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EWA DUCHNOWSKA
IBRKK — Warszawa

Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego 
na rynkach zagranicznych (wyniki badań empirycznych)

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja części wyników badania ankietowego, przeprowadzonego przez 
IBRKK w listopadzie 2010 r., dotyczącego polityki cenowej polskich firm przetwórstwa przemy-
słowego na rynkach zagranicznych i jej zróżnicowania w zależności od wielkości przedsiębiorstw 
mierzonej liczbą zatrudnionych. Dotyczą one takich aspektów polityki cenowej, jak jej cele, czynniki 
wpływające na decyzje cenowe, metody konkurowania, metody ustalania cen, polityka standaryzacji 
i adaptacji cen, relacja między cenami w eksporcie a cenami konkurentów na rynkach zagranicznych 
oraz cenami na rynku krajowym. 

Słowa kluczowe: ceny, rynki zagraniczne, cele polityki cenowej, determinanty decyzji cenowych, 
cenowe i pozacenowe metody konkurowania, metody ustalania cen

Wprowadzenie

Badanie ankietowe1, którego wyniki są przedmiotem niniejszej analizy, zostało przepro-
wadzone przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. W badaniu uczestniczyło 
600 przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego prowadzących działalność eksportową. 
Na ankietę odpowiedziało 237 respondentów, co stanowiło 40% firm, do których została 
skierowana. Wśród nich 37% stanowiły firmy małe, 29% średnie i 35% duże (wielkość 
przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych2). Firmy, które udzieliły odpowiedzi na py-
tania ankiety, reprezentowały niemal wszystkie branże przemysłu przetwórczego (jedynym 
wyjątkiem był dział 11 PKD 2007 „Produkcja napojów”). 

W artykule wykorzystano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez 
IKCHZ (obecnie IBRKK) w latach 1994–2003 i przez IBRKK w latach 2008–2009 na pró-
bie tej samej wielkości i dobranej przez GUS wg analogicznej metodologii.

Cele polityki cenowej 

Ustalenie przez firmę celów, jakim ma służyć polityka cenowa na rynkach zagranicz-
nych, jest głównym elementem jej strategii cenowej. Wytyczone cele powinny być zgodne  

1  Badanie było częścią projektu badawczego sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków 
na naukę w latach 2010–2011 (projekt badawczy nr N N112 295238).
2  Wielkość firmy jest najczęściej badaną jej cechą w kontekście strategii cenowych na rynkach zagranicznych — zob. [Tan, 
Sousa, 2011].
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z ogólnymi, krótkookresowymi celami firmy oraz jej długookresowymi celami strategiczny-
mi [Snieškienė, Pridotkienė, 2010]. 

W badaniu firmy miały wskazać główne cele polityki cenowej w eksporcie spośród 
następujących: maksymalizacja zysku, zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych, 
zwiększenie udziału w rynkach zagranicznych, poprawa wizerunku firmy, cele są zmienne 
i zależą od aktualnej sytuacji oraz cele są ustalane poza firmą (np. w ramach grupy kapita-
łowej) — tablica 1.

Tablica 1. Główne cele polityki cenowej na rynkach zagranicznych  
wg wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą zatrudnionych 

Miejsce 
w ran-
kingu

Liczba zatrudnionych

do 49
odpo-
wiedzi 
w %

50–249
odpo-
wiedzi 
w %

ponad 249
odpo-
wiedzi 
w %

1 Cele są zmienne  
i zależą od aktualnej 
sytuacji 42

Zwiększenie wyko-
rzystania mocy pro-
dukcyjnych 54

Zwiększenie udziału 
w rynkach zagra-
nicznych 42

2 Zwiększenie wyko-
rzystania mocy pro-
dukcyjnych 36

Maksymalizacja 
zysku 39 

Zwiększenie wyko-
rzystania mocy pro-
dukcyjnych 33

3 Maksymalizacja 
zysku 35 

Cele są zmienne  
i zależą od aktualnej 
sytuacji 30

Cele są zmienne  
i zależą od aktualnej 
sytuacji 28

4 Zwiększenie udziału 
w rynkach zagranicz-
nych 22

Zwiększenie udziału 
w rynkach zagra-
nicznych 30

Cele są ustalane poza 
firmą (np. w ramach 
grupy kapitałowej) 23

5 Poprawa wizerunku 
firmy 12 

Cele są ustalane poza 
firmą (np. w ramach 
grupy kapitałowej) 7

Maksymalizacja 
zysku 23 

6 Cele są ustalane poza 
firmą (np. w ramach 
grupy kapitałowej) 1

Poprawa wizerunku 
firmy 6 

Poprawa wizerunku 
firmy 4 

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego z 2010 r.

