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Zarz¹dzanie to¿samoœci¹ przedsiêbiorstwa
o charakterze globalnym
Zarz¹dzanie to¿samoœci¹ przedsiêbiorstwa globalnego to wymagaj¹ce wyzwanie. Przedsiêbiorstwo powinno mieæ sprecyzowan¹ strategiê zarz¹dzania swoimi atrybutami w celu osi¹gniêcia
spójnego i po¿¹danego wizerunku na zró¿nicowanym rynku globalnym. Dziêki porównaniu
strategii dzia³ania w tym zakresie przedsiêbiorstw wielonarodowych ustalono, ¿e wybieraj¹ one
jedn¹ z trzech zidentyfikowanych strategii wyra¿ania swojej to¿samoœci: identyfikacjê monolityczn¹, identyfikacjê grupow¹ lub identyfikacjê markow¹. Identyfikacja monolityczna to strategia polegaj¹ca na powtarzalnym wykorzystywaniu atrybutów przedsiêbiorstwa we wszystkich
dostêpnych mu fizycznych lokalizacjach. Identyfikacja grupowa polega na bardziej elastycznym
wykorzystaniu atrybutów firmy przez firmy wspó³pracuj¹ce w procesie strategicznej kooperacji
w wielu ró¿nych lokalizacjach. Identyfikacja markowa to strategia skupiaj¹ca uwagê rynku na
produktach lub us³ugach przedsiêbiorstwa, co pozwala na jeszcze wiêksz¹ elastycznoœæ w rozumieniu dostosowania do warunków lokalnych. Wymienione strategie charakteryzuj¹ siê okreœlonymi wymaganiami wdro¿enia, wp³ywaj¹cymi na ich efektywnoœæ. Ponadto zale¿¹ one od celów
strategicznych okreœlonego przedsiêbiorstwa globalnego.

Identity management in global enterprises
Managing of an identity of a businesses enterprise in the global economy is a challenging task. It is
important to have a general strategy to manage all attributes of a company in a way which allows
a globally diverted potential customers to receive a certain and desired company image. By
a comparison of strategies adopted by a multinational companies it is found that they tend to
choose one of three identified ways to express their identity: monolith identity, group identity or
brand identity. Monolith identity is a strategy based on one set of attributes repeated in all possible physical locations available to the global company. The group identity is a flexible usage of the
company attributes by the businesses joined to establish a strategic cooperation in a very different
location. Brand identity is a strategy which focuses attention of the market on products or services
of a company, which allows greater flexibility in term of a local adjustment. The above mentioned
strategies are characterized by various requirements to prove their efficiency. They also depend
on the strategic goals of the certain global business enterprise.
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Wprowadzenie
Zarz¹dzanie wizerunkiem przedsiêbiorstwa jest problemem zarówno z³o¿onym, jak i kluczowym na obecnym bardzo zaawansowanym etapie konkurencji
o charakterze globalnym. Internacjonalny charakter wielu przedsiêbiorstw jest
prawdziwym wyzwaniem dla ich to¿samoœci. Celem artyku³u jest przedstawienie
zidentyfikowanych strategii wyra¿ania to¿samoœci przedsiêbiorstw. Podmioty
globalnej gospodarki rynkowej przekraczaj¹ce granice w swojej normalnej
dzia³alnoœci lub dzia³aj¹ce w trakcie ekspansji geograficznej musz¹ zmierzyæ siê
z wyzwaniami dotycz¹cymi porozumienia siê wewn¹trz przedsiêbiorstwa na etapie dzia³añ produkcyjnych i logistycznych oraz na etapie budowy zrozumia³ego
wizerunku przedsiêbiorstwa dla szeroko pojêtego otoczenia. Ró¿nice, które
dziel¹ narodowoœci, kultury i kontynenty s¹ zarówno elementem korzystnym
i niekorzystnym. Korzystnym ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ form wspó³dzia³ania
i postrzegania œwiata, który takiej ró¿norodnoœci potrzebuje do rozwoju. Z drugiej jednak strony s¹ przeszkod¹ dla firm chc¹cych wykorzystywaæ swój aktualny
wizerunek wypracowany czêsto drog¹ ewolucji na lokalnym rynku do podbijania
nowych terytoriów o odmiennych uwarunkowaniach kulturowych.

