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Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce
1. Trudny start
Historia rozwoju marketingu w skali œwiatowej dowodzi, ¿e przechodzi³ on
przez ró¿ne fazy, poczynaj¹c od „marketingu” produkcyjnego, a koñcz¹c na marketingu strategicznym i partnerskim. W ¿adnym wysoko rozwiniêtym kraju nie
dokonano b³yskotliwego wynalazku ani wdro¿enia nowoczesnego marketingu
w pe³nym zakresie. W warunkach gospodarki rynkowej rozwój filozofii, metodologii i narzêdzi oddzia³ywania na rynek by³ naturalnym ewolucyjnym procesem.
Nie znaczy to, i¿ marketing pojawi³ siê w ró¿nych krajach, ga³êziach gospodarki
i przedsiêbiorstwach w tym samym czasie i tempie oraz w podobnej formie.
Przejœcie do marketingowej orientacji i marketingowego zarz¹dzania przebiega³o
inaczej w organizacjach nastawionych na zysk i organizacjach non-profit, wœród
producentów dóbr konsumpcyjnych i dóbr przemys³owych, w bankach i innych
przedsiêbiorstwach. W tych samych sektorach w krajach o ci¹g³ej gospodarce
rynkowej istniej¹ te¿ firmy, które z ró¿nych powodów nie mog³y lub nie potrafi³y
wyjœæ poza orientacjê na produkt i sprzeda¿. Tylko mniej ni¿ po³owa brytyjskich,
francuskich czy niemieckich przedsiêbiorstw postrzega marketing jako kompleksowy system, którego podstaw¹ jest identyfikacja, kreowanie i zaspokajanie potrzeb konsumenta. Dla reszty jest to jedynie system poczynañ wspieraj¹cych
sprzeda¿.
Podczas gdy w Ameryce, Japonii i Europie Zachodniej marketing rozwija³ siê
stopniowo, w naturalny sposób wykorzystuj¹c narastaj¹ce rynkowe doœwiadczenia, to w krajach postkomunistycznych, wraz z rozpoczêciem procesów ustrojowej transformacji, sta³ siê „produktem importowanym”.
Nie wnikaj¹c w szczegó³ow¹ analizê systemu gospodarki centralnie kierowanej, wystarczy przypomnieæ, ¿e jedn¹ z jej g³ównych cech by³o istnienie strukturalnej nadwy¿ki popytu nad poda¿¹ i zwi¹zany z tym zespó³ zjawisk okreœlanych
mianem rynku sprzedawcy. W³aœciwoœci¹ takiego rynku by³ brak bodŸców zmuszaj¹cych producentów do starañ o akceptacjê oferowanych produktów. Nadwy¿Spis treœci/Table of Contents
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ka popytu, brak konkurencji i jednoczesne odizolowanie rynku krajowego od
rynków œwiatowych zmusza³y konsumentów do zabiegania o dobra i us³ugi, które
stwarza³y pewne szanse zaspokojenia potrzeb, niezale¿nie od tego, jak bardzo odbiega³y one od standardów obserwowanych na rynkach zagranicznych. Oczywist¹
konsekwencj¹ rynku sprzedawcy by³ brak zainteresowania przedsiêbiorstw marketingowym podejœciem do zarz¹dzania. W tych warunkach wysi³ki sprzedawców
koncentrowa³y siê przede wszystkim na pozyskiwaniu zasobów potrzebnych do
wykonywania dyrektywnych planów. Sztuka sprzedawania musia³a zatem ust¹piæ
sztuce nabywania.
Doœwiadczenia uzyskiwane w czasie dominacji gospodarki centralnie kierowanej nie dostarczy³y wiêc i nie mog³y dostarczyæ wskazówek, jak dzia³aæ na rynku, nie mówi¹c ju¿ o gromadzeniu elementów marketingowego podejœcia do
zarz¹dzania. Nie znaczy to jednak, i¿ w Polsce przed 1989 rokiem nie zajmowano siê marketingiem. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na rynkach zagranicznych,
a wiêc konkurencyjnych, musia³y uprawiaæ „eksportowy marketing”. Dla ich
obs³ugi powo³ano specjalistyczne oœrodki, instytuty badawcze i doradcze firmy.
