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Wstęp
Realizacja zasad Europejskiej Unii Monetarnej (EMU) i wprowadzenie wspólnej waluty jest kwestią dyskutowaną zwykle z punktu widzenia makroekonomicznego i dotyczy analiz gospodarek krajów aspirujących do tego, by stać się
członkami EMU. Jednak sprawa ta ma także swój wymiar mikroekonomiczny,
dotyczący funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Odnosi
się to zarówno do firm z krajów członkowskich, jak i z krajów spoza tego ugrupowania. Dotyczy również polskich eksporterów działających w tym regionie.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie:
- przewidywanego wpływu wprowadzenia wspólnej waluty na uwarunkowania konkurencyjne na rynku Unii Europejskiej,
- prawdopodobnych reakcji konsumentów i nabywców instytucjonalnych na
tę nową sytuację,
- podejmowanych przez przedsiębiorstwa dostosowawczych działań marketingowych, biorących pod uwagę te zmienione uwarunkowania.
Bardzo istotne będzie uwzględnienie wprowadzenia wspólnej waluty w określaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw. Zmienią się bowiem warunki konkurowania na rynku i trzeba będzie dostosować do tego własne środki konkurencji.

Euro a warunki konkurowania na rynku
W dyskusjach w różnych krajach i w różnych kręgach społecznych, także wśród
przedsiębiorców, zwraca się uwagę na pozytywne i negatywne aspekty wprowadzenia wspólnej waluty.Wśród pozytywnych aspektów wymienia się zwykle:
- większą możliwość porównywania cen na rynkach krajów UE,
- łatwiejsze dokonywanie zakupów w różnych krajach Unii,
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- łatwiejsze realizowanie płatności,
- eliminację ryzyka kursowego,
- wyeliminowanie kosztów wymiany dewiz.
Zagrożenia, jakie przedsiębiorcy dostrzegają, to przede wszystkim:
- zwiększenie zależności od Brukseli,
- ograniczenie autonomicznych decyzji gospodarczych i większe uzależnienie od decyzji europejskiego banku centralnego,
- utrata części tożsamości wiążącej się z dysponowaniem własną walutą,
- nasilenie się konkurencji na rynku,
- początkowa dezorientacja nabywców indywidualnych i przedsiębiorstw, które będą dokonywać płatności w innej niż dotychczas walucie i konieczność adaptowania się do tych nowych warunków.
Ogólnie można stwierdzić, że:
1. Zakupy dokonywane przez nabywców instytucjonalnych będą w pełni profesjonalne i będą miały charakter globalny.
2. Cena stanie się bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na proces podejmowania decyzji kupna, a przedsiębiorstwa, które tego nie docenią w swych strategiach cenowych zostaną silniej dotknięte.
3. Szczególnie ważną rolę w realizacji strategii cenowych będzie odgrywała
sieć dystrybucji.
4. Podejmując decyzje cenowe, przedsiębiorstwa działające na rynku UE
w większym niż dotychczas stopniu będą musiały kierować się uwarunkowaniami rynkowymi, a nie czynnikami wiążącymi się z samym przedsiębiorstwem.
5. Warunki płatności będą stanowiły w pełni integralną część strategii cenowej
producentów i eksporterów, pośrednicy handlowi będą mieli znacznie mniej swobody w tym względzie.1
Przedsiębiorstwa w poszczególnych krajach członkowskich podejmują różne
działania, by się do tej nowej sytuacji właściwie przygotować. Jednak stopień
świadomości konsekwencji wprowadzenia wspólnej waluty jest zróżnicowany.
Jej wprowadzenie jest bowiem nie tylko kwestią techniczną. Może mieć wpływ
na różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.
Stan przygotowania przedsiębiorstw z krajów UE jest niewystarczający. Jak
wynika z niedawno przeprowadzonej przez European Accountants Federation
analizy, tylko 50% badanych firm zdaje sobie sprawę ze strategicznych implikacji
wprowadzenia euro.2 Konieczność uwzględnienia zmian w strategii przedsiębiorstw znalazła się na 10 miejscu wśród spraw wymagających zmian w związku
z wprowadzeniem euro. Inne badania potwierdzają tezę, że firmy koncentrują
swą uwagę przede wszystkim na kwestiach technicznych i operacyjnych.3
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Jak to zostanie przedstawione dalej, wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej będzie miało najprawdopodobniej podobne implikacje, jak wprowadzanie
zasad Jednolitego Rynku Wewnętrznego. Wprowadzenie euro będzie zapewne
wzmacniać tendencje integracyjne. Tak też należy na nie patrzeć, gdyż wyodrębnienie zakresu wpływu samego tylko wprowadzenia wspólnej waluty jest trudne.
