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Udziały bezwzględne/absolutne 
 

Zestawienie udziałów rynkowych w ujęciu ilościowym i 
wartościowym  pozwala na lepsze zrozumienie strategii firmy i jej pozycji 
w koszykach i portfelach klientów. 
 

 
 

udział ilościowy < udział wartościowo 
(Producent Khoo-khoo) 

Firma działa na rynkach premium 
lub obsługuje najbardziej 
wartościowych klientów w 
segmencie. Średnia cena 
produktu jest wyższa od 
przeciętnej rynkowej  

udział ilościowy > udział wartościowo 
(Producent tvdisajners) 

Firma obsługująca segmenty 
masowe, większy udział ilościowo 
wskazuje na strategię penetracji 
rynku tzn. pozyskiwanie dużej 
liczby klientów oferując tanie 
proste produkty. 

udział ilościowy = udział wartościowo 
(Producent KaBa) 

Zrównoważony portfel produktów 
rozłożony na całej szerokości 
rynku od produktów masowych, 
po ekskluzywne.  
Czasami strategia średniej półki 
czyli oferowanie przeciętnej 
jakości za rozsądną cenę. 
Dostawca starający się 
funkcjonować w głównym nurcie 
rynku 



 
 
 

     
 

 
Udziały względne 
 

Udziały rynkowe w ujęciu bezwzględnym często zniekształcają 
pozycje firm, które działają w różnych segmentach. Przykładowo topowa 
firma premium ma bardzo niski udział ilościowy, jednak jest znaczącym 
liderem wśród najbardziej wymagających klientów. Podobnie firma 
nastawiona na rynek masowy, na tle całego rynku może tracić udział 
wartościowy, jednak w porównaniu z bezpośrednim konkurentem, jej w 
portfelach klientów może wyglądać znacznie korzystniej. Dlatego 
urealniając pozycję konkurencyjną firmy należy odnieść jej wyniki do 
bezpośrednich konkurentów, czyli oszacować udziały względne. 

Porównując wyniki dwóch konkurentów EVO i khoo-khoo 
operujących w górnej części rynku (segment specjalistów i gadżeciarzy ).   
 
 Segment Specjaliści Segment Gadżeciarze 

EVO Khoo-khoo EVO Khoo-khoo 
Wielkość 
sprzedaży 20 911 42 599 7 858 6 429 

Wartość 
sprzedaży 82,2 mnl zł 168,1 mln zł 40,8 mln zł 37,1 mln zł 

 
Porównując nominalne wyniki konkurentów w segmencie 

Gadżeciarzy widać, że firma EVO wygrywa zarówno pod względem ilości 
jak i wartości sprzedaży. Jeżeli jednak oszacuje się ich wskaźniki udziałów 
względnych to widać, że EVO sprzedając o 22% więcej telewizorów 
uzyskuje przychód wyższy tylko o 10%. Oznacza to, że firma EVO 
sprzedaje tańsze produkty w segmencie, a khoo-khoo przejęło najbardziej 
wartościowych klientów i uzyskuje większy przychód z klienta. Firma EVO 
powinna popracować nad poprawą pozycji w górnej części segmentu. 
 

SEGMENT GADZECIARZE 
Sprzedaż EVO jest niższa o ..% Sprzedaż EVO jest wyższa o ..% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

     
 

 
 
 
 

SEGMENT SPECJALIŚCI 
Sprzedaż EVO jest niższa o ..% Sprzedaż EVO jest wyższa o ..% 

 
W segmencie specjalistów firma EVO realizuje dokładnie 50% 

wyników konkurenta w ujęciu ilościowym i wartościowym. Oznacza to, że 
EVO traci w całej szerokości portfela dedykowanej do grupy specjalistów. 
Walcząc z firmą khoo-khoo należy zwiększać zaangażowanie we 
wszystkich obszarach segmentu. 
 
Udziały skumulowane 
 

Sprzedaż w każdej branży podlega wahaniom wynikającym z 
sezonowości popytu. Na różnych rynkach wpływ pór roku, świąt, pogody 
itd. Jest zróżnicowany, ale w większości wypadków 1% udziału w rynku w 
sezonie i poza sezonem znaczy zupełnie inną wielkość/wartość sprzedaży. 
Dlatego oprócz analizy udziałów w poszczególnych okresach 
sprzedażowych np. miesiącach kwartałach, należy analizować udziały 
skumulowane – obejmujące dłuższy okres czasu. 

Zakładając hipotetyczny rynek lodów, na którym działa tylko trzech 
graczy. Analizując udziały ilościowe widać że Firma A umocniła swoją 
pozycję uzyskując w Q4 50% udział w rynku. Firma B wprawdzie w Q2 i 
Q3 poprawiła swoją pozycję jednak w Q4 udział spadł do 25%. Podobnie 
Firma C pomimo osiągnięcia udziałów w rynku na poziomie 30% w Q2 i Q3 
na koniec roku spadła do poziomu wyjściowego czyli 25%. 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Firma A 40% 35% 30% 50% 

Firma B 35% 35% 40% 25% 

Firma C 25% 30% 30% 25% 

  
 



 
 
 

     
 

Jednak rynek lodów jak wiadomo jest sezonowy i wielkość popytu 
zależy od pogody i pory roku. W tabeli poniżej przedstawiono hipotetyczny 
rozkład  1 000 000 sprzedaży rocznej  poszczególnych kwartałach.  
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 ROK 

sprzedaż 100 000 300 000 400 000 200 000 1 000 000 

Udział kwartału w 
sprzedaży rocznej 10% 30% 40% 20% 100% 

 
Analizując zmiany udziałów w poszczególnych kwartałach widać, że 

Firma A traciła udziały w najważniejszym okresie w roku Q2 i Q3 (łącznie 
70% rocznej sprzedaży), natomiast odzyskała swoją pozycję w kwartale 
który generuje  tylko 20% popytu rocznego.   
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 ROK 

