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Zmiany w obszarze strategii marketingowych małych i średnich 
przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego

Streszczenie

Celem rozważań jest ukazanie, w jakim stopniu okres spowolnienia gospodar-
czego skłania małe i średnie przedsiębiorstwa do wprowadzania zmian w swoich 
strategiach marketingowych oraz, jeśli przedsiębiorstwa decydują się na modyfikacje 
strategii marketingowych, określenie czego te modyfikacje dotyczą. Prezentowane 
wnioski są oparte na wynikach badań ilościowych przeprowadzonych przez Instytut 
Zarządzania SGH na próbie 246 respondentów z sektora MSP w 2015 roku. Jak wy-
nika z badań, podejście większości respondentów zmieniło się w niewielkim stopniu, 
przy czym jeśli zadecydowano o adaptacji podejścia do aktywności marketingowych, 
w pierwszej kolejności dotyczyła ona decyzji produktowych (różnicowanie oferty pro-
duktowej i wprowadzanie innowacji produktowych). Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: marketing, strategie marketingowe, kryzys, małe i średnie przed-
siębiorstwa.

Kody JEL: M31

Klimat makroekonomiczny a strategia marketingowa

Impulsem do wprowadzania zmian w strategiach przedsiębiorstw nie musi być modyfiko-
wana wizja i nowy kierunek rozwoju organizacji. To otoczenie ekonomiczne może wymuszać 
weryfikację przyjętych dotychczas założeń przez podważenie źródeł dotychczasowej prze-
wagi konkurencyjnej i skłaniać do poszukiwania nowych rozwiązań. Część przedsiębiorstw 
postrzega kryzys jako zagrożenie dla sposobu ich funkcjonowania, inne z kolei zyskują dodat-
kową motywację i wykorzystują ten okres do rewizji swoich celów, strategii i misji.

Okres 2009-2013 był kolejną próbą dla strategii przedsiębiorstw. W jakim zakresie spo-
wodował zmiany zachowań mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw było głównym celem 
badania ilościowego przeprowadzonego przez Instytut Zarządzania SGH w 2015 roku. W ra-
mach badania podjęto próbę określenia chęci i możliwości wprowadzania modyfikacji w stra-
tegiach przedsiębiorstw oraz identyfikacji kierunków wprowadzanych modyfikacji, tj. spraw-
dzenia w odniesieniu do jakich konkretnie obszarów działalności firmy były bardziej skłonne 
podejmować wysiłki celem przeprowadzania zmian. Jednym z tych obszarów był marketing.

Stopień zaangażowania przedsiębiorstw w działania marketingowe jest uzależniony od 
wielu czynników, a klimat makroekonomiczny jest z pewnością jednym z nich. Fakt, czy 
dany sektor znajduje się w okresie spowolnienia gospodarczego czy przeżywa passę po-
woduje, że budżet marketingowy przybiera inny kształt. Nie chodzi tu jedynie o wysokość 
środków przeznaczanych na działania marketingowe, ale również o sposób ich wydatko-
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6 ZMIANY W OBSZARZE STRATEGII MARKETINGOWYCH...

wania (alokacji). Można przypuszczać, że przedsiębiorcy widzieli potrzebę wprowadza-
nia większych bądź mniejszych zmian w obrębie niektórych obszarów marketingowych, 
a w stosunku do innych pozostawali przy dotychczasowej strategii. Ciekawe pozostaje więc 
pytanie, jak bardzo adaptacyjne, a jak bardzo konserwatywne były firmy w odniesieniu do 
swojej oferty produktowej, polityki cenowej, polityki dystrybucyjnej, czy bardziej zwracały 
uwagę na wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, czy silniej zabie-
gały o gwarantowanie większej spójności miedzy środowiskami on-line, off-line i mobile, 
czy prowadziły bardziej otwartą politykę w zakresie doboru partnerów biznesowych.

