Ewa Baranowska-Prokop
Megamarketing a koncepcja
społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
International Journal of Management and Economics 17, 167-177

2005

Ewa Baranowska-Prokop
Instytut Marketingu Międzynarodowego

Megamarketing a koncepcja społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Definicja megamarketingu
Przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych stawiane są niejednokrotnie w sytuacji konieczności oferowania konkretnych korzyści materialnych lub
niematerialnych określonym organizacjom politycznym lub społecznym, które są w stanie uniemożliwić efektywną działalność tychże firm na danym rynku. Należą do nich
przede wszystkim poszczególne ministerstwa, związki zawodowe, partie polityczne i inne grupy nacisku. Sytuacja ta ma miejsce najczęściej w przypadku ekspansji przedsiębiorstwa na rynki strzeżone wysokimi barierami wejścia, zwane rynkami blokowanymi
(ang. blocked markets) lub chronionymi (ang. protected markets).
Strategia wejścia na rynki tego typu obejmuje zazwyczaj oprócz czterech klasycznych narzędzi marketingu-mix także dwa dodatkowe, tj. siłę nacisku politycznego (ang.
power) i kształtowanie opinii publicznej (ang. public opinion). Tę rozbudowaną koncepcję działań marketingowych Ph. Kotler nazywa megamarketingiem1, definiując ją jako:
[...] strategiczną koordynację umiejętności ekonomicznych, psychologicznych i politycznych oraz w zakresiepublic relations, mającą na celu uzyskanie poparcia niektórych
stron przy wchodzeniu i/lub działaniu na danym rynku".
Strategie wejścia na rynki chronione lub blokowane muszą uwzględniać konieczność przezwyciężania przeszkód w postaci:
- dyskryminacyjnych wymogów prawnych
- protekcjonizmu gospodarczego
- umów kartelowych
- uprzedzeń społeczno-kulturowych (np. etnocentryzmu konsumenckiego)
- niechęci do współpracy ze strony kanałów dystrybucji lub kooperantów itp.

Megamarketing a marketing klasyczny
Określenie relacji między marketingiem klasycznym a megamarketingiem wymaga
kilku ustaleń wyjściowych. Przede wszystkim należy zbadać samą naturę marketingu
i jego zakres przedmiotowy. W tej kwestii w literaturze dominują dwa podejścia:

168

Ewa Baranowska-Prokop

Tabela 1. Podstawowe różnice w koncepcji marketingowych i megamarketingowych działań na rynku
MARKETING
Cel marketingowy

Strony zaangażowane

Stosowane narzędzia
marketingowe

Formy nacisku
Ramy czasowe
Koszty realizacji
Realizatorzy

MEGAMARKETING

Zaspokojenie potrzeb klienta Uzyskanie dostępu do nowych
rynków w celu zaspokojenia
istniejącego popytu lub też
wykreowanie albo zmiana popytu
istniejącego
Konsumenci, dystrybutorzy, Wszyscy realizatorzy klasycznej
koncepcji marketingu, a ponadto
dostawcy, banki, firmy
organy prawodawcze, agendy
pośredniczące itp.
rządowe, partie polityczne, związki
zawodowe, organizacje społeczne itp.
Badania marketingowe,
Wszystkie komponenty klasycznej
strategia produktu, ceny,
koncepcji marketingowej plus
narzędzia dystrybucji
wpływ polityczny
i komunikacji rynkowej
i zintensyfikowane działania public
relations w celu kształtowania opinii
publicznej
Pozytywne, oficjalne
Pozytywne, oficjalne i nieoficjalne
Krótki, średni i długi okres
Długi okres (często kilkunastoletni
horyzont działań)
Niskie, średnie, wysokie
Bardzo wysokie
Oprócz pracowników działu
Najczęściej pracownicy
marketingu, także kadra
działu marketingu lub
kierownicza najwyższego szczebla,
outsourcing
prawnicy, rzecznicy prasowi,
lobbyści itp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ph. Kotler, Megamarketing, op.cit., s. 120.