W badanej grupie polityka cenowa najczęściej służyła zwiększeniu przez firmy ekspor-
tujące wykorzystania mocy produkcyjnych (40% wskazań), co świadczy o przywiązywaniu 
przez nie dużego znaczenia do obniżania kosztów wytwarzania. Na zbliżonym poziomie 
kształtował się odsetek firm, dla których ważna była maksymalizacja zysku (32% firm) oraz 
zwiększenie udziału w rynkach zagranicznych (31%). Niewielki odsetek firm (jedynie 7%) 
wytyczył sobie cel jakościowy, tj. poprawę wizerunku firmy. Stosunkowo dużo firm (34%) 
nie miało ściśle określonych celów i zmieniało je w zależności od sytuacji, w jakiej się 
znajdowało. W co dziesiątej firmie główne cele polityki cenowej były określane poza nią. 
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Z tablicy 1 wynika, że poszczególne klasy przedsiębiorstw znacznie różniły się pod 
względem ważności poszczególnych celów polityki cenowej. W grupie małych firm naj-
większy odsetek respondentów nie miał wytyczonego celu, co może wskazywać na brak 
długofalowej wizji działania na rynkach zagranicznych. Do istotnych celów mających 
podobne znaczenie w tej grupie firm należały zwiększenie wykorzystania mocy produk-
cyjnych i maksymalizacja zysku. Mniejszą rangę miało w tej grupie zwiększenie udziału  
w rynku zagranicznym. Wyjątkowo wysoki odsetek małych firm dążył natomiast do popra-
wy wizerunku firmy. W grupie firm średnich największe znaczenie miało wykorzystanie 
mocy produkcyjnych i maksymalizacja zysku. Zwiększenie udziału w rynkach zagranicz-
nych znalazło się, podobnie jak w grupie małych firm, dopiero na 4. miejscu. Natomiast cel 
ten był najważniejszy w grupie dużych firm. Dla co trzeciej firmy zatrudniającej powyżej 
249 osób istotne było też zwiększenie mocy produkcyjnych. Wysoki odsetek dużych firm 
działał w ramach grup kapitałowych, których cele były określane na poziomie centrali. 

Determinanty polityki cenowej na rynkach zagranicznych

Na politykę cenową w eksporcie oddziałuje wiele czynników wewnętrznych, zależnych 
od działań przedsiębiorstwa, oraz zewnętrznych, od niego niezależnych. W badaniu ankie-
towym respondenci oceniali wpływ 11 determinant na ich decyzje cenowe. 

Największe znaczenie przy podejmowaniu decyzji cenowych w eksporcie (tablica 2) jako 
determinanty wewnętrzne miały koszty produkcji i dystrybucji (były one ważne lub bardzo 
ważne dla 85% respondentów), i to niezależnie od wielkości przedsiebiorstwa. Drugie pod 
względem ważności miejsce zajęły: w grupie firm małych — sytuacja ekonomiczno-finan-
sowa firmy, w grupie firm średnich — cechy produktu, w grupie zaś firm dużych — stopień 
wykorzystania mocy produkcyjnych. We wszystkich trzech grupach firm najsłabszy wpływ 
na decyzje cenowe miała możliwość zmiany struktury asortymentowej produkcji (58%). 

