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Organizacja badañ rynków zagranicznych w œwietle
wyzwañ wspó³czesnego rynku œwiatowego
– wyniki badania polskich eksporterów
Jednym z warunków prowadzenia badañ marketingowych rynków zagranicznych przez przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce z zagranic¹ jest w³aœciwe zorganizowanie tej dzia³alnoœci. Na przyjmowane w przedsiêbiorstwach rozwi¹zania organizacyjne wp³ywa, miêdzy innymi, wielkoœæ
przedsiêbiorstwa, zakres wspó³pracy z zagranic¹ i jej udzia³ w ca³oœci aktywnoœci gospodarczej
firmy, a tak¿e zrozumienie potrzeby prowadzenia takich badañ przez kierownictwo przedsiêbiorstwa. Celem opracowania jest – oparta na wynikach badañ przeprowadzonych wœród 493
firm – analiza rozwi¹zañ organizacyjnych w sferze badania rynków zagranicznych stosowanych
przez polskie przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce z zagranic¹. Badania wykaza³y zró¿nicowany
i niezbyt zaawansowany stopieñ zorganizowania tych s³u¿b w polskich przedsiêbiorstwach
wspó³pracuj¹cych z zagranic¹. Najwiêksze niedomagania wystêpuj¹ w sferze tworzenia systemów informacji marketingowej stanowi¹cych kluczowy element rozwi¹zañ organizacyjnych.

An organization of foreign markets research in the light
of the global market challenges
– results of the study of Polish exporters
One of the conditions for conducting marketing research of foreign markets by companies cooperating abroad is to organize this activity appropriately. The organizational arrangements in the
companies are influenced, among others, by the company’s size, the scope of cooperation with
foreign countries and its share in total economic activity of enterprises, and as well as understanding the needs of such research by the company management. The purpose of this paper is to present an analysis based on the research conducted among 493 Polish firms in the area of their
market research organization. Studies have shown a diverse and not advanced degree of such organization in Polish companies cooperating with foreign countries. The greatest deficiencies are
in the field of developing marketing information systems which is a key element of organizational
solutions.
Keywords: export, information, organization of marketing research
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Wprowadzenie
Dzia³alnoœæ gospodarcza ma coraz bardziej charakter miêdzynarodowy. Wejœcie na rynki zagraniczne, miêdzy innymi wskutek rozwoju technologii informacyjnych, pozwalaj¹cych szybciej reagowaæ na potrzeby klientów, dokonuje siê
coraz szybciej [Schmidt, Hollensen, 2006, s. 8]. Globalizacja procesów gospodarczych i dzia³alnoœæ podejmowana w ramach Œwiatowej Organizacji Handlu doprowadzi³y do szerszego otwarcia rynków narodowych. Procesy integracji na
szczeblu regionalnym dodatkowo wzmacniaj¹ rozwój wymiany zagranicznej.
Jednoczeœnie coraz bardziej poszerza siê pole miêdzynarodowej konkurencji.
St¹d miêdzynarodowe badania marketingowe, umo¿liwiaj¹ce poznanie warunków handlu z ró¿nymi krajami, wymogów stawianych wzglêdem towarów
i us³ug przez rynki tych krajów, aktualnego i przewidywanego stanu koniunktury na poszczególnych rynkach, mo¿liwoœci rynków i czynników je kszta³tuj¹cych,
uwarunkowañ prowadzenia miêdzynarodowych dzia³añ marketingowych, staj¹
siê niezbêdne, aby skutecznie rozwijaæ i lokowaæ miêdzynarodowe strategie marketingowe [Javalgi, Granot, Alexandro, 2011, s. 157].
Badania marketingowe rynków zagranicznych, dostarczaj¹c informacji
zwi¹zanych z podejmowaniem operacji gospodarczych w skali miêdzynarodowej, pozwalaj¹ zatem unikn¹æ kosztownych b³êdów wynikaj¹cych z zastosowania niew³aœciwej strategii rynkowej, jak równie¿ zapobiec niewykorzystaniu
szans rynkowych. Dzia³alnoœæ marketingowa w skali miêdzynarodowej ró¿ni siê
bowiem czêsto w sposób zasadniczy i musi byæ bardziej kompleksowa ani¿eli prowadzona na rynku krajowym [Craig, Douglas, 2005, s. 4].
Decyzje marketingowe dotycz¹ce kszta³towania produktu, cen, kana³ów zbytu,
reklamy itd. podejmowane s¹ w odniesieniu do niezbyt dobrze znanego (w aspekcie ekonomicznym, socjologicznym czy kulturowym) otoczenia rynkowego.
Miêdzy poszczególnymi rynkami wystêpuj¹ tak¿e ró¿nice w dostêpnoœci i efektywnoœci infrastruktury marketingowej (mo¿liwoœci transportowe, sieæ dystrybucji,
œrodki przekazu informacji itp.). Czêsto poci¹ga to za sob¹ koniecznoœæ obszerniejszych badañ ani¿eli w przypadku rynku krajowego. Dobrze przeprowadzone badania sprzyjaj¹ równie¿ ustaleniu, na ile dzia³ania rynkowe – w odniesieniu do
operacji prowadzonych na poszczególnych rynkach zagranicznych – mog¹ zostaæ
skoordynowane w celu wykorzystania efektu synergii wynikaj¹cego z zastosowania marketingu w skali globalnej. Ponadto miêdzynarodowe badania marketingowe mog¹ byæ pomocne w realizowaniu funkcji kontrolnej globalnego
programu marketingowego, dostarczaj¹c informacji pozwalaj¹cych weryfikowaæ
podjête dzia³ania rynkowe. Funkcja kontrolna dzia³añ marketingowych nale¿y
do jednej z najs³abiej rozwiniêtych w przedsiêbiorstwie [Hollensen, 2001, s. 598–
599]. W³aœciwe zorganizowanie tych badañ w przedsiêbiorstwie eksportuj¹cym
jest jednym z g³ównych warunków skutecznego ich prowadzenia i wykorzystania.
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Celem niniejszego opracowania jest oparta na wynikach przeprowadzonych
badañ analiza rozwi¹zañ organizacyjnych w sferze badañ rynków zagranicznych
stosowanych przez polskie przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce z zagranic¹. Badania, o których w dalszej czêœci artyku³u jest mowa, zosta³y przeprowadzone przez
zespó³ badawczy z Katedry Handlu Miêdzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na terenie Polski w okresie listopad 2010 – marzec 2011 wœród
493 polskich firm prowadz¹cych miêdzynarodow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

