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Jeżeli tempo zmian na zewnątrz organizacji jest szybsze 
 niż w ramach organizacji, Twój koniec jest bliski. 

Jack Welsch CEO GE 
 

Wskaźniki dynamiki pozwalają na ocenę pozycji firmy z 
uwzględnieniem elementu czasu. Jeżeli dzisiaj jesteś liderem, ale Twoi 
konkurenci rozwijają się znacznie szybciej Twoja pozycja może być 
poważnie zagrożona. Z drugiej strony jeżeli jesteś pretendentem do 
pozycji lidera, ale Twój bezpośredni konkurent szybciej zdobywa nowe 
rynki i klientów  zwiększając sprzedaż Twój cel stanie się mało realny. 

Analizując dynamikę zmian na rynku koniecznie musisz uwzględniać 
równolegle aspekt ilościowy i wartościowy. Porównanie zmian w sprzedaży 
wyrażonej w sztukach i walucie daje dokładny obraz tego co dzieje się na 
rynku.  

Jeżeli sprzedaż rośnie w tym samym tempie w ujęciu 
ilościowym       i wartościowym oznacza to, że na rynku panuje 
względny spokój tzn. równomiernie rozwijają się wszystkie grupy 
produktowe zarówno te z górnej półki jak i z segmentów 
ekonomicznych. Globalnie  w perspektywie całej branży nie 
następowały też znaczące wahania cenowe.   
Jeżeli sprzedaż w sztukach rośnie szybciej niż wartościowo, 
nastąpiło przesunięcie w strukturze rynku w stronę klientów z 
segmentów ekonomicznych (duża sprzedaż tanich prostych 
produktów). Inny prawdopodobny scenariusz to „wojna cenowa”, 
czyli dostawcy konkurują przede wszystkim cenami, co powoduje 
znaczący wzrost popytu ze strony klientów, ale przy niższej średniej 
cenie na rynku. 
Jeżeli sprzedaż wartościowo rośnie szybciej niż wyrażona w 
sztukach, oznacza przewagę w strukturze nabywców klientów 
nastawionych na ekskluzywne produkty z wyższej półki (rośnie 
średnia cena na rynku). W innym scenariuszu producenci w krótkim 
okresie wysokiego popytu (np. woda mineralna i lody w okresie 
suszy, zabawki przed świętami itd.) podnoszą ceny. Klienci 
pozbawieni alternatywy dokonują zakupów po wyższych cenach co 
podnosi wyniki sprzedażowe w ujęciu wartościowym. Oczywiście, 
jeżeli ceny zostaną podniesione zbyt wysoko, klienci ograniczą 
zakupy i rynek zanotuje spadek popytu. 

 
Analiza rynku stanowi pierwszy etap oceny zmian dynamiki rynku. 

Aby precyzyjnie określić powody zmian w branży należy dokładnie 
przeanalizować sytuację najbliższych konkurentów. Bardzo ważne jest w 
analizie wskaźników dynamiki aby porównywać podmioty o podobnej skali 
działania. 200% wskaźnik wzrostu w małej firmie sprzedającej 300 sztuk 
oznacza 600 sztuk. 30% w firmie sprzedającej 10 000 sztuk oznacza 3000 
sztuk. 
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Zależność pomiędzy dynamiką ilościową i wartościową wygląda 

bardzo ciekawie z perspektywy zmian cen produktu. Obniżając cenę o 5% 
musisz zwiększyć wielkość sprzedaży o 5% aby wypracować taki sam 
poziom wartości jak przed zmianą ceny. Jednak im głębsza obniżka ceny 
tym większy wzrost wielkości sprzedaży musisz uzyskać aby wyrównać 
przychód  do poziomu przed zmianą ceny. Przykładowo jeżeli obniżysz 
cenę o 25% i zwiększysz wielkość sprzedaży o 33%, uzyskasz dokładnie 
taką samą wartość sprzedaży jak przed zmianą ceny, czyli dynamika 
sprzedaży wartościowo wyniesie 0%. Dopiero każda kolejna sprzedana 
sztuka towaru spowoduje wzrost wartości sprzedaży w stosunku do 
poprzedniego okresu. Zależność pomiędzy tymi dwoma zmiennymi 
obrazuje wykres poniżej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa dynamiki rynku  - narzędzie  oceny pozycji konkurencyjnej firmy z 

perspektywy dynamiki rozwoju jej sprzedaży na tle całej 
branży.  
Wykreślając mapę na osi poziomej oznacza się wskaźnik 
dynamiki wielkości sprzedaży, na prawo od linii 1 oznaczającej 
średnią rynkową, znajdują się firmy szybciej zwiększające 
swoją sprzedaż pod względem ilościowym. 
 Na osi pionowej oznaczony jest wskaźnik dynamiki wartości 
sprzedaży. Po wyżej linii 1, wyznaczającej dynamikę rynku, 
znajdują się firmy szybciej zwiększające swoją wartość 
sprzedaży w badanym okresie.  
Linia czerwona oznacza pozycję równomiernego rozwoju pod 
względem ilości i wartości sprzedaży. Firmy, znajdujące się 
poniżej szybciej rozwijają się pod względem ilościowym. 
Pozycja firmy powyżej linii wskazuje na szybszy przyrost 
wartości sprzedaży w stosunku do sprzedaży wyrażonej w 
sztukach. 
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  Mapa dynamiki rynku pozwala na wyznaczenie czterech grup 
przedsiębiorstw ze względu na ich dynamikę rozwoju sprzedaży. 
 

BIORĄCY 
WSZYSTKO 

(prawa górna ćwiartka) 

Firmy, które najlepiej wykorzystują możliwości 
rynkowe, rozwijając się szybciej od konkurentów 
zarówno pod względem wielkości jak i wartości 
sprzedaży. 

ZBIERAJĄCY 
ŚMIETANKĘ 

(lewa górna ćwiartka) 

Firmy których sprzedaż  ilościowo rosła wolniej od 
rynku jednak sprzedaż wartościowo 
charakteryzowała się wysokim poziomem dynamiki. 
Firma nastawiona na wysoka półkę. Przejmując 
najbardziej wartościowych klientów (wyższy 
przychód z klienta) szybciej pozyskują pieniądz  z 
rynku 

PENETRUJĄCY 
RYNEK 

(prawa dolna ćwiartka) 

Szybki wzrost wielkości sprzedaży generuje niższy 
wzrost wartościowo. Firmy nastawione na rynki 
niskiej półki – proste tanie produkty, lub realizujące 
długoterminową strategię lidera cenowego, lub 
krótkoterminową wyprzedaż. Średni przychód z 
klienta (ARPU) poniżej  przeciętnej rynkowej. 

ODDAJĄCY 
WSZYSTKO 

(lewa dolna ćwiartka) 

Przedsiębiorstwa nienadążające za trendem 
rynkowym. Ich dynamika sprzedaży jest poniżej 
średniej rynkowej zarówno pod względem 
ilościowym jak i wartościowym. 

 


