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Pracujcie etycznie – z prof. Philipem Kotlerem rozmawia Marek Skala
Jak przyjal Pan decyzje Senatu Akademii Ekonomicznej w Krakowie o nadaniu Panu tytulu
doktora honoris causa?
Bylo mi niezmiernie przyjemnie otrzymac taki dowód uznania od tak wybitnej instytucji naukowej.
Ciesze sie na ceremonie wreczenia dyplomu, tym bardziej, ze wizyta laczy sie z mozliwoscia
rozkoszowania sie Krakowem, jego zabytkami i atmosfera.
Z wlasnego doswiadczenia wiem, ze w wielu krajach jest Pan nazywany guru marketingu. Jak
traktuje Pan taka forme uznania?
W ogrodzie marketingu trudze sie juz od 38 lat. Ciesze sie, gdy zasiane przeze mnie ziarno rozwija
sie w dojrzala i zorientowana na spoleczenstwo wizje marketingu. Niezmiernie wazne jest dla mnie
przekazanie przeslania, ze dzialania marketingowe powinny sluzyc interesom ludzi i podnosic ich
stope zyciowa. Jesli natomiast inni przypisuja status „guru”, to przyjme to wlasnie jako potwierdzenie
slusznosci mojego przeslania.
Jakie zjawisko jest dla Pana najwiekszym zaskoczeniem w przemianach ekonomicznych w
Europie centralnej?
Z tego co obserwuje, przemiany maja charakter naturalny. Ludzie dostrzegaja liczne potrzeby i
potrafia stworzyc wizje rozwiazan. Dobrze opracowane przedsiewziecia uzyskuja wsparcie
kapitalowe. Tworzy sie wiele nowych przedsiebiorstw i miejsc pracy, a ci którzy podejmuja ryzyko
generuja zyski. Przyznam jednak, ze skala tej erupcji przedsiebiorczej energii sprawia duze
wrazenie.
Polska miala swoje „5 minut” w czasach Solidarnosci, przed blisko 20 laty. Jaki jest obecnie
wizerunek naszego kraju w oczach profesora amerykanskiego uniwersytetu? Jak dzis
powinnismy Pana zdaniem budowac wizerunek Polski w swiecie?
Jesli chodzi o znajomosc Polski, jestem bardzo nietypowym profesorem amerykanskim, bo
mieszkam w Chicago. Jest to drugie na swiecie miasto pod wzgledem liczby mieszkanców
narodowosci polskiej. Znam wiec wielu Polaków. Ciezko pracuja i wykazuja chec tworzenia
lepszych warunków zycia dla swych rodzin. Znam kilku polskich intelektualistów, którzy prezentuja
bardzo stymulujace obserwacje i poglady filozoficzne o znacznej glebi. Wszyscy moi znajomi sa pod
wrazeniem postepu Polski od czasów Solidarnosci, który to postep czyni ten kraj gwiazda Europy
Srodkowej.
Jesli zas chodzi o komentarz dotyczacy optymalnej strategii ekonomicznej dla Polski oraz wyboru jej
wizerunku, to wymagaloby to obszerniejszej analizy. Ogólne zagadnienia zwiazane z budowaniem
dobrobytu calego kraju omawiam w mojej ostatniej ksiazce „The Marketing of Nations”.
Jakie aspekty marketingu w Polsce moga Pana zainteresowac?

Chcialbym przestudiowac formy, jakie marketing przybiera w Polsce. Marketing to temat bardzo
kontekstualny. Dobrzy fachowcy od marketingu musza zawsze byc swiadomi swej oferty i umiec ja
przystosowac do kontekstu, w którym dzialaja. Na ten kontekst skladaja sie elementy kulturowe,
gospodarcze i polityczne. Rozwiazania marketingowe nie zawsze tworza idealny wizerunek, ale ich
skutecznosc zawsze jest okreslana przez realia rynku. Przykladowo, czesto opisywane najwieksze w
Europie targowiska na wolnym powietrzu byly prawdopodobnie forma idealnej adaptacji rynku do
aktualnego stadium rozwoju w Polsce.
Jakie sa Pana plany zwiazane z wizyta w Polsce?
Spedze kilka dni w Krakowie i kilka w Warszawie, gdzie poprowadze jednodniowe seminarium pt.
„Jak odnosic zwyciestwo poprzez marketing zorientowany na wartosc”. Chcialbym tez wyrobic
sobie jakas przemyslana opinie o realiach polskich, ale w kilka dni nie bedzie to mozliwe. Mam wiec
nadzieje, ze przyjade tu kiedys na dluzej.

Marketing to w Polsce stosunkowo nowa filozofia rynkowa, a jak Pan sam mówil marketing
jest bardzo kontekstowy. Rozwiazania z poczatków koncepcji marketingowej w USA nie
bardzo przystaja do naszych dzisiejszych realiów, a z kolei dzisiejsze strategie marketingowe
powstaja w innych niz polskie realiach. Jak Pana zdaniem szybciej zblizyc nasza praktyke
marketingowa do swiatowych standardów?

