzaju dzia³alnoœci, nie zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ dotychczasow¹ (15% firm z kapita³em zagranicznym, 20% firm z kapita³em rodzimym).
Zró¿nicowanie podawanych kierunków przysz³ych dzia³añ, tak drugich jak i trzecich w hierarchii wa¿noœci, z punktu widzenia g³ównych cech przedsiêbiorstw
jest statystycznie zbie¿ne ze zró¿nicowaniem, jakie zaobserwowano przy analizie
pierwszego (g³ównego) kierunku rozwoju.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ przedsiêbiorstwa tworz¹c wizjê rozwoju
firmy w najbli¿szych trzech latach wykorzystuj¹ wszystkie mo¿liwe strategie rozwoju pola rynkowego: strategiê penetracji rynku, strategiê rozwoju rynku, strategiê rozwoju produktu, strategiê dywersyfikacji. Czêstotliwoœæ wykorzystywania
poszczególnych strategii jest zró¿nicowana. Dominuje strategia penetracji rynku.
Strategia dywersyfikacji jest zdecydowanie rzadziej stosowana (zob. tab. 1).
Ta b e l a 1
Czêstotliwoœæ stosowania poszczególnych strategii kszta³towania pola rynkowego
Penetracja rynku
38%
52%
Rozwój produktu
22%
23%

Rozwój rynku
24%
17%
Dywersyfikacja
16%
8%

Pozycja pierwsza (antykwa) — dane dotycz¹ firm z kapita³em zagranicznym.
Pozycja druga (kursywa) — dane dotycz¹ firm z kapita³em rodzimym.
• r ó d ³ o: Zestawienie w³asne.

Chocia¿ badane firmy tak z kapita³em zagranicznym, jak i rodzimym statystycznie najczêœciej wskazuj¹ na wykorzystanie strategii penetracji rynku, to wystêpuj¹ istotne ró¿nice w czêstotliwoœci stosowania ka¿dego rodzaju strategii,
z wyj¹tkiem strategii rozwoju produktu. Firmy z kapita³em zagranicznym zdecydowanie rzadziej stosuj¹ strategiê penetracji rynku i zdecydowanie czêœciej strategiê dywersyfikacji.
Zwraca uwagê (jako tendencja) racjonalnoœæ zachowañ badanych przedsiêbiorstw. Regu³a „Z”, opisuj¹ca typow¹ drogê poszukiwania kierunków rozwoju
(wg kolejnoœci: penetracja rynku, rozwój rynku, rozwój produktu, dywersyfikacja), w przedsiêbiorstwach z kapita³em zagranicznym jest respektowana. Wzglêdnie ma³a ró¿nica czêstotliwoœci stosowania strategii rozwoju rynku i strategii rozwoju produktu dla firm z kapita³em rodzimym i zmiana „wa¿noœci” mo¿e mieæ
swoje Ÿród³o w nastêpuj¹cych faktach:
1. Firmy wyczerpa³y mo¿liwe do wykorzystania drogi wprowadzania dotychczas wytwarzanych (sprzedawanych) przez siebie produktów na nowe rynki lub
s¹ to produkty na tyle „stare”, ¿e dzia³ania takie by³yby nieefektywne. W obu
przypadkach priorytetowym kierunkiem staje siê wiêc rozwój produktu.
2. Myœlenie kategoriami „orientacji produkcyjnej” jest w dalszym ci¹gu na
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tyle silne, i¿ „automatycznie” priorytetowym dzia³aniem staje siê modyfikowanie
produktów dotychczas wytwarzanych i poszukiwanie „lepszego” produktu, a niedostrzeganie wzglêdnie tañszych dróg rozwoju firmy polegaj¹cych na poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla produktów dotychczas wytwarzanych.
3. „Specyfika” warunków dzia³ania i wytwarzania dotychczasowych produktów sk³ania do rezygnacji ze stosowania regu³y „Z” na korzyœæ efektywniejszej
w danych warunkach regu³y „I” (penetracja rynku, rozwój produktu).

