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Analiza udziałów rynkowych określa pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstwa z perspektywy zajmowanego miejsca w koszykach 
(udział ilościowy) oraz  portfelach (udział wartościowy) klientów. Strategie 
związane z pozyskiwaniem nowych klientów, a w szczególności 
przejmowaniem klientów konkurencji, wymagają dużych nakładów 
finansowych związanych z marketingiem, poszerzaniem kanałów 
sprzedaży, zwiększaniem produkcji/zamówień itd.  

Dlatego oceniając skuteczność podejmowanych działań, czyli o ile 
zwiększyliśmy nasz udział w rynku, należy również ocenić ich efektywność. 
Pozyskując każdy dodatkowy udział w rynku zakładamy, ze zyskujemy 
znacznie więcej w aspekcie zyskowności naszego produktu, czy całego 
przedsiębiorstwa. Jeżeli relacja jest odwrotna należy zweryfikować 
strategię i skupić się na poprawie rentowności działania, a nie na 
zdobywaniu nowych rynków. Możemy bowiem zyskać znacznie więcej 
poprawiając sprawność działania przy obecnej intensywności, niż atakując 
dalej rynek. 

Analizy krzyżowe uwzględniające pozycję firmy na rynku i jej 
zyskowność można zrealizować w dwóch perspektywach czasowych: 

- statycznym – udział w rynku vs. zysk, 
- dynamicznym – wektory udziałów rynkowych. 
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EVO 13% 17% 19,6 mln zł 11% 
Tvdisajners 22% 17% 34,2 mln zł 19% 
KaBa 22% 21% 32,7 mln zł 18% 
Khoo-Khoo 16% 23% 50,7 mln zł 28% 
SCA 27% 22% 43,3 mln zł 24% 
 
Wskaźnik udział w zysku vs. udział wartościowy 
 

Producent D/B*100% 
Udział firmy Khoo-Khoo jest najbardziej 
wartościowy. Na każdym procencie udziału 
wypracowują o 22% więcej zysku na 
sprzedaży niż przeciętny gracz na rynku. 
 
Każdy procent udziału firmy Evo przynosi im 
65% wartości zysku na sprzedaży jaki 
generuje przeciętnie konkurencja. 

EVO 65% 
Tvdisajners 112% 
KaBa 86% 
Khoo-Khoo 122% 
SCA 109% 



 
 
 

     
 

 
Wracając do analizy z części I 
materiału. Liderami pod 
względem udziału w zysku są 
liderzy sprzedaży wartościowo 
(Khoo-Khoo) i ilościowo (SCA). 
Jednak zestawienie udziału w 
zysku i wartości sprzedaży 
pokazuje, że firma Tvdisajners 
zarabia więcej z każdej 
pozyskanej złotówki niż firma 
SCA, która skoncentrowała się na 
tańszych segmentach rynku. 
 
 
Udziały rynkowe stanowią analizę statyczną pokazując sytuację rynkową w 
określonym czasie. Jednak często skutki podejmowanych decyzji możliwe 
są do zaobserwowania w przyszłości. Wektory udziałów rynkowych 
pozwalają na ocenę zmian sprzedaży i poziomu zysków w kolejnych 
okresach rozrachunkowych. 
 
  Q1 Q2 Q3 

Nasza firma 
udział ilościowy 22% 22% 21% 

zysk na sprzedaży 17,6 mln zł 18,9 mln zł 29,7mln zł 

Konkurent 1 
udział ilościowy 23% 29% 23% 

zysk na sprzedaży 20,6 mln zł 27,8 mln  zł 21,4 mln zł 

Konkurent 2 
udział ilościowy 6% 9% 10% 

zysk na sprzedaży 9,0 mln zł 19,8 mln zł 32,9 mln zł 
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W trakcie 3 kwartałów konkurent 2 zwiększając udział w rynku o 

66%     (z 6% do 10%) podniósł poziom zysku o 265%. W pierwszym 
kwartale każdy procent udziału generował 1,5 mln zysku na sprzedaży, w 
trzecim kwartale procent udziału konkurenta 2 wart był już 3,3 mln zł. 
Kształt krzywej wskazuje, na strategię prowadzącą do pozyskiwania 
nowych klientów i dynamikę sprzedaży wyższą niż średnia rynkowa – 
wzrost udziału rynkowego o 66%. Jeszcze szybszy wzrost zysku sugeruje, 
ze konkurent 2 pozyskał najbardziej wartościowych klientów. 

Pionowy kształt krzywej naszej firmy pokazuje stabilny rozwój, na 
poziomie średniej rynku – utrzymanie udziału w rynku wymaga wzrostu 
sprzedaży firmy w takim samym stopniu jak rynek. Wzrost zysku o 69% 
to prawdopodobnie efekt wynikający z poprawy sprawności działania firmy 
(dźwignia operacyjna). Lepsze wykorzystanie kanałów sprzedaży, linii 
produkcyjnej, szybsza rotacja towaru sprawiają, że koszty stałe dzielą się 
na większa liczbę produktów zwiększając zysk jednostkowy z produktu.  

Krzywa konkurenta 1 pokazuje na krótkoterminowe wykorzystanie 
szansy rynkowej. Gwałtowny wzrost sprzedaży i zysku uczynił konkurenta 
1 największą firma w 2 kwartale, jednak firmie nie udało się utrzymać tej 
pozycji i w ostatnim okresie powróciła do poziomu sprzedaży i zysku z 
początku analizy. 

  
 