Dla badanych firm najważniejszym, niezależnym od firmy czynnikiem cenotwórczym 
był stopień wrażliwości odbiorców zagranicznych na zmiany cen (był on ważny lub bardzo 
ważny dla 77% respondentów). Nieco mniejsze znaczenie miały takie czynniki, jak stan 
koniunktury na rynkach zagranicznych (dla 74%), zmiany kursu złotego wobec waluty eks-
portu (dla 73%), stopień nasilenia konkurencji na rynkach zagranicznych (dla 70%) oraz 
siła nabywcza i wielkość rynków zagranicznych (dla 66%). Najmniejszy wpływ na decyzje 
cenowe miały bariery wejścia na rynki zagraniczne (dla 32%), co wynika z faktu, że 89% 
firm biorących udział w badaniu to eksporterzy do Unii Europejskiej.

Najważniejszymi zewnętrznymi determinantami cenowymi były dla firm małych i śred-
nich stopień wrażliwości odbiorców zagranicznych na zmiany cen oraz zmiany kursu zło-
tego wobec waluty eksportu. W grupie firm dużych równorzędne znaczenie miał stopień 
wrażliwości odbiorców zagranicznych na zmiany cen oraz stan koniunktury na rynkach 
zagranicznych. We wszystkich grupach, a zwłaszcza w grupie firm dużych, najmniejsze 
znaczenie miały bariery wejścia na rynek. 
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Tablica 2. Czynniki mające duży lub bardzo duży wpływ na decyzje cenowe firm  
na rynkach zagranicznych wg wielkości przedsiębiorstwa  
mierzonej liczbą zatrudnionych 

Miejsce 
w ran-
kingu

Liczba zatrudnionych

do 49
odpo-
wiedzi 
w %

50–249
odpo-
wiedzi 
w %

ponad 249
odpo-
wiedzi 
w %

Determinanty wewnętrzne
1 Koszty produkcji  

i dystrybucji 82
Koszty produkcji  
i dystrybucji 86

Koszty produkcji  
i dystrybucji 85

2 Sytuacja ekonomicz-
no-finansowa firmy 61 

 

Cechy produktu  
(np. poziom zaawan-
sowania technolo-
gicznego, jakość) 74

Stopień wykorzysta-
nia mocy produkcyj-
nych 65 

3 Stopień wykorzysta-
nia mocy produkcyj-
nych 56 

Stopień wykorzysta-
nia mocy produkcyj-
nych 69 

Cechy produktu  
(np. poziom zaawan-
sowania technolo-
gicznego, jakość) 62

4 Cechy produktu  
(np. poziom zaawan-
sowania technolo-
gicznego, jakość) 56

Sytuacja ekonomicz-
no-finansowa firmy 69 

 

Sytuacja ekonomicz-
no-finansowa firmy 56 

 

5 Możliwości zmiany 
struktury asortymen-
towej produkcji 34

Możliwości zmiany 
struktury asortymen-
towej produkcji 47

Możliwości zmiany 
struktury asortymen-
towej produkcji 25

Determinanty zewnętrzne
1 Stopień wrażliwości 

odbiorców zagranicz-
nych na zmiany cen 72 

Stopień wrażliwości 
odbiorców zagranicz-
nych na zmiany cen 81 

Stopień wrażliwości 
odbiorców zagra-
nicznych na zmiany 
cen 78

2 Zmiany kursu złotego 
wobec waluty eks-
portu 72

Zmiany kursu złotego 
wobec waluty eks-
portu 77

Stan koniunktury  
na rynkach zagra-
nicznych 78

3 Stan koniunktury  
na rynkach zagra-
nicznych 69

Stopień nasilenia 
konkurencji na ryn-
kach zagranicznych 74

Stopień nasilenia 
konkurencji na ryn-
kach zagranicznych 71

4 Stopień nasilenia 
konkurencji na ryn-
kach zagranicznych 66

Siła nabywcza  
i wielkość rynków 
zagranicznych 73

Siła nabywcza  
i wielkość rynków 
zagranicznych 70

5 Siła nabywcza  
i wielkość rynków 
zagranicznych 57

Stan koniunktury  
na rynkach zagra-
nicznych 73

Zmiany kursu zło-
tego wobec waluty 
eksportu 70

6 Bariery wejścia na 
rynki zagraniczne 
(cła, podatki, kon-
trola cen, regulacje 
prawne itp.) 33

Bariery wejścia na 
rynki zagraniczne 
(cła, podatki, kon-
trola cen, regulacje 
prawne itp.) 35