1. Rozwi¹zania organizacyjne w sferze badañ rynków
zagranicznych
Jednym z warunków prawid³owego prowadzenia badañ marketingowych
rynków zagranicznych przez przedsiêbiorstwo jest w³aœciwe zorganizowanie tej
dzia³alnoœci. Zgodnie z zasad¹ specjalizacji i podzia³u pracy, funkcje i czynnoœci,
których znaczenie wzrasta, powinny byæ powierzane do wykonania wyspecjalizowanym s³u¿bom: komórkom, sekcjom, stanowiskom pracy itp. Postêpowanie
takie pozwala prowadziæ dany rodzaj dzia³alnoœci na wy¿szym poziomie jakoœciowym i przy ni¿szych kosztach. Na tych samych zasadach funkcjonowaæ powinny równie¿ wyspecjalizowane s³u¿by badawcze, a zatem stanowiska, sekcje
czy komórki badañ marketingowych w przedsiêbiorstwach.
Przedmiot, metodyka i zakres badañ prowadzonych samodzielnie przez
przedsiêbiorstwa zwi¹zane z obrotem zagranicznym zale¿eæ powinny w znacznej mierze od ich wielkoœci i skali dzia³ania, a tak¿e od wielkoœci i stopnia organizacyjnego wyodrêbnienia s³u¿by badawczej. W wielu przedsiêbiorstwach
dzia³alnoœæ pokrywaj¹ca siê tematycznie z zakresem badañ marketingowych jest
prowadzona przez ró¿ne komórki i s³u¿by. Rozproszenie czynnoœci badawczych
w przedsiêbiorstwach jest czêœciowo uzasadnione, poniewa¿ ka¿dy pracownik
i komórka organizacyjna powinna prowadziæ tê dzia³alnoœæ w niezbêdnym dla
siebie zakresie. Jednak¿e w wielu przypadkach brak wyodrêbnionej komórki badañ marketingowych utrudnia koncentracjê wysi³ków i nadanie odpowiedniej
rangi tym badaniom w porównaniu z innymi podstawowymi funkcjami wykonywanymi w przedsiêbiorstwie. Ponadto brak koordynacji powoduje, ¿e pewne
prace dubluje siê, a komórki przedsiêbiorstwa nie s¹ nawzajem dostatecznie poinformowane o prowadzonych pracach i zasobie posiadanych informacji [Duliniec,
1994, s. 167–168].
Organizacyjne wyodrêbnienie komórki badañ marketingowych rynków zagranicznych jest celowe w tych przedsiêbiorstwach, w których uzasadnia to wielkoœæ i zakres prowadzonych przez nie operacji zagranicznych i wykonywanych
tam czynnoœci badawczych. St¹d w du¿ych korporacjach wystêpuj¹ wyspecjalizowane dzia³y badañ marketingowych, w œrednich jest to zazwyczaj dzia³ marke-
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tingowy odpowiedzialny tak¿e za prowadzenie badañ marketingowych,
w ma³ych przedsiêbiorstwach jest to najczêœciej specjalista ds. marketingu odpowiedzialny za wszystkie funkcje marketingowe, natomiast w ma³ych firmach stanowi¹cych w³asnoœæ indywidualn¹ marketing, w³¹czaj¹c w to badania rynku, jest
jedn¹ z wielu funkcji realizowanych przez w³aœciciela [Kolb, 2010, s. 63].
Decyduj¹c siê na utworzenie komórki badañ marketingowych nale¿y rozwa¿yæ problem jej usytuowania w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa.
Trudno jednoznacznie i w sposób uniwersalny rozstrzygn¹æ ten problem. Ogólnie stwierdziæ mo¿na [Schroeder, 2007, s. 196–197], ¿e:
1. Komórka badañ marketingowych powinna byæ niezale¿na od osób czy komórek, na których dzia³alnoœæ maj¹ wp³yw wyniki badañ prowadzonych przez
ni¹. Intencja tego postulatu jest oczywista: pozwala to zminimalizowaæ niebezpieczeñstwo, ¿e na komórkê badañ marketingowych wywierany bêdzie
nieformalny nacisk, celem sk³onienia badaczy, by prowadzili badania w sposób tendencyjny lub nawet fa³szowali ich wyniki stosownie do interesów
zwierzchników.
2. Komórka badañ marketingowych powinna byæ tak usytuowana w strukturze
organizacyjnej przedsiêbiorstwa, by mog³a prowadziæ dzia³alnoœæ mo¿liwie
najskuteczniej, tzn. by mia³a jak najœciœlejszy, bezpoœredni kontakt z tymi osobami i komórkami w przedsiêbiorstwie, które s¹ u¿ytkownikami wyników
prowadzonych przez ni¹ badañ, powinna mieæ mo¿liwie u³atwiony dostêp do
wewnêtrznych Ÿróde³ informacji, do urz¹dzeñ do przetwarzania danych itd.
Niezale¿nie od przyjêtych rozwi¹zañ organizacyjnych dzia³alnoœæ badawcza
mo¿e mieæ dwojaki charakter [Kaczmarczyk, 2011, s. 485]. Badania mog¹ byæ prowadzone przez przedsiêbiorstwo samodzielnie b¹dŸ zlecane wyspecjalizowanym
firmom. Wiele przedsiêbiorstw wykorzystuje te dwa rodzaje prowadzenia badañ
jednoczeœnie.
St¹d ka¿de przedsiêbiorstwo pragn¹ce przeprowadziæ badania marketingowe
rynków zagranicznych staje przed nastêpuj¹cym problemem: czy przeprowadziæ
badanie samodzielnie, czy zleciæ je czêœciowo lub w ca³oœci agencji badawczej.
OdpowiedŸ na to pytanie wymaga przeprowadzenia porównania okolicznoœci
przemawiaj¹cych za ka¿dym z tych rozwi¹zañ [Schroeder, 2007, s. 189–190].
Do najwa¿niejszych okolicznoœci przemawiaj¹cych za skorzystaniem z us³ug
agencji badawczej zaliczyæ mo¿na:
– koniecznoœæ przeprowadzenia iloœciowych badañ rynku wymagaj¹cych ustanowienia sta³ego zespo³u ankieterów za granic¹;
– koniecznoœæ przeprowadzenia badañ o charakterze wysoce specjalistycznym,
jak na przyk³ad badania motywacyjne;
– okolicznoœæ, ¿e przedsiêbiorstwo ma bardzo ma³e doœwiadczenie wynikaj¹ce
z kontaktów z danym rynkiem zagranicznym lub w ogóle takiego doœwiadczenia takiego nie ma;
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– przewidywanie trudnoœci w sferze komunikowania siê, trudnoœci jêzykowych
lub wynikaj¹cych z odmiennoœci kulturowych;
– ograniczone zasoby kadrowe przedsiêbiorstwa lub zaanga¿owanie posiadanych zasobów kadry specjalistycznej do innych prac badawczych;
– chêæ uzyskania niezale¿nej oceny rynku zagranicznego (na przyk³ad przy braku zgodnoœci wewn¹trz firmy) w przypadku rozwa¿ania celowoœci utworzenia joint venture na tym rynku i przy ocenie op³acalnoœci wejœcia na ten rynek,
oraz przy ocenie image produktów przedsiêbiorstwa;
– potrzebê zachowania anonimowoœci przedsiêbiorstwa w trakcie wchodzenia
na rynek (na przyk³ad z nowym produktem).
Samodzielne badania marketingowe rynków zagranicznych przedsiêbiorstwo winno stosowaæ, gdy:
– przeprowadza badanie na rynku dóbr inwestycyjnych, kiedy liczba koniecznych do przeprowadzenia wywiadów (ankiet) jest niewielka;
– posiada dobre, wynikaj¹ce z dotychczasowych doœwiadczeñ, rozeznanie rynku;
– przewiduje mo¿liwoœæ pojawienia siê trudnoœci w sferze komunikowania siê
z agencj¹ badawcz¹ (zw³aszcza zagraniczn¹), na przyk³ad z uwagi na wysoki
stopieñ z³o¿onoœci technologicznej produktu i zrozumienie wi¹¿¹cych siê
z tym problemów przez agencjê badawcz¹;
– posiada dobrze wyszkolony sztab badawczy z odpowiednim przygotowaniem
jêzykowym i doœwiadczeniem w prowadzeniu prac badawczych na rynku zagranicznym;
– wystêpuj¹ trudnoœci ze znalezieniem odpowiedniej (kompetentnej) agencji
badawczej (na przyk³ad, w przypadku rynków o niskim stopniu rozwoju, na
którym wystêpuje brak infrastruktury marketingowej – w tym badawczej – podejœcie to mo¿e byæ jedynym mo¿liwym sposobem przeprowadzenia badañ).