Co wiêcej, liczne oœrodki naukowe ju¿ w latach szeœædziesi¹tych zaczê³y rozwijaæ badania nad konsumpcj¹ i rynkiem, a nawet metodologiê marketingu. Aby
spe³niæ wymagania ustrojowej prawomyœlnoœci, w nazewnictwie wyk³adów stosowano zabawne kamufla¿e w rodzaju „socjalistyczny marketing”, „marketing
w handlu zagranicznym” i in.
Wszystkie te poczynania mia³y jednak du¿e znaczenie z punktu widzenia przygotowania przysz³ych kadr marketingu. Nie zmienia to jednak generalnej konstatacji, i¿ punktem wyjœcia dla rozwoju marketingu w Polsce nie mog³y staæ siê rodzime doœwiadczenia. Nieodzowna okaza³a siê implementacja wiedzy i umiejêtnoœci wykszta³conych za granic¹. Stworzy³o to jednak i wci¹¿ stwarza wiele problemów adaptacyjnych. Ró¿nicuje te¿ szanse na sukces dzia³aj¹cych na polskim
rynku przedsiêbiorstw krajowych i zagranicznych.
Tempo, w jakim dokona³a siê zmiana polskiego rynku, dystans dziel¹cy rodzime firmy od przedsiêbiorstw zagranicznych, a zw³aszcza przedsiêbiorstw ponadnarodowych, ograniczone mo¿liwoœci inwestowania, a tym samym unowoczeœnienia w³asnych produktów, spowodowa³y, ¿e wiele przedsiêbiorstw upad³o ju¿ we
wstêpnej fazie transformacji. Równoczeœnie pojawi³y siê tysi¹ce innych, które
podjê³y skuteczn¹ rynkow¹ dzia³alnoœæ. Jednoznaczne okreœlenie rodzaju i stopnia ich orientacji jest skomplikowane. Wyznacza j¹ bowiem wiele elementów,
których czêœæ jest trudna do zidentyfikowania nawet w ramach szerokich i kosztownych badañ. Badañ takich wci¹¿ zreszt¹ brakuje.
Wœród kryteriów weryfikuj¹cych marketingowe zarz¹dzanie znajdujemy zwykle takie wyró¿niki, jak: orientacja na konsumenta, prowadzenie badañ marketingowych, strategiczne planowanie, aktywny marketingowy mix, odpowiednie kwalifikacje i promarketingowe nastawienie managementu, marketing wewnêtrzny,
wprowadzenie do zarz¹dzania marketingowych procedur i procesów decyzyjnych,
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istnienie marketingowych departamentów i in. Ju¿ powy¿sze przyk³adowe wyliczenie uœwiadamia nie tylko trudnoœci kwantyfikacyjne, ale nawet kwalifikacyjne.
Okreœlenie punktu czy ciê¿aru gatunkowego czynników, które uzasadniaj¹, i¿
przedsiêbiorstwo „ju¿ posiada” w³aœciwoœci zezwalaj¹ce na zaliczenie go do
„marketingowej klasy”, jest zreszt¹ umowne.
W nawi¹zaniu do zarysowuj¹cych siê szans i zagro¿eñ istotna wydaje siê jednak refleksja o potrzebie rozwijania ró¿nych elementów marketingu. Zale¿nie od
istniej¹cych i przewidywanych warunków, organizacje dostrzegaj¹ koniecznoœæ
rozwijania ró¿nych wariantów marketingu: o wymiarach strategicznych lub tylko
taktycznych, o charakterze kompleksowym i jedynie odcinkowym. Poczynania takie nie musz¹ tworzyæ zintegrowanego, kompleksowego systemu, ale mog¹ inicjowaæ ca³kiem rozs¹dne kierunki poczynañ.

2. Marketing a prywatyzacja
Jak ju¿ wspomniano, wyjœciowym czynnikiem rozwoju marketingu jest bez
w¹tpienia system regulacji gospodarki. Mechanizm rynkowy eliminuje przedsiêbiorstwa, które dystansuj¹ siê od orientacji na rynek lub realizuj¹ j¹ u³omnie.
Rzecz w tym, i¿ zale¿noœæ taka ma miejsce tylko w dojrza³ej gospodarce rynkowej, opartej na w³asnoœci prywatnej i pozbawionej elementów regulacji pozarynkowej (np. w postaci dotacji bud¿etowych, ulg podatkowych i in.).