3. Strategia nakierowa na na nabywców
Z istoty marketingu (jako dzia³alnoœci polegaj¹cej na aktywnym kszta³towaniu
rynku) wynika, ¿e podstawowe decyzje zwi¹zane z wyborem strategii oddzia³ywania na nabywców wymagaj¹ okreœlenia:
1) ogólnego charakteru wartoœci oferowanych nabywcom, tj. strategii stymulacji rynku,
2) stopnia pokrycia rynku i zró¿nicowania dzia³añ marketingowych, tj. strategii „pokrycia” rynku.
Pierwsza z wymienionych decyzji odzwierciedla aspiracje dotycz¹ce jakoœciowego poziomu prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Wybór strategiczny polega na ustaleniu, jak¹ kompozycjê korzyœci jakoœciowych i cenowych firma zamierza zastosowaæ, kszta³tuj¹c swój rynkowy wizerunek.
Podjêcie decyzji dotycz¹cych stopnia zró¿nicowania dzia³añ marketingowych
ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ich skutecznoœci, a tak¿e kosztów
produkcji i marketingu. Podstawowe opcje to wybór pomiêdzy zastosowaniem
marketingu niezró¿nicowanego lub marketingu zró¿nicowanego. W zale¿noœci od
potrzeb i w³asnych mo¿liwoœci, przedsiêbiorstwo mo¿e kierowaæ swoj¹ ofertê do
wszystkich nabywców tworz¹cych dany rynek (pe³ne pokrycie rynku) lub tylko
do okreœlonej ich czêœci (pokrycie czêœciowe).
Prawie 36% badanych przedsiêbiorstw z kapita³em zagranicznym deklaruje, ¿e
stara siê zaspokoiæ potrzeby wszystkich, którzy s¹ zainteresowani produktami firmy (tak¹ deklaracjê sk³ada a¿ 62% badanych firm z kapita³em rodzimym). Ponad
64% badanych przedsiêbiorstw z kapita³em zagranicznym deklaruje, i¿ nastawione s¹ w zasadzie na zaspokajanie potrzeb okreœlonego rodzaju nabywców, przy
czym po³owa z nich wyraŸnie okreœla grupy nabywców, których potrzeby pragnie
zaspokajaæ. Specyfika prowadzonej dzia³alnoœci determinuje rzeczywisty kr¹g nabywców. Oto przyk³adowe „segmenty” obs³ugiwanych nabywców: „szpitale”,
„biura projektowe”, „firmy budowlane”, „sklepy Cepelii”, „przemys³ farmaceutyczny”, „osoby fizyczne planuj¹ce remont domu”, „inwestorzy budownictwa jednorodzinnego”, „rolnictwo”, „lekarze”. Przedsiêbiorstwa „ma³e” z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹ (56%) wskazuj¹ na fakt zaspokajania potrzeby ka¿dego, kto zainteresuje
siê ofert¹ firmy, w stosunku do przedsiêbiorstw „du¿ych” (29%) i odwrotnie.
W miarê wzrostu udzia³u kapita³u zagranicznego w ogólnym kapitale firm, wzraSpis treœci/Table of Contents
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sta czêstotliwoœæ kierowania oferty firmy do precyzyjniej okreœlonego krêgu nabywców. Przedsiêbiorstwa zagraniczne (100% kapita³u obcego) staraj¹ siê zaspokoiæ potrzeby wszystkich, którzy s¹ zainteresowani ofert¹ firmy, w 68% przypadków, podczas gdy przedsiêbiorstwa, w których kapita³ zagraniczny stanowi maksymalnie 50% kapita³u firmy, nakierowane s¹ na zaspokajanie potrzeb „ka¿dego”
w 27% przypadków.
28% badanych firm z kapita³em rodzimym jest nastawionych w zasadzie na
obs³ugê okreœlonego rodzaju nabywców (fragment rynku). Specyfika prowadzonej
dzia³alnoœci determinuje rzeczywisty kr¹g nabywców. Przyk³adowe „segmenty”
obs³ugiwanych nabywców to: „gospodarka komunalna i mieszkaniowa”, „ma³e firmy prywatne”, „rolnictwo”, „s³u¿ba zdrowia”, „lekarze”, „œredniej wielkoœci
przedsiêbiorstwa us³ugowe”, „przedsiêbiorstwa joint ventures”, „firmy montuj¹ce”,
„ma³e hurtownie”. 10% badanych przedsiêbiorstw nakierowuje swoj¹ dzia³alnoœæ
na zaspokojenie potrzeb konkretnej grupy nabywców (niestety, nie ujawniaj¹c jakiej, z jednym wyj¹tkiem — „mieszkañcy domków jednorodzinnych”). Znamienne