1. System to¿samoœci przedsiêbiorstwa
To¿samoœæ firmy (Identity) to zespó³ cech, odró¿niaj¹cy w istotny sposób firmê
od innych, a zw³aszcza bliskich jej konkurentów. Tworzy go zespó³ atrybutów
i wartoœci umo¿liwiaj¹cych firmie przedstawienie siê w szczególnie wyrazisty
sposób [Altkorn, 1999, s. 9]. Identyfikacja przedsiêbiorstwa oraz jego wyrobów czy
te¿ us³ug jest szczególnie istotna na obecnym globalnym rynku, na którym funkcjonuj¹ podmioty miêdzynarodowe konkuruj¹ce z firmami lokalnymi. Procesy
globalizacji wp³ywaj¹ na zachowania strategiczne firm dotycz¹ce zarz¹dzania ich
wizerunkiem. Podstawowy problem wynikaj¹cy z operowania na rynku globalnym jest zwi¹zany z zarz¹dzaniem to¿samoœci¹ przedsiêbiorstwa. Funkcjonowanie na rynku globalnym zwiêksza tak¿e ryzyko dotycz¹ce ró¿nego postrzegania
przedsiêbiorstwa. Potencjalni jego klienci s¹ rozproszeni geograficznie na wielu
obszarach dzia³alnoœci globalnej firmy. W inny sposób, zale¿ny od t³a socjologiczno-kulturowego, oceniaj¹ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa, jego motywy oraz produkty i us³ugi. Mo¿e przynieœæ to okreœlone konsekwencje dla strategicznej
ekspansji firmy na wiele rynków lokalnych. Ocena przedsiêbiorstwa wp³ywa na
mo¿liwoœci identyfikacji z jego celami i z nim samym. Dla wielu klientów zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych, stanowi to okazjê, by krytycznie postrze-
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gaæ pojawienie siê nowego, posiadaj¹cego czêsto globalne zaplecze podmiotu. Na
ocenê tak¹ wp³ywa wiele cech opisuj¹cych dany podmiot. Miêdzy innymi bêd¹ to
atrybuty wizualne przedsiêbiorstwa oraz samo jego dzia³anie. Ocena taka najczêœciej sprowadza siê do cech przedsiêbiorstwa, które s¹ w zasiêgu podmiotów rynku. Opinia publiczna czêsto nie mo¿e siêgaæ do istotnych danych zwi¹zanych
z dalekosiê¿nymi planami firmy. To od przedsiêbiorstwa zale¿y, jak wyrazi swoj¹
to¿samoœæ i jak przedstawi swoj¹ strategiê dzia³ania na danym rynku lokalnym.
Deklaracje przedsiêbiorstw s¹ szczególnie istotne w takich miejscach globalnego
rynku, w których na skutek du¿ych ró¿nic zamo¿noœci spo³eczeñstwa powstaje
ryzyko obawy o dobra naturalne danego rejonu oraz wykorzystywanie przewagi
potencja³u gospodarczego w domniemanym celu dominacji nad lokalnymi podmiotami.
Wyp³ywaj¹ce ze wspomnianych ró¿nic odmienne sposoby percepcji charakterystycznych dla przedsiêbiorstwa atrybutów to¿samoœci mog¹ znacz¹co zawa¿yæ na postrzeganiu ca³ego przedsiêbiorstwa, a w konsekwencji na wyniki jego
dzia³alnoœci w danym regionie. Sama budowa spójnego wizerunku przedsiêbiorstwa zak³ada uzyskanie swoistych korzyœci skali zwi¹zanych z prezentowaniem
jednolitego wzorca to¿samoœci przedsiêbiorstwa na arenie globalnej. Takie korzyœci bior¹ siê z powielania to¿samoœci firmy w ka¿dym fizycznym przejawie funkcjonowania przedsiêbiorstwa. W efekcie powstaje obraz przedsiêbiorstwa globalnego, monolitycznego, o znacz¹cych mo¿liwoœciach i wielorakim wspieraj¹cym
siê synergicznie potencjale. Z jednej strony powstaje mo¿liwoœæ do wypracowania uniwersalnego wizerunku dla wielu miejsc funkcjonowania firmy, z drugiej
zaœ taka unifikacja z natury rzeczy wymaga kompromisu zwi¹zanego w³aœnie
z odmiennym postrzeganiem okreœlonych atrybutów firmy w zale¿noœci od miejsca jej dzia³ania.
Firma mo¿e w koñcu wybraæ inn¹ bardziej elastyczn¹ formê budowy swojej
obecnoœci na arenie rynku, tworz¹c odmienne osobowoœci dopasowane do wymagañ lokalnych rynków bêd¹ce jednoczeœnie zale¿ne od centrali finansowo
i organizacyjnie. Takie skrajne podejœcie do zaznaczenia to¿samoœci firmy mo¿e
pochodziæ w³aœnie z wyj¹tkowych mo¿liwoœci dopasowania siê do strategicznych
wymagañ nowego dla danej firmy rynku.
Proces dochodzenia do systemu to¿samoœci przedsiêbiorstwa rozpoczyna siê
od formu³owania misji przedsiêbiorstwa (rys. 1). Ta, bêd¹c kamieniem wêgielnym
to¿samoœci przedsiêbiorstwa stanowi podstawê dalszych dzia³añ oraz rozpoznawaln¹ i wyró¿niaj¹c¹ na tle dzia³añ innych podmiotów ¿ycia gospodarczego cechê.
Warunki konkurencji globalnej wymagaj¹ od przedsiêbiorstw analizy swojego
funkcjonowania uwzglêdniaj¹cej perspektywê rynku. Dlatego tworzona wartoœæ
dla klienta staje siê istotnym wyró¿nikiem dzia³añ firmy na rynku. Jednoczeœnie
to ta wartoœæ jest bli¿sza potencjalnemu klientowi ani¿eli czêsto abstrakcyjna idea
lub myœl kryj¹ca siê za misj¹ przedsiêbiorstwa, dodatkowo ukryta w dokumen-
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tach firmy i znana budowniczym jej strategii. Aby oferta rynkowa mog³a wzbudziæ zainteresowanie konsumenta musi byæ wyraŸnie wyró¿niona spoœród
innych istniej¹cych na rynku.
Przekaz, jaki tworzy przedsiêbiorstwo musi byæ odpowiednio skonstruowany
i zawieraæ elementy, które akceptuj¹ konsumenci [Rudnicki, 2012, s. 180]. To sposób dzia³ania przedsiêbiorstwa na rynku jest w³aœnie wyrazicielem jego misji poprzez kreacjê okreœlonej wartoœci dla klienta. W ten sposób, buduj¹c charakter
swojej obecnoœci na rynku, przedsiêbiorstwa dowodz¹ wartoœci swych czêsto ambitnych zamierzeñ formu³owanych w misji.