Bariery wejścia na 
rynki zagraniczne 
(cła, podatki, kon-
trola cen, regulacje 
prawne itp.) 27

Ź r ó d ł o: Jak tablicy 1.
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Metody konkurowania na rynkach zagranicznych

Metody konkurowania na rynkach zagranicznych są najczęściej badanym empirycz-
nie aspektem polityki cenowej firm przemysłowych w polskim eksporcie. Badania te nie 
dały jednak jednoznacznych wyników. Przykładowo, z badań przeprowadzonych przez  
M. Gorynię (zob. [Gorynia, 2001; Gorynia, Kokocińska, 2002; Determinanty…, 2002]) 
wynika, że kluczowe znaczenie przy konkurowaniu na rynkach zagranicznych ma jakość.  
Z badań B. Piaseckiego, A. Rogut i E. Stawasz wynika natomiast, że konkurencyjność ceno-
wa stanowi główne źródło przewagi na rynkach zagranicznych ([Piasecki, Rogut i Stawasz, 
1999; zob. również Czynniki…, 2006]). Również z badań przeprowadzonych przez IKC HZ 
w latach 1994–2003, a następnie przez IBRKK w latach 2008–2010 wynika, że w polityce 
cenowej firm przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych największe znacze-
nie miała konkurencja cenowa (wyłącznie cenowa oraz cenowa z elementami konkuren-
cji pozacenowej) — rys. 1. W pierwszym z okresów konkurowało cenowo 60–70% firm,  
w drugim natomiast 55–65%. Na konkurowanie metodami pozacenowymi (jakością, termi-
nowością dostaw, marką itp.) zdecydowało się odpowiednio 9–15% i 12–26% responden-

Rys. 1. Metody konkurowania na rynkach zagranicznych w latach 1994–2003  
oraz 2008–2010

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie: [Jagiełło, Marczewski, Wysocka [2007] oraz wyników badań 
ankietowych IBRKK z lat 2008–2010.
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tów. Odsetek firm, które dostosowywały sposób konkurowania do konkretnej sytuacji wahał 
się w przedziale 16–27%. 

W latach 2009 i 2010 na konkurowanie głównie ceną na rynkach zagranicznych decydo-
wały się najczęściej firmy średnie (tablica 3). Udział firm stosujących w tym okresie konku-
rencję pozacenową był wyższy w grupie firm średnich i dużych niż małych.

Tablica 3. Metody konkurowania na rynkach zagranicznych w latach 2008 i 2010  
wg wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą zatrudnionych (w %)

Wyszczególnienie

Liczba zatrudnionych

do 49 50–249 ponad 249

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Konkurencja cenowa 55 65 57 71 55 62
wyłącznie konkurencja cenowa 26 43 16 22 10 18
konkurencja cenowa z pewnymi elementami 

konkurencji pozacenowej 29 22 41 49 45 44
Konkurencja pozacenowa 19 8 27 14 30 13

jedynie konkurencja pozacenowa 3 2 5 5 1 1
konkurencja pozacenowa z pewnymi 

elementami konkurencji cenowej 16 6 22 9 29 12
Brak określonej metody konkurowania 26 27 16 15 15 25

Ź r ó d ł o: Wyniki badań ankietowych IBRKK z lat 2009–2010.

Przyczyną tak częstego konkurowania cenami jest m.in. niewielki udział w eksporcie 
wyrobów wysokiej jakości, o dużej renomie i znanej marce, a także silna presja konkuren-
cyjna na światowych rynkach.

Metody ustalania cen na rynkach zagranicznych

W badaniu ankietowym firmy wskazywały najważniejszą metodę ustalania cen na ryn-
kach zagranicznych spośród następujących: cena agresywna, zawierająca dyskonto w sto-
sunku do cen konkurentów, cena zbliżona do średniej na rynku, cena uwzględniająca premię 
w stosunku do średniej na rynku (z tytułu jakości, marki, itp.), cena wg formuły „koszty plus 
zysk”, cena w ramach grupy kapitałowej oraz inna metoda. 