Jak wynika z harmonogramu wprowadzania euro, przedsiębiorstwa mogły
się zdecydować na przestawienie się na euro już 1 stycznia 1999 r., ale mogą to
uczynić także później. Za wprowadzeniem euro we wcześniejszym terminie przemawiają następujące czynniki:
• realizacja współpracy z kontrahentami, którzy przestawili się już na euro;
jest to szczególnie ważne w kontaktach z ważnymi dla firmy dostawcami
i odbiorcami,
• uniknięcie kosztów wymiany walut,
• działanie na rynkach finansowych, które przestawiają się na euro już
w 1999 roku,
• poprawa wizerunku firmy,
• ułatwienie prowadzenia rachunkowości wewnątrz firmy i rozliczeń z zagranicznymi filiami,
• zwiększenie konkurencyjności firmy,
• podejmowanie przez przedsiębiorstwa przedsięwzięć wykraczających poza
2002 r.
Za przestawieniem się przedsiębiorstw na euro w późniejszym terminie przemawiają następujące czynniki i sytuacje:
• chęć ułatwienia dokonywania operacji finansowych przez nabywców
w okresie, kiedy nie ma jeszcze banknotów euro,
• dokonywanie rozliczeń finansowych, w których jest duży udział transakcji
gotówkowych,
• oczekiwanie na przestawienie się na euro instytucji działających w otoczeniu firm, także organizacji rządowych,
• chęć jednorazowego i pełnego przestawienia się od razu w 2001 r.

Euro a przewidywane reakcje konsumentów
Analizę wpływu euro na strategie marketingowe przedsiębiorstw trzeba zacząć od spojrzenia na kwestie wprowadzenia euro z punktu widzenia nabywców. Obecnie obserwuje się pewną dezorientację wśród obywateli krajów Unii
Europejskiej. Wyrażane są także różnorodne obawy. Przeprowadzone ostatnio
w Niemczech przez instytut EMNID badanie wykazało, że wielu Niemców oba-
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wia się tego, iż wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej spowoduje zwiększenie inflacji i zmniejszy siłę nabywczą ich dochodów oraz wartość ich oszczędności.
Wprowadzenie jednolitej waluty europejskiej spowoduje coś w rodzaju szoku kulturowego, ponieważ Niemcy, Belgowie, Francuzi i obywatele innych krajów od zawsze przyzwyczajeni do kalkulowania zakupów i dokonywania
wydatków w markach, frankach i innych walutach krajowych zostaną nagle zmuszeni do czynienia tego w euro. Po pewnym jednak czasie, jakim - trudno teraz
oszacować, konsumenci i nabywcy instytucjonalni przyzwyczają się do tej nowej
sytuacji i zaczną doceniać wynikające z niej korzyści. Będzie bowiem większa przejrzystość rynku, będzie możliwe porównywanie cen produktów oferowanych na
różnych rynkach w Unii Europejskiej. Łatwiej będzie dokonywać porównań cen
między poszczególnymi krajami, co powinno mieć wpływ na ich obniżanie.
Badania przeprowadzone przez znaną firmę consultingową Price Waterhouse
wskazują na istnienie różnic cen dochodzących nawet do 80% na te same produkty poszczególnych firm na różnych rynkach, czego w warunkach jednolitej
waluty z pewnością nie da się utrzymać.4

Euro a konieczność ponownego ustalenie pozycji rynkowej
i utrzymania konkurencyjności
Patrząc na tę nową sytuację z punktu widzenia przedsiębiorstw produkcyjnych, także zagranicznych eksporterów, można zauważyć, że konsekwencje pojawienia się jednolitej waluty mogą być różnorodne i będą wymagać podjęcia
działań dostosowawczych i uwzględnienia tego faktu w strategiach działania na
rynku i w konkretnych decyzjach. Trzeba będzie mianowicie dokonać weryfikacji
pozycji konkurencyjnej firm i przeanalizować, czy nie wpłynie to na zmianę udziałów w rynku.
Przedsiębiorstwa będą musiały dokonać weryfikacji swej pozycji rynkowej,
gdyż konkurencja się nasili. Zwiększenie swobody działania na całym rynku UE
i zwiększenie jego przejrzystości spowoduje zapewne silny rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw. Może to oznaczać wkraczanie nowych firm do segmentów rynkowych, w których dominującą pozycję zajmowały inne przedsiębiorstwa.