a) wąskie, tradycyjnie utożsamiające marketing z działaniami zarządczymi o charakterze przedsiębiorczym, które nakierowane są na zyskowne zaspokojenie potrzeb docelowego klienta przedsiębiorstwa (organizacji),
b) ujęcie szerokie, traktujące marketing jako proces zarówno społeczny, jak i ekonomiczny oraz zarządczy, poprzez który następuje tworzenie i wymiana ekwiwalentnych wartości między jego uczestnikami2.
Pomimo braku jednoznacznego poglądu polskiego środowiska nauk organizacji i zarządzania wydaje się, iż: „Jedynie to drugie ujęcie interpretujące proces gospodarowania
integralnie w znaczeniu J. Kornaia umożliwia powrót marketingu do jego pierwotnych
korzeni w ekonomii oraz wyraża przeświadczenie, że jego podstaw należy poszukiwać
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w instytucjonalnej, a więc wyodrębnionej dyscyplinie nauk ekonomicznych, np. organizacji i zarządzania, a także w niektórych dyscyplinach nauk humanistycznych (psychologii, socjologii, antropologii itp.)"3.
Proponowana przez Ph. Kotlera definicja megamarketingu mieści się więc w szerokim nurcie interpretacji marketingu w polskiej dyscyplinie nauk organizacji i zarządzania4.
Analiza porównawcza głównych aspektów marketingu klasycznego i megamarketingu wskazuje na podstawowe różnice między tymi dwiema koncepcjami działań rynkowych.
Cele marketingowe. Jak wynika z analizy tabeli 1, podstawowe różnice w obu koncepcjach uwidaczniają się w procesie planowania strategicznego już na poziomie formułowania celów marketingowych.
W warunkach typowych dla klasycznego marketingu rynek dla danej kategorii produktu zazwyczaj już istnieje lub badania marketingowe wskazują na możliwość kreacji
nowego produktu zaspokajającego nowe potrzeby albo te same potrzeby w inny sposób.
Wiąże się to z koniecznością opracowania odpowiedniej strategii cenowej, systemu dystrybucji oraz programu komunikacji rynkowej.
W przypadku realizacji koncepcji megamarketingowej zarówno bardzo długi horyzont czasowy okresu planistycznego, którego dotyczą stawiane cele, jak i etapy procesu
decyzyjnego wymagają znacznie dokładniejszych przygotowań i wnikliwej analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych firmy. Realizatorzy megamarketingu muszą
uzyskać dostęp do zupełnie nowych, chronionych licznymi barierami rynków. W przypadku oferowania produktów na danym rynku nieznanych istnieje konieczność wykreowania popytu lub zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń nabywców.
Przy oferowaniu nowoczesnych technologii zachodzi także potrzeba wykreowania
popytu u tych odbiorców gospodarczych, którzy mają decydujący wpływ na funkcjonowanie całego systemu poddostawców.
Strony zaangażowane. Strony zaangażowane w realizację klasycznej koncepcji zarządzania marketingiem to pracownicy działu marketingu. Przedsięwzięcia megamarketingowe wymagają zaangażowania większej liczby specjalistów o zróżnicowanych
umiejętnościach: od przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej po prawników, specjalistów PR, kadrę inżynierską i lobbystów. Grupy zadaniowe zajmujące się planowaniem i realizacją megamarketingu są zazwyczaj stosunkowo liczne, a podstawowym
warunkiem sprawności ich działania jest doskonała koordynacja. Ponadto wymagane jest
zaangażowanie dużo większej niż w przypadku klasycznej koncepcji działań marketingowych liczby ugrupowań wywierających wpływ na rynek, tj. organów prawodawczych,
agend rządowych, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych
itp. Każde z tych ugrupowań powinno być zainteresowane możliwością uzyskania przez
daną firmę dostępu do rynku blokowanego lub przynajmniej nie utrudniać jej działań.
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Należy także podkreślić ścisły związek między realizacją koncepcji megamarketingowej a polityką gospodarczą państwa.
Stosowane narzędzia marketingowe. Oprócz klasycznych narzędzi marketingowych wchodzących w skład formuły 4P realizacja koncepcji megamarketingowej
wymaga wsparcia decydentów rządowych oraz pozyskania wpływowych osobistości
z kręgów gospodarczych, prawodawczych lub opiniotwórczych. Jednym z podstawowych zadań jest więc identyfikacja właściwych ośrodków decyzyjnych stawiających
bariery dostępu do danego rynku, podjęcie z nimi negocjacji, a w konsekwencji skłonienie do współpracy5.
Różnorodne formy nacisku politycznego, gospodarczego czy społecznego mają służyć realizacji strategii megamarketingowej typu push. Uzupełnieniem tejże strategii
są szeroko zakrojone działania typu puli w ramach stosowania public relations i kreowania wizerunku firmy6. Podstawowym jej celem jest uzyskanie społecznej akceptacji dla poczynań danej firmy stymulującej popyt na określony produkt. Ułatwia to
nie tylko sam fakt wejścia przedsiębiorstwa na określony rynek docelowy, ale również
pomaga utrzymywać dobrą pozycję konkurencyjną i pozytywny wizerunek w długim okresie. Praktyka działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych
wskazuje, iż użycie nacisku megamarketingowego bez umiejętnego stosowania public relations daje krótkotrwałe rezultaty i de facto działa na szkodę zaangażowanych stron. Wejście na dany rynek powinno być poprzedzone szczegółową analizą
