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Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych 
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Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie stopnia korzystania z różnych źródeł infor-
macji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów przez krajowe przedsię-
biorstwa średniowysokiej i wysokiej techniki oraz powiązania między rodzajem 
źródła a wynikami nowych produktów. Badanie sondażowe przeprowadzono wśród 
losowo dobranych przedsiębiorstw pochodzących z interesującej nas populacji. Do 
analizy danych użyto tabulacji prostej i testu U Manna-Whitney’a. Wyniki badania 
wskazują, że znaczna część badanych firm korzystała z nabywców i konkurentów 
jako źródeł informacji rynkowych, natomiast znacznie mniej z innych podmio-
tów. Porównanie udanych i nieudanych nowych produktów – ze względu na różne 
aspekty korzystania z nabywców, konkurentów i innych podmiotów jako źródeł 
informacji rynkowej – pokazało, że wszystkie te działania miały dodatnie oddziały-
wanie na sukces nowego produktu, z wyjątkiem wykorzystywania stron interneto-
wych konkurentów, ich materiałów i działań promocyjnych. Można zatem polecić 
badanym przedsiębiorstwom korzystanie z nabywców, konkurentów i innych pod-
miotów rynkowych jako źródeł informacji. Artykuł ma charakter badawczy. 

Słowa kluczowe: informacja rynkowa, źródła informacji rynkowych, nowy pro-
dukt, rozwój nowych produktów, wysoka technika.
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Wstęp

Kształtowanie nowych produktów jest działalnością niezbędną w przedsiębiorstwie, 
jednakże obarczoną pewnym ryzykiem. W krajach wysoko rozwiniętych przeciętnie jedna 
z dziesięciu koncepcji jest sukcesem rynkowym, zaś około jeden z czterech projektów no-
wych produktów jest udany (Cooper i in. 2004a). Wyniki wcześniejszych badań wskazują, 
że głos klienta i dane rynkowe stanowią jeden z najważniejszych czynników pozwalający na 
rozróżnienie między firmami osiągającymi wysokie i niskie wyniki w zakresie kształtowa-
nia nowych produktów (Cooper i in. 2004b). W związku z tym zachodzi konieczność wyko-
rzystania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów. Informacje te mogą 
pochodzić z różnych źródeł, co może wpływać na wyniki osiągane w ramach kształtowania 
nowych produktów. Przedmiotem zainteresowania tej pracy są źródła informacji rynkowych 
wykorzystywane przez przedsiębiorstwa przy tworzeniu nowych produktów i powiązanie 
między rodzajem źródła a wynikami nowych produktów. 
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Precyzując, celem pracy jest przedstawienie, w jakim stopniu krajowe przedsiębiorstwa 
średniowysokiej i wysokiej techniki wykorzystują różne źródła informacji rynkowych przy 
wdrażaniu nowych produktów oraz jak korzystanie z tych różnych źródeł wiąże się z osiąga-
niem sukcesu nowego produktu. Źródła te podzielono na trzy grupy − nabywców, konkuren-
tów oraz inne podmioty rynkowe. W ostatniej grupie ujęto wszelkie inne podmioty rynkowe 
niż nabywców i konkurentów. Będą to zatem na przykład pośrednicy handlowi, dostawcy czy 
eksperci branżowi. Do osiągnięcia celu pracy użyto danych zebranych w zakresie własnego 
badania sondażowego, które przeprowadzono wśród krajowych przedsiębiorstw średniowyso-
kiej i wysokiej techniki zatrudniających 49 i więcej osób. Jak dotąd takich badań nie prowa-
dzano.

Informacja rynkowa i jej źródła

Pojęcie informacji rynkowej można wyjaśnić przez analizę jego składowych, to zna-
czy „informacji” oraz „rynku”. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, informacja to 
„powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość, wskazówka, pouczenie” 
(Szymczak 1996, s. 13). Dlatego można powiedzieć, że informacja oznacza tyle co, na 
przykład, wiadomość, pouczenie czy wskazówka. Jest to potoczne pojmowanie informa-
cji i przydatne, gdyż do tej pory pojęcie informacji nie zostało jednoznacznie określone 
(Flakiewicz 2002). 

