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Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. Marian
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Proces transformacji gospodarki polskiej przebiega równolegle z procesem jej integracji z gospodarkà Êwiatowà, w warunkach post´pujàcych procesów internacjonalizacji i globalizacji.
G∏ównymi podmiotami tych procesów sà przedsi´biorstwa, dà˝àce do poprawy swej mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci w efekcie zwi´kszania potencja∏u konkurencyjnego i stosowania odpowiednich strategii konkurowania w skali mi´dzynarodowej na poszczególnych rynkach bran˝owych. Wa˝nà cechà wspó∏czesnej konkurencji mi´dzynarodowej jest rosnàce
znaczenie bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Zjawisko to jest przedmiotem zainteresowaƒ licznych teorii zajmujàcych si´ zachowaniem przedsi´biorstw mi´dzynarodowych.
W warunkach gospodarki polskiej, która jest g∏ównie biorcà BIZ, istotne jest rozeznanie
strategii polskich przedsi´biorstw wobec inwestorów zagranicznych wchodzàcych na polski
rynek i sformu∏owanie zaleceƒ zarówno pod adresem przedsi´biorstw, jak i polityki gospodarczej. Modele teoretyczne oraz dotychczasowe badania empiryczne dotyczà przede wszystkim inwestorów zagranicznych wchodzàcych na dany rynek. Strategie inwestorów zagranicznych analizowane sà przede wszystkim w aspekcie motywów ekspansji, form prowadzonej
penetracji rynku kraju goszczàcego, omawiane sà bariery ekspansji inwestorów wyst´pujàce
w kraju goszczàcym (w tym w Polsce). Bardzo nieliczne sà natomiast badania poÊwi´cone
aspektom teoretycznym i praktycznym zachowaƒ polskich przedsi´biorstw, które zetkn´∏y
si´ z zagranicznymi inwestorami na naszym rynku.
Stàd te˝ podj´cie badaƒ nad tà problematykà jest niezwykle wa˝ne i aktualne, a prezentacja obszernych i dobrze udokumentowanych wyników badaƒ empirycznych, ukazana
w kontekÊcie wspó∏czesnych koncepcji teoretycznych odnoszàcych si´ do konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw w warunkach internacjonalizacji i globalizacji ma du˝e znaczenie poznawcze i praktyczne. Walory te cechujà recenzowanà prac´. Zaprezentowano w niej wyniki badaƒ przeprowadzonych w ramach projektu badawczego KBN.
Za g∏ówne cele poznawcze w projekcie uznano (s. 11): wypracowanie narz´dzi analitycznych opisujàcych strategie firm kraju goszczàcego; identyfikacj´ i analiz´ rzeczywistych
strategii realizowanych przez polskie firmy w obliczu inwestorów zagranicznych wchodzàcych do Polski oraz ustalenie prawid∏owoÊci wyst´pujàcych w tych strategiach. Celem
praktycznym zaÊ by∏o sformu∏owanie zaleceƒ dla strategii firm polskich rywalizujàcych z inwestorami zagranicznymi i opracowanie wskazówek dla samorzàdu gospodarczego oraz polityki gospodarczej dotyczàcych zasad wspierania konkurencyjnoÊci polskich przedsi´biorstw.
Powy˝szy uk∏ad celów odzwierciedla logiczna, przejrzysta struktura ksià˝ki. W cz´Êci
pierwszej przedstawiono teoretyczne aspekty ekspansji zagranicznej firm i strategii firm lokalnych. Cz´Êç drugà poÊwi´cono omówieniu badaƒ empirycznych strategii firm polskich wobec inwestorów zagranicznych, a w cz´Êci trzeciej zawarto implikacje praktyczne dla strategii
przedsi´biorstw, samorzàdu gospodarczego i polityki gospodarczej.
