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Wskaźnik penetracji rynku  - określa jaki procent populacji ewentualnie 

grupy docelowej korzysta z produktu lub usługi. Analizując 
nasycenie rynku należy uwzględnić dwie perspektywy: 

 
Nominalna penetracja rynku – obejmuje wszystkich 

zarejestrowanych klientów lub takich, którzy kiedykolwiek 
kupili stosowali konkretny produkt usługę. 

 
Realna penetracja rynku – odnosi się do aktywnych 

konsumentów/użytkowników danego produktu lub usługi, 
ewentualnie takich którzy nabyli korzystali z produktu w 
określonym czasie. 

 
Niska penetracja rynku oznacza jego duży potencjał. W zależności 

od sytuacji (analizy klientów i konkurencji) firma powinna rozwijać 
zdolności produkcyjne i przepustowość sieci dystrybucji lub rozszerzać 
ofertę trafiając do nowych klientów, którzy do tej pory nie mogli znaleźć 
dla siebie właściwych produktów.  

Wysoki poziom wskaźnika penetracji (w teorii przyjmuje się +80%) 
definiuje rynek w fazie nasycenia. Strategia firmy nastawiona jest na 
obsługę bieżących klientów i wzrost średniego przychodu z klienta poprzez 
sprzedaż produktów, usług uzupełniających. Dalsza dynamika sprzedaży i 
wzrost udziałów w rynku możliwy jest poprzez przejmowanie klientów 
konkurencji.   

Ze wskaźnikiem penetracji powiązana jest analiza braków 
towarowych i popytu niezaspokojonego.  

Bezwzględny popyt niezaspokojony – wynika z niedostosowania 
wielkości podaży (wielkości produkcji i/lub przepustowości 
kanałów dystrybucji) do bieżącego popytu występującego na 
rynku. Obecnie zjawisko to występuje krótkoterminowo i 
związane jest z nieprzewidywalnymi sytuacjami losowymi, 
pogodą, wydarzeniami politycznymi i sportowymi np. braki 
wody mineralnej w duże upały, łopat do odśnieżania po 
opadach śniegu, wolnych taksówek w trakcie złych warunków 
na drogach, flag po zwycięstwie drużyny narodowej itd.  

Względny popyt niezaspokojony – popyt i podaż na rynku 
równoważą się jednak istnieje niedopasowanie strukturalne, 
klienci oczekują innej jakości, smaków, fasonów, kolorów itd. 
Dlatego dostawcy powinni dywersyfikować  swoją ofertę tak 
aby lepiej dopasowywać ją do potrzeb i preferencji klientów.

Penetracja rynku = 

Klienci którzy kupili lub korzystali z 
produktu/usługi 

Populacja klientów 



 
 
 

     
 

 
Jeżeli wskaźnik penetracji jest niski dostawcy skupiają się na 

zwiększaniu dostępu swoich produktów i pozyskiwaniu nowych klientów. 
Wraz ze wzrostem liczby klientów, którzy korzystają już z 
produktów/usług ciężar strategii przesuwa się w stronę budowania 
lojalności i zwiększania przeciętnego przychodu z klienta  (ang. ARPU 
Average Revenue Per User) poprzez zwiększenie intensywności 
korzystania lub sprzedaż produktów/usług dodanych. Przykładowo firmy 
ubezpieczeniowe po pozyskaniu klienta np. w ramach ubezpieczenia 
komunikacyjnego następnie oferują mu ubezpieczenie majątkowe, na 
życie lub pełne pakiety. W ten sposób przywiązują do siebie klienta i 
zwiększają przeciętną wartość składki jaką odprowadza klient, 
zmniejszając jednocześnie koszty pozyskania klienta. 

 
Z szacowaniem penetracji rynku związany jest problem metodologii 

gromadzenia danych do analizy. Populację jest stosunkowo łatwo 
oszacować, jednak z liczbą klientów jest poważniejszy problem, ponieważ 
najczęściej wykorzystuje się deklaracje firm działających na rynku. Na 
przykładzie telefonii komórkowej w Polsce widać wyraźnie jak deklaracje 
te często różnią się od rzeczywistości. Istnieją bowiem znaczące różnice 
pomiędzy klientami zarejestrowanymi przez operatorów, a tymi którzy 
obecnie korzystają z usług tych operatorów. Dlatego szacuje się dwa 
poziomy wskaźnika penetracji: 

 
Penetracja nominalna  - powszechnie stosowana, odnoszącą się do 

wszystkich zarejestrowanych klientów sieci telefonii 
ruchomych do ogółu ludności, 

 
Penetracja rzeczywista (realna) -  odnoszącą się do aktywnych 

klientów sieci telefonii ruchomych do ogółu ludności. Jako 
aktywnego klienta uznaje się takiego, który w ciągu 
określonego czasu (najczęściej stosuje się miesiąc lub trzy 
miesiące) wykonał połączenia przychodzące/wychodzące, 
wysłał odebrał sms/mms lub dokonał transferu danych. 

 
Stosowanie   takiego podziału wskaźników pozwala na rzeczywiste 

urealnienie potencjału jaki jeszcze pozostał do zagospodarowania na 
rynku. Według danych UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) z usług 
telefonii ruchomej korzystało w Polsce, w 2007 roku, ponad 41 mln 
użytkowników, co dało penetrację na poziomie 108,6%. Biorąc jednak pod 
uwagę 17,7% tzw. nieaktywnych użytkowników, rzeczywista penetracja 
rynku wyniosła na koniec 2007 roku 90,9%. Nieaktywni użytkownicy to 
głównie nabywcy usług przedpłaconych (telefony na kartę tzw. Pre-Paid), 
którzy przez znaczny czas (wg kryterium UKE przez 3 ostatnie miesiące 
2007 roku) nie korzystali z usług telefonii ruchomej, ale ich karty SIM były 
rejestrowane przez operatorów na równi z pozostałymi. 



 
 
 

     
 

 
Dodatkowym czynnikiem mogącym obniżyć prezentowany 

rzeczywisty poziom penetracji w Polsce, jest fakt posiadania przez 
konsumentów telefonów w różnych sieciach (np. telefon prywatny i 
służbowy) przez co są oni wliczani do bazy klienckiej przez więcej niż 
jednego operatora. Skala tego zjawiska nie została na chwilę obecną 
zmierzona. 
 