Podobnie rzecz się ma z definiowaniem terminu „rynek”, gdyż nadal brakuje jednej, 
powszechnie akceptowanej definicji tego pojęcia (Wrzosek 2002). W literaturze marketin-
gowej można znaleźć dwa sposoby pojmowania rynku. Z jednej strony przez rynek rozumie 
się grupę nabywców, z drugiej zaś ogół stosunków zachodzących między sprzedawcami 
a nabywcami. To pierwsze podejście reprezentują Ph. Kotler i G. Armstrong (2008), któ-
rzy definiują rynek jako zbiór obecnych i potencjalnych nabywców produktu. Ogranicza 
to rynek do zbioru nabywców. Z drugiej strony, definiując rynek, ujmuje się dwa istot-
ne podmioty rynkowe, które uczestniczą w transakcji kupna−sprzedaży, tj. sprzedawców 
i nabywców. Jest to szersze podejście przy definiowaniu rynku i zdaniem autora właści-
we. Reprezentantem takiego ujęcia rynku jest W. Wrzosek (2002, s. 13), który twierdzi, że 
„(…) rynek może być określany jako ogół stosunków zachodzących między podmiotami 
uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy 
reprezentują oraz kształtują podaż i popyt, a także wzajemne relacje między nimi”. Te re-
lacje (stosunki) między podmiotami mogą by dwojakiego rodzaju: wymienne, tzn. między 
sprzedawcami i nabywcami, lub równoległe, tzn. między podmiotami tego samego rodzaju 
(Wrzosek 2002).

Przyjęto, że przez informacje rynkowe będziemy rozumieli wszelkie treści dotyczące 
stosunków tak wymiennych, jak i równoległych między sprzedawcami i nabywcami. Zatem 
informacjami rynkowymi będą treści dotyczące na przykład liczby transakcji kupna-sprze-
daży, sumarycznej wielkość tych transakcji, wielkości przeciętnej transakcji, przeciętnej 
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poziomu ceny transakcyjnej, potrzeb i oczekiwań nabywcy wobec sprzedawcy, satysfakcji 
nabywców czy współpracy między sprzedawcami lub między nabywcami.

Wobec przyjętego rozumienia informacji rynkowej, za podstawowe źródła informa-
cji rynkowej należy uznać sprzedawców oraz nabywców operujących na danym rynku. 
Zarówno od nabywców, jak i od sprzedawców można pozyskiwać informacje dotyczące 
stosunków wymiennych i równoległych. Warto zwrócić uwagę na to, że z punktu widzenia 
sprzedawcy działającego na danym rynku pozostali sprzedawcy będą dla niego konkuren-
tami. Dlatego można uznać, że dla określonego przyszłego sprzedawcy nowego produktu 
podstawowymi źródłami informacji rynkowych będą nabywcy oraz potencjalni konkuren-
ci. Oprócz tych dwóch kluczowych źródeł informacji rynkowych, w otoczeniu rynkowym 
mogą występować inne podmioty, które będą dysponowały tego rodzaju informacjami. Do 
nich można zaliczyć pośredników handlowych, dostawców, organizacje branżowe czy eks-
pertów z różnego rodzaju instytucji (np. z firm konsultingowych czy jednostek naukowo-
-badawczych). W związku z tym przyjęto, że w zakresie przeprowadzanego badania zostaną 
wyróżnione trzy następujące grupy podmiotów, które będą potencjalnymi źródłami informa-
cji rynkowych dla firmy wdrażającej nowy produkt:
 - potencjalni nabywcy nowego produktu,
 - przyszli konkurenci na rynku nowego produktu,
 - inne podmioty otoczenia rynkowego, jak na przykład pośrednicy handlowi, dostawcy, 

organizacje branżowe czy eksperci rożnych instytucji.