Warunki te w polskiej gospodarce do niedawna nie wystêpowa³y i wci¹¿ nie
wystêpuj¹ w pe³ni, ale proces urynkowienia gospodarki szybko postêpuje i ma
dla orientacji rynkowej inspiruj¹ce znaczenie. Systematyczny wzrost liczby
przedsiêbiorstw prywatnych automatycznie umacnia regulacjê rynkow¹, a rozwój
rynku wymusza reakcje firm na jego bodŸce.
W³asnoœæ prywatna i gospodarka rynkowa maj¹ siê do siebie jak silnik
i przek³adnia. Bez w³asnoœci prywatnej mog¹ wprawdzie funkcjonowaæ poszczególne rynki, ale nie realna gospodarka rynkowa ani marketing, dla którego poza
rynkiem nie ma miejsca. Organizacje, których byt nie zale¿y od rynku, mog¹ wykorzystywaæ poszczególne marketingowe narzêdzia (tzw. „marketing funkcjonalny”), ale nie znajduj¹ siê pod presj¹ koniecznoœci stosowania marketingu jako
kompleksowego systemu zarz¹dzania.
Orientacja marketingowa jest czêstsza w firmach prywatnych ni¿ pañstwowych
i spó³dzielczych. Nie jest to jednak regu³¹. Ogromna liczba ma³ych przedsiêbiorstw, które w strukturze polskiego biznesu dominuj¹ liczebnie, nie wykracza
poza orientacjê produktow¹ lub sprzeda¿ow¹. Z drugiej strony zdarzaj¹ siê przedsiêbiorstwa pañstwowe, które z racji wieloletnich zwi¹zków z rynkami zagranicznymi oraz kwalifikacji kadry kierowniczej legitymuj¹ siê marketingowymi strategiami. Du¿e znaczenie ma tu otoczenie rynkowe, a zw³aszcza konkurencja.
Wp³yw procesów prywatyzacji na rozwój marketingu nie jest jednak jednoSpis treœci/Table of Contents
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znaczny. Realizowana w makroskali szeroka prywatyzacja, zmieniaj¹c warunki
otoczenia przedsiêbiorstw, zmusza je do przyjêcia strategii wyraŸnie rynkowej,
a wiêc poœrednio podporz¹dkowania swojej dzia³alnoœci koncepcji marketingowej. Oddzia³ywanie przekszta³ceñ w³asnoœciowych na poszczególne organizacje
bywa ró¿ne. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e prywatyzacja uruchamia zapory przeciwko
marnotrawstwu, tak charakterystycznemu dla przedsiêbiorstw pozbawionych autentycznych w³aœcicieli. Prywatna w³asnoœæ sprzyja adaptacji przedsiêbiorstw do
warunków gospodarki rynkowej, a poœrednio — co najmniej — zapobiega upowszechnianiu siê orientacji antymarketingowej. Same przekszta³cenia w³asnoœciowe nie zapewniaj¹ jednak przejœcia do fazy marketingowego zarz¹dzania, podobnie jak nie gwarantuj¹ automatycznie wzrostu efektywnoœci przedsiêbiorstwa.
Znakomita wiêkszoœæ prywatnych przedsiêbiorstw powsta³ych po 1990 roku to
przedsiêbiorstwa niewielkie. Mo¿na wœród nich wyró¿niæ firmy drobne (little)
i ma³e (small)1. W przedsiêbiorstwach drobnych w³aœciciele sami zajmuj¹ siê produkcj¹ b¹dŸ œwiadczeniem us³ug. Jest to model klasycznego, rzemieœlniczego
warsztatu, który we wspó³czesnych warunkach przybiera tak¿e formê jedno- lub
kilkuosobowej firmy œwiadcz¹cej us³ugi dla biznesu, podatkowego doradcy i in.
W przedsiêbiorstwach ma³ych w³aœciciel zajmuje siê przewa¿nie lub wy³¹cznie
zarz¹dzaniem, nie ³¹cz¹c tej funkcji z osobist¹ „prac¹ przy warsztacie”. Wiêkszoœæ w³aœcicieli drobnych przedsiêbiorstw nie ma ambicji strategicznych i ekspansywnych. Przedsiêbiorstwo jest dla nich Ÿród³em zdobywania œrodków do ¿ycia, a celem trwanie na rynku. Przejœcie od dzia³alnoœci polegaj¹cej na „samozatrudnieniu” do organizacji opartej na pracy najemnej stawia przed œwiatem drobnego biznesu koniecznoœæ dostrze¿enia zwrotnego punktu, w którym nale¿y
zmieniæ w³asn¹ filozofiê, kwalifikacje i system zarz¹dzania firm¹, aby nadaæ jej
marketingowe cechy. Liczne doœwiadczenia dowodz¹, ¿e przejœcie takie jest dla
drobnych firm bardzo trudne.