uwarunkowań kulturowych i wyznawanego przez daną społeczność systemu wartości. Pozwala to firmie w dalszej jej działalności na uczestnictwo w lokalnych przedsięwzięciach gospodarczych i kulturalnych, które wzmacniają akceptację społeczną
dla jej poczynań7.
Ramy czasowe realizacji działań megamarketingowych i stopień skomplikowania procesu zakupowego. Rynkowy cykl życia większości produktów konsumpcyjnych
trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Średni lub krótki horyzont czasowy jest więc charakterystyczny dla większości przedsięwzięć klasycznego marketingu. Realizacja działań megamarketingowych uzależniona jest nie tylko od rodzaju produktu i charakteru
rynku docelowego, ale także od stopnia skomplikowania procesu zakupowego oraz ilości i jakości przeszkód ze strony różnych sił rynkowych i polityczno-społecznych. Obejmują one zazwyczaj kilku- lub kilkunastoletni horyzont czasowy.
Koszty realizacji. Specyfika działań megamarketingowych oznacza konieczność
ponoszenia kosztów współpracy z różnymi ugrupowaniami rynkowymi w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia działalności na danym rynku chronionym. W porównaniu z działaniami w ramach klasycznej koncepcji marketingu angażuje się więc
większe środki finansowe w dłuższym okresie8. Wysokie koszty wejścia rekompensowane są dość szybko przez długookresowe zyski z nowych inwestycji.
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Wybrane aspekty koncepcji społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
Koncepcja prowadzenia strategii megamarketingowej na rynkach blokowanych
wpisuje się w nurt profitowej orientacji przedsiębiorstwa nawiązującej do stanowiska
M. Friedmana9. Według zwolenników tej teorii przedsiębiorstwo powinno być kierowane tak, aby przy zachowaniu norm prawnych oraz etycznych (uczciwość, działanie
w dobrej wierze itp.) przynosiło jak największy zysk swym akcjonariuszom. Dodatkowe argumenty, które M. Friedman przytacza przeciw orientacji przedsiębiorstwa na cele
pozaekonomiczne, to:
- zakłócanie funkcjonowania mechanizmów rynkowych (które same w sobie są etyczne z utylitarnego punktu widzenia), będących gwarantem wolności jednostki i jej prawa do własności
- podważanie podstawowych kryteriów oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa i osłabianie głównego motywu działań gospodarczych, jakim jest zysk.
Jednocześnie należy podkreślić, iż zwolennicy orientacji profitowej firmy mają świadomość tego, że mechanizmy rynkowe nie zawsze są w stanie realizować i chronić cele
osób trzecich, doświadczających skutków działań gospodarczych.
Opozycyjna wobec orientacji profitowej orientacja społeczna głosi, iż celem współcześnie działających przedsiębiorstw jest nie tylko realizacja założonej stopy zysku, lecz
także wypełnianie zadań natury społecznej. Powinno ono polegać na uwzględnianiu
w działalności firmy wszystkich osób i grup z nią związanych, tzw. interesariuszy (ang.
stakeholders)10.
Wśród najnowszych trendów zarządzania przedsiębiorstwem ostatnich pięciu lat największą akceptację zyskała koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy (ang. corporate social responsibility). Większość definicji przedstawia ją jako ideę, wedle której
przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swych
działaniach handlowych oraz kontaktach ze swoimi interesariuszami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza nie tylko spełnienie oczekiwań prawnych, ale również
wychodzenie ponad to i większe inwestowanie w zasoby ludzkie, środowisko naturalne i relacje z otoczeniem.
Doświadczenie w zakresie inwestowania w środowisko, odpowiedzialne technologie i praktyki biznesowe wskazuje, że wykraczanie poza standardy prawne może uczynić firmę bardziej konkurencyjną. Otwiera to drogę do kreowania zmian oraz godzenia
rozwoju społecznego ze zwiększoną konkurencyjnością. Odpowiedzialność społeczna
jest więc filozofią prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej skierowanej na
budowanie trwałych, pozytywnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Nie może być ona jednak postrzegana jako substytut przepisów lub ustaw dotyczących
praw społecznych lub standardów środowiskowych, w tym rozwoju nowych stosownych
rozwiązań legislacyjnych. W krajach nieposiadających regulacji w tym zakresie należy
skoncentrować się na stworzeniu właściwej konstrukcji prawnej, na podstawie której
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można rozwijać społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe. Postawa ta jest obecnie
silnie propagowana przez duże ponadnarodowe przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach działalności, także przy wchodzeniu na rynki blokowane.
Głównymi narzędziami implementacji idei społecznej odpowiedzialności firmy są
kodeksy i programy etyczne. Wyznaczają one minima etyczne firm; swoista rywalizacja
skłania korporacje do podnoszenia tychże standardów na coraz wyższy poziom11.
Programy etyczne pełnią funkcję zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Funkcja wewnętrzna polega na ukazywaniu wszystkim pracownikom etycznego wymiaru
