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Globalizacja marketingu – doœwiadczenia
rynku polskiego

Streszczenie
Poczπtek XXI wieku zaowocowa≥ przyspieszeniem przemian zachodzπcych
w gospodarkach ca≥ego úwiata. Zmiany te dotyczπ wszystkich obszarÛw funkcjonowania øycia gospodarczego. Najbardziej istotnym ich przejawem jest nasilenie
zjawisk konkurencyjnych. WúrÛd najwaøniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy
wymienia siÍ globalizacjÍ. Przebieg jej procesÛw zmusza dzia≥ajπce na rynku organizacje do podejmowania dzia≥aÒ dostosowawczych. Jednym z nich jest reorientacja dzia≥aÒ marketingowych. KoniecznoúÊ modyfikacji dotychczasowych
koncepcji marketingowych wynika przede wszystkim z daleko idπcych zmian
w sferze konsumpcji wywo≥anych w≥aúnie oddzia≥ywaniem globalizacji. Tendencje te zauwaøane sπ na wszystkich rynkach, rÛwnieø polskim. Dzia≥ajπce na nim
przedsiÍbiorstwa zagraniczne coraz czÍúciej wykorzystujπ koncepcjÍ marketingu
globalnego. Sk≥ania to do refleksji, jaka jest rzeczywista skutecznoúÊ takich dzia≥aÒ i jakie sπ moøliwoúci kszta≥towania dziÍki temu pozycji konkurencyjnej w najbliøszych latach. Niniejszy artyku≥ stanowi prÛbÍ udzielenia odpowiedzi na te pytania.

Wprowadzenie
RozwÛj wspÛ≥czesnej konkurencji w poszczegÛlnych gospodarkach determinowany jest dzisiaj przez zachodzπce na ca≥ym úwiecie przemiany globalizacyjne. Globalizacja sta≥a siÍ w obecnych czasach czynnikiem kszta≥tujπcym wszystkie sfery øycia politycznego, spo≥ecznego, a takøe gospodarczego. Wywiera wp≥yw na
dzia≥anie wszystkich podmiotÛw rynkowych, poczπwszy od instytucji regulujπcych gospodarkÍ, poprzez przedsiÍbiorstwa dzia≥ajπce we wszystkich ga≥Íziach,
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a na indywidualnych nabywcach skoÒczywszy. Jej oddzia≥ywanie uwidacznia siÍ
zarÛwno w wysoko rozwiniÍtych paÒstwach, jak i krajach zacofanych, dopiero
wkraczajπcych na úcieøkÍ wzrostu gospodarczego. Czym jest ta potÍøna, aczkolwiek kontrowersyjna si≥a, zdolna wspÛ≥decydowaÊ o rozwoju wspÛ≥czesnego
úwiata?
Bez wπtpienia jest to proces o bardzo z≥oøonym charakterze, wielowymiarowy i wielopoziomowy, ktÛry definiowaÊ moøna na wielu p≥aszczyznach. To
wszystko sprawia, øe sformu≥owanie jednej, przejrzystej i uniwersalnej definicji
staje siÍ niezwykle trudne, jeøeli nie niemoøliwe. ChoÊ sam proces globalizacji
ma d≥ugπ historiÍ, dyskusje na temat jej definiowania na p≥aszczyünie ekonomicznej toczπ siÍ w literaturze úwiatowej od dwudziestu piÍciu lat. Za poczπtek
tych dyskusji przyjmuje siÍ bowiem tekst T. Levitta zatytu≥owany The Globalization of Markets zamieszczony w 1983 roku w ÑHarvard Business Reviewî (Levitt, 1983). W artykule tym Levitt odniÛs≥ siÍ do obserwowanych w skali ca≥ego
úwiata zmian technologicznych, spo≥ecznych, politycznych i ekonomicznych, ktÛre prowadzπ do powstania jednorodnego i zunifikowanego z punktu widzenia gustÛw i preferencji nabywcÛw rynku globalnego. Dla scharakteryzowania tego
rynku wprowadzi≥ pojÍcia Ñglobalnej wioskiî czy teø Ñjednoczπcej siÍ wspÛlnotyî,
ktÛre w ciπgu ostatnich trzech dziesiÍcioleci sta≥y siÍ powszechnie uøywane. Idπc
dalej wskaza≥ g≥Ûwnych beneficjentÛw tego procesu ñ miÍdzynarodowe, a w≥aúciwie globalne organizacje zorientowane na wytwarzanie wystandaryzowanych
produktÛw i stosowanie wystandaryzowanych narzÍdzi konkurencji (w tym marketingowych), pozwalajπcych osiπgnπÊ korzyúci wynikajπce z ekonomii skali
o wymiarze úwiatowym. Efektem tego jest osiπgania wiÍkszej konkurencyjnoúci
niø w przypadku firm o mniejszej skali dzia≥ania ze wzglÍdu na moøliwoúÊ ustalania cen na niøszym poziomie (Stonehouse, Hamill, Campbell, Purdie, 2001: 5).
Koncepcja Levitta, mimo wielu prÛb zdyskredytowania jej (za przyk≥ad moøe pos≥uøyÊ chociaøby zakwestionowanie hipotezy globalizacji przez S.P. Douglasa i Y.
Winda (1987), ktÛrzy wskazali na istnienie licznych barier globalizacji i wskazali alternatywne, ich zdaniem skuteczniejsze, dzia≥ania pozwalajπce na maksymalizacjÍ zyskÛw drogπ dostosowywania dzia≥aÒ marketingowych do potrzeb poszczegÛlnych rynkÛw), jest do dziú uznawanπ za prze≥omowπ w rozwoju globalnych strategii marketingowych.
Na tym tle warto przybliøyÊ kilka rÛønych definicji globalizacji, podkreúlajπc,
øe w wiÍkszoúci przypadkÛw ≥πczπ one p≥aszczyznÍ ekonomicznπ z innymi wymiarami, gdyø zjawiska, procesy i tendencje tworzπce globalizacjÍ wzajemnie siÍ
przenikajπ i tworzπ sieÊ wzajemnych wspÛ≥zaleønoúci. Powo≥ujπc siÍ na koncepcjÍ P. Streetena, B. Liberska definiuje globalizacjÍ jako ÑintensyfikacjÍ ekonomicznych, politycznych i kulturowych stosunkÛw poprzez graniceî. Na p≥aszczyünie ekonomicznej okreúla globalizacjÍ jako ÑpostÍpujπcy proces integrowania siÍ
krajowych i regionalnych rynkÛw w jeden globalny rynek towarÛw, us≥ug i kapita≥u, prowadzπcy do rosnπcego przenikania i scalania siÍ rynkÛw oraz umiÍdzynarodowienia produkcji, dystrybucji i marketingu oraz przyjÍcia przez firmy globalnych strategii dzia≥aniaî. Doprowadza to do powstanie coraz silniejszych wiÍ-
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zÛw i wspÛ≥zaleønoúci pomiÍdzy rynkami i produkcjπ w rÛønych krajach (Liberska, 2002: 17-18). To ujÍcie nawiπzuje do koncepcji R.G. Harrisa, jednej z najbardziej znanych, a jednoczeúnie najbardziej uøytecznych z perspektywy marketingu globalnego. Wed≥ug niej globalizacja to Ñrosnπca internacjonalizacja produkcji, dystrybucji i marketingu dÛbr i us≥ugî (Harris, 1993). Podobny charakter ma
sformu≥owanie definiujπce globalizacjÍ jako Ñz≥oøony proces bÍdπcy wynikiem
szybko rosnπcego przep≥ywu dÛbr, pieniÍdzy, ludzi i idei ponad granicami krajÛwî (Clough, 1996). Dla zobrazowania wp≥ywu globalizacji na dzia≥alnoúÊ marketingowπ warto rÛwnieø zacytowaÊ definicjÍ zaczerpniÍtπ z teorii Zarzπdzania
w czasach burzliwych P. Druckera, wed≥ug ktÛrej Ñglobalizacja rozumiana jest jako proces zmiany postrzegania regu≥ i zasad postÍpowania, zdarzeÒ, zachowaÒ,
dzia≥aÒ, uznawanych wartoúci z perspektywy narodowej na ogÛlnoúwiatowπ [globalnπ]î (Gierszewska, Wawrzyniak, 2001: 13).