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W cz´Êci I (teoretycznej) wykorzystano rozbudowany schemat analityczny ujmujàcy uwarunkowania i ró˝ne aspekty zachowania przedsi´biorstw kraju goszczàcego wobec inwestorów zagranicznych. Przedmiotem analizy teoretycznej by∏o okreÊlenie wp∏ywu procesów internacjonalizacji i globalizacji na strategie firm lokalnych, analiza konsekwencji zachowaƒ tych
przedsi´biorstw, wynikajàcych z uj´ç teoretycznych motywów i form inwestycji zagranicznych oraz – z teorii konkurencji wewnàtrz bran˝y; wskazano tak˝e na rol´ ró˝nic kultur kraju firmy inwestora i kraju goszczàcego w kszta∏towaniu zachowaƒ firm lokalnych. Omówiono tak˝e czynniki wp∏ywajàce na strategi´ firmy kraju goszczàcego wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, uwzgl´dniono wp∏yw struktury podmiotowej bran˝y kraju goszczàcego
na zachowania przedsi´biorstw tej bran˝y. Analiz´ teoretycznà zakoƒczy∏o ustalenie podstawowych typów zachowaƒ (strategii) firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych na podstawie wybranych typologii znanych w literaturze.
Autorzy dokonali krótkiego przeglàdu teorii internacjonalizacji przedsi´biorstw, grupujàc je w trzy g∏ówne nurty: monopolu (zak∏adajàcy, i˝ g∏ównym motywem ekspansji mi´dzynarodowej jest dà˝enie do uzyskania i wykorzystania przewag w∏aÊciwych dla danego przedsi´biorstwa i jego placówek zagranicznych), nurt wydajnoÊci (wykorzystanie przewagi z internalizacji – w tym kontekÊcie wskazano na znaczenie teorii kosztów transakcyjnych) oraz
∏àczàcà oba nurty tzw. teori´ eklektycznà produkcji mi´dzynarodowej J.H. Dunninga. Autorzy s∏usznie wskazujà (s. 25), ˝e brak jest kompleksowej, spójnej teorii opisujàcej mi´dzynarodowe zachowania przedsi´biorstw. W poszczególnych koncepcjach teoretycznych eksponowane sà wybrane uwarunkowania lub wybrane aspekty tych zachowaƒ. Prace teoretyczne skupiajà si´ na procesach internacjonalizacji wielkich korporacji, podczas gdy s∏abiej
rozpoznana jest problematyka internacjonalizacji ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Eksponuje si´ w badaniach problematyk´ BIZ kosztem analiz teoretycznych i badaƒ empirycznych
innych form zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw. Warto dodaç, co dostrzegajà tak˝e autorzy, i˝ w modelach i teoriach internacjonalizacji w niedostatecznym stopniu uwzgl´dniana
jest specyfika przedsi´biorstw sektora us∏ug, mimo jego dominujàcej pozycji w gospodarkach
krajów rozwini´tych. Specyfika sektora us∏ug wywiera tak˝e wp∏yw na wybór form internacjonalizacji przedsi´biorstw, podwa˝a tzw. model uppsalski zachowaƒ przedsi´biorstw – stopniowego anga˝owania si´ w biznes mi´dzynarodowy.
Du˝o uwagi poÊwi´cono w ksià˝ce kwestiom motywów, determinantów, form i efektów
BIZ (w tym równie˝ efektów zewn´trznych). Autorzy starali si´, z powodzeniem, wskazywaç
na specyfik´ zachowaƒ inwestorów zagranicznych na „rynkach wschodzàcych” i w krajach
transformujàcych swe gospodarki (w tym na rynku polskim) oraz na konsekwencje tych inwestycji dla warunków konkurowania w poszczególnych bran˝ach. Na uwag´ zas∏ugujà m.in.
rozwa˝ania dotyczàce zwiàzków mi´dzy poziomem innowacyjnoÊci technologii przekazywanych do filii zagranicznych a ich wynikami ekonomicznymi, a tak˝e analiza czynnika czasu
jako jednego z determinantów powodzenia ekspansji zagranicznej.
Modele konkurencji w bran˝y majà zwykle ogólny charakter i nie rozró˝nia si´ w nich
przypadków, w których wyst´pujà jedynie przedsi´biorstwa krajowe i sytuacji gdy konkurentami sà zarówno podmioty krajowe i zagraniczne. Kwestia ta pojawia si´ dopiero w koncepcjach teoretycznych odnoszàcych si´ do problematyki mi´dzynarodowych zachowaƒ
uczestników konkurencji w danej bran˝y. W ksià˝ce dokonano kompetentnego, wieloaspektowego przeglàdu warunków konkurencji w bran˝y z uwzgl´dnieniem czynnika mi´dzynarodowego. Analizà obj´to strukturalnà natur´ konkurencji, wskazujàc na konsekwencje procesów internacjonalizacji dla zmian stopnia koncentracji, zró˝nicowania przedsi´biorstw –
uczestników bran˝y, nat´˝enia konkurencji i zmian barier wejÊcia. Interesujàce sà tak˝e rozwa˝ania na temat behawioralnych aspektów konkurencji i wp∏ywu internacjonalizacji na zachowania przedsi´biorstw (postawy konfrontacyjne, kooperacyjne lub unikanie rywalizacji).