W dotychczasowych badaniach dotyczących reakcji przedsiębiorstw na kryzys gospodar-
czy w kontekście działań marketingowych dużo miejsca poświęcono oddziaływaniu rekla-
my (czasem nakładów na B+R) na sprzedaż, udział w rynku i rentowność (Krzyżanowska, 
Tkaczyk 2011; Van Heerde i in. 2013; Graham, Frankenberger 2011; Srinivasan i in. 2011; 
Özturan i in. 2001; Köksal, Özgül 2007; Brencic i in. 2012; Nowacki 2012; Nowacki 2013). 
Wyniki tych badań sugerują, że obniżanie wydatków na reklamę w czasach kryzysu może 
prowadzić do ograniczenia wzrostu sprzedaży w czasie polepszenia koniunktury. Utrzymanie 
ich na niezmienionym poziomie w trakcie trwania turbulencji rynkowych może spowodować 
wzrost sprzedaży. Dotychczasowe badania nie potwierdziły pozytywnego wpływu redukcji 
budżetów reklamowych na rentowność przedsiębiorstwa (Krzyżanowska, Tkaczyk 2011). 

Tym niemniej w świadomości menadżerów, marketing i sprzedaż to te obszary, które 
mają wysoki potencjał oszczędnościowy (Opportunities… 2008). Tego rodzaju przekonanie 
wzmacniają sugestie firm doradczych. Niezależnie od tego, czy skłaniają się w stronę bar-
dziej ofensywnych, czy bardziej defensywnych strategii (traktując kryzys odpowiednio jako 
szansę lub zagrożenie), w swoich publikacjach na temat kryzysu zalecają obniżanie wydat-
ków na marketing, albo poprzez zwracanie uwagi na efektywność działań, szukanie nowych 
sposobów dostarczania wartości klientom i nowych sposobów komunikacji z nimi, albo przez 
szukanie oszczędności (zwolnienie nieefektywnych sprzedawców, skoncentrowanie budżetu 
na najważniejszych klientach, segmentach i produktach, ograniczanie wydatków na promocję 
i badania itp.). Strategie mieszane wskazują na konieczność przeprowadzania audytu działań 
marketingowych, by znaleźć rozwiązania pośrednie, skuteczne w trudnych czasach, ale takie, 
które nie ograniczą efektywności i skuteczności marketingu w długim okresie1.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że na sugerowane nastawienie do strategii 
marketingowych, wpływa interpretacja samego pojęcia „marketing”. Firmy konsultingowe 
albo przyjmują definicję bardziej akademicką, która szeroko traktuje tę dyscyplinę i podkreśla 
proces kreowania wartości dla klienta2, albo podążają za praktyką biznesową utożsamiając 
marketingu ze sprzedażą i reklamą. Przy tym drugim założeniu, znaczenie marketing w świetle 
realizacji strategii przedsiębiorstwa jest mocno ograniczone (Krzyżanowska, Tkaczyk 2011). 

Zważywszy, że przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności podejmują działania na rzecz 
utrzymania płynności finansowej i aktywnie poszukują możliwości zmniejszenia kosztów, 
można przypuszczać, że wraz z odczuwaniem pogorszenia koniunktury zaczną ograniczać 

1  Za przyjęciem strategii ofensywnej opowiada się np. Booz Allen Hamilton, defensywnej - McKinsey, Boston Consulting 
Group, Bain &Co., Arthur D. Little, a mieszanej - Arthur D. Little, Monitor, A.T. Kearney (Krzyżanowska, Tkaczyk (2011).
2  Por. np. prace Ph. Kotlera.
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skalę i zmieniać charakter działań marketingowych. To założenie jest spójne z propozycjami 
firm konsultingowych.

Założenia badawcze

By zbadać elastyczność i adaptacyjność przedsiębiorstw w obliczu kryzysu gospodarczego 
i przełożenie tych zdolności na podejmowane działania marketingowe, Instytut Zarządzania 
SGH przeprowadził badania ilościowe na próbie 246 respondentów z sektora mikro-  
(51% próby), małych (22%) i średnich (27%) przedsiębiorstw w 2015 roku3. Próba badaw-
cza nosiła znamiona losowej w obrębie wybranego kryterium głównego, jakim była wielkość 
przedsiębiorstwa. Respondentów poproszono o określenie w jakim stopniu zmiana uwarunko-
wań zewnętrznych wpłynęła na ich strategie marketingowe i decyzje dotyczące różnych ob-
szarów działalności marketingowej. Odnosili się oni przy tym do lat 2009-2014 w stosunku do 
roku 2008. Celem badania była weryfikacja postaw mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
w obszarze marketingu w zależności od zmian w otoczeniu makroekonomicznym (kryzys). 
Konieczność wprowadzania w małych i średnich przedsiębiorstwach określonej zmiany za-
chowań w obrębie strategii marketingowych próbowano zweryfikować zadając respondentom 
trzy pytania badawcze:
1. W jakim stopniu zmieniono w Państwa przedsiębiorstwie decyzje / koncepcje dotyczące róż-