Bardziej optymistycznie mo¿na postrzegaæ przysz³oœæ przedsiêbiorstw ma³ych,
a wiêc zatrudniaj¹cych pewn¹ liczbê pracowników najemnych. Dobre perspektywy rozwojowe rysuj¹ siê zw³aszcza przed ma³ymi firmami, nastawionymi na
sta³¹ wspó³pracê z du¿ymi organizacjami, tworz¹cymi nisze rynkowe dla produkcyjnych i us³ugowych kooperantów. Taka wspó³praca wymaga zwykle wysokich
kwalifikacji wykonawców (np. porady prawne, informatyka, reklama, projektowanie wnêtrz i in.). Polski ma³y biznes wykazuje na rynku du¿¹ aktywnoœæ w wychodzeniu naprzeciw powstaj¹cym okazjom. Wiele ma³ych firm tworzy nowe
rynki (np. badania marketingowe, doradztwo podatkowe, us³ugi softwarowe).
Wchodz¹c w rynkowe luki, mali przedsiêbiorcy wykorzystuj¹ mo¿liwoœci ró¿nicowania produktu, elastyczne ceny i tañsze formy promocji. Niestabilnoœæ otoczenia powoduje, ¿e wiêkszoœæ ma³ych firm d¹¿y jednak do realizacji celów nie
1

Pojêcie ma³ej firmy jest bardzo nieprecyzyjne z uwagi na zwi¹zek miêdzy stosowan¹ technologi¹ a zatrudnieniem. Stosowane w statystyce gospodarcze przedzia³y, nawi¹zuj¹ce do liczby zatrudnionych, maj¹ znaczenie formalne.
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na poziomie strategicznym, lecz taktycznym, a nawet operacyjnym. Cele takie s¹
zreszt¹ nie tyle wybierane, ile wymuszane.
Analiza zachowañ drobnych i ma³ych przedsiêbiorstw potwierdza zatem ujawnion¹ ju¿ wczeœniej w innych krajach zale¿noœæ miêdzy skal¹ gospodarowania
a rozwojem marketingu. Okazuje siê, ¿e marketing jest sposobem myœlenia
i dzia³ania przede wszystkim organizacji wielkich. Nie od rzeczy bêdzie te¿
wspomnieæ, ¿e bogata literatura poœwiêcona marketingowi w small businessie
sprowadza siê przewa¿nie do t³umaczenia, w jaki sposób „mali mog¹ korzystaæ
z doœwiadczeñ wielkich”. Jest to zrozumia³e w œwietle ograniczonych mo¿liwoœci
finansowych, kadrowych i silnego uzale¿nienia od odbiorców narzucaj¹cych wzory i ceny produktów oraz przejmuj¹cych funkcje dystrybucji.

3. Bariera kadr i kwalifikacji
Jedn¹ z najwa¿niejszych barier rozwoju orientacji marketingowej przedsiêbiorstw s¹ kwalifikacje mened¿erów i za³óg. Bariera ta systematycznie siê obni¿a, ale jej oddzia³ywanie jest wci¹¿ znacz¹ce, zw³aszcza w tych przedsiêbiorstwach, które nie zosta³y poddane ani restrukturyzacji, ani konsekwentnej prywatyzacji.
Najwiêksze znaczenie maj¹ tu kwalifikacje kadry kierowniczej. Stanowiska
kierownicze w Polsce obsadzane s¹ g³ównie przez ludzi, od których wymaga siê
okreœlonego zawodowego doœwiadczenia. Poniewa¿ marketing (podobnie jak wiêkszoœæ wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej) sta³ siê przedmiotem nauczania w szko³ach œrednich i wy¿szych zaledwie od kilku lat, znaczna czêœæ kadry kierowniczej musia³a uzupe³niaæ kwalifikacje poprzez samokszta³cenie i ró¿ne formy dokszta³cania. Skutecznoœæ tych akcji okaza³a siê zale¿na od trzech
powi¹zanych ze sob¹ elementów: jakoœci przekazu wiedzy, wczeœniejszego przygotowania s³uchaczy (a przede wszystkim przeciêtnego poziomu wykszta³cenia)
oraz ich przekonania o rzeczywistej koniecznoœci nabywania marketingowej wiedzy. Przezwyciê¿enie tych barier okazuje siê trudniejsze w tych bran¿ach i przedsiêbiorstwach, gdzie w kierownictwie dominuj¹ in¿ynierowie, z natury rzeczy silnie zorientowani na produkt i technologiê.