2. Stan rozwi¹zañ organizacyjnych w sferze badania rynków
zagranicznych w Polsce
Analizê rozwi¹zañ organizacyjnych nale¿y rozpocz¹æ od rozpatrzenia, jakie
ogólne rozwi¹zania w sferze sposobu pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych wystêpuj¹ w przedsiêbiorstwach. Prezentowane w tabelach 1, 2 i 3 wyniki
badañ odzwierciedlaj¹ w pewnym stopniu tendencje wystêpuj¹ce w przedsiêbiorstwach zachodnich. Obserwuje siê tam d¹¿enie do redukcji personelu dzia³ów/
komórek badañ rynku i jednoczesnego wzrostu nak³adów na badania [Mc Daniel,
Gatek, 2002, s. 33]. Przedsiêbiorstwa prowadz¹ mniej badañ samodzielnie i coraz
wiêcej prac zlecaj¹ na zewn¹trz. Czêsto w ma³ych firmach komórki badañ marketingowych pe³ni¹ rolê poœredników miêdzy wewnêtrznymi u¿ytkownikami firmy
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a zewnêtrznymi us³ugodawcami. Je¿eli s¹ zaanga¿owane w prowadzenie badañ
marketingowych, to pe³ni¹ jedynie funkcjê doradcz¹ [Honomichl, 1994, s. 62].
Ponadto wiele przedsiêbiorstw ³¹czy badania marketingowe z planowaniem strategicznym b¹dŸ dokonuje innych po³¹czeñ organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych
lepsz¹ synergiê uzyskiwanych wyników badañ. Realizuj¹c samodzielnie badania,
komórki badañ rynków zagranicznych ograniczaj¹ siê czêsto do prowadzenia badañ wstêpnych, opieraj¹c siê na dostêpnych Ÿród³ach informacji wtórnych.
Przygl¹daj¹c siê bli¿ej wspomnianym wynikom mo¿na zauwa¿yæ, ¿e samodzielne pozyskiwanie informacji o rynkach zagranicznych dominuje w przedsiêbiorstwach prywatnych opartych wy³¹cznie na polskim kapitale. W tej grupie
odnotowaæ mo¿na jednoczeœnie najni¿sze wykorzystanie zewnêtrznych dostawców informacji. Analizuj¹c wewnêtrzn¹ strukturê przedsiêbiorstw wed³ug statusu w³asnoœciowego w tej grupie wystêpuje najwiêcej ma³ych przedsiêbiorstw –
zatrudniaj¹cych nisk¹ liczbê osób i osi¹gaj¹cych roczne obroty g³ównie do 2 mln
euro.
Tabela 1. Sposób pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych a status w³asnoœciowy
przedsiêbiorstwa* (%)
Status w³asnoœciowy przedsiêbiorstwa
Sposób pozyskiwania
informacji