Badanie wykazało, że najbardziej popularnymi metodami ustalania cen na rynkach za-
granicznych były: metoda „koszty plus zysk”, którą stosowało 43% firm, oraz cena zbliżona 
do średniej na rynku (32%) — rys. 2. Znacznie mniejszy odsetek firm ustalał ceny na pozio-
mie wyższym lub niższym na rynku (odpowiednio 6% i 4%). Co dziesiąta firma nie decydo-
wała sama o poziomie cen, gdyż były one ustalane w ramach grupy kapitałowej. Niewielka 
grupa firm (6%) stosowała inne metody ustalania cen niż wymienione.
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Rys. 2. Metody ustalania cen na rynkach zagranicznych  
wg wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą zatrudnionych

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego z 2010 r.

Niezależnie od wielkości firmy najważniejszą metodą kształtowania cen była metoda 
„koszty plus zysk”, a następnie „cena zbliżona do średniej na rynku”. Odsetek firm stosują-
cych formułę „koszty plus zysk” zmniejszał się wraz ze wzrostem wielkości firmy (w grupie 
małych firm wyniósł on 50%, podczas gdy w grupie dużych — 35%). Wielkość firmy w nie-
wielkim stopniu różnicowała firmy pod względem popularności ustalania cen na poziomie 
zbliżonym do średniej rynkowej oraz stosowania ceny agresywnej, zawierającej dyskonto 
w stosunku do cen konkurentów. Relatywnie częściej ceny wyższe od cen konkurentów 
ustalały firmy średnie, a politykę cenową w ramach grup kapitałowych realizowały przede 
wszystkim firmy duże. 

Polityka standaryzacji i adaptacji cen

W 2010 r. ponad 2/3 badanych firm ustalało różny poziom cen na ten sam towar w zależ-
ności od warunków istniejących na rynku, na którym był sprzedawany (rys. 3). Relatywnie 
częściej na różnicowanie cen na rynkach eksportowych decydowały się firmy średnie i duże 
niż firmy małe.
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Relacje cen eksportowych do cen konkurentów krajowych  
i zagranicznych 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2010 r. firmy również oceniały, jak kształ-
tują się ich ceny w eksporcie w stosunku do cen konkurencji na rynkach zagranicznych 
(wyższe, identyczne, niższe, trudno powiedzieć). Ich odpowiedzi zostały porównane z wy-
nikami badania ankietowego przeprowadzonego przez IBRKK w 2009 r.

Większość badanych firm nie potrafiła określić, jakie są relacje ich cen w eksporcie 
do cen uzyskiwanych przez głównych zagranicznych konkurentów (tablica 4). Co dziesiąta 
firma twierdziła, że jej ceny w eksporcie były wyższe niż ceny firm konkurencyjnych, a co 
szósta — że niższe. Relacja ocen pozytywnych (ceny wyższe od cen konkurentów) do ne-
gatywnych (ceny niższe od cen konkurentów) zmniejszyła się w 2010 r. w stosunku do roku 
poprzedniego. Najwyższy odsetek firm uzyskujących ceny korzystniejsze niż konkurenci 
zagraniczni występował w grupie firm średnich i dużych. Najkorzystniejsza relacja między 
opiniami pozytywnymi a negatywnymi występowała w grupie firm dużych.

Eksporterzy na rynkach zagranicznych muszą się również zmierzyć z konkurencją ze 
strony polskich firm. Badania z lat 2009–2010 wykazały, podobnie jak w przypadku konku-

Rys. 3. Poziom ustalanych cen na rynkach zagranicznych  
wg wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą zatrudnionych

Źródło: Jak rys. 2.
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rentów zagranicznych, zbyt małą wiedzę na temat cen. Jednocześnie firmy bardziej optymi-
stycznie oceniały relację między cenami w eksporcie a cenami konkurentów krajowych niż 
zagranicznych (zob. tablice 4 i 5). Najwyższy odsetek firm uzyskujących ceny wyższe od 
cen konkurentów krajowych oraz najkorzystniejsza relacja między opiniami pozytywnymi 
(ceny wyższe od cen konkurentów) a negatywnymi (ceny niższe od cen konkurentów) wy-
stępowała w grupie firm dużych.