Produkcyjna orientacja kadry kierowniczej jest nierzadko wrêcz narzucana
przez istniej¹cy i trudny do zmiany stan ekonomicznych zasobów. Szczególnie
opornie zmienia siê te¿ mentalnoœæ œredniej kadry kierowniczej i kierowników
produkcji, którzy nie chc¹ przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e przedsiêbiorstwo nie ¿yje
z produkcji, lecz z zaspokajania potrzeb docelowego rynku.
Wiêkszoœæ mened¿erów polskich firm deklaruj¹cych marketingow¹ orientacjê
w rzeczywistoœci tkwi w „erze sprzeda¿y”. Zjawisko to ma miejsce tak¿e w organizacjach, gdzie powo³ano specjalistyczne komórki do spraw marketingu. Istnienie takiej komórki nie znaczy oczywiœcie, ¿e firma jest zarz¹dzana zgodnie
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z marketingow¹ koncepcj¹, ale jej brak nie musi te¿ oznaczaæ, ¿e organizacja
z marketingiem nie ma nic wspólnego.
Generaln¹ cech¹ orientacji polskiego biznesu jest brak rzetelnie opracowanych
marketingowych strategii i sprowadzanie marketingu do narzêdzi aktywizacji
sprzeda¿y. Nie uwzglêdnia siê na ogó³ sprzê¿eñ zwrotnych miêdzy marketingiem
a innymi funkcjami przedsiêbiorstwa, a zw³aszcza produkcj¹ i finansami. Bardziej
szczegó³owymi objawami dominowania sprzeda¿owej orientacji s¹: s³aby rozwój
badañ marketingowych i niewielka sk³onnoœæ do wykorzystywania ich wyników,
skromne próby rozpoznawania segmentów rynkowych i ró¿nicowania produktów,
bazowanie na aktualnym popycie przy niedostatku kreowania nowych potrzeb
i in. Narastaj¹cej obawie przed konkurencj¹ nie towarzyszy jej profesjonalne badanie ani analiza reakcji konkurentów na dzia³anie w³asnej firmy. Chocia¿ wiêkszoœæ organizacji opracowuje marketingowe plany, to maj¹ one w znacznej mierze cechy planów sprzeda¿y. Wdra¿anie marketingowego zarz¹dzania jest wiêc
uto¿samiane z wdra¿aniem elementów „marketingu-mix”.
Bariera kwalifikacji i motywacji jest jeszcze silniejsza wœród pracowników
wykonawczych. Stopieñ, w jakim za³oga przedsiêbiorstwa spe³nia wymogi wynikaj¹ce z przyjêcia przez przedsiêbiorstwo marketingowej orientacji, zale¿y od
ca³ego systemu kierowania. Osi¹gniêcie zbie¿noœci miêdzy zamierzeniami kierownictwa a marketingow¹ œwiadomoœci¹ za³ogi wymaga sprawnych systemów
informacyjnych, które pozwalaj¹ zrozumieæ pracownikom kierownictwo, a kierownictwu pracowników, oraz sprawnego zarz¹dzania kwalifikacjami. Wewnêtrzny marketing ma szczególne znaczenie w firmach us³ugowych, gdzie wiêkszoœæ
za³ogi to „pracownicy linii pierwszego kontaktu”. Stopieñ wdra¿ania wewnêtrznego marketingu trudno uznaæ za zadowalaj¹cy. Jego rozwój jest wyraŸny tam,
gdzie ³atwo jest wywieraæ wp³yw na produkt i jego us³ugow¹ obudowê, ale znikomy wœród produkcyjnych pracowników przemys³u.