prywatne
pañstwowe

kapita³ polski

wiêkszoœæ kapita³u polskiego

Ogó³em

Samodzielnie

76,5

84,2

70,6

82,6

We wspó³pracy
z innymi podmiotami

64,7

37,6

51,0

40,0

* mo¿liwe zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Tabela 2. Sposób pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych a charakter
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa* (%)
Charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
Sposób pozyskiwania
informacji

dobra konsumpcyjne
¿ywnoœciowe

dobra konsumpcyjne
pozosta³e

dobra
przemys³owe

us³ugi

Samodzielnie

84,1

80,5

83,9

81,5

82,6

We wspó³pracy
z innymi podmiotami

47,7

36,3

39,9

44,0

40,0

* mo¿liwe zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Ogó³em
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Natomiast przedsiêbiorstwa pañstwowe (do których w tabeli zaliczono tak¿e
jednoosobowe spó³ki skarbu pañstwa, stanowi¹ce wiêkszoœæ tej grupy przedsiêbiorstw) oraz przedsiêbiorstwa prywatne z wiêkszoœciowym polskim kapita³em
w wiêkszym stopniu polegaj¹ na us³ugach instytucji zewnêtrznych w zakresie pozyskiwania informacji rynkowej. Potwierdzeniem tej tendencji s¹ dane zawarte
w tabeli 3, przedstawiaj¹cej sposób zbierania informacji o rynkach zagranicznych
w relacji do wielkoœci obrotów przedsiêbiorstwa, gdzie samodzielne ich pozyskiwanie przewa¿a w grupie przedsiêbiorstw o obrotach do 2 mln euro. W miarê
wzrostu wielkoœci obrotów przedsiêbiorstwa wzrasta udzia³ us³ugodawców zewnêtrznych dostarczaj¹cych potrzebnych informacji rynkowych, gdzie w odniesieniu
do grupy przedsiêbiorstw o obrotach ponad 50 mln euro wystêpuje równowaga
korzystania z obu rodzajów rozwi¹zañ w tym zakresie.
Tabela 3. Sposób pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych a wielkoœæ obrotów
przedsiêbiorstwa* (%)
Sposób pozyskiwania
informacji

Wielkoœæ obrotów przedsiêbiorstwa (euro)
do 2 mln

2,1–10 mln

10,1–50 mln

50,1 mln
i wiêcej

Ogó³em

Samodzielnie

85,2

78,6

83,3

70,4

82,6

We wspó³pracy
z innymi podmiotami

27,0

52,1

49,0

70,4

40,0

* mo¿liwe zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Bior¹c z kolei pod uwagê charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa zró¿nicowanie to jest mniejsze, chocia¿ w sferze korzystania z zewnêtrznych dostawców
informacji rynkowej na czo³o wysuwaj¹ siê przedsiêbiorstwa wytwarzaj¹ce dobra
konsumpcyjne ¿ywnoœciowe oraz us³ugodawcy. Wynika to zapewne z faktu, ¿e
s¹ to bran¿e bardziej wra¿liwe na reakcje rynku i poszukiwanie odpowiedniej,
aktualnej, umo¿liwiaj¹cej szybk¹ reakcjê na potrzeby rynku informacji jest bardzo wa¿ne dla utrzymania swojej pozycji rynkowej.
Jak wczeœniej wspomniano wybór sposobu zorganizowania miêdzynarodowych badañ marketingowych w przedsiêbiorstwie zale¿y od wielu czynników,
w tym g³ównie od wielkoœci przedsiêbiorstwa oraz wielkoœci i zakresu prowadzonych operacji zagranicznych. Równolegle wskazywanym w literaturze czynnikiem
maj¹cym wp³yw na rozwi¹zania organizacyjne w sferze badañ marketingowych
[Karcz, 2004; Mazurek-£opaciñska, 2005; Schroeder, 2007] jest przyjêty sposób
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem: scentralizowany lub zdecentralizowany, przy
czym to ostatnie rozwi¹zanie przewa¿a w wielkich przedsiêbiorstwach,
dzia³aj¹cych na ró¿nych rynkach.
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Usytuowanie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za badanie rynków
zagranicznych jest istotne, dlatego ¿e wi¹¿e siê z prawid³owoœci¹ wykorzystania
wyników badañ przez umo¿liwienie prowadz¹cym kontaktu z tymi komórkami
b¹dŸ osobami w przedsiêbiorstwie, które s¹ b¹dŸ mog¹ byæ u¿ytkownikami tak
pozyskanych informacji.
Przeprowadzone badanie wykaza³o zró¿nicowane podejœcie do lokowania
odpowiedzialnoœci za pozyskiwanie informacji o rynkach zagranicznych. Najczêœciej wskazywano, ¿e dzia³alnoœæ w tym zakresie jest roz³o¿ona równolegle miêdzy ró¿ne komórki przedsiêbiorstwa, przy czym najczêœciej takie rozwi¹zanie
wystêpuje w przypadku przedsiêbiorstw du¿ych (ponad 50 mln euro obrotów,
zatrudniaj¹cych ponad 250 osób) oraz okreœlanych jako pañstwowe (tabele 4, 6 i 7).
Tabela 4. Jednostka organizacyjna przedsiêbiorstwa pozyskuj¹ca informacje o rynkach
zagranicznych a wielkoœæ zatrudnienia w przedsiêbiorstwie* (%)
Status w³asnoœciowy przedsiêbiorstwa
Komórka/dzia³
pozyskuj¹cy informacje

