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Wst´p
Niniejsze opracowanie sk∏ada si´ z trzech cz´Êci. Cz´Êç pierwsza to syntetyczne przedstawienie genezy procesów internacjonalizacji i globalizacji. W cz´Êci drugiej intencjà autorów jest wykazanie, ˝e zagadnienie internacjonalizacji i globalizacji dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw nie jest podstawowym przedmiotem
zainteresowania w ramach wspó∏czesnych teorii przedsi´biorstwa. Teorie te
w zasadzie nie ujmujà explicite problematyki umi´dzynarodowienia. Wàtki internacjonalizacyjne podejmowane sà w nich w sposób implicite, a wyciàganie
dalej idàcych wniosków jest utrudnione. OkolicznoÊç t´ mo˝na uznaç za s∏aboÊç wspó∏czesnych teorii przedsi´biorstwa. Nie oznacza to bowiem nic innego, jak ignorowanie wa˝nej p∏aszczyzny funkcjonowania przedsi´biorstw.
Kwestia internacjonalizacji i globalizacji dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw jest
natomiast szeroko podejmowana przez licznà grup´ „teorii ni˝szego rz´du”
(ni˝szego stopnia ogólnoÊci), niejako wyspecjalizowanych w tych zagadnieniach.
W ostatniej cz´Êci opracowania zostanie podj´ta próba zarysowania „mapy
rynku” teorii traktujàcych o zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw. Autorzy
argumentujà, ˝e najbardziej kompletnà, uniwersalnà i „p∏odnà”, aczkolwiek tak˝e nie pozbawionà pewnych s∏aboÊci, teorià w tym obszarze jest teoria kosztów transakcyjnych w tym jej zastosowaniu, które odnosi si´ do wyjaÊnienia
podstaw wyboru formy zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw, a w szczególnoÊci istoty zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich.
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Geneza procesów internacjonalizacji i globalizacji
Genezy internacjonalizacji i globalizacji nale˝y poszukiwaç w obr´bie trzech
dynamicznie sprz´˝onych procesów: rozwoju technologicznego, dzia∏aƒ politycznych i prawnych oraz przemian kulturowych. WÊród g∏ównych si∏ sprawczych w obszarze technologii mo˝na wskazaç1:
1. rozwój technologii informatycznych, które radykalnie zwi´kszajà szybkoÊç,
niezawodnoÊç i obni˝ajà koszty przetwarzania i sk∏adowania informacji oraz
umo˝liwiajà m.in. cyfrowe sterowanie urzàdzeniami;
2. nowe technologie telekomunikacyjne pozwalajàce na b∏yskawiczne, niezawodne i tanie przekazywanie informacji na dowolne odleg∏oÊci, za pomocà powszechnie dost´pnych urzàdzeƒ wykorzystujàcych ∏àcza przewodowe
i bezprzewodowe;
3. usprawnienia w logistyce, które pozwalajà znacznie podnieÊç szybkoÊç i bezpieczeƒstwo przemieszczania si´ ludzi i towarów, przy jednoczesnym obni˝aniu kosztów;
4. znaczne przyspieszenie tempa innowacji technologicznych.
Inicjatywy w sferze polityki i uregulowaƒ prawnych przybierajà form´ porozumieƒ bilateralnych lub wielostronnych dokonujàcych si´ na ró˝nych szczeblach instytucji publicznych i pozarzàdowych. Wspierajà one internacjonalizacj´ i globalizacj´ na trzy g∏ówne sposoby:
1. deregulujàc i liberalizujàc mi´dzynarodowe przep∏ywy dóbr i us∏ug oraz
czynników produkcji (zw∏aszcza strumieni finansowych);
2. rozwijajàc mi´dzynarodowà technicznà i proceduralnà standaryzacj´;
3. zwi´kszajàc mi´dzynarodowy zasi´g ochrony praw w∏asnoÊci intelektualnej.
Wk∏ad przemian kulturowych w procesy internacjonalizacji i globalizacji
nale˝y rozumieç jako oddzia∏ywanie w kierunku zmniejszania ró˝nic w preferencjach nabywców w skali mi´dzynarodowej [Levitt, 1983, s. 92-113]. WÊród
procesów przyczyniajàcych si´ do ujednolicenia potrzeb nabywców nale˝y
wskazaç:
1. post´pujàcà mi´dzynarodowà konwergencj´ cen towarów i us∏ug oraz wyrównywanie si´ parytetów si∏y nabywczej i poziomu ˝ycia na coraz wi´kszym obszarze globu2;
2. wzrost znaczenia mediów o zasi´gu mi´dzynarodowym (stacji telewizyjnych i radiowych, produkcji filmowych, Internetu, czasopism i gazet), które przyczyniajà si´ do b∏yskawicznego rozprzestrzeniania si´ wiedzy o produktach, us∏ugach i wzorach konsumpcji;

1

2

Najwa˝niejsze przemiany technologiczne le˝àce u êród∏a procesów globalizacyjnych prezentuje m.in. [Michalik, 1991].
Dzieje si´ tak za sprawà d∏ugotrwa∏ego zrównowa˝onego wzrostu gospodarczego w krajach
rozwini´tych oraz szybkiego rozwoju gospodarek paƒstw Azji Po∏udniowo-Wschodniej, a w ostatnim dziesi´cioleciu równie˝ Ameryki ¸aciƒskiej i Europy Centralnej. Trwa∏y wzrost gospodarczy ciàgle omija najbiedniejsze spoÊród krajów rozwijajàcych si´ z regionu np. Afryki
Subsaharyjskiej i Azji Po∏udniowo-Zachodniej.
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3. wzrost mi´dzynarodowej mobilnoÊci ludzi (mo˝liwy dzi´ki zmniejszaniu
barier technicznych i prawnych).
Z drugiej jednak strony nie sposób w literaturze, zw∏aszcza dotyczàcej globalizacji, nie zauwa˝yç nurtu teorii fizyczno-ekonomicznych, które w oparciu
o czynniki fizjologiczne i fizyczno-geograficzne argumentujà, ˝e ujednolicanie
rynków ma swoje naturalne granice, których nie da si´ przekroczyç nawet
w d∏ugim horyzoncie czasowym3. WÊród determinantów trwa∏ego zró˝nicowania preferencji nabywców wskazuje si´ na odmiennoÊç warunków klimatycznych, ukszta∏towania terenu oraz wyposa˝enia w zasoby naturalne4. Zgodnie
z tym rozumowaniem, preferencje nabywców w krajach o ró˝nych cechach fizyczno-ekonomiczych w znacznej mierze pozostanà odmienne, nawet jeÊli ich
kultury pod wieloma wzgl´dami si´ upodobnià. Trudne do podwa˝enia argumenty teorii fizyczno-ekonomicznych, w rzeczywistoÊci procesów internacjonalizacji i globalizacji nabierajà jednak innego znaczenia. Wydaje si´, ˝e nale˝y je raczej traktowaç jako u˝yteczne kryteria segmentacji nabywców w skali
mi´dzynarodowej, ni˝ jako bariery w ujednolicaniu si´ preferencji nabywców
na poszczególnych rynkach narodowych.