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Szkoda, ˝e konkluzje tych rozwa˝aƒ (uj´te w formie macierzy relacji – s. 104) nie zasta∏y
póêniej konsekwentnie wykorzystane w analizie strategii przedsi´biorstw wobec inwestorów
zagranicznych.
Za stosunkowo najmniej udany w cz´Êci teoretycznej uznaj´ rozdzia∏ poÊwi´cony zagadnieniom wp∏ywu ró˝nic kulturowych na zachowania inwestorów zagranicznych i podmiotów
kraju goszczàcego. Zbytnim uproszczeniem jest powiàzanie orientacji (etno-, poli- i geocentrycznej) w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem mi´dzynarodowym g∏ównie z ró˝nicami kultur
narodowych (s. 112), ponadto bardzo ogólnie potraktowano kwesti´ negocjacji mi´dzykulturowych.
Najwa˝niejsze dla projektu badawczego sà rozdzia∏y 6 i 7 cz´Êci I poÊwi´cone identyfikacji i charakterystyce normatywnych strategii przedsi´biorstw kraju goszczàcego wobec inwestorów zagranicznych. Wydaje si´, ˝e mo˝na by te rozdzia∏y po∏àczyç (zw∏aszcza wobec
doÊç skrótowego uj´cia kwestii determinant strategii firm kraju goszczàcego – rozdzia∏ 6).
Analizujàc typy zachowaƒ wobec inwestorów, autorzy wykorzystali cztery koncepcje teoretyczne, z których dwie (macierz strategii firm lokalnych N. Dawara i T. Frosta oraz typologia
zachowaƒ firm lokalnych M. Goryni i R. Wolniaka) odnoszà si´ bezpoÊrednio do strategii
firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych, pozosta∏e dwie – majà charakter bardziej
ogólny. W kontekÊcie badania zachowaƒ przedsi´biorstw lokalnych wobec zagranicznych
inwestorów pierwszorz´dne znaczenie ma przedstawiona w rozdziale 4 typologia zachowaƒ
uj´ta w formie macierzy relacji, okreÊlajàca normatywne strategie konfrontacji, kooperacji
i uniku (co zresztà autorzy dostrzegajà, starajàc si´ pokazaç zwiàzki mi´dzy poszczególnymi
typologiami zachowaƒ strategicznych przedsi´biorstw – s. 154). Przedstawione typologie pos∏u˝y∏y do kwalifikowania faktycznych zachowaƒ firm lokalnych kraju goszczàcego (przez
okreÊlenie, do którego typu zachowaƒ dane przedsi´biorstwo zbli˝a si´ najbardziej), a tak˝e
– zosta∏y wykorzystane jako strategie normatywne, stanowiàce punkt odniesienia w rekomendacjach dla przedsi´biorstw.
Mimo pewnych uwag krytycznych, z których cz´Êç ma charakter dyskusyjny, nale˝y podkreÊliç wysoki poziom merytoryczny cz´Êci teoretycznej omawianej ksià˝ki. Autorzy wykazali bardzo dobrà znajomoÊç zagadnieƒ teoretycznych, udokumentowanà bardzo bogatà,
dobrze dobranà literaturà przedmiotu. Bibliografia obejmujàca êród∏a polsko- i angloj´zyczne liczy ponad 500 pozycji. Ta cz´Êç ksià˝ki stwarza bardzo dobrà podstaw´ do realizacji badaƒ empirycznych zachowaƒ polskich przedsi´biorstw w konkurencyjnym Êrodowisku mi´dzynarodowym.