Misja przedsiêbiorstwa

Wartoœæ dla klienta

To¿amoœæ przedsiêbiorstwa

System to¿samoœci wizualnej
Rys. 1. Od misji do systemu to¿samoœci przedsiêbiorstwa
ród³o: [Bentyn, 2011, s. 30].

Ponadto to te realne przejawy fizycznej obecnoœci firmy w przestrzeni rynku
tworz¹ odczuwaln¹ z punktu widzenia klienta to¿samoœæ przedsiêbiorstwa. Marka przedsiêbiorstwa jest przedstawieniem osobowoœci firmy – spójnej i zakorzenionej w zestawie podstawowych wartoœci [Meed, Andrews, 2011, s. 502]. Od tego
momentu firmê dzieli ju¿ tylko krok od uregulowania i usystematyzowania swoich sposobów dzia³ania w taki sposób, aby uzyskiwaæ powtarzalnoœæ i trwa³oœæ
oddzia³ywania swojego wizerunku. Dziêki tym czynnoœciom pojawia siê system
to¿samoœci, który odpowiada na podstawowe pytania dotycz¹ce to¿samoœci firmy oraz sugeruje przygotowane rozwi¹zania u³atwiaj¹ce wyra¿enie go w sposób
wizualny we wszelkich przejawach dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.
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2. Funkcja wewnêtrzna i zewnêtrzna systemu to¿samoœci
Zintegrowany marketing firmy polegaj¹cy na skupieniu wszystkich
wysi³ków przedsiêbiorstwa, a szczególnie tych o charakterze komunikacyjnym
wokó³ wartoœci tworzonej przez przedsiêbiorstwo, wspiera dzia³ania podmiotu
o sprecyzowanej to¿samoœci czytelnej i zrozumia³ej dla potencjalnych klientów
[Dobiega³a-Korona, 2008, s. 339].
Dzia³aj¹cy system to¿samoœci charakteryzuje siê wp³ywem na otoczenie wewnêtrzne i zewnêtrzne przedsiêbiorstwa. Wp³ywa na kapita³ intelektualny przedsiêbiorstwa zarówno w strukturze wewnêtrznej w przypadku organizacji nieformalnych, systemów wewnêtrznych i kultury organizacji, jak i zewnêtrznej –
poprzez relacje z odbiorcami i dostawcami oraz reputacjê przedsiêbiorstwa
[Romanowska, 2011, s. 169]. W zwi¹zku z wag¹ i mo¿liwoœciami kryj¹cymi siê za
takim oddzia³ywaniem mo¿na powiedzieæ, ¿e system ten posiada funkcjê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹.
Wewnêtrzna funkcja systemu to¿samoœci polega na korzystnym oddzia³ywaniu na strukturê przedsiêbiorstwa przede wszystkim poprzez oddzia³ywanie na
pracowników przedsiêbiorstwa (rys. 2).