Internacjonalizacja i globalizacja
w Êwietle wspó∏czesnych teorii przedsi´biorstwa
W ortodoksji neoklasycznej Êrodowiskiem dzia∏ania przedsi´biorstwa jest
konkurencja doskona∏a, która zak∏ada atomizacj´ rynku po stronie popytu
i poda˝y, homogenicznoÊç i standaryzacj´ produktów wytwarzanych przez danà bran˝´, zerowe koszty tworzenia i likwidacji przedsi´biorstw, maksymalizacj´ zysku jako jedyny motyw post´powania przedsi´biorców oraz maksymalizacj´ u˝ytecznoÊci, jako motyw dzia∏ania konsumentów, brak ingerencji w∏adz
w dzia∏alnoÊç gospodarczà, doskona∏à podzielnoÊç i mobilnoÊç czynników
produkcji, produktów oraz symetri´ i bezp∏atny dost´p do informacji [Kamiƒski, 1980, s. 96-98]. Powy˝sze za∏o˝enia w wysokim stopniu odbiegajà od rzeczywistoÊci gospodarczej i pomijajà specyfik´ dzia∏ania przedsi´biorstw w otoczeniu mi´dzynarodowym. Nawet jeÊli procesy globalizacyjne przyczyniajà si´
do zmniejszania zak∏óceƒ w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego w skali
mi´dzynarodowej, to rzeczywistoÊç gospodarcza ciàgle pozostaje daleka od
za∏o˝eƒ konkurencji doskona∏ej. I tak, na przyk∏ad przyj´cie normatywnego
znaczenia stwierdzenia o maksymalizacji zysku nak∏ada wysokie wymagania
na przedsi´biorców, niemo˝liwe do spe∏nienia nawet przy wsparciu najnowoczeÊniejszych systemów zarzàdzania informacjà. Postulat maksymalizacji zy3
4

Por. np. [Douglas, Wind, 1987, s. 19-29] oraz [Segal-Horn, 1992].
Argumentuje si´, ˝e fizjologiczne zmiany dostosowawcze w populacji majà wp∏yw na preferencje ˝ywieniowe, mieszkaniowe (ogrzewanie, termoizolacja, architektura) oraz odzie˝owe,
co stanowi ok. 30-50% ca∏kowitego spo˝ycia gospodarstw domowych w gospodarkach rozwini´tych, a ok. 90% w gospodarkach na ni˝szym szczeblu rozwoju [Parker, 1998], za: [Stonehouse, Hamill, Campbell, Puride, 2001, s. 287-289].
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sku pociàga za sobà bowiem koniecznoÊç przyj´cia hipotezy pe∏nej racjonalnoÊci producenta, co oznacza, ˝e decydent jest w stanie rozwa˝yç wszystkie
wchodzàce w rachub´ mo˝liwoÊci, posiada wszystkie informacje pozwalajàce
oceniç konsekwencje wyboru wszystkich mo˝liwoÊci, przy czym koszt pozyskania tych informacji jest zerowy. Poza tym, decydent potrafi dokonaç uporzàdkowania tych mo˝liwoÊci wed∏ug okreÊlonego kryterium i uporzàdkowanie to jest spójne [Koenig, 1993, s. 13-19]. Równie wysokie wymagania nale˝a∏oby
stawiaç konsumentom, przy za∏o˝eniu, ˝e jedynym motywem ich dzia∏ania jest
maksymalizacja u˝ytecznoÊci. Podobnie w przypadku za∏o˝eƒ dotyczàcych doskona∏ej podzielnoÊci i mobilnoÊci czynników produkcji i produktów oraz symetrii i bezp∏atnego dost´pu do informacji5.
Dla realizacji celów niniejszego opracowania istotny jest fakt, ˝e g∏ównym
obszarem zainteresowania teorii neoklasycznej jest funkcjonowanie mechanizmu cenowego, dzi´ki któremu dokonuje si´ alokacji zasobów w gospodarce.
Poj´cie firmy u˝ywane jest w niej jedynie jako narz´dzie w przyczynowych
wnioskowaniach statyki porównawczej [Cyert, Hedrick, 1988, s. 60]. Firma
traktowana jest jako „czarna skrzynka”, której podstawowa dzia∏alnoÊç polega na przetwarzaniu strumieni wejÊcia (surowce, materia∏y, si∏a robocza, us∏ugi zewn´trzne itp.) w strumienie wyjÊcia (produkty gotowe, us∏ugi, odpady
itp.) zgodnie z pewnymi relacjami technicznymi okreÊlonymi przez funkcj´
produkcji. Traktowanie przedsi´biorstwa jako „czarnej skrzynki”, zaw´˝a obszar badaƒ oraz ich empiryczny kontekst jedynie do opisu otoczenia, w jakim
dzia∏a firma. Poza tym, model rynku doskona∏ego ma charakter statyczny
i odnosi si´ jedynie do pewnych stanów mo˝liwych w gospodarce rynkowej,
a nie opisuje procesów przejÊcia od jednych stanów do innych [Gorynia, 2000/2,
s. 181-185]. Kolejnà u∏omnoÊcià neoklasycznej teorii firmy, w kontekÊcie realizacji celów niniejszego opracowania, jest monodyscyplinarnoÊç analizy, która wy∏àcza z pola badaƒ zmienne pozaekonomiczne, instytucjonalne aspekty
stosunków rynkowych oraz dzia∏ania pozarynkowe. Regulacja zachowaƒ uczestników rynku odbywa si´ wy∏àcznie poprzez mechanizm cenowy, który jest wystarczajàcym Êrodkiem koordynacji dzia∏aƒ niezale˝nych od siebie, izolowanych jednostek gospodarczych [Hayek, 1945]. Poza tym, przedsi´biorstwo
uto˝samia si´ z abstrakcyjnym jednoosobowym w∏aÊcicielem-decydentem, ma∏à rol´ przypisujàc pojedynczym podmiotom i cechom je wyró˝niajàcym [Kay,
1991, s. 57]. Co wi´cej, mechanizm regulacji rynku doskona∏ego ma charakter deterministyczny. Decyzje podmiotów gospodarczych sà automatycznie
warunkowane przez parametry techniczno-ekonomiczne produkcji, co spra-