prywatne
pañstwowe

Ogó³em

kapita³ polski

wiêkszoœæ kapita³u polskiego

5,9

16,9

17,6

16,6

Komórka/dzia³ zbytu

29,4

19,8

15,7

19,7

Komórka/dzia³ eksportu

23,5

20,0

23,5

20,5

Równolegle ró¿ne
komórki

76,5

50,1

51,0

51,1

Samodzielne stanowisko/
komórka ds. badañ

* mo¿liwe zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Tabela 5. Jednostka organizacyjna przedsiêbiorstwa pozyskuj¹ca informacje o rynkach
zagranicznych a charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa* (%)
Charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
Komórka/dzia³
pozyskuj¹cy informacje

dobra konsumpcyjne
¿ywnoœciowe

dobra konsumpcyjne
pozosta³e

dobra
przemys³owe

us³ugi

Samodzielne stanowisko/
komórka ds. badañ

9,1

15,9

16,9

18,5

16,6

Komórka/dzia³ zbytu

27,3

16,8

21,2

13,0

19,5

Komórka/dzia³ eksportu

20,5

21,2

23,8

15,2

20,4

Równolegle ró¿ne
komórki

40,9

52,2

45,2

59,2

50,6

* mo¿liwe zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Ogó³em
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Analizuj¹c wyniki z punktu widzenia charakteru dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
w grupie przedsiêbiorstw powierzaj¹cych pe³nienie tej roli równolegle wielu
komórkom przoduj¹ przedsiêbiorstwa us³ugowe oraz wytwarzaj¹ce dobra konsumpcyjne nie¿ywnoœciowe (tabela 5).
Tabela 6. Jednostka organizacyjna przedsiêbiorstwa pozyskuj¹ca informacje o rynkach
zagranicznych a wielkoœæ obrotów przedsiêbiorstwa* (%)
Komórka/dzia³
pozyskuj¹cy informacje

Wielkoœæ obrotów przedsiêbiorstwa (euro)
do 2 mln

2,1–10 mln

10,1–50 mln

50,1 mln
i wiêcej

Ogó³em

Samodzielne stanowisko/
komórka ds. badañ

25,3

8,8

6,9

11,1

16,6

Komórka/dzia³ zbytu

17,7

24,8

21,6

11,1

19,7

Komórka/dzia³ eksportu
Równolegle ró¿ne komórki

9,7

23,9

37,3

37,0

20,5

48,5

50,4

54,9

63,0

51,1

* mo¿liwe zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Tabela 7. Jednostka organizacyjna przedsiêbiorstwa pozyskuj¹ca informacje o rynkach
zagranicznych a wielkoœæ zatrudnienia w przedsiêbiorstwie* (%)
Komórka/dzia³
pozyskuj¹cy informacje

Wielkoœæ zatrudnienia
poni¿ej
10 osób

11–50 osób

51–250 osób

251 osób
i wiêcej

Ogó³em

Samodzielne stanowisko/
komórka ds. badañ

24,8

21,3

4,7

12,0

16,6

Komórka/dzia³ zbytu

17,4

17,7

25,8

17,3

19,7

Komórka/dzia³ eksportu

5,4

12,8

29,7

49,3

20,5

Równolegle ró¿ne komórki

51,0

48,2

51,6

56,0

51,1

* mo¿liwe zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Powierzanie zadania pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych
przez okreœlon¹ jednostkê organizacyjn¹ jest zró¿nicowane w zale¿noœci od typu
i wielkoœci przedsiêbiorstwa. W ma³ych firmach zadanie to powierzane jest przede
wszystkim samodzielnym stanowiskom pracy, w dalszej kolejnoœci jest to zadanie
dzia³u zbytu i w mniejszym zakresie dzia³u eksportu. W przedsiêbiorstwach wiêkszych i du¿ych zadanie to powierzane jest g³ównie dzia³owi eksportu, a nastêpnie
dzia³owi zbytu (w du¿ych przedsiêbiorstwach pañstwowych dzia³y zbytu s¹ wymieniane czêœciej ani¿eli dzia³y eksportu), przy czym w du¿ych przedsiêbior-
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stwach pojawiaj¹ siê równie¿ komórki prowadz¹ce takie badania jako g³ówne
b¹dŸ jedno z g³ównych zadañ.
Umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa jednostki
organizacyjnej odpowiedzialnej za pozyskiwanie i udostêpnianie informacji
o rynkach zagranicznych powinno – obok wczeœniej wspomnianego zapewnienia
dostêpu do niej zainteresowanych osób i komórek przedsiêbiorstwa – gwarantowaæ w³aœciwe planowanie, wykonywanie i nadzór realizacji tych zadañ. Umo¿liwia to przede wszystkim ukierunkowanie badañ na informacyjne potrzeby ich
u¿ytkowników. Niedopasowanie pozyskiwanych materia³ów informacyjnych
o zagranicznych rynkach przedsiêbiorstwa do potrzeb kierownictwa firmy,
w tym osób odpowiedzialnych za sferê marketingu, mo¿e byæ przyczyn¹ postrzegania tych badañ jako nieefektywne, a tym samym nieprzyk³adania zbytniej wagi
do dzia³alnoœci jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie tych badañ, a nawet
jej likwidacji jako zbêdnej lub kosztotwórczej.
Praktyka wskazuje, ¿e najczêœciej z wyników analiz prowadzonych przez komórki badañ marketingowych korzysta przede wszystkim kierownictwo dzia³ów
sprzeda¿y i marketingu, dzia³u badañ rozwoju oraz, w drugiej kolejnoœci, kierownictwo naczelne przedsiêbiorstwa, mened¿erowie produktu i dzia³u planowania.
Rzadziej korzystaj¹ dzia³y finansowy, zasobów ludzkich czy prawny [Mc Daniel,
Gatek, 2002, s. 41–45]. Potrzeby informacyjne i czêstotliwoœæ korzystania z informacji o rynkach zagranicznych mog¹ mieæ wp³yw na organizacyjne podporz¹dkowanie i nadzorowanie stanowiska b¹dŸ komórki informacje te pozyskuj¹ce.
Przeprowadzone badanie potwierdza zró¿nicowane umieszczenie i podporz¹dkowanie analizowanej dzia³alnoœci w ramach przedsiêbiorstwa. Z tabeli 8
i 9 wynika ogólna tendencja do przenoszenia bezpoœredniego nadzoru nad tymi
badaniami na wy¿szy szczebel kierowniczy w miarê malej¹cej liczby zatrudnionych oraz realizowania mniejszych obrotów. W oko³o 71% ma³ych firm bezpoœredni nadzór sprawuje prezes b¹dŸ wiceprezes, natomiast w du¿ych wielkoœæ ta
spada do oko³o 48% (przeciêtna dla badanej populacji – 64,9%). Natomiast w odniesieniu tylko do prezesów b¹dŸ dyrektorów naczelnych przedsiêbiorstwa spadek ten jest dwukrotny: ma³e firmy – 66,2%, du¿e – 33,3%. Odwrotna tendencja
wystêpuje natomiast w zakresie powierzania nadzoru nad t¹ dzia³alnoœci¹ kierownictwu dzia³ów, gdzie w miarê wzrostu wielkoœci obrotów i zatrudnienia roœnie
jego udzia³. Jak wskazuj¹ bardziej szczegó³owe wyniki badañ s¹ to przewa¿nie
kierownicy dzia³ów eksportu, sprzeda¿y, sprzeda¿y i marketingu, marketingu
b¹dŸ handlowego. W pozosta³ych przypadkach rolê tê powierza siê kierownictwu dzia³u zbytu, handlowo-ekonomicznego, ds. rozwoju, importu (wystêpuj¹ tu
tak¿e takie dzia³y jak dzia³ oceny ryzyka dostawców czy czêœci zamiennych).
Wœród pozosta³ych rozwi¹zañ wymieniæ mo¿na podporz¹dkowanie tych
dzia³ów kilku komórkom równoczeœnie b¹dŸ specjalnym koordynatorom. W odniesieniu do ma³ych firm dzia³alnoœæ tê prowadz¹ sami w³aœciciele, wspó³w³aœciciele, a nawet prokurenci.

