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Znaczny poziom zaawansowania technologicznego w polskich i zagranicznych
inwestycjach w sektorze przemysłu chemicznego, w szczególności innowacyjność, krótkie
terminy realizacji zleceń, coraz wyższe oczekiwania kontrahentów, zainicjowały w
przedsiębiorstwach zmiany klasycznego marketingu na koncepcję marketingu partnerskiego.
W myśl marketingu partnerskiego, partnerzy prowadzą ze sobą dialog, co prowadzi do coraz
lepszego zrozumienia. Permanentny dwukierunkowy obieg informacji pomiędzy klientem, a
producentem umożliwia szybką reakcję na zmiany zgłoszone przez klienta i niedopuszczenie
do jego utraty na rzecz konkurencji. Zamysłem wdrożenia zasad marketingu relacji partnerskich
na rynku przemysłu chemicznego jest zapewnienie przedsiębiorstwu efektów długookresowych
wynikających z posiadania lojalnych, wiarygodnych klientów. Szczególne znaczenie ma to
wówczas, gdy proces produkcji i instalacji wynika z

innowacyjnej technologii angażującej

obie zainteresowane strony.
Powyższe przesłanki stały się impulsem do podjęcia badań nad identyfikacją
kluczowych determinant warunkujących adaptację koncepcji marketingu partnerskiego na
rynku przemysłowym oraz określenie wpływu relacji partnerskich z kontrahentami na
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
W rozprawie przyjęto tezę, że istnieje zależność między relacjami partnerskimi z
kontrahentami, a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw przemysłowych. Na tej podstawie
sformowano cel główny, za który uznano ,,zbadanie związku między stopniem zaawansowania
marketingu partnerskiego w przedsiębiorstwie a pozycją rynkową w branży chemicznej”.
Do realizacji tego celu posłużą cele pośrednie:
1. identyfikacja istotnych czynników wpływających na wdrożenie koncepcji
marketingu partnerskiego,
2.
chemicznej.

określenie poziomu relacji partnerskich w przedsiębiorstwach branży

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia
dotyczące rynku jako podstawowej instytucji gospodarki. W dalszej części tego rozdziału
zaprezentowano różnice występujące pomiędzy rynkiem konsumpcyjnym a rynkiem
przemysłowym. W niniejszym rozdziale zaprezentowano również sposób dokonywania
zakupów przez przedsiębiorstwa. Omówiono funkcje platformy zakupowej, która jest
integralną częścią rynku przemysłowego. Wskazano na takie agregaty jak popyt i podaż oraz
cenę będącą ich wypadkową. zidentyfikowano również czynniki wpływające na
konkurencyjność przedsiębiorstw takie jak: produkcyjne, dystrybucyjne, marketingowe. W
dalszej części tego rozdziału zaprezentowano potencjał rynku chemicznego na świecie
przechodząc do rynku krajowego. W niniejszym rozdziale dokonano identyfikacji czynników
konkurencyjności występujących na rynku przemysłu chemicznego w Polsce.
Rozważania podjęte w rozdziale drugim dotyczyły procesu komunikacji marketingowej
z klientem instytucjonalnym i/lub masowym. Komunikacja marketingowa tak samo jak
wszystkie inne procesy zarządzania marketingowego podlega ciągłym przemianom. Obecnie
komunikacja oparta na tradycyjnych technikach może być zaledwie wstępem do dalszego
dialogu przedsiębiorstwa z klientem. Efektywność tego dialogu pojawia się dopiero wtedy, gdy
nie tylko firma, ale także klient ma głos (komunikacja dwustronna). Nowe technologie, takie
jak sieć internetowa i telefonia komórkowa, sprawiają, że dialog firmy z klientem staje się
masowo dostępny dla konsumentów, co z kolei prowadzi do tego, że z niezwykłą łatwością
przedsiębiorstwo może stać się renomowaną marką lub zupełnie odwrotnie może mieć kłopoty
z pozyskaniem nowych klientów. Dobierając narzędzia komunikacji marketingowej większość
przedsiębiorstw bierze pod uwagę element wystąpienia relacji.
Rozdział trzeci poświęcono omówieniu koncepcji marketingu partnerskiego, która
implikuje powstawanie silnych i stabilnych powiązań pomiędzy partnerami, które wpływają w
zasadniczy sposób na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw partnerskich. Powiązania
te pozwalają również na wypracowanie partnerom unikatowej strategii, dzięki której będą w
stanie oprzeć się działaniom konkurentów na rynku. Współcześnie stosowany marketing
partnerski na rynku przedsiębiorstw przedstawiany jest jako filozofia zarządzania
współczesnym przedsiębiorstwem. Wyznacznikiem tego stwierdzenia jest integracja
kontrahenta z przedsiębiorstwem, która implikuje budowanie trwałych relacji pomiędzy
partnerami wymiany handlowej.
W rozdziale czwartym badawczym przystąpiono do realizacji celu głównego. W tym
celu zastosowano metodę badawczą polegającą na doborze celowym zgodnie, z którą autor

niniejszej dysertacji wytypował do badania 159 podmiotów, które zdaniem badacza działają
najprężniej na rynku przemysłu chemicznego w Polsce. Badanie ilościowe zostało
przeprowadzone w okresie od lipca do końca września 2017 roku. W badaniu dotyczącym
marketingu partnerskiego jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku przemysłu
chemicznego wzięło udział 81 (51%) z wytypowanych do badania 159 firm.
W rozdziale piątym dokonano charakterystyki wybranych modeli marketingu
partnerskiego prezentowanych w licznych publikacjach naukowych. Zasadniczym celem
rozdziału piątego było opracowanie modelu marketingu partnerskiego dla potrzeb rynku
przemysłu chemicznego w Polsce składającego się z trzech faz: relacje z otoczeniem, budowa
relacji na bazie jakości oraz relacje partnerskie z klientem na rynku przemysłu chemicznego.
Zakończenie niniejszej dysertacji uwzględnia odpowiedzi na pytania badawcze
postawione w pracy potwierdzając tym samym, że przedsiębiorstwa z branży chemicznej
doceniają koncepcję marketingu partnerskiego. Koncepcja ta ma szczególne znaczenie w
momencie, gdy na rynku pojawia się spowolnienie gospodarcze. Zdaniem badanych
przedsiębiorstw relacje partnerskie z dostawcami czy też klientami wpływają znacząco na
strategię ich działania na rynku przemysłu chemicznego w Polsce. Reasumując należy
zaznaczyć, iż rozważania podjęte w niniejszej rozprawie w połączeniu z przeprowadzonymi
badaniami pozwoliły na pozytywną weryfikację tezy, która mówi o tym, że istnieje zależność
między relacjami partnerskimi z kontrahentami, a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw
przemysłowych.
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