jest, ¿e przedsiêbiorstwa powsta³e przed 1989 r. zaspokajaj¹ potrzeby wszystkich
nabywców, którzy zainteresuj¹ siê ofert¹ firmy. Tylko firmy powsta³e po 1989 r.,
spó³ki z o.o. i przedsiêbiorstwa ma³e (zatrudniaj¹ce do 30 osób) nakierowuj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ na zaspokojenie potrzeb okreœlonej grupy nabywców.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e wiêkszoœæ firm z kapita³em zagranicznym stara siê obj¹æ swoim oddzia³ywaniem mniej lub bardziej precyzyjnie wydzielon¹ grupê („segment”) nabywców bêd¹cych „fragmentem” danego rynku
(64%), a tylko 36% przedsiêbiorstw stara siê obj¹æ swoim oddzia³ywaniem ogó³
nabywców tworz¹cych dany rynek. Odmienne opcje ujawniaj¹ firmy z kapita³em
rodzimym: 62% z nich stara siê obj¹æ swoim oddzia³ywaniem ogó³ nabywców
tworz¹cych dany rynek, a tylko 38% okreœlony segment rynku.
Badane firmy z kapita³em zagranicznym deklaruj¹ w 69% przypadków, i¿
tworz¹ tylko jeden program marketingowego oddzia³ywania na rynek. Czêœæ
z tych firm (prawie 15%) buduje szczegó³owy program nakierowany na obraz
„przeciêtnego” nabywcy — wczeœniej rozpoznany. Pozosta³e firmy tworz¹ jednolite programy promocyjne kierowane równoczeœnie do kilku ró¿nych rodzajów
nabywców. Jeœli tak, to z koniecznoœci taki program jest nakierowany tak¿e na
nabywcê „przeciêtnego”, którego obraz jest tworzony intuicyjnie. 31% badanych
przedsiêbiorstw tworzy po kilka ró¿nych programów promocyjnych, ka¿dy z nich
dostosowuj¹c do okreœlonego rodzaju nabywców, których potrzeby zaspokaja.
W konkluzji mo¿na stwierdziæ, i¿ 69% badanych przedsiêbiorstw z kapita³em zagranicznym realizuje strategiê marketingu niezró¿nicowanego, a 31% badanych
przedsiêbiorstw strategiê marketingu zró¿nicowanego.
18% firm z kapita³em rodzimym tworzy szczegó³owe programy promocyjne
nakierowane na „typowego” nabywcê. 56% badanych firm tworzy jednolite programy promocyjne kierowane równoczeœnie do kilku ró¿nych grup nabywców.
Je¿eli tak, to z koniecznoœci musz¹ to byæ programy nakierowane na nabywcê
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„typowego”. 26% badanych przedsiêbiorstw buduje programy promocyjne nakierowane tylko na jedn¹, konkretn¹ grupê (segment) nabywców. Dla 12% firm wynika to z faktu, ¿e ich produkty zaspokajaj¹ potrzeby tylko jednej grupy nabywców. Tak wiêc 14% badanych przedsiêbiorstw tworzy po kilka ró¿nych programów operacyjnych, ka¿dy z nich dostosowuj¹c do okreœlonego rodzaju nabywców, których potrzeby zaspokaja. W konkluzji mo¿na stwierdziæ, ¿e 86% badanych firm z kapita³em rodzimym realizuje strategiê marketingu masowego, a 14%
badanych przedsiêbiorstw stosuje strategiê marketingu zró¿nicowanego.
Nak³adaj¹c na siebie po dwa stany jakoœciowe wyodrêbnione z punktu widzenia przedstawionych wy¿ej kryteriów, tj. z jednej strony: oddzia³ywanie na ogó³
nabywców wzglêdnie okreœlony „fragment” rynku, z drugiej: oddzia³ywanie jednolitym b¹dŸ zró¿nicowanymi programami marketingowymi, mo¿emy okreœliæ
cztery podstawowe warianty strategii podzia³u rynku: marketing masowy, marketing skoncentrowany, marketing zró¿nicowany z pe³nym pokryciem rynku, marketing zró¿nicowany selektywnie. Badania ujawniaj¹ fakt wystêpowania ka¿dego
z wariantów, chocia¿ czêstotliwoœæ pos³ugiwania siê nimi przez badane przedsiêbiorstwa jest ró¿na (zob. tabelê 2).
Ta b e l a 2
Czêstotliwoœæ stosowania poszczególnych strategii podzia³u rynku
Marketing masowy
25%
52%
Marketing zró¿nicowany
11%
10%