funkcjonowania biznesu oraz jasnego uświadamiania celów firmy i akceptowanego postępowania prowadzącego do osiągnięcia tych celów. Funkcja zewnętrzna tychże programów sprowadza się do podtrzymywania dobrego imienia firmy i dbałości o wzrost
wartości jej wizerunku12. Tak więc efektywne programy etyczne firm powiększają jej
wartość przez:
• kreację pozytywnego wizerunku
• redukcję przypadków wewnętrznych kradzieży, korupcji, oszustw i innych nadużyć
• zmniejszenie konfliktu interesów
• zwiększenie zaufania zarówno pracowników, jak i innych interesariuszy.
Źródła standardów etycznych firmy zdefiniowane są przez siedem powinności:
1) dostarczanie klientom wartościowych produktów,
2) zapewnienie inwestorom zasadnego zwrotu z kapitału powierzonego korporacji,
3) tworzenie nowego bogactwa,
4) tworzenie nowych miejsc pracy,
5) należyte wynagradzanie zarówno pracy, jak i talentu,
6) promowanie wynalazczości i innowacyjności,
7) angażowanie się w różnorodne przedsięwzięcia na rzecz kraju lub wspólnot lokalnych13.
Proces tworzenia efektywnych programów etycznych jest wspierany przez wiele inicjatyw międzynarodowych. Jedną z najbardziej upowszechnionych jest Global Compact
stworzona pod auspicjami ONZ oraz Zasady biznesu (ang. Principlesfor Business) zwane
także kodeksem z Caux14. Perspektywę badawczą tych zagadnień wyznacza globalizacja działalności gospodarczej. Globalne znaczenie i globalne związki coraz liczniejszych
dziedzin gospodarowania wymagają uzgodnienia określonego minimum etycznego, które wiązać będzie wspólnotę globalną i wspólnoty lokalne.
Principlesfor Business powstały w toku długotrwałych dyskusji przedstawicieli dwóch
tradycji etycznych i gospodarczych: zachodniej (europejskiej i amerykańskiej) i dalekowschodniej (głównie japońskiej). Stanowią one próbę stworzenia podstaw międzynarodowej współpracy biznesu. Opierają się na siedmiu podstawowych zasadach:
Zasada 1. The Responsibility of Business: Beyond Shareholders toward Stakeholders
określa główne cele przedsiębiorczości poza zaspakajaniem określonych potrzeb konsumentów w sposób bardziej efektywny niż konkurencja. Są nimi dostarczanie miejsc
pracy i pomnażanie bogactwa społecznego.
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Zasada 2. The Economic and Social Impact ofBusiness toward Innovation, Justice and
World Community zwraca uwagę na szczególną odpowiedzialność przedsiębiorstw działających w krajach gospodarczo i społecznie mniej zaawansowanych w rozwoju. Powinny się one przyczyniać do podniesienia nie tylko poziomu gospodarczego tych krajów,
ale też np. wzrostu poziomu edukacji, zrozumienia i respektowania praw człowieka itp.
Rozsądne wykorzystywanie surowców, działalność innowacyjna i przestrzeganie zasad
uczciwej konkurencji ma przyczyniać się do sprawiedliwszego podziału korzyści płynących z gospodarki globalnej.
Zasada 3. Business Behaviour: Beyond the Letter ofLaw toward a Spirit of Trust uznając zasadność tajemnicy handlowej, podkreśla znaczenie takich wartości jak szczerość,
otwartość, prawdomówność, respektowanie umów, czy też przejrzystość (ang. transparency) działalności gospodarczej.
Zasada 4. Respectfor Rules podkreśla, że respektowanie prawa krajowego i międzynarodowego jest wymogiem elementarnym. Przestrzega jednocześnie przed zgubnymi niekiedy skutkami wyłącznie legalistycznego podejścia do zagadnień współpracy biznesowej.
Zasada 5. Support of Multilateral Trade jest wezwaniem do rozszerzania wolności
handlu i przedsiębiorczości w ramach kontaktów wielostronnych.
Zasada 6. Respectfor the Environment nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek
dbałości o środowisko naturalne i racjonalne wykorzystywanie jego zasobów.
Zasada 7. Avoidance of Illicit Operations zobowiązuje przedsiębiorców do powstrzymywania się od praktyk korupcyjnych oraz wdawania się w interesy, które oznaczają
wspieranie terroryzmu, handlu narkotykami i zorganizowanej przestępczości.
Część trzecia kodeksu z Caux ujmuje powinności biznesu wobec różnych grup interesariuszy, tj. klientów, pracowników, właścicieli i inwestorów, dostawców, konkurentów
oraz społeczności, które mogą znaleźć się w kręgu oddziaływań przedsiębiorczej aktywności. I tak przykładowo kluczowym elementem w relacjach z klientem jest zaspokojenie jego potrzeb i dbałość o jego godność, co wynika z poszanowania kultury, z której
on się wywodzi. W odniesieniu do pracowników postuluje się wspieranie ich zawodowej edukacji, umożliwienie efektywnego rozwiązywania konfliktów i budowania ścieżki kariery. W zakresie relacji z konkurentami zaleca się uczciwe zdobywanie informacji
i powstrzymywanie się od zachowań nieetycznych, np. szpiegostwa przemysłowego.
Adresatami Principles for Business, a zwłaszcza ich trzeciej części są menedżerowie
wielkich przedsiębiorstw międzynarodowych mający największy wpływ na wypełnianie zaleceń dotyczących poszanowania integralności kultur lokalnych, działalności na
rzecz otwartości rynków handlowych i inwestycyjnych oraz promowania przejrzystości w kontaktach biznesowych15.