Wysokoœæ bariery kwalifikacyjnej jest w praktyce bardzo zró¿nicowana. Zale¿y to od bran¿y, czasu powstania organizacji, jej w³aœcicieli, kierowników, potencja³u i in. Optymizmem napawa jednak jej systematyczne zanikanie. Przyczyniaj¹
siê do tego trzy powi¹zane wzajemnie czynniki. Pierwszym z nich jest utrwalaj¹ce siê przekonanie o wa¿noœci marketingu jako warunku odniesienia rynkowego sukcesu, a wiêc i roli zwi¹zanej z nim wiedzy i umiejêtnoœci. Po drugie, do
praktyki nap³ywa narastaj¹ca liczba absolwentów modyfikowanego na wszystkich
poziomach systemu edukacji. Jest on coraz lepiej dostosowywany do potrzeb gospodarki rynkowej i standardów krajów rozwiniêtych gospodarczo. Odbiorcy
marketingowej edukacji na kursach doskonal¹cych s¹ te¿ coraz bardziej œwiadomi, czego mog¹ i powinni oczekiwaæ po oferowanym im kszta³ceniu, a wyk³adowcy, czego maj¹ uczyæ. Po trzecie, w przedsiêbiorstwach obserwuje siê skrócenie czasu oczekiwania na awans. Liczni dyrektorzy do spraw marketingu to ludzie m³odzi, którzy zawdziêczaj¹ swoje stanowiska nie wys³udze lat i innym formalnym wymogom, lecz kwalifikacjom potwierdzonym rynkowymi sukcesami.
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4. Uwarunkowa nia bra n¿owe
WyraŸne ró¿nice obserwuje siê miêdzy orientacj¹ podmiotów dzia³aj¹cych na
rynkach dóbr konsumpcyjnych i dóbr przemys³owych. Producenci œrodków produkcji nastawieni s¹ na ogó³ na produkt. Jest to w pewnej mierze zgodne z tendencjami rozwojowymi i ewolucj¹ marketingu przemys³owego w skali œwiatowej.
Produkcja i zakupy dóbr przemys³owych w relatywnie niewielkim stopniu zale¿¹
od dynamiki potrzeb, preferencji, mody i decyzji natury emocjonalnej, tak charakterystycznych dla rynków konsumpcyjnych. W zwi¹zku z tym nie wystêpuje
koniecznoœæ szybkich przewartoœciowañ strategii oraz zmian asortymentu i innych elementów marketingu-mix. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom indywidualnych konsumentów to nie tylko zaspokajanie ich oczekiwañ, lecz tak¿e kreowanie nowych pragnieñ. Praktyka corocznych i sezonowych zmian wzorów kolorystyki czy opakowañ nie oznacza jednak równoczesnych technologicznych rewolucji. Zmiany profilu i form dzia³alnoœci producentów przemys³owych wymagaj¹ nowych technologii po³¹czonych z koniecznoœci¹ intensywnego inwestowania. Prawid³owoœæ ta wyraŸnie ujawni³a siê tak¿e w Polsce. Wiele polskich
przedsiêbiorstw dysponuje aparatem wytwórczym z poprzedniej epoki, który
obecnie jest zu¿yty ekonomicznie, a nawet technicznie. Powoduje to koncentracjê
uwagi na dotychczas wytwarzanych produktach i zanikaj¹cych rynkach, kosztem
troski o przysz³e mo¿liwoœci zysku. Taka sytuacja ma miejsce zw³aszcza w przemyœle wydobywczym i przetwórczym, gdzie postsocjalistyczne molochy, znajduj¹ce siê w pozycji zbli¿onej do monopolistycznej, nie odczuwaj¹ koniecznoœci
marketingowego przeorientowania. Przy ograniczonej rynkowej œwiadomoœci dostrzegaj¹ jedynie niebezpieczeñstwo zwi¹zane z konkurencj¹ zagraniczn¹, a rzadko odbiorcê i jego potrzeby. Rynkowe ciœnienie traktuj¹ jako przejœciow¹ turbulencjê otoczenia.