Marketing skoncentrowany
44%
34%
Marketing selektywnie zró¿nicowany
20%
4%

Pozycja pierwsza (antykwa) — dane dotycz¹ firm z kapita³em zagranicznym.
Pozycja druga (kursywa) — dane dotycz¹ firm z kapita³em rodzimym.
• r ó d ³ o: Zestawienie w³asne.

Jako wiod¹ce (pierwszoplanowe) czynniki w walce o pozyskanie nabywców
dla swoich produktów badane przedsiêbiorstwa wymienia³y poszczególne
dzia³ania z nastêpuj¹c¹ czêstotliwoœci¹:
— podnoszenie jakoœci oferowanych produktów — 41% wskazañ firm z kapita³em zagranicznym i 9% wskazañ firm z kapita³em rodzimym,
— podnoszenie poziomu obs³ugi klienta — 25% wskazañ firm z kapita³em
zagranicznym i 28% wskazañ firm z kapita³em rodzimym,
— bogaty wybór produktów (pog³êbianie asortymentu) — 13% wskazañ firm
z kapita³em zagranicznym i 43% wskazañ firm z kapita³em rodzimym,
— elastyczne stosowanie cen — 9% wskazañ firm z kapita³em zagranicznym
i 20% wskazañ firm z kapita³em rodzimym,
— promocja sprzeda¿y — 7% wskazañ firm z kapita³em zagranicznym i brak
wskazañ firm z kapita³em rodzimym,
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— dodatkowe us³ugi — 5% wskazañ firm z kapita³em zagranicznym i brak
wskazañ firm z kapita³em rodzimym.
Analizuj¹c treœæ wszystkich wymienionych dzia³añ, mo¿na stwierdziæ, i¿ generalnie firmy staraj¹ siê stosowaæ mieszane strategie stymulacji rynku, ale oparte
(wywodz¹ce siê) na czystej strategii preferencji i jej bliskie, przy czym strategie
mieszane stosowane przez firmy z kapita³em zagranicznym s¹ „bli¿sze” czystej
strategii preferencji ni¿ strategie stosowane przez firmy z kapita³em rodzimym.
Powy¿szy wniosek znajduje potwierdzenie w analizie dzia³añ podejmowanych
przez przedsiêbiorstwa celem pozyskania „stosownych” klientów, wymienianych
jako drugie w kolejnoœci.
Jako drugie co do wa¿noœci przedsiêbiorstwa podejmuj¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
wzrost poziomu obs³ugi nabywców (32% wskazañ firm z kapita³em zagranicznym i 30% z kapita³em rodzimym), promocja sprzeda¿y (odpowiednio 28%
i 14%), elastycznoœæ w ustalaniu cen (odpowiednio 20% i 37%), wzrost jakoœci
oferowanych produktów (odpowiednio 12% i 16%), wprowadzanie nowoœci rynkowych (odpowiednio 8% i 5%).
Przedsiêbiorstwa „ma³e”, tak z udzia³em kapita³u zagranicznego jak i rodzimego, w wiêkszym stopniu wykorzystuj¹ promocjê sprzeda¿y (22,5%) i elastycznoœæ w ustalaniu cen (20,5%), a w mniejszym stopniu bogaty wybór oferowanych produktów (6,2%). Strategia mieszana stymulacji rynku tych firm jest bardziej „odleg³a” od czystej strategii preferencji i zawiera wiêcej charakterystyk typowych dla strategii „cena — iloœæ”. Nie dostrzega siê istotnych ró¿nic w zachowaniach przedsiêbiorstw z punktu widzenia pozosta³ych cech.