Tymi zagrożonymi mogą być także polscy eksporterzy, którzy powinni dokonać
analizy swych pozycji rynkowych, ocenić szanse i zagrożenia wynikające z tych
nowych uwarunkowań. Wydaje się, że polscy przedsiębiorcy traktują wejście Polski
do Unii Europejskiej i znalezienie się przez ich firmy w nowej sytuacji jako rzecz
bardzo jeszcze odległą.5
Działając na rynku o intensywnej konkurencji, jakim jest region Unii Europejskiej, polskie przedsiębiorstwa dosyć często stosują strategię luk rynkowych, co
umożliwia im redukowanie siły dużych konkurentów. Na skutek zwiększenia się

116

Andrzej Sznajder

przejrzystości rynku UE może pojawić się dla nich zagrożenie polegające na tym,
że dostęp do tych nisz rynkowych może być łatwiejszy i mogą tam się pojawić
konkurenci z UE lub też z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Tak więc pierwszy efekt wprowadzenia euro to zwiększenie przejrzystości
rynku, gdyż będzie możliwe porównywanie cen na całym rynku UE. To zapewne
spowoduje nasilenie się konkurencji i presję na ceny. Reakcją na to będzie dokonanie restrukturyzacji firmy i dalsze poszukiwanie możliwości obniżki kosztów.
Taka sytuacja będzie zagrożeniem szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazuje na to wyraźnie badanie przeprowadzone przez firmę zajmującą się doradztwem gospodarczym - Grand Thornton International. Analizą
objęto średnie przedsiębiorstwa we wszystkich 15 krajach Unii Europejskiej. Firmy te obawiają się wzmożonej konkurencji na rynku. Przykładowo można podać, że 55% firm niemieckich nie widziało jakichś pozytywnych efektów
wprowadzenia euro. Jednakże z drugiej strony zwracano uwagę na to, że firmy
działające w lukach rynkowych, co w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest częstym przypadkiem, nie są tak silnie narażone na tę konkurencję,
jak firmy działające w dużej skali.6 Jak więc widać, autorzy tego badania dostrzegają szanse dla mniejszych firm w tych nowych warunkach.
Na pozytywny wpływ euro na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw zwracają uwagę przedstawiciele austriackiej izby handlowej.7 Uważają
oni, że jednolita waluta będzie, jak to określono, turboprzyspieszeniem eksportu
dokonywanego przez małe i średnie firmy.
Inne badanie przeprowadziła brytyjska firma Healey and Baker, a jego wyniki
zostały opublikowane w listopadzie 1997 r.8 Rezultaty tego badania, zrealizowanego wśród 513 europejskich menedżerów, są bardzo optymistyczne. Wynika
z nich bowiem, że 75% ankietowanych jest zdania, iż wprowadzenie euro będzie
miało pozytywny wpływ na ich przedsiębiorstwa. Tylko 3% twierdziło, że wpływ
ten będzie negatywny, natomiast 21 % badanych nie widzi obecnie żadnego wpływu. Znaczna większość przedsiębiorców (70%) opowiadała się za wprowadzeniem euro w przewidywanym terminie, czyli w 1999 r. Tylko 19% badanych było
za przesunięciem terminu wprowadzenia jednolitej waluty na rok 2001. Jest to
oczywiście logiczne, większość przedsiębiorców dąży do szybkiego wprowadzenia zmiany, która ich zdaniem będzie pozytywnie wpływać na rozwój przedsiębiorstw.
Przewidywany nacisk konkurencji i presja cen w wyniku wprowadzenia euro
już dzisiaj powoduje reakcję przedsiębiorstw, zabezpieczających się przed tymi
zagrożeniami. W ostatnim czasie w Europie pojawiła się fala transakcji, polegających na łączeniu się przedsiębiorstw. Te połączenia zyskały już miano megafuzji powstał termin mega-mergers.
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Można przypuszczać, że w ramach EMU mobilność kapitału będzie większa,
niż dotychczas. Takie stwierdzenie odnosi się zarówno do kapitału w postaci inwestycji portfelowych, jak i do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Różnorodne badania wykazują bowiem, że taki kapitał jest zwykle bardziej mobilny
w ramach jednolitego obszaru walutowego, niż między krajami o różnych walutach.9
Rozwój międzynarodowych fuzji przedsiębiorstw przewidują przedstawiciele wielu firm. Oczekuje się przyspieszania tej tendencji w miarę przybliżania się
powstania pełnego rynku wewnętrznego UE. Jest to już trzecia taka fala fuzji w
Europie. Pierwsza przetoczyła się w latach 1958-70, druga rozpoczęła się w roku
1986, kiedy to powstawały plany stworzenia Unii Europejskiej. Ta trzecia fala jest
szczególnie widoczna od 1994 r. W okresie 1994-% wartość fuzji zwiększyła się ze
100 mld USD do 240 mld USD. Jest to przyrost niezwykle silny. Dodatkowymi
czynnikami sprzyjającymi tej tendencji są zanikające bariery przepływu kapitału
dawniej ograniczające takie transakcje.