Schemat analityczny cz´Êci I konsekwentnie wykorzystano w badaniach dotyczàcych faktycznych strategii polskich firm, których koncepcj´ i wyniki przedstawiono w II cz´Êci ksià˝ki. Przedmiotem badaƒ empirycznych by∏o otoczenie bran˝owe analizowanych firm – potencja∏, presja globalizacyjna w badanych bran˝ach i charakterystyka zagranicznych konkurentów (m.in. dominujàce formy internacjonalizacji, motywy ekspansji inwestorów zagranicznych,
charakter ich relacji z polskimi przedsi´biorstwami). Analizowano strukturalne aspekty konkurencji (w uj´ciu analizy struktury konkurencji w bran˝y M.E. Portera), behawioralne aspekty konkurencji (ze szczególnym uwzgl´dnieniem typów relacji panujàcych w bran˝ach i zmian
strategii konkurencji w kontekÊcie wejÊç inwestorów zagranicznych do bran˝y). W dalszej
kolejnoÊci badano efekty zewn´trzne (w otoczeniu ekonomicznym i technologicznym kraju goszczàcego) BIZ, m.in. wp∏yw na bezrobocie, dost´p do czynników produkcji, dost´p
lokalnych firm do rynku, sprawnoÊç funkcjonowania firm lokalnych. Omówiono tak˝e skrótowo aktywnoÊç grup nacisku w badanych bran˝ach, przeprowadzono wieloaspektowà analiz´ przydatnoÊci samorzàdu gospodarczego i sprawnoÊci jego dzia∏aƒ na rzecz poprawy warunków dzia∏ania i konkurencyjnoÊci polskich przedsi´biorstw. W podobnym kontekÊcie
przeprowadzono badanie skutecznoÊci instrumentów polityki gospodarczej, wskazujàc na
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wiele s∏aboÊci zarówno samorzàdu, jak i polityki gospodarczej. Dominujàcym elementem badaƒ empirycznych by∏a analiza zachowaƒ konkurencyjnych polskich przedsi´biorstw wobec
inwestorów zagranicznych. Dokonano analizy pozycji konkurencyjnej badanych firm, oceny ich potencja∏u konkurencyjnego, analizy instrumentów konkurowania, zakresu, charakteru i znaczenia wi´zi kooperacyjnych dla konkurencyjnoÊci badanych firm. Na tym tle przeprowadzono pog∏´bione badania dzia∏aƒ dostosowawczych, realizowanych i planowanych
przez polskie firmy w kontekÊcie BIZ.
Realizacja badaƒ umo˝liwi∏a ustalenie prawid∏owoÊci wyst´pujàcych w zachowaniach polskich przedsi´biorstw wobec inwestorów zagranicznych. Interpretacja i ocena tych prawid∏owoÊci na tle literatury przedmiotu stanowi∏y podstaw´ do realizacji wymienionych celów praktycznych projektu.
Na wysokà ocen´ zas∏uguje szeroki zakres przedmiotowy badaƒ empirycznych, ich kompleksowy charakter, a tak˝e du˝a szczegó∏owoÊç pytaƒ, co umo˝liwi∏o wieloaspektowe uj´cie analizowanej problematyki. W warunkach ograniczeƒ bud˝etowych projektu zdecydowano si´ na rozszerzenie zakresu przedmiotowego badaƒ kosztem zmniejszenia próby (i jej
reprezentatywnoÊci). Badania przeprowadzono na próbie 77 celowo dobranych przedsi´biorstw. O doborze zadecydowa∏y przede wszystkim wzgl´dy praktyczne – przynale˝noÊç do
bran˝ wybranych do badania (sà to bran˝a budowlana, motoryzacyjna i spo˝ywcza)1 , lokalizacja, historia rozwoju firmy oraz zgoda przedsi´biorstwa na uczestnictwo w badaniu. Ze
wzgl´du na wielkoÊç próby i sposób jej doboru wyniki badania nie mogà byç zatem uogólniane, lecz przedstawiajà jedynie sytuacj´ w badanej grupie przedsi´biorstw, czego autorzy sà
Êwiadomi (s. 162). Pos∏u˝ono si´ klasycznà technikà badaƒ ankietowych w formie wywiadów
pog∏´bionych z mened˝erami przedsi´biorstw, co umo˝liwi∏o zebranie wielu szczegó∏owych
informacji. S∏aboÊcià takiego podejÊcia, przy braku mo˝liwoÊci weryfikacji uzyskanych informacji jest jednak obni˝enie wiarygodnoÊci. Opinie mened˝erów, zw∏aszcza na temat w∏asnego przedsi´biorstwa i sprawnoÊci jego funkcjonowania, mogà byç z ró˝nych wzgl´dów zafa∏szowane, a oceny przysz∏oÊci (zw∏aszcza mo˝liwoÊci poprawy konkurencyjnoÊci) nadmiernie
optymistyczne. WàtpliwoÊci mo˝e budziç tak˝e wiarygodnoÊç opinii respondentów dotyczàcych porównania w∏asnego przedsi´biorstwa z przeci´tnà firmà krajowà, a zw∏aszcza przeci´tnà firmà zagranicznà (jak okreÊliç cechy „przeci´tnej” firmy).