4. Strategia nakierowa na na konkurentów
Ustalanie strategii marketingowej w czêœci dotycz¹cej konkurencji polega
przede wszystkim na wskazaniu podstawy budowania w³asnej przewagi konkurencyjnej oraz okreœleniu stylu konkurencji.
Istniej¹ trzy skuteczne strategie, za pomoc¹ których mo¿na budowaæ przewagê
konkurencyjn¹ w danym sektorze. S¹ to:
1) wiod¹ca pozycja pod wzglêdem kosztów ca³kowitych, umo¿liwiaj¹ca uzyskanie kosztowej przewagi nad konkurentami,
2) zró¿nicowanie oferty w stosunku do konkurenta w celu zwrócenia uwagi
nabywcy na jej unikatowoœæ,
3) koncentracja wysi³ków na wybranym fragmencie rynku (segment, produkt,
rejon) w celu specjalizacji i uzyskania quasi-pozycji monopolistycznej (w skrajnym przypadku zajêcie tzw. niszy rynkowej).
Analizuj¹c dzia³ania badanych przedsiêbiorstw, tak realizowane jak i planowane, mo¿na stwierdziæ, ¿e wszystkie trzy strategie s¹ stosowane. 18% badanych
firm z kapita³em zagranicznym i 45% badanych firm z kapita³em rodzimym tworzy programy dzia³ania w oparciu o strategiê „przywództwa kosztowego”.
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45% firm z kapita³em zagranicznym i 36% firm z kapita³em rodzimym preferuje
dzia³ania oparte na strategii „koncentracji”, w równym stopniu za obszar ekspansji przyjmuj¹c wybrany segment rynku, jak i wybran¹ przestrzeñ geograficzn¹.
36% firm z kapita³em zagranicznym i 18% firm z kapita³em rodzimym tworz¹c
programy dzia³ania wykorzystuje za³o¿enia strategii „ró¿nicowania”.
Oprócz okreœlenia podstawy budowania przewagi konkurencyjnej istotnym elementem strategii konkurowania jest okreœlenie jej stylu, co wynika z faktu, ¿e
cele „konkurencji” mog¹ byæ realizowane w ró¿ny sposób. Przejawia siê to
w ofensywnej lub defensywnej postawie wzglêdem konkurentów oraz w stosowaniu konwencjonalnych sposobów konkurowania (przyjêtych zwyczajowo w danym œrodowisku) lub niekonwencjonalnych sposobów konkurowania (prze³amuj¹cych dotychczasowe zwyczaje). Po³¹czenie obu obszarów dzia³ania daje cztery
warianty stylu konkurowania, które mo¿na okreœliæ jako:
1) stateczny lider (firma posiada ugruntowan¹ pozycjê na rynku i broni jej,
wykorzystuj¹c konwencjonalne sposoby konkurowania),
2) agresywny pretendent (firma usi³uje wszelkimi sposobami zdobyæ zaplanowan¹ pozycjê rynkow¹, bez ogl¹dania siê na reakcje obecnych na nim firm),
3) m³ody lider (firma, od niedawna zajmuj¹ca pozycjê czo³ow¹, broni jej
wszelkimi dostêpnymi sposobami),
4) ostro¿ny pretendent (firma usi³uje zdobyæ znacz¹c¹ pozycjê na rynku
w sposób nie prowokuj¹cy ostrego konfliktu z konkurentami).
Firmy, tworz¹c programy dzia³ania, zdecydowanie wykorzystuj¹ konwencjonalny, uznany za skuteczny zestaw narzêdzi — ponad 72% wskazañ firm z kapita³em zagranicznym i ponad 81% firm z kapita³em rodzimym. Oryginalne rozwi¹zania, nietypowe, zdarzaj¹ siê wzglêdnie rzadko. W przekroju analizowanych
cech zachowania przedsiêbiorstw s¹ statystycznie identyczne. Postawê ofensywn¹
wykazuje prawie 65% przedsiêbiorstw z kapita³em zagranicznym i ponad 55%
przedsiêbiorstw z kapita³em rodzimym. Postawê defensywn¹ wykazuje 35% firm
z kapita³em zagranicznym i 45% firm z kapita³em rodzimym. Czêstotliwoœæ wystêpowania poszczególnych opcji zestawiono w tabeli 3.
Ta b e l a 3
Czêstotliwoœæ stosowania poszczególnych strategii stylu konkurencji
Ostro¿ny pretendent
46%
44%
Stateczny lider
26%
36%