5

Mo˝na wskazaç wspó∏czesne mi´dzynarodowe rynki finansowe, zw∏aszcza rynki eurowalutowe lub eurokapita∏owe jako przyk∏ady zbli˝enia si´ do koncepcji konkurencji doskona∏ej ze
wzgl´du na znacznà atomizacj´ rynku po stronie popytu i poda˝y, standaryzacj´ instrumentów b´dàcych w obrocie, powstrzymywanie si´ w∏adz gospodarczych od ingerowania w funkcjonowanie tych rynków oraz bardzo wysokà mobilnoÊç kapita∏ów. Nawet jednak funkcjonowanie na tych rynkach obcià˝one jest koniecznoÊcià ponoszenia kosztów na utrzymanie instytucji
obs∏ugujàcych rynek oraz asymetrià i kosztami pozyskiwania wartoÊciowej informacji.
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wia, ˝e rzeczywiste mo˝liwoÊci wyboru przedsi´biorstw sà zerowe [Stigler,
1957]. W konsekwencji, poza obszarem zainteresowania teorii pozostajà: proces przetwarzania zasobów, problemy organizacyjne, wewn´trzne procesy podejmowania decyzji, poszukiwania informacji, radzenia sobie w sytuacji braku informacji i niepewnoÊci itp. [Blaug, 1995, s. 235].
W zwiàzku z licznymi wskazanymi wy˝ej ograniczeniami, trudno mówiç
o przydatnoÊci neoklasycznej teorii firmy do opisu, wyjaÊniania i interpretacji
zachowaƒ przedsi´biorstw w warunkach internacjonalizacji i globalizacji. Podstawowe trudnoÊci wynikajà z restrykcyjnoÊci za∏o˝eƒ paradygmatu neoklasycznego pozostajàcych w sprzecznoÊci z empirycznà obserwacjà zachowaƒ wspó∏czesnych przedsi´biorstw. Teoria neoklasyczna wykazuje jednak du˝e zdolnoÊci
adaptacji, dzi´ki rezygnacji (ca∏kowitej lub cz´Êciowej) z niektórych za∏o˝eƒ
i absorpcji postulatów kwestionujàcych te za∏o˝enia. Oznacza to jednak odejÊcie od uj´cia neoklasycznego i przejÊcie do innych teorii przedsi´biorstwa.
W ten w∏aÊnie sposób powsta∏y mened˝erskie teorie firmy, które koncentrujà si´ na badaniu nast´pstw rozdzielenia w∏asnoÊci i zarzàdzania w przedsi´biorstwie. W takiej sytuacji na mened˝erów oddzia∏ujà bowiem bodêce (nasilajàce si´ wraz z rosnàcym rozproszeniem akcjonariatu) do przedk∏adania
interesów swojej grupy (maksymalizacj´ poziomu wynagrodzenia, presti˝ p∏ynàcy z w∏adzy oraz dà˝enie do bezpieczeƒstwa zatrudnienia) nad interes w∏aÊcicieli przedsi´biorstwa [Demsetz, 1983]. Prowadzone badania empiryczne wykaza∏y, ˝e dochody mened˝erów sà silniej skorelowane z obrotami, ni˝ z zyskiem
kierowanych przez nich przedsi´biorstw, zw∏aszcza po uwzgl´dnieniu wynagrodzeƒ pozap∏acowych. Minimalny poziom zysku powinien pozwoliç wyp∏acaç dywidendy wystarczajàce dla utrzymania lojalnoÊci akcjonariuszy, podtrzymywania zaufania dostarczycieli funduszy oraz zagwarantowania przetrwania
przedsi´biorstwu, nie dopuszczajàc do utrzymywania si´ sytuacji, w której maksymalizowana jest wielkoÊç sprzeda˝y przy zerowej lub negatywnej zyskownoÊci. Stàd podstawowe znaczenie podzia∏u zysków na promocj´ sprzeda˝y i reklam´, inwestycje oraz dywidend´. TrudnoÊci z ustaleniem minimalnej wysokoÊci
zysku akceptowanej przez akcjonariuszy zmniejszajà przydatnoÊç modelu do
dokonywania predykcji [Gorynia, 1999/1, s. 538-540].
Na szczególnà uwag´ w obliczu procesów internacjonalizacji i globalizacji, zas∏ugujà postulaty mened˝erskich teorii firmy dotyczàce dà˝enia mened˝erów do maksymalizowania stopy wzrostu firmy. Empiryczne badania zachowania mened˝erów pozwoli∏y ustaliç, ˝e preferujà oni awans wewnàtrz
firmy, w której pracujà obecnie, nad zamian´ zajmowanego stanowiska na podobne w przedsi´biorstwie wi´kszych rozmiarów, przy za∏o˝eniu takiego samego poziomu wynagrodzenia. Stàd propozycja uznania maksymalizacji stopy wzrostu przedsi´biorstwa w d∏ugim okresie za g∏ówny motyw dzia∏ania
mened˝erów [Marris, 1963]. Pierwsza grupa postulatów dotyczy koniecznoÊci
utrzymywania jednakowych stóp wzrostu po stronie popytu (stopa wzrostu przychodów ze sprzeda˝y) i poda˝y (stopa wzrostu zasobów przedsi´biorstwa).
Warunkiem rozwijania zasobów przedsi´biorstwa jest umiej´tne pokonywanie
barier, na które sk∏adajà si´:
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1. malejàca stopa zysku i/lub rosnàca wartoÊç koniecznego do zwi´kszania
produkcji kapita∏u – w warunkach post´pujàcej internacjonalizacij dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw i globalizacji na skutek szerszego rywalizowania w skali mi´dzynarodowej szybciej topniejà stopy zysku oraz skraca si´ cykl ˝ycia produktów, co sprawia ˝e w szybszym tempie rosnà wymagania
kapita∏owe; z drugiej jednak strony wzrasta dost´pnoÊç kapita∏u z najdogodniejszych w skali globu êróde∏;
2. pogorszenie si´ efektywnoÊci pracy mened˝erów zwiàzane ze zbyt szybkà
ekspansjà (rozbudowa iloÊciowa kierownictwa firmy nie rozwiàzuje w pe∏ni problemu ze wzgl´du na dodatkowe koszty, brak doÊwiadczenia nowych
mened˝erów itp.) – internacjonalizacja i globalizacja sprawiajà, ˝e znacznie wzrasta zasi´g geograficzny prowadzonych analiz i/lub dzia∏aƒ co przyczynia si´ do dalszego wzrostu obcià˝enia mened˝mentu;
3. zagro˝enie przej´ciem przez innà firm´ (wysokie tempo wzrostu oznacza
zazwyczaj spadek stopy zysku, co obni˝a rynkowà wartoÊç firmy) – procesy umi´dzynarodowienia rywalizacji konkurencyjnej dodatkowo zwi´kszajà ryzyko przej´cia przez zwi´kszenie presji na rozwijanie zasi´gu geograficznego dzia∏alnoÊci z jednej strony oraz dost´pnoÊci krajowych rynków
finansowych dla zagranicznych inwestorów z drugiej.
Post´pujàca internacjonalizacja i globalizacja dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw
przyczynia si´ zatem do zwi´kszenia trudnoÊci w pokonywaniu ka˝dej ze
wskazanych potencjalnych barier w trwa∏ym wzroÊcie firmy.
Ograniczenia mo˝liwoÊci wyjaÊniajàcych mened˝erskich teorii firmy w warunkach gospodarki globalnej wyp∏ywajà przede wszystkim z upoÊledzenia wzrostu firmy na drodze zwi´kszania geograficznego zasi´gu dzia∏alnoÊci, na korzyÊç ekspansji przez dywersyfikacj´ produktowà oraz wzrostu koniecznych
nak∏adów na rozwijanie nowych technologii i produktów (us∏ug).
Nast´pnà grup´ teorii przedsi´biorstwa stanowià teorie behawioralne. Wskazaç mo˝na trzy najwa˝niejsze odst´pstwa teorii behawioralnej od uj´cia neoklasycznego: odejÊcie od za∏o˝enia pe∏nej racjonalnoÊci, na rzecz racjonalnoÊci ograniczonej i przyj´cie koncepcji decyzji satysfakcjonujàcej poziom aspiracji
w miejsce rozstrzygni´ç optymalnych [Simon, 1959], miejsce maksymalizacji
zysku zajmuje koncepcja wiàzki celów, które mogà zmieniaç si´ w czasie [Cyert, March, 1963] oraz nadanie analizie zachowania przedsi´biorstwa charakteru wielodyscyplinarnego przez w∏àczenie perspektywy m.in. socjologicznej,
psychologicznej, nauk prawnych, teorii organizacji i zarzàdzania [Gorynia, 1998,
s. 30-31].
Pomimo znacznego rozwoju technologii teleinformatycznych wspomagajàcych procesy gromadzenia i przetwarzania informacji empiria ˝ycia gospodarczego wcià˝ pozostaje daleka od neoklasycznego postulatu pe∏nej racjonalnoÊci podejmowanych decyzji. Tym niemniej ten aspekt rozwa˝aƒ behawiorystów
odczytaç mo˝na jako podkreÊlenie znaczenia zaawansowanych technologicznie rozwiàzaƒ wspierajàcych procesy decyzyjne. Najistotniejsze w obliczu post´pujàcej internacjonalizacji dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw postulaty behawiorystów dotyczà decentralizacji i wielodyscyplinarnoÊci w badaniu zachowania