Sfera systemu to¿samoœci wizualnej
Wp³yw bezpoœredni
Wp³yw poœredni

Rys. 2. Funkcja wewnêtrzna systemu to¿samoœci przedsiêbiorstwa
ród³o: [Bentyn, 2011, s. 18].
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Uœwiadomienie im misji przedsiêbiorstwa oraz wskazanie jak przek³ada siê
ona na tworzon¹ w firmie wartoœæ dla klienta mo¿e realizowaæ wiele istotnych potrzeb pracowników. Atrybuty to¿samoœci oraz ³¹cz¹cy je sposób dzia³ania przedsiêbiorstwa buduj¹ wyobra¿enie organizacji œwiadomej swych celów, co wp³ywa
na realizacjê potrzeby przynale¿noœci do okreœlonej wspólnoty. Posiadanie przez
przedsiêbiorstwo sprawnego i logicznego sytemu to¿samoœci wp³ywa tak¿e na
postrzeganie firmy w otoczeniu zewnêtrznym (rys. 3). Ta zewnêtrzna funkcja oddzia³ywania jest manifestacj¹ osobowoœci firmy na rynku przede wszystkim
w otoczeniu sektorowym. Przekazanie to¿samoœci przedsiêbiorstwa za poœrednictwem wielu atrybutów oraz poprzez charakterystyczny sposób funkcjonowania
przedsiêbiorstwa ma fundamentalne znaczenie dla strategii ró¿nicowania. Sformu³owanie w³aœciwego przekazu informacyjnego wyra¿aj¹cego okreœlone wartoœci przedsiêbiorstwa i dotarcie z nim do œwiadomoœci podmiotów bezpoœrednio
wp³ywaj¹cych na kondycjê przedsiêbiorstwa to uzyskanie mo¿liwoœci wyodrêbnienia danego podmiotu gospodarczego z t³a. To powstanie to¿samoœci, która widoczna jest w produktach, us³ugach, personelu i wizerunku przedsiêbiorstwa.
Staje siê ona gwarantem realizacji okreœlonej wartoœci dla klienta. Wartoœci powstaj¹cej tak¿e z misji przedsiêbiorstwa, które w ten sposób j¹ realizuje.
KONKURENCJA

ODBIORCY

DOSTAWCY

KOOPERANCI

Sfera systemu
to¿samoœci wizualnej

HURTOWNICY

DETALIŒCI

EKSPERCI

POTENCJALNI
KLIENCI

Sfera systemu to¿samoœci wizualnej
Wp³yw b ezpoœredni
Wp³yw poœredni

Rys. 3. Funkcja zewnêtrzna systemu to¿samoœci przedsiêbiorstwa
ród³o: [Bentyn, 2011, s. 24].
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Wypracowanie odpowiedniej to¿samoœci przedsiêbiorstwa jest wiêc z³o¿onym zadaniem mog¹cym przynieœæ mu okreœlone korzyœci bior¹ce swe Ÿród³o
w rozpoznawalnym charakterze, znajomoœci zasad, którymi kieruje siê przedsiêbiorstwo oraz uwidocznienia jego potencja³u. Jednak¿e w zwi¹zku ze z³o¿onoœci¹
problemu wy³aniania to¿samoœci firmy jako procesu zachodz¹cego w czasie,
a wiêc uwarunkowanego nie tylko przestrzennie, ale tak¿e czasowo, przedsiêbiorstwa wybieraj¹ wiele mo¿liwych dróg do zaakcentowania swojej osobowoœci.
Utrwalenie atrybutów firmy w wyobraŸni potencjalnych klientów jest szczególnie utrudnione z powodu ró¿nic dziel¹cych poszczególne rynki lokalne. Potencjalni klienci oraz inni cz³onkowie otoczenia firmy postrzegaj¹ j¹ przez
pryzmat charakterystycznej dla nich kultury, zwyczajów czy te¿ jêzyka. Pokonanie tych ró¿nic przez prezentowanie to¿samoœci neutralnej ze wzglêdu na ró¿nice
kulturowe jest istotnym celem wielu przedsiêbiorstw globalnych.