Firma A 40 000 105 000 120 000 100 000 365 000 

Firma A 35 000 105 000 160 000 50 000 350 000 

Firma B 25 000 90 000 120 000 50 000 285 000 

 
Analizując skumulowane udziały rynkowe, odnoszące się do 

dłuższego okresu, widzimy realną pozycję firmy na rynku, obejmującą 
pełen cykl sprzedażowy. W ujęciu rocznym Firma sprzedała 36% lodów, 
firma B uzyskała tylko 1% mniej – 35%, natomiast wynik Firmy C to 29% 
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Wskaźnik koncentracji  
 

Jednym ze składników oceny potencjału rynku, oprócz jego wielkości 
i wartości, jest konkurencja. Konkurencja rozumiana jako liczba firm 
operujących na rynku oraz ich wzajemna pozycja wynikająca z wyników 
jakie uzyskują.  

Wskaźnik koncentracji C4 w klasycznym ujęciu obejmuje 
skumulowane udziały rynkowe czterech największych graczy na rynku. 
Jego zadaniem jest pokazanie jaką część rynku przejęli najwięksi 
dostawcy. Im wyższy wskaźnik koncentracji tym trudniej wejść i działać 
na określonym rynku. Wysoki wskaźnik oznacza, że liderzy mają określony 
pomysł na biznes i konsekwentnie go realizują. Co więcej wysoki poziom 
C4 może wskazywać również na dużą lojalność klientów, przynajmniej do 
najbardziej popularnych marek na rynku. Przy niskim wskaźniku 
koncentracji koszyki klientów rozproszone są pomiędzy wielu graczy, 
dlatego przejmując niewielką liczbę klientów poszczególnych dostawców 
jesteśmy w stanie zbudować znaczącą pozycje na rynku. 

Niektóre branże podzielone są pomiędzy kilku dostawców np. rynek 
telefonii mobilnej w Polsce, dlatego szacowanie klasycznego C4 nie ma 
sensu. Na rynkach o małej liczbie konkurentów stosuje się udział lidera i 
dwóch największych graczy. 

 
Na rynku  specjalistów od początku sesji 
dwie firmy realizują strategie, które 
pozwalają im na przejęcie ponad 55% 
rynku (przy 5 graczach na rynku średni 
udział to 20%). W ostatnich dwóch 
Etapach wskaźnik udziału dwóch 
największych graczy wzrósł do poziomu 
70-75% (dwie firmy przejęły ¾ 
segmentu, który generował ponad 40% 
wartości całego rynku). Należy jednak 
zwrócić uwagę, że wśród tych dwóch 
firm to khoo-khoo jest prawdziwym 
liderem, przejmując prawie połowę, 
obecnie najbardziej wartościowego 
rynku. Udział EVO waha się na poziomie 
23-26% co nieznacznie przewyższa 20% 
średniego udziału w rynku.  
 

Silna i stabilna pozycja firmy khoo-khoo, od czterech etapów 
konsekwentnie zwiększają udział w rynku,  sprawia, że wejście do tego 
segmentu lub chęć znaczącego przesunięcia koszyków zakupowych będzie 
trudna, kosztowna i długotrwała. Trzeba bowiem walczyć z firmą, która w 
świadomości klientów funkcjonuje od 4 etapów jako lider na rynku 
dostarczający prawie połowę produktów. 



 
 
 

     
 

 
 
Porównując wskaźnik koncentracji w 
segmencie gadżeciarzy, widać wyraźnie, 
że z jednej strony udział 2 największych 
graczy jest znacząco niższy, z 60% 
spadł do 47%. Z drugiej strony brak w 
tym segmencie wyraźnego lidera przez 
cały analizowany okres. Taka struktura 
wskaźników koncentracji pokazuje, że w 
tym segmencie nie ma producenta, 
któremu udałoby się zdobyć dominującą 
pozycję na rynku i utrzymać ją w 
dłuższym okresie. Oznacza to, że klienci 
są rozrzuceni pomiędzy poszczególnych 
graczy na rynku i łatwiej będzie 
zbudować pozycję na rynku 
przechwytując klientów poszczególnych 
marek. Zmiana liderów na rynku, w 
poszczególnych etapach, wskazuje na 

niską lojalność klientów co również ułatwia działania nastawione na 
przejmowanie klientów konkurencji. 
 Wskaźnik koncentracji należy również rozpatrywać w ujęciu 
ilościowym i wartościowym. Pozwoli to na porównanie stopnia penetracji 
koszyków i portfeli klientów przez największych dostawców na rynku. 
Większa koncentracja ilościowo wskazuje, że liderzy skupili się w dolnych 
partiach rynku realizując strategię niskich cen. Odwrotnie wyższa 
koncentracja wartościowo oznacza, dominującą pozycję największych firm 
wśród najbardziej wartościowych klientów (liderzy konkurują jakością nie 
ceną). Równowaga pomiędzy ujęciem ilościowym i wartościowym sugeruje 
silną pozycję liderów w całej szerokości segmentu, lub koncentrację w 
środkowej części rynku – strategia jakość za rozsądną cenę (przeciętny 
produkt, za przeciętną cenę). 
  