Marian Gorynia, Rados∏aw Owczarzak, Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji...

7

przedsi´biorstw, b´dàcej warunkiem efektywnego tworzenia i zarzàdzania wiedzà. Poza tym, w zwiàzku z rosnàcà zmiennoÊcià otoczenia na ró˝nych jego
poziomach oraz dynamicznych zmian w zakresie adekwatnoÊci zasobów najwi´kszy sprzeciw budzi rezygnacja z prognozowania d∏ugoterminowego i podejmowania decyzji strategicznych. Niewystarczajàcym wydaje si´ tak˝e argument, ˝e efektywniejsze ze wzgl´du na koszty pozyskiwania informacji jest
reagowanie raczej na to co ju˝ zasz∏o, ani˝eli uwzgl´dnianie prognoz zmiany
otoczenia.
WÊród najwa˝niejszych odst´pstw teorii agencji od uj´cia neoklasycznego
wskazuje si´ na: (1) odejÊcie od traktowania przedsi´biorstwa jako funkcji
produkcji na rzecz traktowania firmy jako struktury regulacji (governance structure), gdzie podstawowà jednostkà analizy jest transakcja, (2) rezygnacj´ z za∏o˝enia pasywnoÊci aktorów ekonomicznych i obj´cie analizà stosunków konfliktowych spowodowanych rozbie˝noÊciami interesów, zw∏aszcza pracodawców
i pracobiorców, (3) rezygnacj´ z za∏o˝enia o absolutnej wy˝szoÊci efektywnoÊci poszczególnych struktur regulacji, na rzecz koncepcji efektywnoÊci zwiàzanej z uwarunkowaniami sytuacyjnymi (cechami transakcji), takimi jak: cz´stotliwoÊç, niepewnoÊç i specyficznoÊç anga˝owanych zasobów, (4) wprowadzenie
zasady ograniczonej racjonalnoÊci oraz (5) interdyscyplinarne podejÊcie do
zjawisk gospodarczych [Williamson, 1985]. Przez stosunek agencji rozumie si´
równie˝ wszelkie formy kooperacji [Jensen, Meckling, 1976]. W zwiàzku z brakiem mo˝liwoÊci uj´cia w kontrakcie wszystkich warunków umowy, istnieje
zagro˝enie oportunistycznymi zachowaniami podmiotów b´dàcych stronami relacji agencji. Aby ograniczyç/wyeliminowaç tego typu zachowania strony ponoszà okreÊlone koszty. Koszty te mo˝na zaliczyç do trzech kategorii: (1) monitorowania – nadzoru akcjonariuszy nad mened˝erami, dla których ograniczenia
postuluje si´ wykorzystanie systemu motywacyjnego, ograniczeƒ bud˝etowych,
regulaminów operacyjnych, etc.; (2) zobowiàzania (bonding expenditures) –
dokonywane przez mened˝erów dla zagwarantowania, ˝e nie podejmà dzia∏aƒ
szkodzàcych w∏aÊcicielom oraz dla zapewnienia, ˝e korzyÊci w∏aÊcicieli b´dà
takie same, jak gdyby sami podejmowali dzia∏ania oraz (3) koszty rezydualne
– utracone korzyÊci agentów i „pryncypa∏ów” spowodowane rozbie˝noÊcià interesów – wyst´pujà nawet przy optymalnych dzia∏aniach monitoringu i zobowiàzania [Gorynia, 1999/2, s. 777-782]. Teoria agencji bada równie˝ efektywnoÊç dystrybucji funkcji decyzyjnych i kontrolnych w firmie. O efektywnoÊci
po∏àczenia funkcji decyzyjnych i kontrolnych w jednych r´kach (minimalizacji kosztów agencji) decyduje stopieƒ z∏o˝onoÊci organizacji, co najcz´Êciej idzie
w parze z jej wielkoÊcià [Demsetz, 1983]. Podobnie jak w przypadku teorii behawioralnej, post´p w zakresie organizacji i zarzàdzania oraz technik teleinformatycznych nie eliminuje g∏ównych problemów, którymi zajmuje si´ teoria
agencji. Co wi´cej, aby sprostaç rosnàcym wymaganiom mi´dzynarodowego
zasi´gu prowadzenia dzia∏alnoÊci oraz w zakresie relacji cena/jakoÊç (nowoczesnoÊç) produktów (us∏ug), cz´sto zwi´ksza si´ liczba podejmowanych stosunków agencyjnych (m.in. porozumieƒ kooperacyjnych). Stàd równie˝ w warunkach post´pujàcej internacjonalizacji i globalizacji po˝àdana jest wnikliwa
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analiza kosztów spowodowanych rozbie˝noÊcià interesów stron relacji agencji, podj´cie dzia∏aƒ dla ich ograniczania oraz sta∏a troska o efektywnoÊç poszczególnych struktur regulacji.
Wed∏ug teorii praw w∏asnoÊci (TPW), formy w∏asnoÊci i prawa jakie z nich
wynikajà, odgrywajà podstawowà rol´ w zachowaniach podmiotów gospodarczych. Dzieje si´ tak, poniewa˝ sà one istotnym warunkiem wyzwalania inicjatywy indywidualnej oraz pozwalajà mierzyç osiàgni´cia poszczególnych jednostek na tle innych. TPW rozwija uj´cie neoklasyczne w nast´pujàcych aspektach:
(1) dopuszcza niepe∏nà informacj´ i niezerowe koszty transakcyjne, (2) zaznacza
rol´ obowiàzujàcego systemu praw w∏asnoÊci i praw zwiàzanych z kontraktami,
w ramach których funkcjonuje firma oraz (3) uwzgl´dnia znaczenie formy organizacyjnej przedsi´biorstwa [Demsetz, 1967]. Zgodnie z TPW asymetria informacyjna pomi´dzy podmiotami sprawia, ˝e efektywne i skuteczne wykorzystanie praw w∏asnoÊci wymaga ponoszenia kosztów pozyskiwania, analizowania
i przechowywania informacji. Podobnie zapewnienie respektowania przez inne podmioty praw w∏asnoÊci wymaga nak∏adów na prawne zastrze˝enie okreÊlonej wiedzy, umiej´tnoÊci, znaku towarowego, wzoru u˝ytkowego itp. [Coase, 1937]. Oba te wskazania wydajà si´ bardzo istotne w obliczu zwiàzanego