nych obszarów działalności marketingowej w latach 2009-2014 w stosunku do roku 2008? 
2. Jaki był kierunek zmian następujących zmiennych odnoszących się do działalności mar-

ketingowej w Państwa przedsiębiorstwie w latach 2009-2014 w stosunku do roku 2008?
3. Które z poniższych działań w zakresie marketingu wprowadzono w Państwa przedsię-

biorstwie w latach 2009-2014?

Podejście przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania zmian w strategii 
marketingowej 

Niezależnie od stopnia ogólności lub szczegółowości poszczególnych opcji odpowie-
dzi, zdecydowana większość respondentów (tj. między 57% a 65%) przyznała, że podejście 
firmy zmieniło się w niewielkim stopniu (por. wykres 1). Właściwie tylko w odniesieniu 
do zmiany funkcji użytkowych wytwarzanych produktów większy odsetek respondentów 
uznał, że ich podejście nie zmieniło się wcale niż odsetek tych, którzy przyznali się do 
wprowadzenia bardzo dużych korekt w realizowanej strategii w tym zakresie (odpowiednio 
23% i 13%)4. W stosunku do wszystkich innych obszarów znacznie częściej zdarzało się 
wprowadzanie dużych zmian niż brak modyfikacji przyjętego podejścia. 

3  Analizując próbę ze względu na rok założenia, 41% próby stanowiły podmioty założone w okresie 2002-2008, 22% − pod-
mioty założone w latach 1996-2002, 37% − założone przed 1995 rokiem. Ze względu na branżę, 22% próby stanowiły pod-
mioty produkcyjne, 26% − handlowe i 51% - usługowe. Ze względu na zasięg działania, 32% próby stanowiły podmioty 
międzynarodowe, 47% − krajowe, 9% − regionalne i 13% − lokalne. 
4  Wszystkie wartości procentowane podawane w tekście odnoszą się do odsetek w ramach poszczególnych kategorii przedsię-
biorstw, a nie do ogólnej liczby podmiotów biorących udział w badaniu.
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Tylko firmy międzynarodowe i firmy średnie częściej dokonywały poważniejszych mo-
dyfikacji strategii marketingowej ogółem (odpowiednio 29% i 27%). Konieczność doko-
nania dużych zmian w zakresie segmentacji i wyboru rynku docelowego była dostrzeżona 
głównie przez firmy małe i firmy rodzinne, a także mocniej przez firmy handlowe i pro-
dukcyjne niż usługowe. Wśród przedsiębiorstw międzynarodowych i średnich istotniejsze 
okazało się dokonywanie modyfikacji w zakresie różnicowania oferty produktowej (te de-
cyzje wskazało odpowiednio 38% i 34% respondentów). Na duże zmiany w tym obszarze 
wyraźniej wskazywały też podmioty produkcyjne i firmy mikro (odpowiednio 33% i 31%). 
Zdecydowanie mniejsze znaczenie przypisywano decyzjom dotyczącym funkcji użytko-
wych wytwarzanych produktów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, zasięgu dzia-
łania i branży. Więcej problemów mogły, zdaniem respondentów, stwarzać decyzje cenowe 
− więcej w stosunku do rozważań o funkcjonalnościach produktowych, ale mniej niż do 
decyzji asortymentowych. Modyfikacja polityki cenowej była częściej realizowana przez 
przedsiębiorstwa międzynarodowe (29%) i średnie (30%). Jeszcze mniejsze znaczenie mia-
ła polityka firm w zakresie kanałów dystrybucji – co piąte badane przedsiębiorstwo nie 
zmieniło swojego podejścia w tym zakresie w ogóle pod wpływem zmian w otoczeniu ma-
kroekonomicznym. Podejście firmy odnośnie struktury wykorzystywanych kanałów dystry-
bucji zmieniło się w dużym stopniu wśród firm rodzinnych (24%), firm z przewagą kapitału 
zagranicznego (23%), produkcyjnych (24į) i handlowych (20%), międzynarodowych (32%) 
i średnich (27%).