Tablica 4. Ceny w eksporcie w porównaniu z cenami uzyskiwanymi  
przez głównych konkurentów zagranicznych w latach 2009 i 2010 ogółem 
oraz wg wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą zatrudnionych (w %)

Wyszczególnienie
Ogółem

Liczba zatrudnionych

do 49 50–249 ponad 249

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

1. Wyższe 10 10 5 11 12 10 13 9
2. Identyczne 16 21 23 17 13 29 12 19
3. Niższe 17 15 19 11 24 16 10 18
4. Trudno powiedzieć 57 54 54 60 51 44 65 55
Relacja (1) : (3) 0,59 0,67 0,26 1,00 0,5 0,63 1,3 0,5

Ź r ó d ł o: Jak tablicy 3.

Tablica 5. Ceny w eksporcie w porównaniu z cenami uzyskiwanymi  
przez głównych konkurentów krajowych w latach 2009 i 2010 ogółem  
oraz wg wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą zatrudnionych (w %)

Wyszczególnienie Ogółem Liczba zatrudnionych

do 49 50-249 ponad 249

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

1. Wyższe 9 14 8 12 7 10 12 20
2. Identyczne 22 25 27 21 23 33 16 22
3. Niższe 10 12 13 11 14 15 6 10
4. Trudno powiedzieć 59 49 52 56 56 42 66 48
Relacja (1) : (3) 0,9 1,17 0,62 1,09 0,5 0,67 2,0 2,00

Ź r ó d ł o: Jak tablicy 3.

Podsumowanie

Badanie ankietowe przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, przeprowadzone  
w listopadzie 2010 r., wykazało, że konkurencja cenowa jest najczęściej stosowaną metodą 
ich konkurowania na rynkach zagranicznych. W procesie ustalania cen kluczowe znaczenie 
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miały koszty wytwarzania, o czym świadczy główny cel polityki cenowej — wzrost wyko-
rzystania mocy produkcyjnych, wskazanie na koszty produkcji i dystrybucji jako główny 
czynnik determinujący decyzje cenowe oraz na koszty wytwarzania jako podstawę ustalania 
cen. Ceny na rynkach zagranicznych stosunkowo rzadko były ustalane na takim samym 
poziomie na wszystkich rynkach zagranicznych. Badane firmy dysponowały niedostatecz-
ną wiedzą na temat cen uzyskiwanych na rynkach zagranicznych przez konkurentów kra-
jowych i zagranicznych. Bardziej optymistycznie oceniały one relację cen uzyskiwanych  
w eksporcie w stosunku do konkurentów krajowych niż zagranicznych.
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Summary

An objective of the article is to present part of results of the survey carried out by IBRKK  
in November 2010 on the pricing policy of Polish manufacturing firms in foreign markets and its 
differences depending on the size of enterprise measured by the number of employees. They concern 
such aspects of the pricing policy as its goals, factors affecting price decisions, competing methods, 
pricing methods, policy of standardisation and price adaptation, relationship between prices in exports 
and prices of competitors in foreign markets as well as prices in the domestic market. 

Key words: prices, foreign markets, pricing policy goals, price decision determinants, price and non-
price methods of competing, pricing methods
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Резюме

Цель статьи — представить часть результатов анкетного опроса, проведенного ИИРПДЦ 
(IBRKK) в ноябре 2010 г., касающегося ценовой политики польских фирм промышленной 
переработки на зарубежных рынках и ее дифференциации в зависимости от размера предпри-
ятий, измеряемого числом занятых людей. Они касаются таких аспектов ценовой политики, как 
ее цели, факторы, влияющие на ценовые решения, методы конкурирования, методы определе-
ния цен, политика стандартизации и адаптации цен, соотношение между ценами в экспорте  
и ценами конкурентов на зарубежных рынках, а также с ценами на внутреннем рынке. 

Ключевые слова: цены, зарубежные рынки, цели ценовой политики, детерминанты ценовых 
решений, ценовые и неценовые методы конкурирования, методы определения цен