z globalizacjà wzrostu znaczenia umiej´tnoÊci tworzenia, wykorzystania i ochrony wiedzy i umiej´tnoÊci. Poza tym, godne uwagi w obliczu wzrostu znaczenia wiedzy organizacyjnej oraz geograficznego zasi´gu prowadzonej dzia∏alnoÊci sà wskazania TPW dotyczàce koniecznoÊci zapewnienia silnych bodêców
w oparciu o prawa w∏asnoÊci dla mened˝erów. Szczególnie wa˝ne w obliczu
post´pujàcej internacjonalizacji i globalizacji wydaje si´ poruszane przez TPW
zagadnienie granic firmy. Integracja firm z komplementarnymi aktywami powoduje zatem przyrost ich ∏àcznej wartoÊci, natomiast integracja firm z aktywami ekonomicznie niezale˝nymi mo˝e obni˝yç ich wartoÊç.
Teoria produkcji zespo∏owej (TPZ) jako przyczyn´ tworzenia firmy przyjmuje dà˝enie w∏aÊcicieli poszczególnych zasobów do zwi´kszenia ich produktywnoÊci. Efektem takiego post´powania jest specjalizacja poszczególnych zasobów, która z kolei wymusza zachowania kooperacyjne. Kooperacja mo˝liwa
jest zarówno w strukturach rynkowych, jak i wewnàtrz firmy. Firm´ wyró˝nia
jedynie zespo∏owe u˝ywanie czynników produkcji oraz centralna pozycja jednej strony w kontaktowym zarzàdzaniu wszystkimi innymi czynnikami produkcji. Warunkiem uruchomienia produkcji zespo∏owej jest osiàgni´cie wi´kszej wartoÊci produkcji ca∏kowitej wytworzonej przez zespó∏, ni˝ sumy wartoÊci,
jakie mog∏yby byç wytworzone przez poszczególne czynniki dzia∏ajàce oddzielnie, po powi´kszeniu o koszty organizowania i dyscyplinowania zespo∏u
[Alchian, Demsetz, 1972, s. 193]. Podstawowa teza TPZ mówi, i˝ wykorzystanie czynników produkcji jest tym lepsze, im ich wynagrodzenie pe∏niej odpowiada ich produkcyjnoÊci. Je˝eli wi´c pomiar produkcyjnoÊci jest wadliwy, przez
co korelacja pomi´dzy wynagrodzeniem a produkcyjnoÊcià s∏abnie, pogarsza
si´ ta ostatnia. [Alchian, Demsetz, 1972]. Znaczenie TPZ w dobie post´pujàcej intenacjonalizacji i globalizacji polega na wskazaniu êróde∏ wzmocnienia
przedsi´biorstwa p∏ynàcych z w∏aÊciwej regulacji pracy zespo∏owej, kontrak-
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tów z poszczególnymi pracownikami i mened˝erami, systemów wynagrodzeƒ
oraz procedur informacyjnych i monitoringu.
Zgodnie z koncepcjà teorii zespo∏ów (TZ), firma jest nie tylko narz´dziem
alokacji zasobów, lecz równie˝ miejscem ich kreowania. Od rynku ró˝ni jà to,
˝e jest organizacyjnà formà dla stabilnej i efektywnej kooperacji. Jednostki
tworzà zespó∏ nie w celu uporania si´ z oportunizmem lub innymi niekorzystnymi dzia∏aniami wynikajàcymi z asymetrii informacji, lecz dla odpowiednich
zachowaƒ w niepewnym otoczeniu, co ma u∏atwiç w∏aÊciwa struktura organizacyjna [Aoki, 1986]. Obserwujàc zmiany otoczenia firm zwiàzane z procesami globalizacyjnymi nale˝y stwierdziç, i˝ zintensyfikowane przemiany nast´pujà w obr´bie wszystkich czynników, które TZ przyjmuje jako kryteria wyboru
w∏aÊciwej struktury organizacyjnej. Przede wszystkim, w zwiàzku z dynamicznym wzrostem znaczenia produktów i us∏ug intensywnych technologicznie,
rosnà wymagania w zakresie poziomu kompetencji zatrudnionych, nowoczesnoÊci wykorzystywanej technologii, sprawnoÊci systemów koordynacji etapów
produkcyjnych oraz sposobów radzenia sobie z rosnàcà zmiennoÊcià otoczenia. Stàd znaczenie tej koncepcji w badaniu zachowania si´ przedsi´biorstw
w dobie intensywnej internacjonalizacji i globalizacji.
Teoria kosztów transakcyjnych (TKT) traktuje firm´ jako struktur´ regulacji, umo˝liwiajàca minimalizacj´ kosztów transakcyjnych, rozpatrywanà przy
przyj´ciu trzech za∏o˝eƒ behawioralnych: ograniczonej racjonalnoÊci, podatnoÊci na oportunizm i neutralnoÊci w stosunku do ryzyka [Williamson, 1998,
s. 33-35]. Si∏y sprawcze i mechanizmy procesów internacjonalizacji i globalizacji oddzia∏ujà na badane przez TKT czynniki decydujàce o optymalnej granicy firm. Z jednej strony wzrastajà konieczne nak∏ady na innowacje i razem
z nimi poziom ryzyka, co sk∏ania do ograniczania liczby rozwijanych kompetencji i/lub dzielenia kosztów ich rozwijania z kooperantami. Poza tym, wzrasta znaczenie wykorzystania potencja∏u intelektualnego i kreatywnoÊci pracowników, co w Êwietle TKT powinno ograniczaç rozmiary firmy. Z drugiej
jednak strony, dzi´ki nowoczesnym technologiom teleinformatycznym i automatyzacji procesów, mo˝liwe jest zapewnienie znacznie lepszej koordynacji
przy zachowaniu wysokiego poziomu elastycznoÊci. Kolejnym istotnym z punktu widzenia realizacji celów niniejszego opracowania zagadnieniem dyskutowanym przez TKT jest forma organizacyjna korporacji6. TKT argumentuje, ˝e
zarówno forma scentralizowana „U”, jak równie˝ forma przedsi´biorstwa holdingowego „H” sà nieefektywne i powodujà zak∏ócenia swobody mened˝erskiej, w miar´ zwi´kszania si´ wielkoÊci i kompleksowoÊci firmy. Zalecana jest
natomiast forma „M”, tj. struktura, która opiera si´ na tworzeniu wydzia∏ów
operacyjnych, zorganizowanych zgodnie z podzia∏em na produkty, marki i obszary geograficzne oraz zapewnieniu wsparcia przez jednostki centralne. PodkreÊla si´ znaczenie silnych kierowników-zarzàdców oraz zespo∏ów doradczych
6