Agresywny pretendent
19%
11%
M³ody lider
9%
9%

Pozycja pierwsza (antykwa) — dane dotycz¹ firm z kapita³em zagranicznym.
Pozycja druga (kursywa) — dane dotycz¹ firm z kapita³em rodzimym.
• r ó d ³ o: Opracowanie w³asne.
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5. Strategie wspó³dzia³ania z partnera mi rynkowymi
Z punktu widzenia producenta zasadnicze znaczenie ma okreœlenie zasad
wspó³pracy z partnerami w sferze dystrybucji. Z punktu widzenia organizacji
handlowej takie samo znaczenie ma okreœlenie zasad wspó³pracy z dostawcami
towarów. Dla obu grup podmiotów mo¿na wyró¿niæ dwie charakterystyczne postawy wzglêdem powy¿szej kwestii: aktywn¹ i pasywn¹. Z punktu widzenia producenta postawa aktywna w dziedzinie zbytu przejawia siê tym, ¿e traktuje on
firmy handlowe jako ogniwa „w³asnego” systemu dystrybucji. Producent pasywny traktuje „handlowca” jako nabywcê zainteresowanego zakupem towaru, a wiêc
klienta (nie jako dostawcê us³ug dystrybucyjnych). „Handlowiec” aktywny traktuje producenta jako potencjalnego dostawcê produktów, a nie jako nabywcê us³ug
dystrybucyjnych. „Handlowiec” pasywny stara siê korzystnie ulokowaæ swoj¹
ofertê us³ug dystrybucyjnych.
Zestawiaj¹c ³¹cznie wymienione warianty postaw producenta i firmy handlowej, mo¿na wskazaæ cztery teoretyczne warianty sytuacyjne, stanowi¹ce podstawê do analizy uk³adu stosunków i si³ na konkretnym rynku, a co wa¿niejsze, wyboru w³aœciwej strategii wspó³dzia³ania z partnerami rynkowymi:
1) konflikt interesów „rodz¹cy” kompromis lub obejœcie (postawy aktywne
producenta i handlowca),
2) dopasowanie (kooperacja) pod egid¹ handlu (pasywna postawa producenta,
aktywna handlowca),
3) dopasowanie (kooperacja) pod egid¹ producenta (pasywna postawa handlu,
aktywna producenta),
4) luka marketingowa: koniecznoœæ przejêcia inicjatywy albo przez producenta, albo przez handel (postawy pasywne producenta i handlowca).
89% badanych firm produkcyjnych z kapita³em zagranicznym deklaruje postawê aktywn¹ w kontaktach z firmami handlowymi (handlowe z producentami).
Pozosta³e firmy deklaruj¹ postawê pasywn¹. W przypadku firm z kapita³em rodzimym 85% deklaruje postawê aktywn¹, pozosta³e pasywn¹. Spoœród firm z kapita³em zagranicznym deklaruj¹cych postawê aktywn¹ tylko nieco ponad 8%
stwierdza, ¿e napotyka aktywn¹ postawê partnerów rynku. We wszystkich tych
sytuacjach konfliktowych nastêpowa³o obejœcie (rezygnacja z podjêcia kontaktów). W pozosta³ych przypadkach producenci (handlowcy) „w³¹czali” firmy handlowe (produkcyjne) we w³asne systemy dystrybucji, zapewniaj¹c sprawny przebieg strumieni marketingowych. Spoœród firm z kapita³em zagranicznym deklaruj¹cych postawê pasywn¹ prawie po³owa dopasowywa³a siê do dzia³añ inicjowanych przez handel, a reszta napotkawszy tak¿e pasywn¹ postawê handlu (luka
marketingowa) przejmowa³a inicjatywê, tj. z koniecznoœci realizowa³a dzia³ania
typowe dla postawy aktywnej. Sytuacja w firmach z kapita³em rodzimym by³a
podobna. Firmy deklaruj¹ce postawê aktywn¹ tak¿e w 8% przypadków stwierdzaj¹, ¿e napotykaj¹ aktywn¹ postawê partnerów rynkowych. We wszystkich baSpis treœci/Table of Contents
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danych przypadkach nastêpowa³a rezygnacja z podjêcia kontaktów. Firmy deklaruj¹ce postawê pasywn¹ w mniejszym stopniu dostosowa³y siê do dzia³añ inicjowanych przez handel i w wiêkszym stopniu napotkawszy tak¿e pasywn¹ postawê
handlu (luka marketingowa) przejmowa³y inicjatywê, tj. z koniecznoœci realizowa³y postawê aktywn¹. Czêstotliwoœæ wystêpowania poszczególnych wariantów
sytuacyjnych w sferze wspó³pracy przemys³u i handlu, tak dla firm z kapita³em
zagranicznym jak i rodzimym, zestawiono w tabeli 4.
Ta b e l a 4
Czêstotliwoœæ wystêpowania poszczególnych wariantów sytuacyjnych w sferze kontaktów
przemys³u i handlu
Konflikt interesów
8%
8%
Dopasowanie pod egid¹ handlu
5%
7%