Zastosowane metody badawcze

Dane do badania zebrano za pomocą ankiety pocztowej, którą przeprowadzono na prze-
łomie lat 2013 i 2014 wśród krajowych przedsiębiorstw średniowysokiej i wysokiej techniki 
zatrudniających powyżej 49 osób. Z operatu losowania – który utworzono na podstawie 
bazy HBI – wylosowano 792 przedsiębiorstwa, do których zwrócono się z prośbą o udział 
w ankiecie. Do każdej firmy skierowano dwa takie same kwestionariusze, przy czym jeden 
dotyczył udanego, zaś drugi nieudanego nowego produktu. Poproszono adresatów o wybór 
dwóch produktów, które wprowadzono na rynek przynajmniej pół roku przed otrzymaniem 
przesyłki i przekazanie ich osobom biorącym udział w tych wdrożeniach. W ankiecie wzięło 
udział 165 przedsiębiorstw i otrzymano łącznie 287 wartościowych kwestionariuszy, przy 
czym 154 z nich dotyczyło produktów będących sukcesami, zaś 133 – porażkami. Wśród 
badanych przedsiębiorstw dominowały te, które zatrudniały od 50 do 249 osób (70,8%), 
mniejszą grupę stanowiły firmy liczące od 250 do 999 osób (19,9%), zaś pozostałe najmniej 
liczą grupę (9,9%). 

Zgodnie z tym co powiedziano wcześniej, mierzono korzystanie z trzech rodzajów źró-
deł informacji rynkowych, tzn. nabywców, konkurentów i innych podmiotów. W odnie-
sieniu do każdego rodzaju źródła zbudowano cztery stwierdzenia charakteryzujące istotne 
i różne aspekty korzystania z niego. Łącznie zbudowano szesnaście stwierdzeń i poproszono 
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respondentów o wskazanie, w jakim stopniu zgadzają się z każdym stwierdzeniem na pię-
ciostopniowej skali Likerta. 

W przypadku określenia stopnia korzystania z poszczególnych źródeł informacji postę-
powano następująco. Odpowiedzi w skali Likerta zagregowano przez połączenie wariantów 
pozytywnych do jednej kategorii o nazwie „Tak”, zaś odpowiedzi negatywne – do kategorii 
„Nie”. Środkowy punkt skali pozostawiono i przypisano mu nazwę „Ani tak, ani nie”. W ten 
sposób co do każdej pozycji skali otrzymano trzy kategorie. Ustalając występowanie danego 
aspektu korzystania z określonego źródła brano pod uwagę częstość odpowiedzi kategorii 
„Tak”, gdyż w przypadku wariantu „Ani tak, ani nie” nie można stwierdzić, że występował 
aspekt interesujący badaczy. Do określenia powiązania między sukcesem nowego produktu 
a korzystaniem ze źródeł informacji posłużono się testem U Manna-Whitney’a, w którym 
obiekty badania grupowano na podstawie informacji o udanym lub nieudanym nowym pro-
dukcie.

Wyniki i wnioski

Wyniki występowania różnych aspektów korzystania z nabywców jako źródła informacji 
przedstawiono w tabeli 1. Z tabeli wynika, że 64,8% respondentów zgodziło się ze stwier-
dzeniem, że gromadziło informacje rynkowe od nabywców w trakcie wdrażania nowych 
produktów, natomiast 70,7%, że docelowi nabywcy byli źródłem informacji o ich potrzebach 
w odniesieniu do wdrażanego nowego produktu. Pozwala to stwierdzić, że wśród badanych 
krajowych przedsiębiorstw średniowysokiej i wysokiej techniki większość z nich – prze-
ciętnie dwie trzecie – korzysta z nabywców jako źródła informacji rynkowych w ramach 
rozpatrywanej działalności. Jest to z jednej strony pozytywna wiadomość, gdyż sugeruje, 
iż znaczna część badanych przedsiębiorstw liczy się z tak zwanym „głosem nabywcy” przy 
kształtowaniu nowych produktów. Z drugiej jednak strony, około jedna trzecia tych firm 
nie postępuje w ten sposób, co nie jest dobrą sytuacją. Rozbieżności między częstościami 
odpowiedzi na „tak”, w tych dwóch przypadkach, mogą wynikać z wielkości błędu staty-
stycznego, który przy tej wielkości próby wynosi około 6%. Dodatkowo na podstawie tabeli 
1 można zauważyć, że prawie połowa badanych firm zbiera informacje rynkowe na różnych 
etapach procesu tworzenia nowego produktu (44,9%) oraz czerpie informacje rynkowe od 
potencjalnych nabywców kilkukrotnie (49,8%).