1. Uwarunkowania i przejawy globalizacji marketingu
Przedstawione definicje globalizacji w najwiÍkszym stopniu rzutujπ na tworzenie koncepcji marketingu globalnego. Wynika ona z istniejπcych teorii
trzech poziomÛw globalizacji na p≥aszczyünie ekonomicznej: globalizacji rynkÛw,
globalizacji branø i sektorÛw oraz globalizacji przedsiÍbiorstw. Teoria ta zak≥ada, iø znajdujπce siÍ na ostatnim poziomie globalne przedsiÍbiorstwa powstajπ w konsekwencji kszta≥towania siÍ rynkÛw globalnych oraz globalnych branø
sektorÛw. PrzedsiÍbiorstwa te charakteryzujπ siÍ zasiÍgiem dzia≥ania wykraczajπcym poza granice poszczegÛlnych krajÛw, trudnπ do jednoznacznej identyfikacji siedzibπ oraz stosowaniem zasad marketingu masowego jako podstawπ osiπgania przewagi konkurencyjnej. Wyznacznikami ich konkurencyjnoúci sπ d≥ugoterminowe perspektywy i rozleg≥e moøliwoúci uzasadniajπce ryzyko wprowadzania zmian technologicznych i inwestycji na duøπ skalÍ, tworzenie potencja≥u
strategicznego pozwalajπcego na dzia≥alnoúÊ globalnπ w kluczowych sektorach
oraz uzyskiwanie rentownoúci w skali umoøliwiajπcej rÛwnowaøenie kosztÛw
i ryzyka globalnej dzia≥alnoúci gospodarczej. O skali globalizacji tych przedsiÍbiorstw przesπdza piÍÊ wyznacznikÛw: uczestnictwo w rynku globalnym, posiadanie produktÛw globalnych, globalna lokalizacja dzia≥alnoúci, globalne dzia≥ania konkurencyjne oraz globalny marketing (Yip, 2004: 46-47). Schemat tych
wspÛ≥zaleønoúci przedstawia rys. 1.
Ocena skutecznoúci tak okreúlonej strategii globalnej rodzi wiele kontrowersji. Z punktu widzenia dzia≥alnoúci przedsiÍbiorstw wskazujπc na jej skutki bez
wπtpienia wspomnieÊ naleøy o kszta≥towaniu siÍ nowych relacji konkurencyjnych na rynku, wymagajπcych od przedsiÍbiorstw jakoúciowych zmian w przedsiÍbiorstwie oraz o unifikacji wzorcÛw konsumpcji i zachowaÒ rynkowych nabywcÛw, ktÛre z jednej strony postrzegane sπ jako warunek, a z drugiej jako skutek globalizacji.
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Qród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Yip, 2004 oraz Gwiazda, 1998.

Rysunek 1. Ekonomiczna p³aszczyzna globalizacji a dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw globalnych