Po tych ogólniejszych obserwacjach i przewidywaniach dotyczących strategii
przedsiębiorstw trzeba dokonać analizy prawdopodobnych ich zachowań odnoszących się do decyzji strategicznych w sferze marketingu, czyli dotyczących kształtowania produktów i asortymentu, ustalania cen, tworzenia i rozwoju systemów
dystrybucji oraz promocji.

Wpływ wprowadzenia euro na decyzje dotyczące produktu
i asortymentu
Wprowadzenie euro wzmocni zapewne tendencję, jaka jest widoczna w odniesieniu do tych decyzji marketingowych od czasu wejścia w życie zasad Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE. Będzie kontynuowany proces optymalizacji
asortymentu produktów. Te decyzje mają dwa wymiary - dotyczą z jednej strony
szerokości asortymentu, z drugiej zaś jego głębokości.
W warunkach nasilania się konkurencji częściej występuje sytuacja, kiedy
przedsiębiorstwa ograniczają stopień dywersyfikacji asortymentu koncentrując
się na swych kluczowych grupach produktów, czyli tam, gdzie ich przewaga konkurencyjna jest największa. Tak więc najczęściej stosowaną strategią będzie najprawdopodobniej zmniejszanie szerokości asortymentu produktów i zwiększanie
jego głębokości. Ten drugi kierunek działania oznacza bowiem lepsze dostosowywanie się do wybranych docelowych segmentów rynku i w ten sposób zwiększanie swej konkurencyjności.
Wymagane będzie zwiększenie innowacyjności technologiczno-rynkowej
i zapewnienie wysokiej jakości produktów. Więcej uwagi przedsiębiorstwa będą
musiały poświęcić wszelkim usługom.
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Konsekwencją presji konkurencyjnej będzie konieczność zwracania uwagi na
czynnik kosztów. Z tym będzie związana analiza dostawców i ewentualne zmiany w tego rodzaju powiązaniach. Może zachodzić też konieczność zmiany wielkości opakowań, by dostosować się do zmian cen produktów. W związku
z przestawianiem się przedsiębiorstw na nowe warunki obowiązywania jednej
wspólnej waluty już pojawił się popyt na związane z nim produkty - kasy, programy komputerowe, badania marketingowe i działalność konsultingową.

Decyzje cenowe przedsiębiorstw i działania w kierunku obniżki
kosztów
Wprowadzenie euro spowoduje zmniejszenie swobody i zakresu różnicowania cen na różne produkty. Zmniejszy się lub po pewnym czasie zaniknie import
równoległy i transakcje arbitrażowe. Istniejące obecnie różnice cenowe znacznie
się zmniejszą i powstanie tzw. europejski korytarz cenowy, czyli górna i dolna
granica cen, po których dany producent będzie sprzedawał te same produkty na
różnych rynkach. Pojawia się jednak problem dojścia do tego korytarza cenowegoW przypadku, gdy ceny ustabilizują się bliżej obecnych wyższych cen, sytuacja producentów będzie korzystniejsza, gdy jednak ceny będą bliżej obecnych
najniższych cen, to producenci stracą na tym więcej. Przykładowo można podać,
że szacunki dotyczące przemysłu farmaceutycznego wskazują, iż gdyby ceny
ukształtowały się bliżej najniższego poziomu, to firmy farmaceutyczne stracą na
tym ok. 100 min USD rocznie.10
Wprowadzenie euro będzie wymagało od przedsiębiorstw działających w eurolandzie ponownej kalkulacji cen i dokonania ich weryfikacji przynajmniej
z następujących przyczyn:
- zmniejszenia kosztów i ryzyka w transakcjach handlu zagranicznego - niższe koszty transakcyjne i brak kosztów zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym,
- nowych strategii cenowych konkurentów - także firmy konkurujące dokonują podobnych analiz cenowych i do nich trzeba się dostosować,
- zmienionych warunków zakupów zaopatrzenie vych - przedsiębiorstwa
będą musiały na nowo dokonać analiz tych zakupów w celu optymalizacji procesu zaopatrzenia,
- zmienionej świadomości cenowej konsumentów - euro jako nowa waluta
spowoduje w początkowym okresie pewną dezorientację wśród konsumentów
i będą się oni musieli do tych nowych warunków przyzwyczaić,
- konieczności zaokrąglania cen - przeliczanie cen na euro spowoduje konieczność zaokrąglania cen,
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- nowego ustalania cen psychologicznych, tzw. cen o nierównych końcówkach - stosowane obecnie ceny psychologiczne wyrażone w walutach poszczególnych krajów staną się po przeliczeniu na euro nieaktualne i trzeba je będzie
ponownie ukształtować, co spowoduje wzrost lub spadek cen,
- konieczności rozważenia celowości występowania zróżnicowanych cen na
te same produkty na różnych rynkach - po wprowadzeniu euro różnice te będą
w pełni widoczne.