Na wczesnym etapie rozwoju kazdej gospodarki pojawia sie wiele róznych praktyk gospodarczych.
W USA mielismy naszych Rockefellerów, Mellonów i Morganów, którzy wchlaniali mniejsze
podmioty tworzac potezne konglomeraty. Choc mieli zbyt duzo wladzy, przyspieszali jednak rozwój
gospodarczy. Z czasem duze korporacje staja sie dobrymi „obywatelami”. Odnosze wrazenie, ze
taka gospodarka, której potrzeba szybkiego rozwoju, powinna ulatwic inwestowanie korporacjom
miedzynarodowym o zasiegu globalnym. Firmy te wnosza najlepsze talenty oraz umiejetnosci na
rzecz nowego kraju i spoleczenstwa. Ponadto zazwyczaj w swej dzialalnosci kieruja sie wysokim
standardem etycznym. Daja przyklad firmom lokalnym, jak wlasciwie prowadzic dzialalnosc
gospodarcza.
Nie zawsze jest to przyklad dobry. Agresywna reklama, naturalna w krajach zachodnich,
niesie wiele negatywnych skutków dla spoleczenstwa nieprzygotowanego. Firmy tytoniowe
kieruja promocje niemal do dzieci dodajac do papierosów tatuaze lub rozdajac je na
koncertach. Próby ograniczenia takich dzialan sa natychmiast okrzykniete jako atak na wolny
rynek. Jak widzi pan to w kontekscie wlasnych koncepcji firm spolecznie odpowiedzialnych?

Powiedzialem wyraznie - zazwyczaj, ale nie zawsze. Sa przeciez korporacje sa róznej masci i
autoramentu. Przemysl tytoniowy to wstydliwy temat, zwazywszy na fakt, ze akcja marketingowa
obejmuje brzydki, niezdrowy nawyk. W USA zdolalismy w koncu ukrócic to zachowanie. W Polsce
byc moze zostanie przyjeta ustawa zabraniajaca reklamy papierosów. Poszczególne kraje musza
posuwac sie od przypadku do przypadku, aby ograniczac te praktyki gospodarcze, które nie sa w

najlepszym interesie publicznym. Mamy podobny problem próbujac kontrolowac lobby broni palnej.
Naszym zadaniem jest kreowanie dobrych firm na bohaterów i eksponowanie niecnych praktyk
zlych przedsiebiorstw. Jestem przekonany, ze jesli popatrzymy uwaznie wokól nas, znajdziemy wiele
korporacji, które obok dzialalnosci komercyjnej, prowadza szeroka dzialalnosc prospoleczna. Ucza,
pokazuja standardy, zmieniaja styl pracy i zycia swoich pracowników i ich rodzin, jednocza Polske z
gospodarka swiatowa. To mialem na mysli mówiac o dobrych przykladach, to wlasnie jest element
mojej wizji firm spolecznie odpowiedzialnych na miare XXI wieku.

W USA rozwój koncepcji marketingowych odbywal sie pod wplywem zmiany warunków
otoczenia i dazenia firm do lepszego dopasowywania sie do tych zmian. W Polsce wolny rynek,
marketing, agresywna promocja i reklama, dla wielu ludzi oznacza zmiany w zyciu osobistym,
w tym takze na gorsze. Czy nie widzi Pan w tym zagrozenia dla wolnego rynku?

Pojawienie sie wolnego rynku zmienia relacje spoleczne i uklad sil. Jednym grupom sie powiedzie,
inne poniosa straty. W krótkiej perspektywie wyglada to jak gra, w której suma punktów daje zero:
sa zwyciezcy i przegrani. Nie zawsze przegrani sa winni, czesto wina lezy w bledach strategicznych
poprzedniego systemu. Stad napiecia w relacjach spolecznych. Jednak w dluzszej perspektywie
wolny rynek tworzy warunki gry o dodatniej sumie punktów, poniewaz aktywizuje o wiele wiecej
energii, a wzrost gospodarczy staje sie wyraznie widoczny. Walke o kawalki malego tortu (innymi
slowy o to, jak podzielic biede), zastepuje walka o podzial duzego tortu - bogactwa. Ludzie
zaczynaja dostrzegac, ze dzialania zgodne z regulami rynku, takie jak aktywnosc i przedsiebiorczosc
przynosza efekty, a napiecia w sposób naturalny maleja. Nie znikaja, bo wolny rynek jest zawsze
gra sil, ale daleko bardziej stanowia sile sprawcza niz sa zagrozeniem.
Polacy nie sa zbyt ufni, jesli chodzi o wspólczesne narzedzia rynku finansowego. Nawet konta
bankowe i karty kredytowe budza nieufnosc. Czy nie widzi Pan w tym zagrozenia dla
szybkiego rozwoju wolnego rynku?
W Ameryce nadal sa niewielkie grupy ludzi, którzy wola chowac pieniadze pod materac zamiast
zdeponowac je w banku. Wielu Amerykanów nadal nie korzysta z bankomatów. Jednak rynek uslug
finansowych jest takze zarzadzany marketingowo i kazdy instrument finansowy wymaga wlasnego
planu marketingowego. Normalna procedura polega na tym, ze najpierw nalezy zidentyfikowac
najbardziej potencjalnych odbiorców danego instrumentu finansowego i sprzedac im korzysci
plynace z jego stosowania. Jesli zachodzi taka potrzeba, trzeba przekonywac, dawac gwarancje: np.
Federal Deposit Insurance Corporation ubezpiecza pieniadze zdeponowane w naszych bankach, do
pewnej sumy. Mozna miec nadzieje, ze mlodziez w szkolach bedzie uczyc sie o bankach i
instrumentach finansowych i w koncu stanie sie awangarda nowoczesnego sytemu finansowego.