Przez korporacj´ rozumie si´ przedsi´biorstwo prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, w co
najmniej dwóch sektorach i/lub w co najmniej dwóch krajach podporzàdkowanà wspólnej
strategii. Przyp. autorów.
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i finansowych umiejscowionych w centrali, które usprawniajà kontrolowanie
wyników dzia∏alnoÊci oddzia∏ów, alokacj´ zasobów pomi´dzy oddzia∏y oraz
w planowanie strategiczne. TKT podejmuje tak˝e niezmiernie istotne, w obliczu zwiàzanego z globalizacjà wzrostu znaczenia wiedzy i kwalifikacji pracowników, zagadnienie kontraktów na rynku pracy.
Jak wynika z przedstawionej wy˝ej analizy najwa˝niejszych grup teorii firmy,
zagadnienie internacjonalizacji i globalizacji dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw nie
jest podstawowym przedmiotem zainteresowania w ramach wspó∏czesnych teorii przedsi´biorstwa7. Teorie te w zasadzie nie ujmujà explicite problematyki
umi´dzynarodowienia. Wàtki internacjonalizacyjne podejmowane sà w nich
w sposób implicite, a wyciàganie dalej idàcych wniosków jest utrudnione.

„Mapa rynku” teorii wyjaÊniajàcych zagranicznà ekspansj´
przedsi´biorstw
Jak wynika z rozwa˝aƒ przeprowadzonych w cz´Êci drugiej zagadnienie
zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw nie stanowi pierwszoplanowego przedmiotu zainteresowaƒ ˝adnej wspó∏czesnej teorii przedsi´biorstwa. Tym niemniej
istnieje bogaty zestaw koncepcji teoretycznych odnoszàcych si´ do tego zagadnienia. Koncepcje te majà w porównaniu z teoriami firmy bardziej wyspecjalizowany charakter i znajdujà si´ na ni˝szym poziomie ogólnoÊci. W tej cz´Êci zarysowana zostanie panorama tych koncepcji ze zwróceniem szczególnej
uwagi na teori´ kosztów transakcyjnych odniesionà do zagranicznej ekspansji
przedsi´biorstw.
Zagraniczna ekspansja przedsi´biorstw
Nale˝y wyjÊç od stwierdzenia, ˝e ka˝da firma mo˝e konkurowaç na krajowym
(wewn´trznym) rynku bran˝owym (jej rywalami sà wtedy zarówno firmy krajowe, jak i firmy zagraniczne-import) i/lub na mi´dzynarodowym rynku bran˝owym (rysunek 2). W tym drugim przypadku mo˝emy mówiç o internacjonalizacji dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa lub ekspansji zagranicznej firmy.
W zagranicznej ekspansji przedsi´biorstwa mogà wystàpiç dwie grupy strategii: wielonarodowa strategia konkurencyjna i globalna strategia konkurencyjna [Yip, 1996]. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e wyró˝nienie multilokalnej strategii konkurencyjnej i globalnej strategii konkurencyjnej ma sens nie tylko w odniesieniu
do tej formy zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw, jakà sà zagraniczne inwestycje bezpoÊrednie realizowane w formie powo∏ywania w∏asnych filii (tak

7

W opracowaniu [Owczarzak, 2001] podj´to prób´ uporzàdkowania rezultatów analizy teorii
firmy w porzàdku poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsi´biorstwa: struktur organizacyjnych, zarzàdzania produkcjà, jakoÊcià i logistykà, zarzàdzania kadrami, zarzàdzania
potencja∏em technologicznym, zarzàdzania marketingiem, zarzàdzania finansami oraz realizowania strategii konkurencyjnych.
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przyjmuje Yip), ale tak˝e do innych form internacjonalizacji, takich jak eksport czy ró˝ne kooperacyjne formy wspó∏pracy z partnerami zagranicznymi.
Rysunek 2. Konkurencja na rynku bran˝owym