Nasilenie się konkurencji wpłynie z pewnością na przedsiębiorstwa w ten sposób, że będą one w dalszym ciągu poszukiwały możliwości obniżania kosztów.
Będzie więc kontynuowany proces dostosowywania asortymentu do nowych
warunków konkurencji. Firmy będą się pozbywały tych grup produktów, które
są mniej konkurencyjne, koncentrując się na produktach przynoszących większe
zyski, których produkcja i marketing będą się wiązały z osiąganiem większych
korzyści skali.
Również producenci z krajów Unii Europejskiej będą poszukiwali nowych,
tańszych źródeł zaopatrzenia. Jeśli polscy dostawcy będą w stanie sprostać wymaganiom unijnych producentów i będą konkurencyjni cenowo, to pojawi się
dla nich szansa zastąpienia dotychczasowych dostawców z krajów UE. Jednak
wystąpi tu także nasilone zagrożenie, iż polskie firmy mogą być wypierane np.
przez przedsiębiorstwa z krajów byłego Związku Radzieckiego.
Wskazując na wpływ euro na warunki działania różnych firm, trzeba ukazać
ich zróżnicowanie w zależności od branży i od stopnia ich umiędzynarodowienia. Rozpoczynając od tego drugiego aspektu wypada zauważyć, że wprowadzenie euro będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa o proeksportowej orientacji. Występujące obecnie ryzyko kursowe przestanie stanowić dla
nich zagrożenie i spowoduje to zapewne istotne oszczędności. Według szacunków znanego instytutu badawczego Ifo-Institut z Monachium, firmy europejskie
zaoszczędzą z tego tytułu rocznie ok. 90 mld DEM, co jest sumą niebagatelną.
W samej tylko firmie BMW przewiduje się oszczędności z tego tytułu w wysokości 100 min DEM rocznie.11 Wprowadzenie euro umożliwi takim firmom zwiększenie pewności przy planowaniu działań. Średnie przedsiębiorstwa w mniejszym
stopniu zaangażowane w działalność eksportową nie odczują zapewne pozytywnego wpływu ograniczenia ryzyka kursowego. Siła tego oddziaływania i wrażliwość różnych branż będzie także zróżnicowana.
Wprowadzenie euro zmniejszy także koszty transakcji eksportowo-importowych wynikające z wymiany walut. W roku 1994 szacunki Komisji Europejskiej
wskazywały, że koszty te wynosiły ok. 0,3-0,4 wartości PKB krajów członkowskich. Była to więc kwota przekraczająca 25 mld ecu.12 Dokonywane są także
szacunki wpływu euro na poziom kosztów przedsiębiorstw. Z ostatnich analiz
wynika, że koszty transakcyjne mogą obniżyć się o 2,6% do 4,8% rocznie.13 Możliwość wyeliminowania tych kosztów stworzy przedsiębiorstwom szansę na ob-
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niżenie cen produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwa. Obecnie te koszty są bardziej odczuwane przez mniejsze kraje i mniejsze firmy. Waluty mniejszych krajów rzadziej są bowiem akceptowane przez partnerów handlowych i
liczba wymian dewiz jest większa. Jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, to dokonują zazwyczaj mniejszych wartościowo transakcji i z tego powodu mają mniejsze szanse uzyskania od banków obniżki prowizji z tytułu wymiany dewiz.
Z tego wynika wniosek, że wyeliminowanie tych kosztów będzie miało większe
znaczenie dla małych i średnich firm. Ten pozytywny efekt będzie oczywiście
dotyczył także polskich eksporterów. Wyeliminowanie ryzyka kursowego i zmniejszenie kosztów wymiany dewiz będzie dla nich korzystnym czynnikiem stwarzającym szanse na poprawę ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej.