Dopasowanie pod egid¹ producenta
81%
77%
Luka marketingowa
6%
8%

Pozycja pierwsza (antykwa) — dane dla firm z kapita³em zagranicznym.
Pozycja druga (kursywa) — dane dla firm z kapita³em rodzimym.
• r ó d ³ o: Opracowanie w³asne.

Podsumowuj¹c prowadzone rozwa¿ania, mo¿na miêdzy innymi stwierdziæ, ¿e:
1. W obszarze formu³owania strategii marketingowej zwraca uwagê racjonalnoœæ zachowañ firm, tak z kapita³em rodzimym, jak i z udzia³em kapita³u zagranicznego. Powy¿szy wniosek m.in. uzasadniaj¹: stosowanie regu³y „Z” w przypadku wyboru strategii kszta³towania pola rynkowego, w przypadku strategii stymulacji rynku preferowanie strategii opartej na czystej strategii „cena-iloœæ”, preferowanie strategii marketingu masowego jako strategii podzia³u rynku, wybór
g³ównie jako strategii konkurowania strategii „koncentracji” i stylu „ostro¿nego
pretendenta”.
2. Generalnie ró¿nice stosowanych strategii marketingowych przez firmy z kapita³em rodzimym i kapita³em zagranicznym s¹ statystycznie nieistotne (wbrew
potocznym opiniom), co miêdzy innymi dobrze œwiadczy o umiejêtnoœciach mened¿erów firm z kapita³em rodzimym, a tak¿e o wyborze efektywnych rozwi¹zañ
dzia³ania w relacji do uwarunkowañ czasoprzestrzennych funkcjonowania firmy.
3. Zasadnicze ró¿nice w stosowaniu strategii marketingowych przez firmy
z kapita³em rodzimym i kapita³em zagranicznym sprowadzaj¹ siê do trzech elementów. Firmy z kapita³em rodzimym zdecydowanie czêœciej wykorzystuj¹ strategiê penetracji rynku, a zdecydowanie rzadziej strategiê rozwoju rynku i dywersyfikacji, co — jak siê wydaje — jest efektem „pe³niejszej” znajomoœci realiów
polskiej gospodarki przez mened¿erów firm z kapita³em rodzimym i dostrzegania
„prostszych” mo¿liwoœci dzia³ania w stosunku do mened¿erów firm z kapita³em
zagranicznym, czêsto przenosz¹cych swoje doœwiadczenia z funkcjonowania firm
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w zdecydowanie turbulencyjnym otoczeniu, wymagaj¹cym bardziej wyrafinowanych strategii dzia³ania (np. dywersyfikacji). Firmy z udzia³em kapita³u zagranicznego zdecydowanie rzadziej stosuj¹ strategie marketingu masowego, a zdecydowanie czêœciej strategie marketingu selektywnie zró¿nicowanego. Jest to efektem wchodzenia na polski rynek z precyzyjnie okreœlonym produktem skierowanym najczêœciej do klarownie okreœlonego segmentu rynku. Firmy z kapita³em
zagranicznym buduj¹c strategie konkurencji zdecydowanie czêœciej wykorzystuj¹
strategiê ró¿nicowania, a zdecydowanie rzadziej strategiê „przywództwa kosztowego”, co jest efektem wchodzenia na polski rynek z dzia³alnoœci¹ nakierowan¹
na okreœlone potrzeby nabywców.
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