èród∏o: opracowanie w∏asne

W uj´ciu Yipa strategia globalna jest wi´c przeciwieƒstwem podejÊcia wielonarodowego, przy którym przedsi´biorstwo powo∏uje krajowe filie, dostosowujàce swà dzia∏alnoÊç do lokalnych potrzeb. PodejÊcie wielonarodowe jest
cz´sto kwestionowane. Oddzielne konkurowanie w ka˝dym kraju by∏o konsekwencjà tradycyjnego podejÊcia do umi´dzynarodowienia dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa – wybór terytorium rynkowego w przypadku firm internacjonalizujàcych dzia∏alnoÊç musia∏ bowiem uwzgl´dniaç bariery handlowe, taryfy,
kwoty importowe, odmiennoÊci w zakresie prawa, j´zyka, upodobaƒ i zachowaƒ ludzi, a produkty i programy marketingowe by∏y dostosowywane do zagranicznych potrzeb, preferencji, kultury, klimatu itp. Typowym rezultatem
umi´dzynarodowienia by∏o przedsi´biorstwo realizujàce w ró˝nych krajach
odmienne strategie i podejÊcia. Ró˝nice te cz´sto prowadzi∏y do os∏abienia pozycji kosztowej firmy, pogorszenia jakoÊci wyrobów oraz os∏abienia si∏y konkurencyjnej w skali ogólnoÊwiatowej. Zdaniem Yipa pokonanie niedogodnoÊci
stworzonych przez umi´dzynarodowienie firmy z wykorzystaniem strategii multilokalnej wymaga jej globalizacji, to znaczy wprowadzenia zintegrowanego
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zarzàdzania ogólnoÊwiatowymi zasobami przedsi´biorstwa i jego przewagà konkurencyjnà [Yip, 1996].
Nale˝y zaznaczyç, ˝e o tym, czy przedsi´biorstwa danej bran˝y cechuje
wysoka czy niska sk∏onnoÊç do internacjonalizacji i globalizacji decyduje charakterystyczna dla danej bran˝y kombinacja czynników determinujàcych potencja∏ internacjonalizacyjny i globalizacyjny sektora. Sà to czynniki [Yip, 1996]:
1. rynkowe (np. upodabnianie si´ stylów ˝ycia i gustów, pojawienie si´ klientów globalnych),
2. kosztowe (np. korzyÊci skali, przyspieszenie tempa innowacji techologicznych, post´p w dziedzinie transportu),
3. konkurencyjne (np. wzrost poziomu obrotów handlu Êwiatowego, globalne
alianse strategiczne),
4. rzàdowe (np. znoszenie barier taryfowych i pozataryfowych, denacjonalizacja, prywatyzacja),
5. dodatkowe (np. rewolucja w informacji i komunikacji, udogodnienia w podró˝owaniu).
W kontekÊcie powy˝szego wa˝ne jest to, ˝e ka˝da bran˝a posiada odmienny
uk∏ad czynników internacjonalizacji i globalizacji, uk∏ady te zmieniajà si´ z up∏ywem czasu, potencja∏ internacjonalizacyjny i globalizacyjny niektórych bran˝ jest
wi´kszy od potencja∏u innych bran˝ i potencja∏ ten zmienia si´ z up∏ywem czasu.
Przedstawione czynniki internacjonalizacji i globalizacji majà zwiàzek z si∏ami konkurencji uj´tymi w znanym modelu Portera [Porter, 1992]. Przewa˝nie wzrost poziomu internacjonalizacji i globalizacji bran˝y pociàga za sobà
wzrost nat´˝enia si∏ konkurencji:
1. wzrasta zagro˝enie nowymi wejÊciami – nast´puje relatywne obni˝enie barier wejÊcia i wyjÊcia,
2. zaostrza si´ rywalizacja mi´dzy firmami ju˝ istniejàcymi,
3. nast´puje wzrost zagro˝enia przez substytuty – rozszerza si´ obszar, z którego substytuty mogà pochodziç,
4. globalizacja klienta wzmacnia jego si∏´ przetargowà wobec konkurentów
z danego sektora,
5. globalizacja konkurentów os∏abia si∏´ przetargowà klientów.
Dla ustalenia treÊci poj´cia globalizacja w odniesieniu do przedsi´biorstwa
istotne znaczenie ma fakt, ˝e strategia globalizacji na poziomie firmy ma charakter wielowymiarowy. Wymiarami sà stosowane instrumenty strategiczne. Yip
ujmuje te instrumenty nast´pujàco [Yip, 1996, s. 34]:
1. uczestnictwo w rynku – wybrane rynki krajowe, poziom zaanga˝owania,
udzia∏y w rynku,
2. produkty/us∏ugi – stopieƒ podobieƒstwa lub zró˝nicowania na ró˝nych rynkach,
3. lokalizacja dzia∏alnoÊci – umiejscowienie ogniw ∏aƒcucha wartoÊci dodanej,
4. marketing – stopieƒ uniformizacji marek, reklam i innych elementów marketingu,