Wprowadzenie euro będzie także wymagało zweryfikowania konkurencyjności
cenowej dostawców, co przy dużej przejrzystości rynku będzie łatwiejsze, niż
dzisiaj. Może także pojawić się potrzeba zmiany organizacji sieci sprzedaży. Gdy
bowiem przedsiębiorstwo rozwija swe działania w większej skali na rynkach nowych krajów, to zmiana kanałów dystrybucji może okazać się potrzebna. Ten problem pojawi się także przed polskimi eksporterami, którzy powinni dokonać
analizy swych systemów dystrybucji i ocenić ich przydatność w nowych uwarunkowaniach. Ustalenie długookresowej strategii przedsiębiorstwa będzie jednak łatwiejsze, gdyż większa będzie przejrzystość rynku i mniej czynników,
tworzących niepewność działania.

Strategie w zakresie dystrybucji
Wprowadzenie jednolitej waluty przyspieszające proces internacjonalizacji
działania przedsiębiorstw spowoduje zapewne konieczność zmian w strategiach
dystrybucji. Rozwiną się nowe formy dystrybucji, wśród nich wzrośnie z pewnością rola Internetu. W związku z tym działania przedsiębiorstw w sferze dystrybucji będą polegały na:
• przeanalizowaniu segmentów rynku dotychczas uznawanych za docelowe,
• rozwoju systemu dystrybucji na rynkach zagranicznych i wzmocnieniu go.
Ponieważ na obszarze Europejskiej Unii Walutowej (EUW) ani granice państwowe, ani granice określające obszar funkcjonowania walut nie będą stanowić
ograniczenia dla dystrybucji, to wymagane będą działa. iia dostosowawcze i optymalizacja systemów dystrybucyjnych. Systemy te staną się bardziej zorientowane na cały rynek europejski, a w mniejszym niż dotychczas stopniu na rynki
poszczególnych krajów.
Rozwój internacjonalizacji i pojawienie się nowych firm działających na obszarze EUW będzie oznaczać możliwość docierania do nowych partnerów - odbiorców, a to z kolei spowoduje konieczność tworzenia nowych systemów dystrybucji. Funkcja informacyjna pośrednich ogniw sprzedaży istotnie się zwiększy.
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Wymagane będą większe zasoby, niezbędne do właściwego kształtowania organizacji sprzedaży, co spowoduje prawdopodobnie rozwój różnego rodzaju aliansów strategicznych, ułatwiających rozwój systemów dystrybucji. Alianse takie
oprócz korzyści w rozwoju sprzedaży będą stwarzały pewne zagrożenia, z czego
trzeba będzie także zdawać sobie sprawę.
Wprowadzenie euro będzie miało wpływ na działanie firm handlowych
i poszczególnych punktów sprzedaży. Podobnie jak producenci, firmy te będą
musiały dokonać weryfikacji konkurencyjności cenowej swych dostawców i ewentualnie zrezygnować z mniej atrakcyjnych z tego punktu widzenia firm. W warunkach większej przejrzystości rynku będzie to łatwiejsze.
Jedną z tendencji na rynku UE jest też koncentracja handlu i powstawanie
tzw. eurocentral zakupu, działających na całym rynku Unii. Oznacza to duże
zwiększenie ich siły negocjacyjnej w stosunku do unijnych producentów i pozaunijnych eksporterów, oczywiście także polskich firm. Jeśli wprowadzenie euro
tę tendencję wzmocni, to będzie oznaczało zwiększenie zagrożenia dla polskich
eksporterów.
Koncentracja handlu na rynku UE przejawia się także w łączeniu się dużych
firm handlowych. Ostatnim takim przedsięwzięciem było połączenie się dwóch
dużych firm francuskich - Promodes i Carrefour.
