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Analiza udziałów rynkowych pozwala na ocenę pozycji 

konkurencyjnej firmy względem innych przedsiębiorstw działających na 
rynku, wskazując jaką część rynku przejęła firma.  

 
Precyzyjna analiza pozycji firmy wymaga dokładnego zdefiniowania 

rynku (analiza rynku przekąsek słonych da inne wyniki niż analiza rynku 
chipsów)  oraz włączenia do analizy danych rynkowych obejmujących ten 
sam okres. 
 
Analiza udziałów rynkowych realizowana może być na różnych poziomach:  
 
Udziały bezwzględne/absolutne – określają udział sprzedaży firmy      
w całości sprzedaży generowanej przez rynek: 
 
 

Udział ilościowy – wyraża pozycję przedsiębiorstwa w jednostkach 
sprzedaży (tony, litry, sztuki itd.), określając jaką część 
sprzedaży rynku wygenerowała firma X. 

 
 
 

Udział wartościowy – wyraża pozycję przedsiębiorstwa w wartości 
sprzedaży (w zł, EUR, USD itd.), określając jaką część 
sprzedaży rynku wygenerowała firma X.  

 

 
 

Udział ilościowy = 

Liczba jednostek produktu sprzedanych 
przez firmę w badanym okresie 

Łączna sprzedaż jednostek produktu na 
całym rynku w badanym okresie 

Udział wartościowy = 

Wartość sprzedaży produktu zrealizowana 
przez firmę w badanym okresie 

Łączna wartość sprzedaży wygenerowana 
przez rynek w badanym okresie 



 
 

     
 

 
Udziały względne – pozwalają na ocenę pozycji firmy na rynku 

względem najbliższego, najgroźniejszego konkurenta. 
Podobnie jak udziały bezwzględne powinny być analizowane 
w ujęciu ilościowym i wartościowym. Wartość wskaźnika 
powyżej 1 oznacza przewagę firmy nad konkurentem. 
Wskaźnik poniżej 1 wskazuje na przewagę konkurenta. 

 

 
 
Udziały skumulowane – zakładają analizę sprzedaży firmy i rynku w 

określonym czasie obejmującym kilka okresów 
sprzedażowych. Pozwala na ocenę długoterminową strategii 
realizowanych przez poszczególnych graczy na rynku i 
wyeliminowanie krótkotrwałych zmian na rynku.  

 
 
Wskaźnik koncentracji – szacowany jako suma udziałów największych 

graczy na rynku. Najczęściej analiza obejmuje się 3-4 
największe przedsiębiorstwa na rynku. Im wyższa wartość 
wskaźnika tym pozycja liderów jest silniejsza i trudniej z nimi 
konkurować. 
W analizie porównuje się wskaźnik koncentracji rynku i jego 
poszczególnych segmentów. Stanowi to jeden z elementów 
oceny atrakcyjności segmentu.    

 
 

Udział względny = 

Sprzedaż firmy (ilościowo lub wartościowo)  
w badanym okresie 

Sprzedaż konkurenta (ilościowo lub 
wartościowo) w badanym okresie 