PojÍcie marketingu globalnego sformu≥owane zosta≥o przez wspomnianego
juø T. Levitta dla zobrazowania istoty dzia≥alnoúci marketingowej wielkich korporacji miÍdzynarodowych, dzia≥ajπcych w skali ogÛlnoúwiatowej, choÊ niekoniecznie w sposÛb w pe≥ni ujednolicony i wystandaryzowany (Levitt, 1986). Koncepcja marketingu globalnego wynika z przekonania o wyøszej skutecznoúci
standaryzowanych strategii marketingowych nad strategiami tworzonymi dla
konkretnych rynkÛw. Podstawπ jej jest ignorowanie rÛønic pomiÍdzy nabywcami
funkcjonujπcymi na rynkach krajowych (lokalnych). W sytuacji kraÒcowej przedsiÍbiorstwo stosuje jednπ, monolitycznπ strategiÍ marketingowπ we wszystkich
krajach, w ktÛrych dzia≥a, wychodzπc z za≥oøenia, øe wszyscy nabywcy tego samego produktu na ca≥ym úwiecie sπ tacy sami. Za stosowaniem tej koncepcji
przemawia kilka potencjalnych korzyúci (Yip, 2004: 55 oraz 269-273):
ï obniøka kosztÛw, jako efekt z jednej strony wykorzystania wielkiej skali
dzia≥ania w zakresie produkcji, a z drugiej ograniczania liczby wdraøanych
programÛw marketingowych;
ï podniesienie poziomu efektywnoúci produktÛw i procesÛw, dziÍki koncentracji na talentach i zasobach oraz wspomaganiu dobrych i rzadkich pomys≥Ûw, ktÛre sπ najbardziej efektywne w praktyce;
ï wzmacnianie preferencji mobilnych nabywcÛw, dziÍki wzmacnianiu si≥y
oddzia≥ywania przekazÛw marketingowych poprzez dostarczanie klientom
w rÛønych krajach tych samych wersji instrumentÛw marketing-mix;
ï zwiÍkszenie dynamiki rynku, bÍdπcej nastÍpstwem rozwoju potrzeb konsumpcyjnych spo≥eczeÒstw;
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ï poprawa konkurencyjnoúci w wyniku koncentracji zasobÛw wokÛ≥ ma≥ej
liczby programÛw marketingowych oraz podejmowanie walki konkurencyjnej w wielu miejscach na úwiecie.
Korzyúci te powinny przewaøaÊ nad wadami koncepcji, wúrÛd ktÛrych na
pierwszy plan wysuwa siÍ zdecydowanie s≥absza adaptacja do lokalnych preferencji, oczekiwaÒ i zachowaÒ konsumentÛw, a takøe istniejπcych na danym terenie uwarunkowaÒ rynkowych.
Tabela 1. Elementy marketing-mix w procesie globalizacji
Elementy
marketingu

Najwa¿niejsze kwestie globalizacji

Produkty

Podobieñstwo potrzeb klientów i sposobów ich zaspokajania oraz krajowe
standardy techniczne

Pozycjonowanie

Podobieñstwo pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa, motywacji nabywczych (np. skojarzenia, podœwiadomoœæ) oraz wzorce konsumpcji lub u¿ytkowania

Marka

Globalna akceptacja lub presti¿ kraju, z którego pochodzi dana marka, znaczenie nazwy i ³atwoœæ jej wymówienia

Opakowanie

Suma informacji, jakie ono zawiera, podobieñstwo warunków dystrybucji; koniecznoœæ odró¿nienie siê od konkurentów lokalnych, podobieñstwo wzorców
u¿ytkowych i systemów pomiaru; akceptowalnoœæ wielojêzycznej etykiety

Kszta³towanie cen Podobieñstwo poziomów ceny rynkowej, rola ceny, pozycja kosztowa przedbezwzglêdnych
siêbiorstw dostawczych
Kszta³towanie cen Podobieñstwo pozycji konkurentów, koszty dostaw, cele rynkowe
wzglêdnych
Strategia reklamo- Podobieñstwo pozycji i celów rynkowych konkurentów, faza cyklu ¿ycia prowa
duktu, motywacje nabywcze
Stosowanie rekla- Uniwersalizm wykorzystywanego wizerunku, sytuacji i charakterystyki; glomy
balna rozpoznawalnoœæ osób; potrzeba odró¿nienia siê od konkurentów lokalnych
Noœniki reklamy

Dostêpnoœæ po¿¹danych noœników, mo¿liwe do wykorzystania luki w restrykcjach

Promowanie
sprzeda¿y

Luki w restrykcjach prawnych i konsumenckich, podobieñstwo motywacji

Podejœcie do
sprzeda¿y

Podobieñstwo struktury sieci dystrybucji oraz metod robienia zakupów i zachowañ konsumenckich

Sprzedawcy

Znaczenie umiejêtnoœci technicznych, akceptowanie cudzoziemców

Dystrybucja

Podobieñstwo struktury dystrybucji i stosunki miêdzy przedsiêbiorstwami
w ramach sieci

Obs³uga klienta

Podobieñstwo potrzeb klientów i infrastruktura wspomagaj¹ca (np. zamawianie us³ug przez telefon na koszt us³ugodawcy)

Qród³o: Yip, 2004: 277-278.
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Podstawπ realizacji za≥oøeÒ marketingu globalnego jest okreúlenie stopnia
standaryzacji (ujednolicenia czy teø zunifikowania) poszczegÛlnych dzia≥aÒ
i instrumentÛw. Jak zosta≥o juø wspomniane, globalizacja dzia≥aÒ marketingowych nie oznacza ca≥kowitej standaryzacji strategii. Konieczne jest jednak wyznaczenie relacji pomiÍdzy standaryzacjπ i adaptacjπ (zrÛønicowaniem, zmodyfikowaniem, czy teø indywidualizacjπ) zwiπzanπ z dostosowaniem do specyfiki
poszczegÛlnych rynkÛw lokalnych. Relacja ta jest zdeterminowana w g≥Ûwnej
mierze podobieÒstwem warunkÛw dzia≥ania zarÛwno zwiπzanych z funkcjonowaniem w okreúlonym makrootoczeniu, jak i úrodowisku konkurencyjnym. Istotne
znaczenie ma rÛwnieø wizerunek kraju pochodzenia przedsiÍbiorstwa i jego produktÛw, zw≥aszcza w sytuacji istnienia silnych pozytywnych skojarzeÒ pomiÍdzy
krajem i danπ branøπ.
Standaryzacja dotyczyÊ moøe wszystkich obszarÛw dzia≥alnoúci marketingowej, w kaødym z nich jednak napotykaÊ moøe na istotne bariery. Sπ one wypadkowπ oddzia≥ywania wielu czynnikÛw, ktÛre schematycznie zaprezentowane zosta≥y w tabeli 1. Analiza tych uwarunkowaÒ pozwala przedsiÍbiorstwu na podejmowanie decyzji o stopniu standaryzacji, przy czym naleøy pamiÍtaÊ, iø w praktyce moøe on byÊ rÛøny w odniesieniu do kaødego ze wskazanych instrumentÛw
i dzia≥aÒ marketingowych.