Nasilenie się konkurencji na rynku Unii Europejskiej spowoduje wzrost konkurencji pionowej, tzn. między producentami i firmami handlowymi. Interesujące badania w tym względzie przeprowadziła znana firma konsultingowa Roland
Berger & Partner, specjalizująca się w doradztwie dotyczącym funkcjonowania
przedsiębiorstw w nowych warunkach europejskich.14 Firma ta przewiduje, że
w latach 1998-2002 pozycja firm handlowych wobec producentów będzie silniejsza i dopiero po roku 2002 najsilniejsi dostawcy zaczną wzmacniać swą pozycję w
ramach konkurencji pionowej z firmami handlowymi. Ta sytuacja dotyczy oczywiście wszystkich dostawców, zarówno producentów z krajów UE, jak i eksporterów spoza tego rynku, czyli oznacza to pewne zagrożenie dla firm polskich,
których pozycja negocjacyjna wobec unijnych odbiorców i tak nie jest najsilniejsza. Firmy handlowe będą się musiały liczyć z tym, że ich dostawcy już od stycznia 1999 r. będą chcieli się rozliczać w euro, gdy te rozliczenia będą miały charakter
bezgotówkowy. Od roku 2002 zostaną wprowadzone nowe banknoty. Wprowadzenie euro będzie się w początkowym okresie wiązało z koniecznością poniesienia dużych kosztów. Trzeba będzie przystosować lub zmienić urządzenia kasowe
do tych nowych warunków. Przykładowo w Niemczech tylko 1/7 spośród 700 tys.
kas jest przystosowana do wykonywania operacji w dwóch lub większej liczbie
walut. Będą one musiały być do takich przeliczeń przystosowane na wstępny
okres równoległego występowania walut krajowych i euro. W związku z tym
lobby handlowe w niektórych krajach starają się wywierać wpływ na swe rządy,
by ten przejściowy okres skrócić do minimum. Sprawą wprowadzenia euro zain-
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teresowały się także organizacje konsumenckie w krajach Unii Europejskiej. Będą
się one starały nie dopuścić do tego, by firmy handlowe i poszczególne punkty
sprzedaży detalicznej wykorzystywały tę okazje do podnoszenia cen.
Problemem, który już rozważają europejskie sieci handlowe, jest obrona swych
marek przed paneuropejskimi markami producentów. Już obecnie sprawę tę analizują francuskie supermarkety. Podobne analizy są prowadzone przez sieci handlowe w Portugalii i Hiszpanii.15 Zakłada się, że presja cenowa i wyrównywanie
się cen między krajami spowodują, że produkty oznakowane markami firm handlowych nie będą już tak tanie w porównaniu z produktami o markach nadawanych przez producentów. Ich konkurencyjność cenowa zapewne zmniejszy się.
Leclerc, jeden z dwóch największych francuskich hipermarketów, wprowadził
na rynek linię produktów pod swą marką marque repere, czyli marki rekomendowane. Również przed podobnym problemem stoi Carrefour.

Decyzje w zakresie promocji
Charakteryzując działania promocyjne w kontekście wprowadzania wspólnej
waluty euro wypada zacząć od promocji tej waluty przez różne agendy Unii Europejskiej. Kampania pod hasłem „Euro - waluta dla Europy" została opracowana przez Komisję Europejską we współpracy z Parlamentem Europejskim i innymi
instytucjami finansowymi. Realizowały ją również różne organizacje w poszczególnych krajach członkowskich, które wspólną walutę wprowadzają w pierwszym etapie.
Kampania była prowadzona w tradycyjnych środkach komunikowania, ale
także znalazła swój wyraz w Internecie. Na oficjalnych stronach www Unii Europejskiej, czyli pod adresem http://www.europa.eu.int, były i są podawane aktualne informacje, związane z wprowadzaniem euro oraz przedstawia się porady dla
przedsiębiorstw, dotyczące procedury wprowadzania nowej wspólnej waluty. Są
przedstawiane tzw. checklisty, czyli wykazy zagadnień, które przedsiębiorstwa
powinny opracować w procesie dostosowywania się do nowej waluty. Są także
przedstawiane doświadczenia różnych firm, które są zaawansowane w procesie
wprowadzania euro. Można się z nimi zapoznać także na stronach internetowych
wydawnictwa Euro-Info. Podobne informacje można znaleźć na stronach internetowych ministerstw gospodarki krajów członkowskich UE i izb handlowych.
Również wiele czasopism ekonomicznych w swych wydaniach internetowych
podaje różnorodne informacje na temat euro. W początkowym okresie na ich stronach www można było znaleźć tzw. eurokalkulatory, pozwalające szybko przeliczyć daną walutę na euro i odwrotnie.
Przyspieszenie internacjonalizacji działania dzięki wspólnej walucie spowoduje także zmiany w promowaniu firm i ich produktów w eurolandzie. Nasili się
paneuropejskie oddziaływanie na nabywców, przedsiębiorstwa będą poszukiwały
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środków komunikowania o dużym zasięgu. Podobnie jak w odniesieniu do dystrybucji, także w promocji zwiększy się znaczenie Internetu. Jak wiadomo, wśród
działań promocyjnych są takie formy, jak reklama, akwizycja, działania public relations, promocja uzupełniająca i sponsoring. Należy sądzić, że wprowadzenie
euro wpłynie przede wszystkim na zmiany w sferze public relations.