W tabeli 2 zaprezentowano częstości korzystania z konkurentów jako źródła informacji 
rynkowych. Z tabeli tej wynika, że aż 71,4% badanych przedsiębiorstw analizowało produk-
ty konkurencyjne wobec nowego produktu. Zatem tego rodzaju praktykę można uznać za 
powszechną wśród badanych przedsiębiorstw. Zazwyczaj polega ona na tym, że przedsię-
biorstwa wdrażające nowe produkty kupują produkty potencjalnych konkurentów i poddają 
je szczegółowym badaniom i analizom. Wyniki tych analiz często służą ustalaniu poziomów 
istotnych dla nabywców cech nowych produktów. Okazało się też, że nieco ponad połowa 
respondentów zgodziła się ze stwierdzeniem mówiącym, że zbierała informacje o rynku od 
potencjalnych konkurentów, na przykład na targach, spotkaniach czy przez kontakty oso-
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biste (54,0%) oraz iż strony internetowe przyszłych konkurentów, ich materiały i działania 
promocyjne były źródłami informacji o konkurentach. Ponadto 41,8% badanych przed-
siębiorstw obserwowało zachowania przyszłych konkurentów. Podsumowując, uzyskane 
wyniki uprawniają do stwierdzenia, że zbieranie informacji rynkowych od konkurentów 
odbywało się w badanych przedsiębiorstwach niemal tak intensywnie jak zbieranie ich od 
nabywców.

Tabela 1
Tabulacje proste dotyczące zbierania informacji rynkowych od nabywców   

Kategorie odpowiedzi Częstość Procent Procent skumulowany

Gromadziliśmy informacje rynkowe od potencjalnych jego nabywców

Nie 43 15,0 15,0

Ani nie, ani tak 58 20,2 35,2

Tak 186 64,8 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Docelowi nabywcy byli źródłem informacji o ich potrzebach w odniesieniu do nowego produktu

Nie 37 12,9 12,9

Ani nie, ani tak 47 16,4 29,3

Tak 203 70,7 100,0

Ogółem 287 100,0 –
Zbieraliśmy informacje rynkowe od potencjalnych nabywców na różnych etapach  

wdrażania nowego produktu
Nie 87 30,3 30,3

Ani nie, ani tak 71 24,7 55,1

Tak 129 44,9 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Kilkukrotnie czerpaliśmy informacje rynkowe od przyszłych nabywców

Nie 73 25,4 25,4

Ani nie, ani tak 71 24,7 50,2

Tak 143 49,8 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Źródło: badanie własne.

W tabeli 3 przedstawiono wyniki częstości wykorzystywania innych podmiotów niż na-
bywcy i konkurenci jako źródła informacji rynkowych. Wyniki świadczą o tym, że korzy-
stanie z innych podmiotów odbywało się w mniejszym stopniu niż w przypadku nabywców 
i konkurentów. Równo 38% badanych stwierdziło, że inne podmioty rynkowe były źródłem 
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informacji o rynku kształtowanego nowego produktu, natomiast 31,7% – że przez te inne 
podmioty zdobywano informacje o przyszłych nabywcach i konkurentach, zaś około jednej 
czwartej – że kilkukrotnie kontaktowano się z innymi podmiotami rynkowymi w celu zdo-
bycia informacji rynkowych (24,0%) i, że wiele informacji rynkowych uzyskano od tych 
innych podmiotów (23,0%).