2. Marketing globalny w dzia≥aniach przedsiÍbiorstw zagranicznych
na rynku polskim
W nastÍpstwie ekspansji zagranicznych korporacji na rynek polski, zapoczπtkowanej wraz z urynkowieniem naszej gospodarki po 1989 r. i trwajπcej
w praktyce do dnia dzisiejszego, marketing globalny pojawi≥ siÍ rÛwnieø w Polsce. Otwarcie siÍ polskiej gospodarki na úwiat i ≥apczywe wrÍcz ch≥oniÍcie wszelkich inwestycji zagranicznych w pierwszej po≥owie lat dziewiÍÊdziesiπtych XX
wieku stworzy≥o firmom zagranicznym korzystne warunki do podejmowania
dzia≥alnoúci gospodarczej w Polsce, z czego skwapliwie korzysta≥y firmy pochodzπce z rÛønych krajÛw i o rÛønej wielkoúci: od wielkich miÍdzynarodowych koncernÛw o transnarodowym charakterze, do ma≥ych firm, dla ktÛrych rynek polski jest jedynym rynkiem zagranicznym.
Firmy te podejmujπc ekspansjÍ na rynku polskim wykorzystujπ rÛøne strategie dzia≥aÒ. CzÍúÊ z nich od poczπtku stosowa≥a regu≥y globalnego podejúcia,
czÍúÊ wypracowa≥a je sobie dopiero po pewnym czasie, czÍúÊ natomiast dzia≥a wed≥ug zasad zupe≥nie odmiennych.
Badania prowadzone wúrÛd dzia≥ajπcych w Polsce firm zagranicznych pokazujπ jednak, iø skala i zakres dzia≥aÒ charakterystycznych dla globalnego marketingu charakteryzujπ siÍ tendencjami wzrostowymi. Wprawdzie jedynie oko≥o
20% przedsiÍbiorstw zagranicznych deklaruje stosowanie w pe≥ni globalnej
orientacji dzia≥ania (tzw. geocentrycznej), ale rÛwnieø firmy stosujπce inne typy
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orientacji (etnocentrycznπ, policentrycznπ bπdü regiocentrycznπ) wprowadzajπ
pewne elementy globalizacji dzia≥aÒ marketingowych1.
Bez wzglÍdu na charakter stosowanej orientacji przedsiÍbiorstwa zagraniczne dzia≥ajπc na polskim rynku stosujπ rÛøne dzia≥ania i instrumenty marketingowe podlegajπce standaryzacji. Nie jest bowiem moøliwe dzia≥ania na
rynku zagranicznym w ca≥kowitym oderwaniu od koncepcji stosowanej na rynku
macierzystym (czy teø na rynkach innych krajÛw). Oczywiúcie skala tych dzia≥aÒ
jest bardzo zrÛønicowana. Ocena poziomu standaryzacji poszczegÛlnych elementÛw marketingu dokonana przez firmy zagraniczne na trÛjstopniowej skali (ca≥kowicie ñ czÍúciowo ñ wcale) wskazuje, iø in minus zdecydowanie wyrÛønia siÍ
na tym polu sprzedaø osobista ñ prawie 1/3 badanych przedsiÍbiorstw w ogÛle
nie stosuje w tym obszarze standaryzacji, a 43,5% robi to jedynie czÍúciowo (rys.
2). Oko≥o 1/5 firm nie praktykuje standaryzacji w dziedzinie kszta≥towania cen
detalicznych oraz promocji sprzedaøy. W przypadku pierwszego z tych dzia≥aÒ
notowany jest przy tym zdecydowanie najniøszy poziom standaryzacji ca≥kowitej
wúrÛd wszystkich analizowanych elementÛw ñ jedynie 18,8%.
W najwiÍkszym stopniu standaryzacja dotyczy instrumentÛw zwiπzanych
z politykπ produktowπ (co dotyczy g≥Ûwnie marki oraz wzoru produktu) oraz doborem obs≥ugiwanych docelowych segmentÛw rynku. W przypadku tych trzech
elementÛw odsetek firm niestandaryzujπcych siÍga jedynie nieco ponad 8%.
W najwiÍkszym stopniu procesy unifikacji dotyczπ marki produktÛw ñ aø ponad
2/3 przedsiÍbiorstw standaryzuje jπ na polskim rynku w sposÛb ca≥kowity. W odniesieniu do wzoru produktÛw odsetek firm wskazujπcych na pe≥nπ standaryzacjÍ siÍga 54,1%. Moøna domniemywaÊ, iø dzia≥ania te sπ silnie zorientowane na
wykorzystywanie tych koncepcji, ktÛre przyczyniajπ siÍ w najwiÍkszym stopniu
do osiπgniÍcia sukcesu rynkowego na innych rynkach, w myúl zasady niezmieniania tego, co jest sprawdzone i dobre. Uzasadnieniem tego jest coraz wiÍkszy
poziom upodabniania siÍ polskich nabywcÛw do konsumentÛw w innych krajach.
Z ca≥π pewnoúciπ firmy zagraniczne dostrzegajπ jednak pewne dysproporcje
w tym zakresie. Wyrazem tego jest chociaøby fakt, iø pomimo daleko idπcej standaryzacji produktÛw i marek nie stosujπ one analogicznego profilowania docelowych segmentÛw rynku i pozycjonowania produktÛw. Ponad po≥owa z nich jedynie czÍúciowo standaryzuje rynek docelowy i sposÛb plasowania produktu (a aø
16,5% sygnalizuje brak jakichkolwiek moøliwoúci standaryzacji w zakresie pozycjonowania swej oferty). Konkludujπc moøna zauwaøyÊ, iø analogiczne produkty
opatrzone tymi samymi markami co na innych rynkach kierowane sπ do odmiennych segmentÛw nabywcÛw i w inny sposÛb.