3. Metody kszta³towania to¿samoœci przedsiêbiorstwa
Procesy kszta³towania to¿samoœci firmy mo¿na podzieliæ na:
1) identyfikacjê monolityczn¹,
2) identyfikacjê grupow¹,
3) identyfikacjê markow¹.
Pierwsza droga to identyfikacja wszelkich przejawów dzia³alnoœci firmy
z jednym ustalonym zestawem atrybutów – noœników to¿samoœci przedsiêbiorstwa. Organizacja buduj¹ca swój wizerunek w ten sposób realizuje wizje monolitycznego systemu to¿samoœci, który poprzez podporz¹dkowanie wszystkich
dzia³añ firmy jednej zrozumia³ej globalnie wizji uzyskuje wra¿enie wielkiego potencja³u przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹cego na wielu rynkach i ³¹cz¹cego wiele
kultur. Bezpoœrednim skutkiem dzia³alnoœci firm globalnych jest tworzenie globalnych rynków towarów i us³ug, kreowanie jednolitych wzorców zachowañ prowadz¹cych w konsekwencji do unifikacji [Rymarczyk, 2010, s. 455]. W otwartej
gospodarce rynkowej istotne jest nie tylko figurowanie w statystykach handlowych, ale tak¿e pozytywne postrzeganie przedsiêbiorstwa przez podmioty rynku
globalnego, wywiadownie gospodarcze, banki, firmy spedycyjne i transportowe
oraz ca³y ³añcuch partnerów obs³uguj¹cych transakcje handlowe [Komorowski,
2011, s. 53]. Takie podejœcie i budowa trwa³ej to¿samoœci firmy wyra¿onej za pomoc¹ okreœlonych znaków i atrybutów, uwzglêdniaj¹ca jednoczeœnie d³u¿szy horyzont czasowy ujawnia ryzyko zwi¹zane z ci¹g³ym testowaniem dzia³añ
przedsiêbiorstwa na rynku. Podporz¹dkowanie wszystkich dzia³añ firmy jednej
monolitycznie osobowoœci wystawia j¹ na ryzyko zwi¹zane z zapewnieniem jakoœci postrzeganej przez wielu potencjalnych klientów na wielu ró¿nych rynkach.
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W czasach interaktywnych mediów komunikacji, które umo¿liwiaj¹ komunikowanie siê wewnêtrzne klientów na skalê globaln¹, utrzymanie okreœlonych standardów jakoœci jest zadaniem na miarê podtrzymania okreœlonej to¿samoœci
firmy. Wszelkie uchybienia w tym zakresie mog¹ szybko i boleœnie odbiæ siê na
wypracowanym monolitycznym wizerunku przedsiêbiorstwa. Wówczas ka¿da
zmiana wizerunku bêdzie kosztowna i d³ugotrwa³a w³aœnie ze wzglêdu na potencja³ firmy wystêpuj¹cy pod jednolit¹ to¿samoœci¹ monolityczn¹.
Odmienna strategia to identyfikacja grupowa. Budowa to¿samoœci firmy
w ten sposób to dzia³anie nakierowane na zrozumienie ró¿nic, jakie dziel¹ œwiatow¹ gospodarkê oraz uznanie kompetencji dzia³aj¹cych lokalnie podmiotów ¿ycia gospodarczego. Polega ona na czêœciowym u¿yczeniu atrybutów to¿samoœci
firmy innym cz³onkom powstaj¹cej grupy. Taki transfer to¿samoœci ma charakter
wspieraj¹cy dla lokalnych przedsiêbiorstw, które w taki sposób uzyskuj¹ dostêp
do uznanej globalnej to¿samoœci. Jednoczeœnie przedsiêbiorstwa te nie trac¹ swojej wynikaj¹cej z funkcjonowania na lokalnym rynku kompetencji i w porozumieniu z przedsiêbiorstwem u¿yczaj¹cym swojej to¿samoœci (rys. 4) mog¹ uzyskiwaæ
znacz¹ce wizerunkowe wsparcie na tym lokalnym rynku. Synergia wynikaj¹ca
z po³¹czenia i lokalnego dopasowania poszczególnych jednostek biznesu sprawia, ¿e maj¹ one wiêksz¹ wartoœæ, dzia³aj¹c w ramach grupy, ni¿ gdy dzia³a³yby
jako niezale¿ne podmioty [Kaplan, Norton, 2011, s. 53]. Dziêki mediom globalnym
wiele przedsiêbiorstw skutecznie prezentuje swoje atrybuty i w ten sposób buduje
to¿samoœæ bêd¹c¹ rodzajem kapita³u umo¿liwiaj¹cego wykorzystanie go do wspierania lokalnych rozwi¹zañ i cz³onków grupy strategicznej. Przedsiêbiorstwa
mog¹ce pochwaliæ siê wieloletnim doœwiadczeniem oraz sukcesami w utrwalaniu
swojego korzystnego wizerunku mog¹ stanowiæ punkt wyjœcia dla globalnej eks-