Czy dostrzega Pan jakies mozliwosci szybszego rozwoju rynku kapitalowego, aby stal sie on
motorem zmian innych dziedzin gospodarki?
Instrumenty marketingowe, takie jak badania rynkowe, personel handlowy, reklama, promocja
sprzedazy, mailing i inne - wszystkie maja zastosowanie na rynkach kapitalowych. To wlasnie strateg

marketingowy odpowiedzialny jest za okreslenie najskuteczniejszego i jednoczesnie najmniej
kosztownego „miksu” instrumentów dla danego zagadnienia z zakresu marketingu kapitalowego. Tak
wiec nie da sie sztucznie stworzyc produktów niepotrzebnych rynkowi, majac perspektywe
zastosowania ich w przyszlosci. Jesli strateg marketingowy uzna, ze istnieje miejsce na rynku, to
stworzy produkt, lub przystosuje juz gdzies istniejace rozwiazanie. Ale nie wczesniej, nie na wyrost.
Jakie doswiadczenia z innych rynków kapitalowych moga byc Pana zdaniem przydatne w dzis
w Polsce?
Nie moge komentowac, poniewaz problem nie zostal on jeszcze wystarczajaco zbadany.
Marketingowy sposób widzenia rynku zaczyna sie od rozpoznania potrzeb, od badan. Wtedy
pojawia sie dopiero mozliwosc formulowania opinii.

Akcje i obligacje staly juz stalym elementem polskiej rzeczywistosci gospodarczej. Juz jednak
fundusze inwestycyjne czy emerytalne sa instrumentami trudnymi do zrozumienia i
zaakceptowania przez szerszy krag spoleczenstwa.

Sadze, ze instrumenty te poczatkowo beda najatrakcyjniejsze dla osób o przyzwoitych dochodach i
oszczednosciach, które stanowic beda awangarde filozofii inwestowania w mozliwosc
samodzielnego utrzymywania sie. Nie byloby latwe szerokie „sprzedawanie” tej idei przez kampanie
marketingu spolecznego na obecnym etapie rozwoju Polski. Na dzis, w poczatkach funkcjonowania
instrumentów finansowych,
sprawa zasadnicza jest dopilnowanie, aby rynki kapitalowe
funkcjonowaly stabilnie i unikaly ekscesów oraz skandali. To najlepszy sposób na budowanie
zaufania, to powoli, ale systematycznie poszerza krag osób zainteresowanych.
W wielu zawodach, w tym prawie w calosci na rynku kapitalowym, wszyscy pracujacy sa „nowi”.
Nie ma maklera, doradcy, czy analityka z 10 letnim doswiadczeniem, który móglby byc mentorem
dla mlodych pracowników. Co jest Pana zdaniem najwazniejsze dla takich swiezych dla
spoleczenstw zawodów?
Moim zdaniem praca w pewnych standardach etycznych. Sprawnosc zawodowa i umiejetnosci
merytoryczne zwiekszaja sie z kazdym wykonanym zadaniem i kazdym dniem. Standardy etyczne sa
stale. Dlatego kazdej z tych grup - maklerom, analitykom, doradcom finansowym i pracownikom
banków - doradzilbym nawiazanie kontaktu z odpowiadajacym im stowarzyszeniem zawodowym w
USA lub Europie Zachodniej i uzyskanie od nich kodeksów etyki zawodowej. Kodeksy te powinny
posluzyc za podstawe do wypracowania odpowiedniego kodeksu dla kazdej grupy w Polsce. Te z
kolei powinny zawierac mechanizm kar za praktyki niezgodne z przyjetymi. Widzielismy, co dzialo
sie w Albanii, kiedy „piramidy” wymknely sie spod kontroli. W kazdym spoleczenstwie znajda sie
bezczelni spekulanci, zdolni swoim postepowaniem rzucic cien na dobre imie kazdej praktyki
finansowej. I zawsze beda latwowierni klienci, chetni do udzialu w „przedsiewzieciach szybkiego
zysku” - w ostatecznosci to oni zostaja pokrzywdzeni. Problemu tego nigdy nie uda sie
wyeliminowac, jest wszechobecny; musimy jednak podejmowac wysilki, aby ksztaltowac wiedze
ekonomiczna w spoleczenstwie, tak by potrafilo madrze wydawac pieniadze, inwestowac i
oszczedzac.