Podsumowanie i wnioski
Megamarketing jako koncepcja działań przedsiębiorstwa na rynkach blokowanych
trudno poddaje się jednoznacznej ocenie pod względem etycznym. Kotler, tworząc to
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pojęcie w 1986 r., zasygnalizował jedynie pojawienie się nowych trendów w sposobach
konkurencji na rynkach międzynarodowych. Działania powszechnie uznawane za negatywne, tj. wywieranie nacisku politycznego, korupcja, manipulacja nastrojami społecznymi stoją w jaskrawej sprzeczności z powszechnie obowiązującą filozofią pozytywnego
marketingu. Podstawowymi komponentami tej koncepcji są:
- określenie potrzeb, wymagań i interesów rynków docelowych
- dostarczenie zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż konkurencja
- zachowanie lub podniesienie dobrobytu konsumenta i społeczeństwa.
Istotą współczesnego marketingu jest więc dążenie do zapewnienia wspólnej korzyści wszystkim uczestnikom procesu wymiany rynkowej oraz powiększanie dobrobytu społecznego16. Tak rozumiana koncepcja pozytywnego marketingu stoi więc
w sprzeczności z efektami stosowania niektórych narzędzi strategii megamarketingowych, jak np. wywieranie nacisku politycznego, korupcja itp. Niezaprzeczalne jest
jednak istnienie licznych obszarów działalności gospodarczej, w których wykorzystuje się te strategie.
Pozytywną stroną stworzenia koncepcji megamarketingu jest wniesiony przez nią
aspekt poznawczy, tj. poszerzenie i przesunięcie środka ciężkości badań marketingowych z analizy segmentów docelowych na strukturę i strategię ugrupowań rynkowych
i pozarynkowych, które mają wpływ na warunki wejścia danej firmy na określony rynek (np. blokowany). Zgodnie z podstawową dla marketingu klasycznego zasadą segmentacji główne badania rynkowe koncentrują się na analizie potrzeb i sposobach ich
zaspokajania w segmentach docelowych. Koncepcja megamarketingowa zwraca uwagę na konieczność szerszych badań obejmujących działalność licznych podmiotów
w makrootoczeniu firmy, np. organizacji rządowych, związków zawodowych, ruchów
społecznych, grup reformatorskich itp., które mogą skutecznie blokować danemu przedsiębiorstwu dostęp do potencjalnego rynku. Jednym z podstawowych zadań rynku jest
więc w myśl tej koncepcji - identyfikacja ugrupowań tworzących bariery wejścia oraz
wypracowanie strategii zmierzających do likwidacji tychże barier17.
Innym pozytywnym aspektem wyodrębnienia koncepcji megamarketingu jest
podkreślenie znaczenia wzajemnych interakcji między wewnętrznymi i zewnętrznymi
(środowiskowymi) siłami rynkowymi. Według klasycznej koncepcji marketingu środowiskowe, zewnętrzne czynniki mają stosunkowo niewielki wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Praktycy strategii megamarketingowej podkreślają bardzo duże znaczenie
aktywności grup nacisku politycznego i gospodarczego, działalności zarówno w sferze
legislacyjnej, jak iprowadzenia negocjacji oraz public relations w celu zmiany niektórych
niekorzystnych czynników zewnętrznych.
Megamarketing jest więc urealnioną koncepcją działania na rynkach międzynarodowych (najczęściej blokowanych). Zgodnie z klasyczną koncepcją marketingu, przedsiębiorstwa powinny szukać niezaspokojonych potrzeb rynkowych, a następnie dostarczać
produkt zaspokajający w możliwie najpełniejszy sposób potrzeby docelowego segmentu nabywców. W sytuacji realnego funkcjonowania rynków międzynarodowych ist-