455

Organizacja badañ rynków zagranicznych w œwietle wyzwañ wspó³czesnego rynku...

Tabela 8. Bezpoœredni nadzór nad pozyskiwaniem informacji o rynkach zagranicznych
a wielkoœæ obrotów przedsiêbiorstwa (%)
Bezpoœredni
nadzór sprawuje

Wielkoœæ obrotów przedsiêbiorstwa (euro)
do 2 mln

2,1–10 mln

10,1–50 mln

50,1 mln
i wiêcej

Ogó³em

Prezes/dyrektor naczelny

66,2

56,4

48,0

33,3

57,8

Wiceprezes/wicedyrektor

4,6

11,1

6,9

14,8

7,1

Dyrektor/kierownik dzia³u

7,6

26,5

41,2

44,4

21,9

Inne rozwi¹zanie

19,4

3,4

2,9

7,4

11,4

Brak odpowiedzi

2,1

2,6

1,0

0,0

1,8

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Tabela 9. Bezpoœredni nadzór nad pozyskiwaniem informacji o rynkach zagranicznych
w przedsiêbiorstwie a wielkoœæ zatrudnienia (%)
Bezpoœredni
nadzór sprawuje
Prezes/dyrektor naczelny

Wielkoœæ zatrudnienia
poni¿ej
10 osób

11–50 osób

51–250 osób

251 osób
i wiêcej

Ogó³em

63,8

68,1

50,8

38,7

57,8

Wiceprezes/wicedyrektor

4,0

9,9

7,0

8,0

7,1

Dyrektor/kierownik dzia³u

6,0

12,1

35,9

48,0

21,9

Inne rozwi¹zanie

24,2

7,8

3,9

5,3

11,4

Brak odpowiedzi

2,0

2,1

2,3

0,0

1,8

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Bior¹c pod uwagê status w³asnoœciowy przedsiêbiorstw (tabela 10) ró¿nice te
s¹ nieco mniejsze, chocia¿ nadal wystêpuj¹. W odniesieniu do naczelnego kierownictwa w mniejszym stopniu nadzór ten sprawuj¹ prezesi b¹dŸ dyrektorzy naczelni przedsiêbiorstw pañstwowych, w wiêkszym prywatnych. Natomiast w przypadku wiceprezesów b¹dŸ wicedyrektorów oraz kierownictwa dzia³ów ich udzia³
w przedsiêbiorstwach pañstwowych w sprawowaniu nadzoru nad pozyskiwaniem informacji o rynkach zagranicznych jest wiêkszy ani¿eli w przedsiêbiorstwach prywatnych zarówno z pe³nym, jak i wiêkszoœciowym udzia³em kapita³u
polskiego. Najmniejsze zró¿nicowanie zauwa¿a siê, analizuj¹c nadzór nad pozyskiwaniem tych informacji z punktu widzenia charakteru dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, gdzie najbardziej od przeciêtnego stanu odbiega omawiana sytuacja
w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych ¿ywnoœciowych w sferze podporz¹dkowania tej dzia³alnoœci prezesowi b¹dŸ dyrektorowi naczelnemu.
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Tabela 10. Bezpoœredni nadzór nad pozyskiwaniem informacji o rynkach zagranicznych
a status w³asnoœciowy przedsiêbiorstwa (%)
Status w³asnoœciowy przedsiêbiorstwa
Bezpoœredni
nadzór sprawuje

prywatne
pañstwowe

kapita³ polski

wiêkszoœæ
kapita³u
polskiego

Ogó³em

Prezes/dyrektor naczelny

41,2

58,4

58,8

57,8

Wiceprezes/wicedyrektor

11,8

7,1

5,9

7,1

Dyrektor/kierownik dzia³u

35,3

21,2

23,5

21,9

Inne rozwi¹zanie

11,8

11,5

9,8

11,4

Brak odpowiedzi

0,0

1,9

2,0

1,8

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Tabela 11. Bezpoœredni nadzór nad pozyskiwaniem informacji o rynkach zagranicznych
a charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (%)
Charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
Bezpoœredni
nadzór sprawuje