Tabela 2
Tabulacje proste dotyczące zbierania informacji rynkowych od konkurentów  

Kategorie odpowiedzi Częstość Procent Procent skumulowany

Zbieraliśmy informacje o rynku od potencjalnych konkurentów  
(np. na targach, spotkaniach czy przez kontakty osobiste)

Nie 77 26,8 26,8

Ani nie, ani tak 55 19,2 46,0

Tak 155 54,0 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Analizowaliśmy produkty konkurencyjne wobec nowego produktu

Nie 40 13,9 13,9

Ani nie, ani tak 42 14,6 28,6

Tak 205 71,4 100,0

Ogółem 287 100,0 –
Strony internetowe przyszłych konkurentów, ich materiały i działania promocyjne  

były dla nas źródłami informacji o nich
Nie 64 22,3 22,3

Ani nie, ani tak 71 24,7 47,0

Tak 152 53,0 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Obserwowaliśmy zachowania przyszłych konkurentów

Nie 100 34,8 34,8

Ani nie, ani tak 67 23,3 58,2

Tak 120 41,8 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Źródło: jak w tabeli 1.

Intensywność korzystania z innych podmiotów była znacząco niższa niż miało to miejsce 
w odniesieniu do nabywców czy konkurentów, jednak nie można jej uznać za drastycznie 
niską. Nadal przynajmniej jedna piąta badanych firm korzystała z innych podmiotów jako 
źródła informacji rynkowych w ramach kształtowania nowych produktów.
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Tabela 3
Tabulacje proste dotyczące zbierania informacji rynkowych od innych podmiotów  

Kategorie odpowiedzi Częstość Procent Procent skumulowany

Inne podmioty rynkowe (np. pośrednicy, dostawcy, organizacje branżowe, eksperci)  
były dla nas źródłem informacji o rynku tego produktu

Nie 99 34,5 34,5

Ani nie, ani tak 79 27,5 62,0

Tak 109 38,0 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Przez te inne podmioty zdobywaliśmy informacje o przyszłych nabywcach i konkurentach

Nie 112 39,0 39,0

Ani nie, ani tak 84 29,3 68,3

Tak 91 31,7 100,0

Ogółem 287 100,0 –
Kilkukrotnie kontaktowaliśmy się z innymi podmiotami rynkowymi  

w celu zdobycia informacji o rynku
Nie 156 54,4 54,4

Ani nie, ani tak 62 21,6 76,0

Tak 69 24,0 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Wiele informacji rynkowych uzyskaliśmy od tych innych podmiotów

Nie 159 55,4 55,4

Ani nie, ani tak 62 21,6 77,0

Tak 66 23,0 100,0

Ogółem 287 100,0 –

Źródło: jak w tabeli 1.

Porównanie udanych i nieudanych nowych produktów ze względu na zbieranie infor-
macji rynkowych od nabywców przedstawiono w tabeli 4. Wynika z niej, że co do każdego 
rozpatrywanego aspektu średnia ocen korzystania z nabywców jako źródła informacji ryn-
kowych była istotnie wyższa w zakresie „produktów-sukcesów” niż „produktów-porażek”. 
Na przykład w przypadku gromadzenia informacji rynkowych od potencjalnych nabywców 
ta średnia wyniosła 2,71 dla „sukcesów” (SD = 0,58) i 2,25 dla „porażek” (SD = 0,83). 
Analiza testem U Manna-Whitney’a wykazała statystycznie istotne różnice między udany-
mi a nieudanymi produktami na poziomie p < 0,001 w każdym z analizowanych przypad-
ków. Te wyniki świadczą o dodatnim oddziaływaniu korzystania z nabywców jako źródła 
informacji rynkowych na sukces nowego produktu. Gromadzenie informacji rynkowych 
od potencjalnych nabywców, traktowanie docelowych nabywców jako źródła informacji 
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o ich potrzebach, zbieranie informacji rynkowych od potencjalnych nabywców na różnych 
etapach kształtowania nowych produktów, czy wreszcie kilkukrotne czerpanie informacji 
rynkowych od potencjalnych nabywców pozytywnie oddziałuje na wyniki osiągane przy 
kształtowania nowych produktów.