1 Prezentowane w artykule wyniki pochodzπ z prowadzonych przez autora badaÒ w ramach
dzia≥alnoúci statutowej Instytutu Rynku WewnÍtrznego i Konsumpcji (IRWiK). Badania przeprowadzone zosta≥y w po≥owie 2006 r. na prÛbie 85 przedsiÍbiorstw zagranicznych rÛønej wielkoúci i reprezentujπcych rÛøne branøe dzia≥alnoúci (produkcjÍ artyku≥Ûw øywnoúciowych, nieøywnoúciowych oraz us≥ugi). Wyniki tych badaÒ sπ szeroko opisane w pracy: Nowacki (2006).
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Qród³o: badania w³asne, IRWiK, 2006.

Rysunek 2. Poziom standaryzacji marketingu na polskim rynku w badanych firmach zagranicznych

Warto rÛwnieø zwrÛciÊ uwagÍ na poziom standaryzacji instrumentÛw promocyjnych. Poza wspomnianymi juø sprzedaøπ osobistπ i promocjπ sprzedaøy dwa
pozosta≥e instrumenty klasycznego promotion-mix ñ reklama i public relations ñ
sπ ujednolicane w doúÊ wysokim stopniu (nieco wiÍkszym public relations).
W zdecydowanej wiÍkszoúci przypadkÛw ñ oko≥o 60% ñ jest to jednak standaryzacja czÍúciowa ze wzglÍdu na wystÍpujπce uwarunkowania leøπce po stronie odbiorcÛw tych dzia≥aÒ (g≥Ûwnie spo≥eczne i kulturowe) oraz ograniczenia administracyjno-prawne.
W odniesieniu do reklamy naleøy powiπzaÊ to z politykπ produktowπ.
W szczegÛlnoúci odnosi siÍ to do procedur plasowania produktÛw na rynku, za
ktÛre w znaczπcej mierze odpowiedzialna jest w≥aúnie reklama. Jest to zwiπzane
m.in. ze strukturπ portfela marek oferowanych na polskim rynku. Ponad
40% firm zagranicznych okreúla go jako dok≥adnie taki sam, jak w przypadku innych rynkÛw (rys. 3). Jest to podejúcie charakterystyczne przede wszystkim dla
najwiÍkszych firm, zarÛwno z punktu widzenia wielkoúci zatrudnienia na rynku
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Qród³o: badania w³asne, IRWiK, 2006.

Rysunek 3. Kszta³towanie oferty badanych firm zagranicznych na rynku polskim

polskim, jak i terytorialnego zakresu dzia≥alnoúci mierzonego liczbπ obs≥ugiwanych rynkÛw krajowych. Sπ to przyk≥ady najbardziej zglobalizowanych organizacji. Z drugiej strony takπ samπ koncepcjÍ, co do konstrukcji portfela marek (tyle
øe znaczniej bardziej ubogiego) posiadajπ firmy najmniejsze. W ich przypadku
nie jest to jednak kwestia procedur globalizacyjnych, ale raczej wyznacznik skali dzia≥ania (traktowanie rynku polskiego wy≥πcznie jako miejsca zbytu gotowych
produktÛw). Oko≥o po≥owy wszystkich badanych podmiotÛw zagranicznych dywersyfikuje swoje portfolio marek, z czego po˘owa (czyli º w skali ogÛlnej)
okre˙la jako wiod‡ce marki zagraniczne, a marki typowo polskie ñ za uzupe˘niaj‡ce. RÛwnie˝ º przedsiÊbiorstw postÊpuje odwrotnie ñ za wiodπce uznaje
marki przeznaczone wy≥πcznie na nasz rynek, marki przenoszone z innych krajÛw traktujπc uzupe≥niajπco. Nieco ponad 8% analizowanych podmiotÛw (g≥Ûwnie
úredniej wielkoúci z sektora produkcji artyku≥Ûw nieøywnoúciowych) przyjmuje
strategiÍ markowania odwo≥ujπcπ siÍ do oferowania na polskim rynku wy≥πcznie
rodzimych marek. Sπ to albo firmy, ktÛre zdecydowa≥y siÍ na wykup polskich
przedsiÍbiorstw posiadajπcych silne marki lokalne, albo firmy, ktÛre podjÍ≥y trud
wykreowania na naszym rynku zupe≥nie nowych marek.
Konsekwencjπ tak zrÛønicowanego podejúcia do markowania produktÛw na
polskim rynku jest przyjÍcie odpowiednich sposobÛw plasowania produktÛw. Przenoszenie na nasz rynek produktÛw zagranicznych zmusza niejako do
zachowania analogicznych procedur ich pozycjonowania (przynajmniej w czÍúci).
W zwiπzku z tym prawie 40% firm zagranicznych dokonuje tego drogπ transferu
cech wyrÛøniajπcych produkt na nasz rynek. Pozosta≥a czÍúÊ w wiÍkszoúci stosuje strategiÍ indywidualizacji pozycjonowania (choÊ wykorzystuje elementy prze-
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noszone z innych rynkÛw) opartπ g≥Ûwnie na zmianie znaczenia, ewentualnie dostosowywaniu kluczowych cech produktu. Deklaruje natomiast ca≥kowitπ zmianÍ koncepcji plasowania pod kπtem specyfiki polskich nabywcÛw 3,5% firm.