Ogó³em

dobra konsumpcyjne
¿ywnoœciowe

dobra konsumpcyjne
pozosta³e

dobra
przemys³owe

us³ugi

Prezes/dyrektor naczelny

50,0

60,2

52,0

59,2

57,7

Wiceprezes/wicedyrektor

6,8

7,1

9,3

6,0

7,2

Dyrektor/kierownik dzia³u

25,0

17,7

26,6

21,2

21,9

Inne rozwi¹zanie

15,9

14,2

9,7

12,5

11,5

Brak odpowiedzi

2,3

0,9

2,4

1,1

1,8

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Uzyskane w trakcie prowadzenia badañ informacje o rynkach zagranicznych
winny zostaæ wprowadzone w wspomagany technologi¹ informatyczn¹ system
miêdzynarodowej informacji marketingowej przedsiêbiorstwa (SMIM), zapewniaj¹c w ten sposób, niejako automatyczny dostêp do nich potencjalnym decydentom, dysponuj¹cym zazwyczaj ograniczonym czasem na poszukiwanie
informacji podbudowuj¹cych trafnoœæ podejmowanych decyzji. Podstawowym
zadaniem SMIM jest bowiem zintegrowanie ró¿nych rodzajów i Ÿróde³ danych
i udostêpnianiu ich u¿ytkownikom informacji, a jednostka organizacyjna przedsiêbiorstwa odpowiedzialna za pozyskiwanie i przetwarzanie zagranicznej informacji rynkowej stanowi najwa¿niejszy komponent tego systemu [Wild, Diggines,
2009, s. 11–13]. System taki u³atwia³by miêdzy innymi bie¿¹ce monitorowanie oto-
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czenia zagranicznego, ocenê skutecznoœci realizowanych na rynkach zagranicznych strategii marketingowych oraz kontrolê miêdzynarodowych dzia³añ
przedsiêbiorstwa [Duliniec, 2009, s. 180; Craig, Douglas, 2005, s. 420–421]. Nie wnikaj¹c w szczegó³y dotycz¹ce budowy SMIM rozwi¹zania w tym zakresie zale¿eæ
bêd¹ od wielkoœci przedsiêbiorstwa i zakresu jego dzia³alnoœci. System ma³ego
przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego homogeniczn¹ strukturê produkcji b¹dŸ wyroby
prezentuj¹ce niski poziom konkurencyjnoœci bêdzie relatywnie mniej skomplikowany ani¿eli w du¿ym przedsiêbiorstwie o zró¿nicowanej gamie produktów lub
wysoce konkurencyjnej ofercie.
Zebrane w wyniku przeprowadzonego badania informacje wskazuj¹, ¿e
w 94,3% ankietowanych przedsiêbiorstw system taki nie istnieje (tabele 12, 13, 14
i 15). W pozosta³ych w bardzo nik³ym stopniu istnieje b¹dŸ wystêpuj¹ niektóre
jego elementy albo trwaj¹ prace nad jego utworzeniem. Najczêœciej na istnienie
takiego systemu b¹dŸ jego elementów wskazywa³y przedsiêbiorstwa z czêœciowym kapita³em zagranicznym, a tak¿e zatrudniaj¹ce ponad 250 osób lub realizuj¹ce obroty ponad 50 mln euro. Oznacza to, ¿e stan, jaki w tym zakresie
wystêpuje, jest wielce niezadowalaj¹cy i przedsiêbiorstwa nie dostrzegaj¹ potrzeby i zalet funkcjonowania takiego systemu. Nale¿y dodaæ, ¿e na istnienie czêœciowego SMIM lub bêd¹cego w trakcie tworzenia czêsto wskazuj¹ przedsiêbiorstwa,
w których funkcjonuje intranet s³u¿¹cy g³ównie do przeprowadzania wewnêtrznych operacji ksiêgowych lub operacyjnych, co oznacza, ¿e przes³anek tworzenia
ich wewnêtrznych sieci nie mo¿na uto¿samiaæ z przemawiaj¹cymi za utworzeniem SMIM.
Tabela 12. System miêdzynarodowej informacji marketingowej (SMIM) a status w³asnoœciowy
przedsiêbiorstwa (%)
Status w³asnoœciowy przedsiêbiorstwa
SMIM

prywatne
pañstwowe

kapita³ polski

Ogó³em

wiêkszoœæ kapita³u polskiego

Istnieje taki system

0,0

0,2

5,9

0,8

Istnieje czêœciowo/jest
w trakcie tworzenia

5,9

3,5

9,8

4,3

94,1

95,8

82,4

94,3

0,0

0,5

2,0

0,6

Nie istnieje
Brak odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.
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Tabela 13. System miêdzynarodowej informacji marketingowej (SMIM) a charakter
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (%)
Charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
dobra konsumpcyjne
¿ywnoœciowe

dobra konsumpcyjne
pozosta³e

dobra
przemys³owe

us³ugi

Istnieje taki system

0,0

1,8

0,8

1,1

0,8

Istnieje czêœciowo/jest
w trakcie tworzenia

2,3

2,7

5,6

3,8

4,3

97,7

94,7

92,7

95,1

94,3

0,0

0,9

0,8

0,0

0,6

SMIM

Nie istnieje
Brak odpowiedzi

Ogó³em

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Tabela 14. System miêdzynarodowej informacji marketingowej (SMIM) a wielkoœæ
obrotów przedsiêbiorstwa (%)
Wielkoœæ obrotów przedsiêbiorstwa (euro)
SMIM

do 2 mln

2,1–10 mln

10,1–50 mln

50,1 mln
i wiêcej

Ogó³em

Istnieje taki system

0,8

0,0

0,0

7,4

0,8

Istnieje czêœciowo/jest
w trakcie tworzenia

2,1

7,7

4,9

7,4

4,3

96,6

92,3

94,1

81,5

94,3

0,4

0,0

1,0

3,7

0,6

Nie istnieje
Brak odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.