Tabela 4
Porównanie sukcesów i porażek ze względu na zbieranie informacji od nabywców   

Stwierdzenia
Sukces (n=154) Porażka (n=133)

z pŚrednia 
ocen

Odchylenie 
standardowe

Średnia 
ocen

Odchylenie 
standardowe

Gromadziliśmy informacje rynkowe od 
potencjalnych jego nabywców 2,71 0,58 2,25 0,83 -5,27 *
Docelowi nabywcy byli źródłem infor-
macji o ich potrzebach w odniesieniu do 
nowego produktu 2,78 0,55 2,35 0,80 -5,44 *
Zbieraliśmy informacje rynkowe od po-
tencjalnych nabywców na różnych etapach 
wdrażania nowego produktu 2,33 0,81 1,93 0,86 -3,92 *
Kilkukrotnie czerpaliśmy informacje ryn-
kowe od przyszłych nabywców 2,49 0,74 1,96 0,85 -5,34 *

* p < 0,001
Źródło: jak w tabeli 1.

W tabeli 5 przedstawiono wyniki porównania udanych i nieudanych nowych produktów 
pod względem zbierania informacji rynkowych od konkurentów. W zakresie wszystkich 
rozpatrywanych aspektów zbierania informacji rynkowych od konkurentów – z wyjątkiem 
korzystania ze stron internetowych przyszłych konkurentów, ich materiałów i działań pro-
mocyjnych jako źródła informacji – wystąpiły statystycznie istotne różnice między udanymi 
a nieudanymi nowymi produktami, przy czym w tym pierwszym przypadku średnie ocen 
były wyższe. Analiza testem U Manna-Whitney’a wykazała statystycznie istotne różnice 
między udanymi a nieudanymi produktami na poziomie p < 0,01 w dwóch pierwszych przy-
padkach, zaś na poziomie p < 0,05 w ostatnim przypadku (por. tabela 5). Można zatem 
stwierdzić, że takie działania, jak zbieranie informacji o rynku od potencjalnych konkuren-
tów (np. na targach, spotkaniach czy przez inne kontakty osobiste), analizowanie produktów 
konkurencyjnych wobec nowego produktu i obserwowanie zachowania przyszłych konku-
rentów dodatnio oddziałuje na wyniki nowych produktów. 

W tabeli 6 zaprezentowano porównanie udanych i nieudanych produktów w odniesieniu 
do korzystania z innych podmiotów jako źródła informacji rynkowych. 

W przypadku każdego rozpatrywanego aspektu korzystania z innych podmiotów (por. 
tabela 6) różnica między średnimi ocen była istotna statystycznie. Zastosowanie testu 
U Manna-Whitney’a wskazuje, że co do pierwszego i trzeciego przypadku z tabeli 6 różni-
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Tabela 5
Porównanie sukcesów i porażek ze względu na zbieranie informacji  
od konkurentów 

Stwierdzenia
Sukces (n=154) Porażka (n=133)

z pŚrednia 
ocen

Odchylenie 
standardowe

Średnia 
ocen

Odchylenie 
standardowe

Zbieraliśmy informacje o rynku od po-
tencjalnych konkurentów (np. na targach, 
spotkaniach czy przez kontakty osobiste) 2,40 0,84 2,12 0,85 -3,01 **
Analizowaliśmy produkty konkurencyjne 
wobec nowego produktu 2,70 0,65 2,44 0,78 -3,29 **
Strony internetowe przyszłych konkuren-
tów, ich materiały i działania promocyjne 
były dla nas źródłem informacji o nich 2,38 0,81 2,23 0,81 -1,73 0,08
Obserwowaliśmy zachowania przyszłych 
konkurentów 2,18 0,87 1,94 0,86 -2,37 *