3. Konsumpcyjne uwarunkowania stosowania marketingu
globalnego w Polsce
Zarysowane tendencje w zakresie wykorzystywania standaryzacji instrumentÛw i dzia≥aÒ zgodnie z koncepcjπ marketingu globalnego podlegajπ na rynku polskim rÛønorodnym uwarunkowaniom, spoúrÛd ktÛrych na pierwszy plan
wysuwajπ siÍ czynniki majπce swe ürÛd≥o w zachowaniach nabywcÛw. Z istoty globalizacji wynika, iø przemiany w sferze konsumpcji naleøπ na najistotniejszych jej obszarÛw ñ z jednej bowiem strony sπ jej skutkiem, z drugiej stajπ siÍ
ko≥em zamachowym uruchamiajπcym nastÍpny cykl procesÛw. Rzutujπ w ten
sposÛb na kaødy z piÍciu kluczowych wyznacznikÛw globalnoúci firmy:
ï uczestnictwo w rynku globalnym, bo w ich wyniku mamy do czynienia
z kszta≥towaniem siÍ jednego, ogÛlnoúwiatowego rynku tworzonego przez
konsumentÛw o coraz bardziej zunifikowanych potrzebach, preferencjach,
oczekiwaniach, postawach, stylach øycia, wzorcach konsumpcji i zachowaniach rynkowych;
ï posiadanie produktÛw globalnych, bo dla tak zdefiniowanych konsumentÛw konieczne jest kszta≥towanie uniwersalnej i wystandaryzowanej oferty produktowej powszechnie akceptowanej na ca≥ym úwiecie;
ï globalnπ lokalizacjÍ dzia≥alnoúci, bo wykorzystywanie ekonomii skali
w tych warunkach wymaga dzia≥ania w rÛønych czÍúciach úwiata, a wiÍc
stworzenia odpowiednio rozbudowanej struktury organizacyjnej obejmujπcej szereg krajÛw;
ï globalne dzia≥ania konkurencyjne, bo o klientÛw na rynku globalnym trzeba rywalizowaÊ z konkurentami dzia≥ajπcymi w podobnej skali, tzn. rÛwnieø globalnymi, a rywalizacja ta wymaga jednoczesnego podejmowania
dzia≥aÒ konkurencyjnych w rÛønych miejscach (czÍúciach úwiata) i wobec
rÛønych konkurentÛw;
ï globalny marketing, bo wszystkie powyøsze dzia≥ania wymagajπ specyficznego podejúcia do kszta≥towania strategii marketingowej, uwzglÍdniajπcej
reorientacjÍ postrzegania segmentÛw rynkowych (odejúcie od dostrzegania
rÛønic pomiÍdzy segmentami w kierunku doszukiwania siÍ podobieÒstw
miÍdzy nimi), co umoøliwia zwiÍkszania zakresu standaryzacji dzia≥aÒ
marketingowych.
Niezmiernie istotnym elementem jest rÛwnieø fakt postrzegania przez nabywcÛw zjawiska globalizacji, jego rozumienia oraz akceptacji bπdü odrzucenia. W úlad za tym idπ bowiem ewentualne zmiany postrzegania dzia≥aÒ marketingowych, wyraøajπce siÍ w wiÍkszej bπdü mniejszej podatnoúci na oddzia≥ywanie instrumentÛw o charakterze wystandaryzowanym.
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Rozpowszechnienie pojÍcia Ñglobalizacjaî w mediach i coraz czÍstsze pos≥ugiwanie siÍ nim na co dzieÒ sprawia, øe wzrasta stopieÒ jego rozumienia w spo≥eczeÒstwie. Jeszcze pod koniec 2003 r. 35% PolakÛw deklarowa≥o, iø nigdy nie zetknÍ≥o siÍ z tym pojÍciem, w chwili obecnej odsetek ten zmniejszy≥ siÍ prawie
trzykrotnie (do 12%)2. Obniøeniu uleg≥ rÛwnieø odsetek tych, ktÛrzy pomimo kontaktu z okreúleniem globalizacja nie umiejπ go zdefiniowaÊ ñ z 28% do 23%. Na
przestrzeni ostatnich czterech lat znaczenie wzros≥a natomiast liczba osÛb deklarujπcych nie tylko zetkniÍcie siÍ, ale i rozumienie samego pojÍcia ñ z 34% do 47%.
Wyraünie wiÍkszy jest rÛwnieø odsetek badanych, ktÛrzy majπ problem ze sprecyzowaniem odpowiedzi na tak sformu≥owane pytanie (z 3% do 18%).
Wzrost úwiadomoúci istnienia globalizacji, ani nawet deklarowana znajomoúÊ tego pojÍcia nie oznaczajπ oczywiúcie, øe rozumienie istoty zjawiska jest
prawid≥owe. Tym niemniej warto zauwaøyÊ, iø poziom spo≥ecznej akceptacji globalizacji jest ogÛlnie rzecz biorπc wysoki, a jej wp≥yw na rozwÛj oceniany jest generalnie pozytywnie (rys. 4).
SzczegÛlnie pozytywnie oceniane sπ te aspekty oddzia≥ywania globalizacji,
ktÛre dotyczπ krajÛw wysoko rozwiniÍtych, ich gospodarek i spo≥eczeÒstw ñ odsetki ocen pozytywnych przekraczajπ 70%, a negatywnych ñ oscylujπ wokÛ≥ 10%.
Podobnie ma siÍ rzecz w przypadku wp≥ywu globalizacji na firmy prowadzπce
dzia≥alnoúÊ miÍdzynarodowπ, przy czym uwagÍ zwraca tu wyjπtkowo niski, niespe≥na 5% odsetek wypowiedzi negatywnych. W odniesieniu do gospodarek i spo≥eczeÒstw krajÛw s≥abiej rozwiniÍtych pozytywny wp≥yw globalizacji sugeruje
oko≥o po≥owy badanych, a odsetek osÛb bÍdπcych przeciwnego zdania jest mniej
wiÍcej dwukrotnie niøszy. Na tym tle wskaüniki charakteryzujπce sytuacjÍ Polski lokujπ siÍ pomiÍdzy notowanymi dla úwiata wysoko i s≥abo rozwiniÍtego
(mniej wiÍcej w po≥owie), co jest odbiciem opinii na temat rzeczywistego stanu
rozwoju naszej gospodarki i spo≥eczeÒstwa: jeszcze doúÊ daleko za liderami, ale
z duøπ przewagπ nad outsiderami. Za symptomatycznπ naleøy uznaÊ ocenÍ znaczenia globalizacji dla firm prowadzπcych dzia≥alnoúÊ lokalnπ ñ ze wszystkich
oúmiu analizowanych wypowiedzi ich sytuacja w warunkach postÍpujπcych procesÛw globalizacyjnych jest postrzegana najbardziej krytycznie. Charakteryzuje
siÍ bowiem zdecydowanie najniøszych odsetkiem ocen pozytywnych (tylko
36,5%) oraz najwyøszym negatywnych (28,8%). Naleøy z duøym prawdopodobieÒstwem wnioskowaÊ, iø badani widzπ istotne zagroøenie niesione przez globalizacjÍ (a w≥aúciwie ekspansjÍ globalnych firm) dla tego typu podmiotÛw.