Wykres 1 
Zmiany dotyczące różnych obszarów działalności marketingowej  
w latach 2009-2014 w stosunku do roku 2008

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Całościowo ujmowana strategia marketingowa 

nku docelowego 

Strategia produktu 

Różnicowanie oferty produktowej 

Zmiana funkcji użytkowych wytwarzanych produktów 

Strategia ceny 

Struktura wykorzystywanych kanałów dystrybucji 

Strategia promocji 
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13 
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30 

13 

24 
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Podejście firmy zmieniło się w dużym stopniu Podejście firmy zmieniło się w niewielkim stopniu 
Podejście firmy nie zmieniło się wcale 

Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania SGH 2015, n=246.
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Kierunek zmian podejmowanych w działalności marketingowej

Sam fakt zmiany podejścia do strategii marketingowej lub poszczególnych jej części 
składowych nie wydawał się wystarczający, by móc określić skalę i zakres wprowadzanych 
zmian. Dlatego też respondenci byli proszeni o określenie kierunku zmian podejmowanych 
w działalności marketingowej przez ich przedsiębiorstwa. Jak się okazało, większość respon-
dentów uznała (tj. 54-70%), że sugerowane w kafeterii opcje obszarów, które mogły poten-
cjalnie wymagać zmian, de facto pozostały niezmienione (por. wykres 2). Uwarunkowania 
zewnętrzne nie wpłynęły na podjęcie decyzji o zmianach. Warto natomiast zauważyć, że 
wśród pozostałych respondentów przeważała opinia o konieczności wprowadzenia pewnych 
korekt, tj. przede wszystkim o konieczności podniesienia jakości wytwarzanych produk-
tów i oferowanych usług (36%), zwiększenia liczby oferowanych produktów i marek (36%) 
i zmniejszenia cen (18%). 

Generalnie można powiedzieć, że im starsze przedsiębiorstwo, tj. im wcześnie założone, 
tym większe przekonanie o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizowanych 
badań marketingowych. Co czwarta firma założona przed 2002 rokiem przyznała się do 
zwiększenia zakresu realizowanych badań marketingowych. Branża nie miała tu większego 
znaczenia, ale za to źródło kapitału i zasięg działania – owszem: 40% firm z przewagą kapi-
tału zagranicznego i 32% firm międzynarodowych zwiększyło zakres realizowanych badań 
marketingowych. Te same grupy respondentów częściej przyznawały, że zdecydowały się na 
zwiększenie liczby obsługiwanych segmentów rynku. Nieco ponad połowa podmiotów po-
została przy dotychczasowej liczbie oferowanych produktów (i marek), ale odsetek przedsię-
biorstw, które zdecydowały się na poszerzenie asortymentu produktowego, znacząco wzrósł. 
Niemal co drugie przedsiębiorstwo handlowe (48%) i średnie (49%) podjęło taką decyzję 
i dokładnie co drugie z przewagą kapitału zagranicznego. Większość przedsiębiorstw (59%) 
nie widziała powodów, by dokonywać zmian w kwestii jakości wytwarzanych produktów 
lub świadczonych usług w okresie kryzysu, tym niemniej co trzecie (36%) zdecydowało 
się podjąć starania o jej podniesienie. Na pozostawienie dotychczasowej strategii cenowej 
zdecydowało się 65% respondentów. Porównywalny odsetek przedsiębiorstw podjął decyzję 
o zwiększeniu (17%) i zmniejszeniu (18%) cen oferowanych produktów i świadczonych 
usług. Wykorzystanie internetu w systemie sprzedaży było tym obszarem, który różnicował 
próbę badawczą. Choć odsetek przedsiębiorstw opowiadających się za niewprowadzeniem 
zmian nadal był największy (62%), to jednak można wskazać kategorie podmiotów, które 
zdecydowanie zwiększyły aktywność w tym kanale sprzedaży. Na przykład, intensyfikacja 
sprzedaży w internecie była większym udziałem firm z przewagą kapitału zagranicznego 
(50%), międzynarodowych (46%), średnich (40%) i handlowych (38%). Wykorzystanie 
internetu w celach sprzedażowych wymagało większych zmian i rewizji dotychczasowej 
strategii niż wielkość nakładów na działalność promocyjną. Większość przedsiębiorstw nie 
widziała powodu, by zwiększać lub zmniejszać tę pozycję budżetową, choć jeśli zachodzi-
ła potrzeba wprowadzenie korekt, więcej podmiotów decydowało się na doinwestowanie 
tego obszaru. Okres spowolnienia gospodarczego nie wywarł wpływu na stanowisko firm 
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. To dobry trend, pokazujący, że przed-
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Wprowadzenie określonych rozwiązań do działalności marketingowej