Orientacji marketingowej wielkich przedsiêbiorstw pañstwowych i przedsiêbiorstw sprywatyzowanych pozornie (spó³ek pracowniczych, jednoosobowych
spó³ek Skarbu Pañstwa) przeszkadza te¿ wieloœæ sprzecznych interesów organów
w³adzy pañstwowej, dyrekcji, samorz¹du pracowniczego i silnych zwi¹zków zawodowych, które wysuwaj¹ ró¿ne socjalne i p³acowe roszczenia. Przejœcie na
orientacjê rynkow¹ oznacza bowiem zmianê perspektywy z wewnêtrznej, nastawionej na w³asne sprawy, na bardziej otwart¹, zewnêtrzn¹, a to ³¹czy siê z przesuniêciami w³adzy, zmianami struktur organizacyjnych oraz akceptacj¹ nowych
poziomów niepewnoœci w stosunku do przysz³oœci. Tymczasem zwi¹zki zawodowe preferuj¹ z natury rzeczy dzia³ania zapewniaj¹ce za³ogom doraŸne korzyœci,
staj¹c siê tym samym przeciwnikiem marketingowej reorientacji.
Z uwagi na rodzajowe zró¿nicowanie rynków, szczególnie trudne jest przedstawienie przenikania marketingu do sfery us³ug. Produkty „tercjarnego” sektora gospodarki zaspokajaj¹ krañcowo ró¿ne potrzeby, sk³adaj¹ siê z ró¿nych struktur
materialnych i niematerialnych, œwiadczone s¹ przy zastosowaniu ca³kowicie odSpis treœci/Table of Contents
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miennych „technologii” i sposobów postêpowania z klientami, a nadto czêœæ
z nich (us³ugi publiczne) mo¿e byæ poddawana komercjalizacji przy stosowaniu
licznych ograniczeñ prawnych i etycznych. Wszystko to sprawia, ¿e marketing
us³ug nie jest i nie mo¿e byæ zwyczajn¹ adaptacj¹ „ogólnego” marketingu (a œciœlej marketingu „rzeczowego”), który ujawnia wyraŸn¹ opcjê przemys³ow¹.
Najbardziej intensywne jest przenikanie marketingu w us³ugach dla biznesu,
w handlu, hotelarstwie, turystyce i gastronomii. Wszystkie te bran¿e s¹ prê¿nymi
dziedzinami gospodarki, które szybko sprywatyzowano. Ich oferty uwzglêdniaj¹
w pe³ni zró¿nicowanie popytu i adresowane s¹ do ró¿nych segmentów rynku.
Marketing toruje tu sobie drogê znacznie szybciej ni¿ w przemyœle z uwagi na
silne zwi¹zki miêdzy popytem i poda¿¹. Niskie bariery wejœcia na rynek i proste
strategie naœladownictwa sprzyjaj¹ ostrej konkurencji, czego konsekwencj¹ jest
poszukiwanie marketingowych narzêdzi rywalizacji. Wiele wiêkszych hoteli, restauracji i biur podró¿y sprawnie akcentuje ju¿ dzisiaj swoje specjalizacje i oryginalnoœæ, traktuj¹c to jako warunek formowania lojalnej klienteli. Przedsiêbiorstwa
turystyczne, które dziêki wczeœniejszym kontaktom z partnerami zagranicznymi
uzyska³y pewn¹ marketingow¹ wiedzê, potrafi³y j¹ w nowych warunkach nieŸle
wykorzystaæ. Wejœcie na polski rynek zagranicznych ³añcuchów hotelowych
i biur podró¿y stworzy³o dodatkowe bodŸce dla konkurencji opartej na marketingowych zasadach.
Warto w zwi¹zku z tym zauwa¿yæ, i¿ dzia³alnoœæ zagranicznych przedsiêbiorstw (a zw³aszcza ponadnarodowych korporacji) okaza³a siê dla polskich
przedsiêbiorstw powa¿nym ekonomicznym zagro¿eniem, spe³niaj¹c jednoczeœnie
istotn¹ rolê edukacyjn¹. Inna sprawa, i¿ ich aktywnoœæ jest dla krajowców
nie³atwa do naœladowania z uwagi na rodzime ograniczenia kapita³owe. Istnieje
jednak pogl¹d, i¿ wkraczaj¹ce na polski rynek miêdzynarodowe korporacje stosuj¹ „zubo¿one” marketingowe strategie, zbli¿one do strategii sprzeda¿owych.
Zjawisko to jest objaœniane relatywnie ³atwiejszymi warunkami dzia³ania,
a zw³aszcza mniejsz¹ konkurencj¹.