2 Dane dotyczπce 2003 r. pochodzπ z badaÒ prowadzonych przez Centrum Badania Opinii
Spo≥ecznej realizowanych w listopadzie 2003 r. na ogÛlnopolskiej reprezentatywnej prÛbie losowej 1088 doros≥ych mieszkaÒcÛw Polski, ktÛrych wyniki opublikowane zosta≥y w komunikacie
z badaÒ: Spo≥eczne rozumienie i oceny globalizacji. CBOS, Warszawa 2004. Pozosta≥e dane dotyczπce 2007 r. i prezentowane w dalszej czÍúci artyku≥u pochodzπ z badaÒ prowadzonych przez
autora w ramach rektorskiego projektu badawczego realizowanego w Wyøszej Szkole FinansÛw
i Zarzπdzania latem 2007 r. Badanie prowadzone by≥o na ogÛlnopolskiej, reprezentatywnej prÛbie 601 mieszkaÒcÛw Polski w wieku powyøej 15 lat.
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Qród³o: badania w³asne, 2007.

Rysunek 4. Spo³eczna ocena zjawiska globalizacji dla …

To pozytywne nastawienie do gospodarczych i spo≥ecznych nastÍpstw globalizacji ma zwoje uzasadnienie w dostrzeganym przez konsumentach wp≥ywie na
relacje pomiÍdzy nabywcami na úwiecie. Globalizacja postrzegana jest bowiem jako proces, ktÛry przyczynia siÍ do zaniku rÛønic pomiÍdzy spo≥ecznoúciami w rÛønych krajach, co biorπc pod uwagÍ wskazywane wczeúniej opÛünienie
Polski w stosunku do paÒstw najwyøej rozwiniÍtych úwiadczyÊ moøe o chÍci zminimalizowania tego dystansu. BliskoúÊ i podobieÒstwo behawioralne reprezentujπcych te kraje nabywcÛw wydaje siÍ zaspokajaÊ ambicje naszych badanych. Dyskusyjna jest tylko skala tego upodobnienia, nie da siÍ bowiem jednoznacznie
okreúliÊ, na ile subiektywne sπ to oceny.
Najwyøszy odsetek osÛb deklarujπcych znaczπcy wp≥yw globalizacji dotyczy
tendencji rozwojowych rynku medialnego w Polsce i na úwiecie ñ 64,4% (rys. 5).
Czynnik ten, bez wπtpienia majπcy wp≥yw na moøliwoúÊ kszta≥towania wiÍzi informacyjnych pomiÍdzy przedsiÍbiorstwami a ich nabywcami, jawi siÍ jako silnie
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Qród³o: badania w³asne, 2007.

Rysunek 5. Spo³eczna ocena wp³ywu globalizacji na niektóre czynniki kszta³tuj¹ce zachowania nabywcze

zobiektywizowany. Rzeczywiúcie, naleøy zauwaøyÊ, iø w chwili obecnej poziom
rozwoju technologicznego mediÛw i ich wykorzystania dla potrzeb marketingu
nie rÛøni siÍ znaczπco od obserwowanego w krajach wysoko uprzemys≥owionych.
Inne czynniki kszta≥tujπce postÍpowanie konsumentÛw, takie jak ujednolicanie
w skali úwiata zachowaÒ rynkowych, wzorcÛw konsumpcji, stylu øycia, czy teø
potrzeb i preferencji, a takøe odbiÛr reklamy, zosta≥y ocenione jako podatne na
wp≥yw globalizacji przez ponad po≥owÍ badanych, a jako nie poddajπce siÍ jej oddzia≥ywaniu jedynie przez mniej wiÍcej co dziesiπtπ osobÍ. Jedynym czynnikiem,
ktÛry charakteryzuje siÍ relatywnie duøymi dysproporcjami w stosunku do pozosta≥ych jest postÍpujπcy zanik rÛønic kulturowych miÍdzy narodami. Jedynie
43,6% badanych sugeruje, iø tendencja ta jest silnie uzaleøniona od przebiegu
procesÛw globalizacyjnych, 41,1% sugeruje raczej niewielki wp≥yw globalizacji,
a 15,3% w ogÛle oddziela jπ od trendÛw globalizacyjnych.
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Dostrzeganie przez nabywcÛw zmniejszajπcych siÍ dysproporcji w zakresie
rÛønych czynnikÛw kszta≥tujπcych zachowanie nabywcze (co niewπtpliwie wystÍpuje) i ≥πczenie tego ze zjawiskiem globalizacji przek≥ada siÍ poúrednio na akceptacjÍ zasad marketingu globalnego. Skoro bowiem konsumenci dostrzegajπ swoje podobieÒstwo do innych, to muszπ zaakceptowaÊ fakt, iø sπ poddawani oddzia≥ywania tych samych i takich samych dzia≥aÒ oraz instrumentÛw marketingowych. Jest to zresztπ powszechnie zauwaøalne. Najlepszym tego przyk≥adem sπ globalne marki, naleøπce do úwiatowych koncernÛw i symbolizujπce
dziú produkty w pe≥ni wystandaryzowane oraz uniwersalne pod kaødπ szerokoúciπ geograficznπ. Marka powszechnie znana i wysoko ceniona (nie tylko przez
samego nabywcÍ, ale rÛwnieø przez jego otoczenie), reprezentujπca uznanego
producenta, staje siÍ dziú jednym z najwaøniejszych kryteriÛw dokonywania zakupu. Jest uwzglÍdniana jako czynnik wp≥ywajπcy na decyzjÍ zakupowπ przez
29,8% PolakÛw (ustÍpujπc tylko bardzo ogÛlnie formu≥owanym czynnikom: cenie
i jakoúci, a dorÛwnujπc dotychczasowym, w≥asnym doúwiadczeniom i przyzwyczajeniom konsumenta), a przez 16,8% osÛb uznawana jest przy wyborze produktu za kryterium numer jeden (znÛw ustÍpujπc jedynie cenie i jakoúci).
Potwierdzeniem rosnπcego znaczenia marketingu globalnego jako narzÍdzia
kszta≥towania konkurencyjnoúci przedsiÍbiorstw zagranicznych jest rÛwnieø nastawienie do globalnej reklamy, bardzo czÍsto przybierajπcej postaÊ wystandaryzowanych, przenoszonych na polski grunt przekazÛw zagranicznych z niewielkimi tylko modyfikacjami. Mimo deklarowanego niechÍtnego osobistego stosunku do reklam firm zagranicznych, badani otwarcie przyznajπ, øe sπ one lepsze, bardziej profesjonalnie przygotowane, a co najwaøniejsze ñ wp≥ywajπ na
podwyøszanie konkurencyjnoúci tych firm w stosunku do polskich przedsiÍbiorstw. OpiniÍ takπ podziela 41,3%, a tylko 16,3% jest odmiennego zdania.