Analiza kierunku zmian realizowanych w odniesieniu do działalności marketingowej by-
łaby niepełna bez zbadania postaw proaktywnych objawiających się podejmowaniem bar-
dziej radykalnych, bardziej ryzykownych i wymagających większych przygotowań i inwe-
stycji działań, mimo gorszego klimatu gospodarczego. Chodziło o weryfikację, jakie nowe 
kroki firmy podejmowały, by pozostać skuteczne i konkurencyjne. Respondentów pytano 
o rozwiązania, na które część organizacji nie decyduje się nawet w bardzo sprzyjających 
okolicznościach, nie mówiąc o okresie wzmożonych oszczędności i konieczności skrupulat-
nego rozliczania się z przeprowadzanych inwestycji. 

siębiorstwa nie wykorzystywały spowolnienia gospodarczego, by manifestować inne war-
tości lub nastawienie w poszczególnych kwestiach. Jeśli jednak decydowano się na pewne 
zmiany, była to generalnie większa aktywność w zakresie działań związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. Za większą aktywnością w internecie w celach sprzedażowych 
niekoniecznie szła większa aktywność w mediach społecznościowych – można powiedzieć, 
że nawet większy odsetek respondentów nie zdecydował się na zmianę swojego podejścia 
(69%). Do przedsiębiorstw, które stwierdziły, że warto mocniej zaangażować się w mediach 
społecznościowych, należały firmy z przewagą kapitału zagranicznego (37%) i o międzyna-
rodowym zasięgu działania (33%).

Wykres 2
Zmiany dotyczące działalności marketingowej w latach 2009-2014  
w stosunku do roku 2008

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Zakres realizowanych badań marketingowych 

Liczba obsługiwanych segmentów rynku

Liczba oferowanych produktów i/lub marek 

Jakość wytwarzanych produktów/świadczonych usług 

Ceny oferowanych produktów/usług 

Zakres wykorzystania internetu w systemie sprzedaży 

Nakłady na działalność promocyjną 

Aktywność w zakresie działań związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu 

Aktywność w mediach społecznościowych 
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Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3 
Wprowadzanie określonych działań w zakresie marketingu w latach 2009-2014

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Wprowadzono nową/e markę/i na rynek 

Wprowadzono innowacje dotyczące produktów 

Wprowadzono sprzedaż za pośrednictwem internetu 

Nasilono promocję firmy i jej oferty 

Zadecydowano o większej integracji działań 
marketingowych w kanałach on-line, off-line i mobile 

Podjęto działania sponsoringowe 

Zaczęto korzystać z zewnętrznych usług 
marketingowych 

24 
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24 

26 
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25 

41 

34 
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31 

43 

48 

50 

35 

41 

34 

43 

31 

25 

25 

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć 

Źródło: jak w wykresie 1.

Jak się okazało, duży odsetek respondentów (przedział 24-27%) nie był w stanie stwier-
dzić, czy określone w pytaniu działania były wprowadzane czy nie (por. wykres 3). Może to 
świadczyć o tym, że w proponowanym obszarze nie przeprowadzano żadnych zmian lub je 
przeprowadzano, ale w zakresie tak niewielkim, że trudno było jednoznacznie przypisać je 
do zdecydowanych odpowiedzi „tak” lub „nie”. Z podjętych działań najwięcej firm nasiliło 
swoją promocję i oferty (43%) oraz wprowadziło innowacje dotyczące produktów (41%). 
To postępowanie odpowiada przekonaniu o konieczności zwiększenia liczby oferowanych 
produktów i marek (41%). Natomiast fakt, że tak duża liczba firm nie zaczęła korzystać 
z zewnętrznych usług marketingowych (50%) i nie podjęła działań sponsoringowych (48%) 
świadczy o dużym znaczeniu czynnika ograniczania kosztów działalności w świetle nieko-
rzystnej sytuacji zewnętrznej na rynku.