nieją liczne bariery blokujące do nich dostęp, uniemożliwiające konkurencję ze strony
produktów o wyższej jakości i hamujące procesy innowacyjne, a co za tym idzie także
wzrost gospodarczy.
Istnieje więc konieczność ponownego odczytania koncepcji megamarketingu w świetle teorii społecznej odpowiedzialności firmy. W warunkach globalizacji coraz częściej
wyrażane jest przekonanie, iż odpowiedzialność przedsiębiorstwa powinna być rozumiana znacznie szerzej, tak by była adekwatna do jego władzy i wpływów18. Przykładowo,
P. Drucker stwierdza, iż „[...] każda organizacja gospodarcza ponosi pełną odpowiedzialność za swój wpływ na społeczność lokalną i społeczeństwa, w których działa"19.
Megamarketing, będąc strategiczną koordynacją umiejętności ekonomicznych,
psychologicznych i politycznych w zakresie public relations, mającą na celu uzyskanie
poparcia niektórych stron przy wchodzeniu na dany rynek lub działaniu na nim, powinien w niezwykle wyraźny sposób kierować się filozofią wyrażoną w licznych dokumentach propagujących ideę społecznej odpowiedzialności firmy. Odchodzi się od
praktyk związanych z nieetycznymi sposobami wywierania wpływu na decydentów
blokujących firmie dostęp do określonych rynków. Następuje koncentracja na zadaniach związanych z budową silnego, pozytywnego wizerunku firmy realizującej cele
wszystkich interesariuszy.
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Mega-marketing and the concept
of the social responsibility of enterprise
(Summary)
The mega-marketing concept indicates the necessity for the wider studies covering
activities of numerous entities in the company macro-environment, e.g. governmental
organizations, trade unions, social movements, reformatory groups, etc. They can effectively block a given enterprise from access to the market. Thus, according to this concept,
one of the main market objectives is identification of groups creating input barriers, and
working out the strategies leading to liquidation of these barriers.
The other positive aspect of identification of the mega-marketing concept is underlining the significance of mutual interactions between internal and external (environmental)
market powers. According to the classic marketing conception, the external environmental factors have relatively small influence on the enterprise's activities. The practitioners
of the mega-marketing strategy underline a great significance of actions carried out by
political and economic lobbies, in the spheres of legislation, negotiations, and public relations, in order to change some unfavourable external factors.
Mega-marketing comprises strategic coordination of economic, psychological, and
political skills in the area of public relations. They are targeted at winning the support of some parties at the moment of entering the market or during market operation.
Therefore, mega-marketing should be governed by the philosophy assuming social responsibility of a company.