Tabela 15. System miêdzynarodowej informacji marketingowej (SMIM) a wielkoœæ
zatrudnienia (%)
Komórka/dzia³
pozyskuj¹cy informacje

Wielkoœæ zatrudnienia
poni¿ej
10 osób

11–50 osób

51–250 osób

251 osób
i wiêcej

Ogó³em

Istnieje taki system

0,7

0,0

0,8

2,7

0,8

Istnieje czêœciowo/jest
w trakcie tworzenia

1,3

4,3

5,5

8,0

4,3

98,0

94,3

93,0

89,3

94,3

0,0

1,4

0,8

0,0

0,6

Nie istnieje
Brak odpowiedzi

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie wyników badañ.
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Podsumowanie
Analiza wyników badañ wskazuje, ¿e w sferze organizacji badañ rynków zagranicznych przewa¿a tendencja traktowania tych zadañ jako jedno z wielu danej komórki przedsiêbiorstwa b¹dŸ realizowane s¹ one raczej zadaniowo i obok
innych obowi¹zków przez samodzielne stanowiska pracy. Jednoczeœnie wystêpuje, poza nielicznymi wyj¹tkami, brak istnienia systemu gromadz¹cego – nie
mówi¹c ju¿ o przetwarzaniu – miêdzynarodowe informacje marketingowe pozyskiwane przez przedsiêbiorstwa. Œwiadczy to o niedocenianiu roli gromadzonej
systematycznie informacji rynkowej, jak¹ mo¿e spe³niaæ w zarz¹dzaniu dzia³alnoœci¹, nie tylko eksportow¹, przedsiêbiorstwa. Tworzenie samodzielnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie miêdzynarodowych
badañ marketingowych odnosi siê w g³ównej mierze do du¿ych i œrednich przedsiêbiorstw w znacznym stopniu zaanga¿owanych we wspó³pracê z zagranic¹.
W mniejszych przedsiêbiorstwach wystarczy samodzielne stanowisko zajmuj¹ce
siê wy³¹cznie lub równolegle, w zale¿noœci od skali zapotrzebowania, prowadzeniem tych badañ. Natomiast systemu informacji marketingowej nie ogranicza
wielkoœæ przedsiêbiorstwa. Wa¿ne jest jednak, bez wzglêdu na wielkoœæ jednostki
organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie tych badañ, aby w swoich
dzia³aniach znaczenie i mo¿liwoœci, jakie one stwarzaj¹, uœwiadomiæ zarz¹dowi
przedsiêbiorstwa i kierownictwu innych dzia³ów. Jest to szczególnie wa¿ne w obserwowanej tendencji i praktyce zani¿ania, a nawet czasami negowania statusu
funkcji marketingowej, której elementem s¹ badania marketingowe, w przedsiêbiorstwach [Verhoef, Leeflang, 2009, s. 14–15; Engelem, Brettel, 2011, s. 74]. Dlatego nale¿a³oby w dzia³aniu komórki badañ marketingowych przestrzegaæ
nastêpuj¹cych zasad:
– w raportach z badañ koncentrowaæ siê na prezentacji wyników i sugestii
dzia³añ, a nie sposobu osi¹gniêcia wyników, co mo¿e byæ interesuj¹ce dla badacza, ale jest szczegó³em dla decydenta (swoich kompetencji w zakresie metodologii badacz nie powinien udowadniaæ);
– podkreœlaæ korzyœci (oszczêdnoœci lub zyski), jakie badania mog¹ przynieœæ;
wiêkszoœæ mened¿erów myœli w kategoriach przychodów;
– nie oczekiwaæ na sugestie badañ, ale samemu wskazywaæ, gdzie mog¹ byæ one
efektywnie wykorzystane;
– dok³adnie uzgadniaæ ze zleceniodawc¹ czego oczekuje [Kumar, 2000, s. 28];
nietrafienie w zapotrzebowanie daje decydentom argument „straty czasu i pieniêdzy”;
– rozwijaæ wspó³pracê z innymi dzia³ami przedsiêbiorstwa i mieæ rozeznanie odnoœnie do prowadzonych w nich prac oraz potrzeb, które mo¿e zaspokoiæ komórka badañ marketingowych;
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– czy jest to wymagane, czy nie jest, nale¿y sk³adaæ miesiêczne sprawozdanie
kierownictwu przedsiêbiorstwa, wymieniaj¹c krótko prace zrealizowane, znajduj¹ce siê w realizacji oraz plan zamierzeñ na najbli¿szy okres.
Warto dodaæ, ¿e zw³aszcza w du¿ych przedsiêbiorstwach, gdzie funkcjonuje
dobrze zorganizowany dzia³ badañ marketingowych, mo¿e on byæ miejscem
stwarzaj¹cym du¿e mo¿liwoœci szkolenia m³odych kierowników dla zaznajomienia ich z szansami, jakie mened¿erowi daje dostêp do w³aœciwie wyselekcjonowanych i opracowanych informacji rynkowych, wskazuj¹cych nie tylko kierunki
po¿¹danych dzia³añ, ale równie¿ korzyœci, jakie mo¿na dziêki nim osi¹gn¹æ.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badañ uzyskane w realizowanym przez
autorów projekcie badawczym NN115260236 „Dostêpnoœæ i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiêbiorstw”.
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