Przedsiêbiorstwo globalne

Atrybuty to¿samoœci

Wyodrêbniona czêœæ
przedsiêbiorstwa

Firma lokalna
przejêta przez koncern

Firma wspó³pracuj¹ca

Rys. 4. Wsparcie firm lokalnych atrybutami to¿samoœci przedsiêbiorstwa globalnego
ród³o: Opracowanie w³asne.
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pansji wielu firm ogniskuj¹cych swoje wysi³ki wokó³ tego celu. Gromadzenie potencja³u gospodarczego zdolnego do zdobywania przewagi konkurencyjnej na
rynku œwiatowym wymaga sojuszów strategicznych przedsiêbiorstw, których
indywidualny potencja³ by³by zbyt ma³y.
Wybór tej strategii budowy wizerunku firmy œwiadczy o wra¿liwoœci na percepcje to¿samoœci firm globalnych, które w niektórych regionach œwiata mog¹ byæ
kojarzone jako zagro¿enie dla lokalnych rynków. Przywi¹zanie do marek narodowych oraz zwracanie uwagi klientów na miejsce wytwarzania produktu
œwiadcz¹ o du¿ej wra¿liwoœci ze wzglêdu na zmiany, które niesie ze sob¹ proces
globalizacji. Strategia ulepszania to¿samoœci firm lokalnych oparta na atrybutach
firmy globalnej zmniejsza ryzyko negatywnego postrzegania ekspansji firmy globalnej i minimalizuje postrzeganie takiego zjawiska jako zagro¿enia.
Trzecim sposobem manifestowania to¿samoœci jest budowa portfela marek
podporz¹dkowanych danemu przedsiêbiorstwu. Identyfikacja markowa wynika
z jeszcze wiêkszej precyzji dopasowania marki do wymagañ potencjalnych klientów na danym rynku. Przedsiêbiorstwo wybieraj¹ce tê metodê budowy to¿samoœci kreuje komunikacjê rynkow¹ firmy wokó³ wybranych przez siebie marek,
wizerunku produktu oraz ich wyró¿niaj¹cych cech. Silna marka stanowi jeden
z zasobów przedsiêbiorstwa, jeden ze sk³adników jego potencja³u konkurencyjnoœci, jeden z najskuteczniejszych sposobów zdobywania i utrwalania przewagi
konkurencyjnej [Cisek, Rak, 2011, s. 364]. Skupienie uwagi klientów na produktach lub us³ugach przedsiêbiorstwa u³atwia konkurencjê z podobnymi, ale anonimowymi produktami na rynku. W praktyce sformu³owano ró¿norodne metody
wspierania procesu zarz¹dzania mark¹ w celu uczynienia go bardziej efektywnym. Jednym z kierunków rozwoju brandingu jest ujrzenie go z perspektywy
strategicznej dzia³añ ca³ego przedsiêbiorstwa [Borusiak (red.), 2011, s. 204]. Identyfikacja markowa to mo¿liwoœæ uzyskania pewnej elastycznoœci potrzebnej
przedsiêbiorstwu ze wzglêdów strategicznych. Niektóre firmy osi¹gaj¹ sukces
dziêki wykorzystaniu znanej marki jako dŸwigni rozwoju ró¿nych obszarów
swojej dzia³alnoœci [Kaplan, Norton, 2011, s. 52]. Przedsiêbiorstwo posiada w swoich portfelach wiele marek, które powo³ano do prezentowania okreœlonej to¿samoœci dla danego produktu na danym rynku. Dziêki temu wykorzystuj¹ one
strategie lepszego dopasowania do wymagañ lokalnego rynku. Wykorzystywanie tej metody oznacza uzyskanie wiêkszej elastycznoœci w zarz¹dzaniu to¿samoœci¹ firmy reprezentowanej przez jej marki. Jednolity system monolityczny jest
nieelastyczny i k³opotliwy w d³u¿szej perspektywie w zwi¹zku ze zmieniaj¹cym
siê otoczeniem konkurencyjnym oraz warunkami funkcjonowania przedsiêbiorstw. Du¿o ³atwiej dokonywaæ zmian na wizerunkach poszczególnych marek
ni¿ decydowaæ o zmianach ca³ego systemu, jak to siê dzieje w przypadku to¿samoœci monolitycznej. W zamian za elastycznoœæ i mo¿liwoœæ dopasowania do
zmiennych warunków identyfikacja markowa nie przedstawia takich mo¿liwoœci