Decyzja o wprowadzeniu na rynek nowej marki nie może być podejmowana w oderwa-
niu od całościowej strategii marketingowej firmy i jej celów strategicznych. Wiążąc się z po-
ważnymi inwestycjami i potencjalnym wpływem na wizerunek lub pozycjonowanie oferty 
firmy, jest istotna i uwarunkowana wieloma zmiennymi. Choć 41% respondentów jedno-
znacznie stwierdziło, że nie wprowadziło nowej marki na rynek, to kolejne 35% podjęło cał-
kowicie odmienną decyzję. Aż 55% przedsiębiorstw produkcyjnych i 50% przedsiębiorstw 
międzynarodowych zdecydowało się na wprowadzenie nowej marki na rynek, w porówna-
niu na przykład do 60% firm lokalnych, które nie wykonały tego kroku. Więcej przedsię-
biorstw wykorzystało czas kryzysu do wprowadzenia innowacji o charakterze produktowym 
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niż nowych marek. Najwięcej firm produkcyjnych, średnich i międzynarodowych postawiło 
na innowacje. Zastanawiać może wysoki odsetek respondentów, którzy nie potrafili stwier-
dzić, czy ich firmy wprowadzały innowacje. Większość przedsiębiorstw przyznała (62%), 
że nie wprowadzono zmian odnośnie do zakresu wykorzystania Internetu w systemie sprze-
daży, ale aż 42% respondentów zdecydowało się wprowadzić sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu. Choć 63% przedsiębiorstw przyznało, że nie zmieniało wielkości nakładów na 
działalność promocyjną, 43% równocześnie stwierdziło, że nasiliło promocję firmy i jej 
oferty. Spośród tych, które przyznały się do nasilenia promocji przeważają firmy z przewagą 
kapitału zagranicznego (57%), produkcyjne (56%), międzynarodowe, średnie (57%) i małe 
(54%). Ciekawym i skutecznym zabiegiem marketingowym mogłaby stać się większa inte-
gracja działań marketingowych w kanałach on-line, off-line i mobile. Trend w kierunku stra-
tegii typu omnichannel wydaje się ciągle rozwijać i zyskiwać nowych zwolenników. Tym 
niemniej, przeprowadzone badania nie dowodzą tego. 43% respondentów nie dostrzega, by 
ich firmy poprawiły integrację między różnymi kanałami w okresie spowolnienia gospodar-
czego, a kolejne 26% nie umie stwierdzić takiej zależności. Jedynie firmy z przewagą ka-
pitału zagranicznego i firmy międzynarodowe przywiązywały do tej kwestii większą wagę 
– odpowiednio 57% i 45% z nich przyznało, że podjęto wysiłki celem zwiększenia integracji 
działań marketingowych w kanałach on-line, off-line i mobile. Metodą na przerwanie kry-
zysu nie był również outsourcing pewnych zadań marketingowych. Co drugi respondent nie 
zaczął korzystać z zewnętrznych usług marketingowych. Analiza poszczególnych kategorii 
przedsiębiorstw pokazuje, że tylko podmioty będące spółkami jawnymi i akcyjnymi częściej 
decydowały się na to rozwiązanie (odpowiednio 47% i 41%).