Ostatnia, III cz´Êç ksià˝ki ma bardzo du˝e walory poznawczo-aplikacyjne i dowodzi nie
tylko wysokich kompetencji naukowych, ale tak˝e analityczno-doradczych zespo∏u autorów. W cz´Êci tej, w nawiàzaniu do wybranych teorii i koncepcji mikroekonomicznych (m.in.
zasobowej teorii przedsi´biorstwa, koncepcji przedsi´biorstwa jako organizacji uczàcej si´,
koncepcji firmy w ekonomii ewolucyjnej i w nowej ekonomii instytucjonalnej oraz koncepcji strategii konkurowania) oraz na podstawie wyników badaƒ empirycznych przedstawiono
rekomendacje dla przedsi´biorstw. Sformu∏owano wiele istotnych postulatów dotyczàcych
po˝àdanych kierunków zwi´kszania potencja∏u konkurencyjnego krajowych przedsi´biorstw,
wskazano na mo˝liwoÊci poprawy przewagi konkurencyjnej kosztowej, sugerujàc jednoczeÊnie koniecznoÊç silniejszej reorientacji strategii konkurowania w kierunku tworzenia przewagi z tytu∏u dyferencjacji. Wskazano na mo˝liwoÊci zachowaƒ zarówno ofensywnych, jak
i defensywnych w grze konkurencyjnej, mimo generalnie wyst´pujàcej asymetrii zasobów na
niekorzyÊç polskich podmiotów; wiele uwagi poÊwi´cono tak˝e strategicznym posuni´ciom
dostosowawczym, w tym strategiom kooperacji, przytaczajàc przyk∏ady skutecznych strategii wobec zagranicznych inwestorów. Ostatnie rozdzia∏y cz´Êci III poÊwi´cono rekomenda1 Przy doborze bran˝ brano pod uwag´ te, w których istotna jest rola kapita∏u zagranicznego oraz w których wyst´pujà w miar´ typowe problemy zachowaƒ strategicznych polskich przedsi´biorstw wobec zagranicznych inwestorów.
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cjom dla samorzàdu i polityki gospodarczej, wynikajàcym zarówno z analizy funkcji w∏adz
samorzàdowych i centralnych w uj´ciu teoretycznym, jak i wyp∏ywajàcym z przeprowadzonych badaƒ empirycznych. Po∏àczenie w tych rozdzia∏ach wàtków teoretycznych i praktycznych mo˝na uznaç za dyskusyjne (odbiega od modelu struktury ca∏ej pracy). Na podkreÊlenie zas∏uguje rekomendacja integralnego podejÊcia w polityce gospodarczej w zakresie wspierania konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. W podejÊciu tym nie ró˝nicuje si´ w sposób
nieuzasadniony wspierania konkurencyjnoÊci eksporterów na rynkach zagranicznych i konkurencyjnoÊci producentów na otwartym rynku krajowym. Wzbogacajàce sà uwagi dotyczàce wp∏ywu internacjonalizacji i globalizacji oraz integracji w ramach Unii Europejskiej na rol´ i zasady prowadzenia polityki gospodarczej przez poszczególne paƒstwa.
Reasumujàc, omawiana ksià˝ka ma istotne walory teoretyczno-poznawcze, a zawarty
w niej materia∏ cechuje poprawnoÊç i rzetelnoÊç metodologiczna. Stanowi ona bardzo interesujàcà pozycj´ naukowà, o znaczàcym wk∏adzie w badania nad zachowaniami konkurencyjnymi przedsi´biorstw oraz nad mi´dzynarodowà konkurencyjnoÊcià polskich przedsi´biorstw. Wyniki badaƒ oraz cytowana bogata literatura mogà pos∏u˝yç za podstaw´ dalszych
badaƒ teoretycznych. Ksià˝ka zawiera tak˝e cenny materia∏ do przemyÊleƒ dla mened˝erów
przedsi´biorstw i decydentów kszta∏tujàcych polityk´ gospodarczà Polski.
Tomasz Go∏´biowski