Bardzo interesuj¹cy okaza³ siê proces adaptacji marketingu w instytucjach finansowych. Jego pocz¹tki by³y bardzo trudne z uwagi na niedobre doœwiadczenia
i nawyki nabyte w okresie gospodarki socjalistycznej. Instytucje finansowe
pe³ni³y bowiem wówczas obowi¹zki pañstwowych urzêdów, z którymi klienci
utrzymywali przymusowe stosunki. Otwarciem pola dla marketingowych przemian sta³y siê reformy zmierzaj¹ce do z³amania monopolu pañstwa na finansowym pseudorynku, powo³ania wielu banków komercyjnych oraz stworzenia warunków, które sprzyja³yby powstaniu i wejœciu na rynek wielu innych organizacji
finansowych o krajowym i zagranicznym kapitale. Pojawienie siê na rynku kilkuset nowych organizacji gwa³townie zaostrzy³o konkurencjê miêdzy nimi, pozytywnie wp³ywaj¹c na jakoœæ us³ug. Naturalnym czynnikiem sprawczym rozwoju
ca³ego sektora bankowego sta³ siê sam proces urynkowienia i prywatyzacji gospodarki, który spowodowa³ lawinowy rozwój liczby klientów instytucjonalnych.
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Tempo rozwoju banków i bankowego marketingu okaza³o siê szybsze, ni¿ by to
wynika³o z doœwiadczeñ zagranicznych systemów bankowych. Jednoczeœnie marketing bankowy znajduje siê w po³owie potencjalnej drogi rozwojowej. Banki dostrzegaj¹ koniecznoœæ planowania marketingowego i budowy marketingowych
strategii. W wielu brakuje jeszcze koordynowania rozwoju poszczególnych procedur i procesów. Wolno postêpuje segmentacja nabywców. Oznacza to s³abe identyfikowanie najbardziej dochodowych segmentów rynku i wci¹¿ niedoskona³e oddzia³ywanie na ró¿ne grupy potencjalnych nabywców.
Transformacja systemowa w sektorze us³ug oznacza nie tylko zmianê form
w³asnoœci. Jej si³¹ napêdow¹, ale i hamulcem jest komercjalizacja, sprawiaj¹ca,
¿e us³ugi, które w warunkach gospodarki centralnie kierowanej by³y „dobrami
wolnymi” lub nabywanymi po cenach symbolicznych, staj¹ siê towarami. W Polsce konsumenci byli przez kilkadziesi¹t lat przyzwyczajeni do tego, ¿e pewne
us³ugi s¹ bezp³atne i nale¿y je traktowaæ jako zrozumia³e zdobycze socjalne. Znalaz³o to równie¿ odzwierciedlenie w teorii us³ug, gdzie rozró¿niano us³ugi rynkowe i pozarynkowe oraz stworzono specyficzne nazewnictwo uczestników wymiany us³ug („us³ugodawca”, czyli rozdaj¹cy us³ugi jako „dobra wolne”, i „us³ugobiorca”, który je bierze).
Zmiany tych uwarunkowañ s¹ trudne do przezwyciê¿enia z przyczyn
spo³eczno-politycznych i wymagaj¹ podjêcia reform w makroskali. Musz¹ one
obj¹æ s³u¿bê zdrowia, ubezpieczenia spo³eczne, telekomunikacjê, gospodarkê komunaln¹ i in. Dominuj¹ce w tych dziedzinach administracyjne monopole maj¹
aktualnie s³abe zwi¹zki z rynkiem. Wykazuj¹ zainteresowanie swoj¹ ekonomiczn¹
efektywnoœci¹, gdy zysk przechodzi w deficyt, i zaczynaj¹ czuæ siê tylko w pewnej mierze zagro¿one, gdy deficyt przekracza dotacje. Przeszukuj¹ wprawdzie
otoczenie celem znalezienia okolicznoœci, które mog³yby polepszyæ ich wyniki
ekonomiczne, ale trudno by³oby dopatrywaæ siê w tym choæby orientacji sprzeda¿owej.
Nie oznacza to, ¿e w omawianych obszarach nie pojawi³y siê organizacje
o orientacji marketingowej. Marna jakoœæ wiêkszoœci us³ug publicznych stworzy³a bowiem pole dla powstania sektorów gospodarki równoleg³ej w postaci
firm prywatnych, œwiadcz¹cych us³ugi medyczne, komunalne, edukacyjne i in. na
zasadach czysto komercyjnych. Ich liczebnoœæ, dynamizm i konkurencyjnoœæ pozwalaj¹ s¹dziæ, i¿ implantacja marketingu bêdzie tam bardzo szybka.
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