* p < 0,05
** p < 0,01
Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 6
Porównanie sukcesów i porażek ze względu na zbieranie informacji  
od innych podmiotów

Stwierdzenia
Sukces (n=154) Porażka (n=133)

z pŚrednia 
ocen

Odchylenie 
standardowe

Średnia 
ocen

Odchylenie 
standardowe

Inne podmioty rynkowe (np. pośrednicy, 
dostawcy, organizacje branżowe, eksperci) 
były dla nas źródłem informacji o rynku 
tego produktu 2,17 0,85 1,88 0,84 -2,87 **
Przez te inne podmioty zdobywaliśmy 
informacje o przyszłych nabywcach i kon-
kurentach 2,03 0,86 1,81 0,81 -2,12 *
Kilkukrotnie kontaktowaliśmy się z inny-
mi podmiotami rynkowymi w celu zdoby-
cia informacji o rynku 1,82 0,87 1,56 0,77 -2,60 **
Wiele informacji rynkowych uzyskaliśmy 
od tych innych podmiotów 1,78 0,87 1,56 0,76 -2,16 *

* p < 0,05
** p < 0,01
Źródło: jak w tabeli 1.
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ce te były istotne na poziomie p < 0,01, zaś w pozostałych dwóch – na poziomie p < 0,05. 
W odniesieniu do każdego stwierdzenia średnie ocen były wyższe co do udanego nowego 
produktu w porównaniu z nieudanym. Na przykład średnia ocen co do korzystania z innych 
podmiotów jako źródła informacji rynkowych w zakresie „produktów-sukcesów” wynio-
sła 2,17 (SD = 0,85), zaś „produktów-porażek” – 1,88 (SD = 0,84). Można zatem stwier-
dzić, że dodatnio na sukces nowego produktu oddziałuje korzystanie z innych podmiotów 
rynkowych (np. pośredników, dostawców, organizacji branżowych, ekspertów) jako źródła 
informacji rynkowych, zdobywanie przez te podmioty informacji o przyszłych nabywcach 
i konkurentach, kilkukrotne kontaktowanie się z tymi podmiotami oraz uzyskiwanie od nich 
wielu informacji.

Podsumowanie 

Z przeprowadzonego badania sondażowego wynika, że znaczna część badanych przed-
siębiorstw korzystała przy wdrażaniu nowych produktów z nabywców i konkurentów jako 
źródeł informacji rynkowych, natomiast znacznie mniej wykorzystywała w tym celu pozo-
stałe podmioty (np. pośredników, dostawcy, organizacje branżowe). Na przykład około 70% 
badanych firm zadeklarowała, że docelowi nabywcy byli źródłem informacji o ich potrze-
bach co do nowego produktu oraz że analizowała produkty konkurencyjne wobec nowego 
produktu, natomiast niespełna 40% stwierdziła, że inne podmioty rynkowe były źródłem 
informacji o rynku nowego produktu. 

Sytuację tę należy uznać za naturalną, gdyż kluczowe podmioty rynku, to nabywcy 
i sprzedawcy – przy czym podmioty z tej ostatniej grupy stanowią konkurentów z punktu 
widzenia firmy wdrażającej nowy produkt. Nie powinien zatem dziwić fakt, że to właśnie 
nabywcy i konkurenci stanowią podstawowe źródła informacji rynkowych przy tworzeniu 
nowych produktów. Z drugiej jednak strony, nadal prawie jedna trzecia badanych przedsię-
biorstw nie wykorzystywała nabywców lub konkurentów, zaś prawie dwie trzecie innych 
podmiotów rynkowych jako źródła informacji rynkowych. W dobie gospodarki rynkowej 
jest to zjawisko zaskakujące i w pewnym stopniu alarmujące. 