Zakoñczenie
Przedstawione rozwaøania na temat potencjalnych moøliwoúci i rzeczywistego wykorzystania na rynku polskim regu≥ marketingu globalnego wyraünie pokazujπ, iø w najbliøszym czasie moøemy liczyÊ siÍ z dalszπ ekspansjπ tego zjawiska.
Po pierwsze, mamy do czynienia z dalszymi inwestycjami zagranicznymi
w Polsce, ktÛre choÊ moøe sπ mniej spektakularne od podejmowanych w latach
dziewiÍÊdziesiπtych XX wieku, to w dalszym ciπgu sπ istotne dla rozwoju naszej
gospodarki. Tym samym polski rynek zaczyna nasycaÊ siÍ ofertami globalnych
organizacji. Trudno dziú znaleüÊ bowiem branøe, w ktÛrej úwiatowi liderzy nie
byliby zainteresowani naszym krajem. Powoduje to nasilenie siÍ konkurencji nie
tylko pomiÍdzy podmiotami zagranicznymi a naszymi rodzimymi firmami. Rynek polski staje siÍ polem rywalizacji globalnych przedsiÍbiorstw ze wszelkimi
moøliwymi tego skutkami ñ rÛwnieø koncentracjπ na stosowaniu zasad globalnej
konkurencji.
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Po drugie, naleøy podkreúliÊ, iø mamy do czynienia z wyjπtkowo korzystnπ
sytuacjπ po stronie nabywcÛw. Polscy konsumenci sπ bardziej uúwiadomieni,
wrÍcz wyedukowani rynkowo, a w konsekwencji stajπ siÍ coraz bardziej otwarci
na narzÍdzia globalnego marketingu. Coraz czÍúciej je akceptujπ, dostrzegajπc
w nich nie tylko racjonalne bodüce motywujπce do zakupu, ale czÍsto traktujπc
bardziej emocjonalnie, jako swoistπ formÍ zbliøenia czy teø upodobnienia siÍ do
konsumentÛw naleøπcych do spo≥eczeÒstw lepiej rozwiniÍtych. To w gruncie rzeczy pozytywne nastawienie do procesÛw globalizacji, nie tylko tych bezpoúrednio
odnoszπcych siÍ do marketingowego oddzia≥ywania na rynek, moøe staÊ siÍ dla
firm zagranicznych najwiÍkszym impulsem dla dalszego standaryzowania marketingu w Polsce.
Wreszcie po trzecie naleøy zauwaøyÊ, iø dotychczasowe doúwiadczenia firm
globalnych w naszym kraju by≥y co najmniej pozytywne. W wiÍkszoúci przypadkÛw pozwoli≥y im zyskaÊ wiodπcπ pozycjÍ rynkowπ lub co najmniej mocno usadowiÊ siÍ w czo≥Ûwce firm walczπcych o najwyøsze udzia≥y rynkowe. Ich marki zdominowa≥y wiele branø, majπ lojalnych nabywcÛw, a konkurencyjnoúÊ jest znacznie wyøsza niø w przypadku polskich przedsiÍbiorstw. W konsekwencji realizujπ
satysfakcjonujπce obroty i zyski. Oceniajπc na tej podstawie skutecznoúÊ ich
dzia≥aÒ marketingowych moøna przyznaÊ im wysokπ ocenÍ.
To wszystko sprawia, øe perspektywy rozwoju marketingu globalnego w Polsce sπ dobre, choÊ nie nieograniczone. Warto bowiem pamiÍtaÊ chociaøby o odradzajπcym siÍ w Polsce etnocentryzmie konsumenckim, znajdujπcym wsparcie
w prÍønie rozwijajπcych siÍ rodzimych przedsiÍbiorstwach, stawiajπcych na elastycznoúÊ dzia≥ania i doskona≥e niemal dopasowanie siÍ do oczekiwaÒ konsumentÛw. Wzrost úwiadomoúci konsumenckiej wywo≥uje bowiem rÛwnieø dπøenie
do wyraøania swej odmiennoúci, wyrÛønia siÍ z t≥umu bezimiennych, masowych
nabywcÛw, zaspakajania potrzeb w sposÛb oryginalny i bardziej adekwatny do
wysublimowanych oczekiwaÒ. PÛki co, trendy te nie sπ jednak w Polsce jeszcze
zbyt mocno rozwiniÍte, stπd trudno spodziewaÊ siÍ, by w najbliøszej przysz≥oúci
mog≥y znaczπco zahamowaÊ rozwÛj marketingu globalnego.
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Marketing Globalisation – Polish Market Experience
Summary
The beginning of the 21st century has been yielded with an acceleration of
transformations occurring in economies of the whole world. These changes relate
to all the areas of economic life functioning. The most important manifestation
thereof is a reinforcement of competitive phenomena. Among the most important
reasons for such a state of affairs, there is mentioned globalisation. The course of
its processes forces the organisation operating in the market to undertake adaptive actions. One of them is reorientation of marketing activities. The need to modify the previous marketing concepts results, first of all, from far reaching alterations in the sphere of consumption, just triggered by globalisationís impact. These trends are noticed in all the markets, also in the Polish one. The foreign enterprises operating in it more and more often use the concept of global marketing.
This makes us to have reflection on what is the real effectiveness of such actions
and what are the possibilities to form oneís competitive position owing to that.
The article constitutes an attempt to provide answers to these questions.

70