470

Zbigniew Bentyn

prezentacji potencja³u firmy, jak czyni to system monolityczny. Taka rezygnacja
z prezentacji ca³ego potencja³u firmy mo¿e byæ jednak bezpiecznym rozwi¹zaniem
dla firmy funkcjonuj¹cej na ró¿nych, znacznie odmiennych od siebie rynkach.

Podsumowanie
Podjêcie wysi³ku sprecyzowania, przedstawienia œwiatu oraz utrwalania to¿samoœci firmy mo¿e odbywaæ siê ró¿nymi drogami respektuj¹cymi uwarunkowania
dzia³alnoœci danego przedsiêbiorstwa. W globalnym i hiperkonkurencyjnym otoczeniu przedsiêbiorstw dokonuj¹ siê nieustaj¹ce zmiany wp³ywaj¹ce na dzia³alnoœæ poszczególnych podmiotów gospodarczych. Klienci jednak¿e poddani s¹
tak¿e zmianom zwi¹zanym chocia¿by z procesem globalizacji rynków handlowych. W takich warunkach wypracowanie okreœlonej to¿samoœci przedsiêbiorstwa jest wymagaj¹cym wyzwaniem. Jakkolwiek jest to zadanie z³o¿one to
zawsze przynosi ono przedsiêbiorstwu mo¿liwoœæ nawi¹zania relacji pomiêdzy
obecnymi i potencjalnymi klientami. Ponadto uzyskanie wizerunku trwalszego
ni¿ podmioty konkurencyjne oraz odpornego na zmiany zachodz¹ce w gospodarce rynkowej. Sam proces budowy to¿samoœci firmy wydaje siê zajêciem pozwalaj¹cym odpowiedzieæ na wiele istotnych dla przedsiêbiorstwa pytañ. Umo¿liwia
on nawi¹zanie do idei i misji przedsiêbiorstwa, dziêki czemu potencjalni klienci
mog¹ j¹ poznaæ i siê z ni¹ identyfikowaæ. Ró¿nice wystêpuj¹ce na rynku globalnym sprawiaj¹, ¿e trudno jest zbudowaæ to¿samoœæ firmy zrozumia³¹ i uniwersaln¹ dla wszystkich. Elastycznoœæ w tym wypadku przejawia siê w adaptatywnym podejœciu do tego zadania. Poszanowanie odmiennoœci kulturowych, a tak¿e ró¿nic zwi¹zanych z lokalnym i globalnym potencja³em gospodarczym,
powinno byæ czynnikiem wyznaczaj¹cym kierunek kszta³towania to¿samoœci
przedsiêbiorstwa. Metody identyfikacji grupowej i markowej daj¹ szanse przedsiêbiorstwu na bardziej p³ynne i ewolucyjne zarz¹dzanie to¿samoœci¹ zgodnie
z poszanowaniem szczególnych uwarunkowañ rynkowych.
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