Podsumowanie

Podsumowując można powiedzieć, że najwięcej zmian w marketingu dokonały pod 
wpływem mniej korzystnego klimatu makroekonomicznego przedsiębiorstwa o najwięk-
szym (tj. międzynarodowym) zasięgu działania i o największej liczbie zatrudnionych (tj. 
firmy średnie). Stosunkowo duży wpływ na podejmowane decyzje marketingowe miało 
również pochodzenie kapitału oraz branża, w której dana firma jest aktywna. Strategia pro-
duktowa budziła zdecydowanie największe emocje, tj. skłaniała przedsiębiorstwa do rewizji 
dotychczasowego podejścia w zakresie oferty. Firmy nie widziały potrzeby, by dokonywać 
zmian w obszarze kanałów dystrybucji, natomiast w kwestii cen i jakości podejmowano bar-
dziej zróżnicowane decyzje. Decyzje dotyczące promocji i sponsoringu nie były radykalne 
ani transformacyjne, firmy wolały pozostawać przy status quo. Wszystkie dotychczasowe 
zadania marketingowe nadal były wykonywane zasobami wewnętrznymi, co oznacza, że 
firmy nie decydowały się na ich outsourcing. Różne podejścia stosowano w zakresie wyko-
rzystania Internetu w celach sprzedażowych, integracji działań marketingowych w kanałach 
on-line, off-line i mobile oraz aktywności w mediach społecznościowych. Te trzy ostatnie 
wymiary były przedmiotem zdecydowanie większych korekt i modyfikacji podmiotów, któ-
rych funkcjonowanie w jakiś sposób wykracza poza terytorium Polski. Zarówno firmy z ka-
pitałem zagranicznym, jak i firmy, które prowadzą działalność w skali międzynarodowej, 
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okazały się elastyczniejsze i podejmowały decyzje o wprowadzaniu odpowiednich zmian. 
Generalnie rzecz ujmując, na sposób reagowania w obliczu kryzysu duży wpływ miała wiel-
kość przedsiębiorstwa. Firmy średnie, a w drugiej kolejności małe, częściej przyznawały, że 
ich podejście w różnych obszarach marketingu uległo zmianie. Pewnym zaskoczeniem jest 
stosunkowo nieduże zróżnicowanie ze względu na branżę i okres działania na rynku (mie-
rzony rokiem założenia przedsiębiorstw). 

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, okres spowolnienia gospodarczego nie skłaniał 
firm do radykalnego przeobrażania swoich strategii marketingowych. Większość przedsię-
biorstw ostrożnie podeszła do modyfikacji swoich strategii, pozwalając sobie na bardziej 
radykalne posunięcia jedynie w wybranych obszarach marketingowych. Trudno mówić 
o jednym silnym trendzie, uwagę zwracają rozwiązania, na które decydowały się częściej 
poszczególne grupy podmiotów, zgrupowane według jednego typu danych metryczkowych.
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Changes in the Area of Marketing Strategies of Small and Medium 
Enterprises in the Period of Economic Downturn

Summary

An aim of considerations is to show how much the period of economic down-
turn inclines small and medium enterprises to introduce changes in their marketing 
strategies and, if enterprises decide on modifications of their marketing strategies, 
to determine what those modifications concern. The presented conclusions are 
based on findings of quantitative surveys carried out by the Institute of Manage-
ment of the Warsaw School of Economics (SGH) on the sample of 246 respondents 
from the sector of SMEs in 2015. As the surveys show the approach of the majority 
of respondents has changed in a low degree, and, if there was decision to adapt the 
approach to marketing activities, it primarily concerned the product-related deci-
sions (diversification of the product offer and introduction of product innovations). 
The article is of the research nature.

Key words: marketing, marketing strategies, crisis, small and medium enterprises.

JEL codes: M31

Изменения в области маркетинговых стратегий малых и средних 
предприятий в период экономического спада

Резюме

Цель рассуждений – указать, в какой степени период экономического спа-
да заставляет малые и средние предприятия вводить изменения в их марке-
тинговых стратегиях, а также, если предприятия решаются ввести модифика-
ции в маркетинговые стретегии, определить, чего касаются эти модификации. 
Представляемые выводы основаны на результатах количественных исследо-
ваний, проведенных Институтом управления Варшавской школы экономики 
(SGH) на выборке 246 респондентов из сектора МСП в 2015 г. Как вытекает 
из исследований, подход большинства респондентов изменился в небольшой 
степени, причем если принимались решения об адаптации подхода к марке-
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тинговой активности, в первую очередь она касалась решений о продуктах 
(дифференциация предложения продуктов и ввод продуктовых инноваций). 
Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые стратегии, кризис, малые и сред-
ние предприятия.
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