Porównanie udanych i nieudanych nowych produktów ze względu na interesujące nas 
w badaniu aspekty korzystania z nabywców, konkurentów i innych podmiotów jako źródeł 
informacji rynkowej pokazało, że wszystkie one miały dodatnie oddziaływanie na sukces 
nowego produktu, z wyjątkiem wykorzystywania stron internetowych konkurentów, ich ma-
teriałów i działań promocyjnych jako źródeł informacji rynkowych. I tak w odniesieniu do 
nabywców pozytywnie z wynikami nowych produktów wiązało się gromadzenie informa-
cji rynkowych od nabywców, traktowanie ich jako źródła informacji o ich potrzebach co 
do nowego produktu, zbieranie tych informacji na różnych etapach kształtowania nowego 
produktu i kilkukrotne czerpanie tych informacji. W przypadku konkurentów pozytywnie 
na sukces produktu oddziaływało zbieranie od nich informacji rynkowych, analizowanie 
produktów konkurencyjnych i obserwowanie zachowań przyszłych konkurentów. Z kolei 
w zakresie innych podmiotów rynkowych dodatni wpływ na sukces produktu miało groma-
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dzenie informacji rynkowych od tych podmiotów, zdobywanie od nich informacji o przy-
szłych nabywcach i konkurentach, kilkukrotne kontaktowanie się z tymi podmiotami oraz 
uzyskiwanie od nich wielu informacji.

W związku z powyższym przedsiębiorstwom średniowysokiej i wysokiej techniki można 
polecić korzystanie z nabywców, konkurentów i innych podmiotów jako źródeł informacji 
rynkowych, gdyż postępowanie takie powinno pozytywnie oddziaływać na wyniki kształto-
wanych nowych produktów.
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Sources of Market Information in Shaping New Products

Summary

An aim of the study is to present the degree of the use of various sources of 
market information in shaping new products by domestic enterprises of medium-
high and high technology as well as ties between the type of the source and new 
products’ effects. The survey was carried out among randomly selected enterprises 
from the population of our interest. For the purpose of data analysis there were 
used simple tabulation and the Mann-Whitney U test. The survey findings show 
that a significant part of the firms surveyed was using purchasers and competitors 
as the sources of market information, whereas significantly less other entities. The 
comparison of successful and unsuccessful new products – in terms of various as-
pects of using purchasers, competitors and other entities as the sources of market 
information – showed that all those actions had positive impact of the new product’s 
success except for the use of websites of competitors, their materials and promo-
tional activities. Therefore, it is proper to recommend the enterprises in question to 
use purchasers, competitors and other market entities as the sources of information. 
The article is of the research nature. 

Key words: market information, sources of market information, new product, de-
velopment of new products, high-tech.

JEL codes: M31
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Источники рыночной информации в формировании новых 
продуктов

Резюме

Цель работы – представить степень пользования разными источниками 
рыночной информации в формировании новых продуктов национальными 
предприятиями средневысокой и высокой техники, а также связи между видом 
источника и результатами разработки новых продуктов. Зондажное обследо-
вание провели среди случайно избранных предприятий из интересующей нас 
популяции. Для анализа данных применили простую табуляцию и U-критерий 
Манна-Уитни. Результаты обследования указывают, что значительная часть 
обследованных фирм пользовалась покупателями и конкурентами в качестве 
источников рыночной информации, значительно же меньше другими субъек-
тами. Сравнение удачных и неудачных новых продуктов – ввиду различных 
аспектов пользования покупателями, конкурентами и другими субъектами  
в качестве источников рыночной информации – показало, что все эти действия 
оказывали положительное влияние на успех нового продукта, за исключени-
ем использования вебсайтов конкурентов, их материалов и действий по по-
ощрению. Следовательно, можно рекомендовать обследуемым предприятиям 
пользование покупателями, конкурентами и другими рыночными субъектами  
в качестве источноков информации. Статья имеет исследовательский харак-
тер.

Ключевые слова: рыночная информация, источники рыночной информации, 
новый продукт, развитие новых продуктов, высокая техника.
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