W swych działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa będą musiały prezentować końcowym nabywcom i pośrednim ogniwom sprzedaży swe nowe strategie europejskie i pokazywać, na czym polega ich przestawianie się na nową walutę.
W przypadku zmian cen, które najprawdopodobniej nastąpią, trzeba będzie to
wyjaśniać nabywcom.
Prawdopodobnie w celu upowszechnienia informacji o tym, że firmy przeszły
na nową walutę będą one stosowały różne formy promocji uzupełniającej, np.
różnego rodzaju konkursy i inne podobne akcje. Poza tym, jak już wspominano
wcześniej, nastąpi zmiana poziomu cen psychologicznych (o nierównych końcówkach), które mają charakter promocyjny. O tym, że we wszelkich materiałach
reklamowych, w tym katalogach, ceny będą musiały być podane w euro, nie warto się rozwodzić.

Podsumowanie
Jak widać, wprowadzenie euro jako wspólnej waluty w krajach Unii Europejskiej to nie tylko kwestia techniczna. Przedsiębiorstwa, także polscy eksporterzy,
będą musiały ten fakt uwzględnić w swych strategiach i w konkretnych decyzjach. Im wcześniej sobie to uświadomią i poczynią odpowiednie przygotowania,
tym będą miały większą szansę na zminimalizowanie wiążących się z tym dużym
przedsięwzięciem zagrożeń.
Przedsiębiorstwa będą musiały dokonać analizy nowych uwarunkowań rynkowych i zweryfikować swą pozycję konkurencyjną, przewidzieć reakcje konsumentów i nabywców instytucjonalnych w początkowym okresie po wprowadzeniu
euro i w późniejszym czasie oraz dostosować się do tych zmian pod względem
strategicznym i operacyjnym. Istotne znaczenie do utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku będzie miało podjęcie właściwych decyzji marketingowych
dotyczących oferowanych produktów i asortymentu, cen, dystrybucji i promocji.
Podsumowując bezpośredni wpływ wprowadzenia euro na funkcjonowanie
przedsiębiorstw z krajów spoza eurolandu, trzeba stwierdzić, że może się on przejawić w:
- osiąganiu przez konkurentów z obszaru EMU większej konkurencyjności
dzięki niższym kosztom w wyniku likwidacji kosztów przeliczania walut i zniknięciu ryzyka kursowego,
- konieczności przeanalizowania pozycji rynkowej i konkurencyjności w nowych uwarunkowaniach,
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- możliwości zwiększenia zakresu działania w skali paneuropejskiej,
- potrzebie rozważenia odpowiedniości oferowanego asortymentu produktów,
- rozliczaniu się z odbiorcami i innymi partnerami rynkowymi w euro,
- pozytywnych dla wizerunku firmy efektach oferowania produktów w cenach wyrażonych w euro,
- potrzebie ustalenia na nowo cen psychologicznych
- modyfikacji powiązań z partnerami handlowymi,
- potrzebie stosowania zmienionych form promocji i nowoczesnych mediów.
Tak więc i polskie przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, kiedy Polska znajdzie
się w Unii Europejskiej, powinny analizować zmieniającą się sytuację na rynku
UE, szczególnie w branżach ich działalności, i przygotowywać się do tego, by
wykorzystać pojawiające się szanse i zapobiec zagrożeniom, które powstaną wraz
z wprowadzeniem nowej wspólnej waluty europejskiej.
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THE EURO AND MARKETING WITHIN AN ENTERPRISE
(Summary)

Implementation of the principles of the European Monetary Union and the
introduction of a common currency are questions that are usually discussed from
a macroeconomic perspective against a background of analysis of the economies
of countries aspiring to become EMU members. However these questions have
their microeconomic dimension relating to the functioning of enterprises on the
European Union market. This applies equally to firms in member countries and
those from non-member countries. It also applies to Polish exporters operating in
this region.
The aim of this paper is to present:
- the anticipated effect on the competitive environment of the European
Union market of introducing a common currency;
- the probable reactions of consumers and institutional purchasers to this
new situation;
- the adaptational marketing activities undertaken by enterprises in view of
this changed environment.
It will be very important to take account of the introduction of a common currency in the formulation of marketing strategies by enterprises. The conditions
for competing on the market will be changed, and the enterprises will have to rely
on their own capacity to compete to adapt to this.