5. posuni´cia konkurencyjne – stopieƒ podporzàdkowania globalnej strategii
konkurencyjnej.
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Z powy˝szego wynika, ˝e globalizacja odniesiona do poziomu firmy mo˝e
byç stopniowalna. Mo˝na nawet zaproponowaç poj´cie firmy „totalnie” globalnej. By∏aby to firma globalna w maksymalnie mo˝liwym stopniu pod ka˝dym
z wymienionych pi´ciu wzgl´dów. Nietrudno zauwa˝yç, ˝e warunki firmy „totalnie” globalnej spe∏nia∏by monopol pe∏ny w skali ogólnoÊwiatowej.
W tym miejscu nale˝y zauwa˝yç, ˝e przedsi´biorstwo mo˝e prowadziç ekspansj´ zagranicznà w ró˝nych formach. Mo˝liwe sposoby wejÊcia na rynki zagraniczne daje si´ zakwalifikowaç do trzech grup:
1. eksport,
2. powiàzania kooperacyjne z partnerem zagranicznym,
3. samodzielne prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Eksport jest najbardziej tradycyjnà formà ekspansji zagranicznej przedsi´biorstwa. Powiàzania kapita∏owe z partnerami zagranicznymi to wzgl´dnie
d∏ugotrwa∏e zwiàzki gospodarcze. Mogà one przybraç kilka form:
1. kooperacja niekapita∏owa,
2. kooperacja kapita∏owa,
3. sojusze strategiczne (alianse strategiczne, koalicje strategiczne).
Kooperacja niekapita∏owa w biznesie mi´dzynarodowym mo˝e przyjàç kilka postaci: kontrakty licencyjne, umowy franchisingowe, kontrakty mened˝erskie (kontrakty na zarzàdzanie, management contracts), kontrakty na inwestycje „pod klucz” oraz kontrakty na poddostawy (subcontracting).
Mi´dzynarodowa kooperacja kapita∏owa oznacza utworzenie nowego podmiotu kapita∏owego, w którego kapitale udzia∏y posiadajà wspólnicy pochodzàcy co najmniej z dwóch krajów (international joint ventures).
Coraz cz´stszà formà wspó∏pracy gospodarczej w skali mi´dzynarodowej
jest zawiàzywanie sojuszy strategicznych.
Samodzielne prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w biznesie mi´dzynarodowym wià˝e si´ z realizacjà zagranicznej inwestycji bezpoÊredniej przy 100%
w∏asnoÊci przedsi´biorstwa po∏o˝onego za granicà.
Zestawienie powy˝szych ustaleƒ terminologicznych dotyczàcych globalizacji na poziomie przedsi´biorstwa i mo˝liwych form zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw prowadzi do wniosku, ˝e poj´cia globalnej strategii konkurencyjnej
przedsi´biorstwa nie nale˝y redukowaç do strategii eksportowej lub strategii
prowadzenia zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, tak jak to si´ najcz´Êciej Êwiadomie lub nieÊwiadomie czyni w literaturze przedmiotu. Atrybut globalizacji strategii mo˝na i nale˝y odnosiç tak˝e do pozosta∏ych (innych ni˝
eksport i zagraniczne inwestycje bezpoÊrednie) form ekspansji zagranicznej.
Spostrze˝enie to dodatkowo komplikuje, ale i jednoczeÊnie porzàdkuje, rozwa˝ania na temat globalizacji strategii konkurencyjnej przedsi´biorstwa. Mówiàc
o globalizacji tej strategii nale˝y pami´taç o uÊciÊleniu, jakiej formy ekspansji
globalizacja dotyczy, nietrudno bowiem wyobraziç sobie firm´, która globalizuje strategi´ w zakresie eksportu, jednoczeÊnie nie realizujàc strategii globalnej w zakresie zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich lub zawieranych z partnerami zagranicznymi kontraktów licencyjnych. Podsumowanie rozwa˝aƒ
dotyczàcych strategii ekspansji zagranicznej firmy zawarto w tablicy 1.

a) Kontrakty
licencyjne
b) Umowy
franchisingowe
c) Kontrakty
mened˝erskie
d) Kontrakty na
inwestycje „pod
klucz”
e) Kontrakty na
poddostawy
f) Joint ventures
g) Mi´dzynarodowe
sojusze
strategiczne

èród∏o: opracowanie w∏asne

3. Filie w∏asne

1. Eksport
2. Kooperacja

FORMA EKSPANSJI

Globalne

Multilokalne

Uczestnictwo w rynku

ATRYBUTY STRATEGII – INSTRUMENTY STRATEGICZNE
Produkty / us∏ugi
Lokalizacja
Marketing
dzia∏alnoÊci
Globalne
MultiGlobalna
MultiGlobalny
Multilokalne
lokalne
lokalny

Pi´ciowymiarowa klasyfikacja strategii ekspansji zagranicznej firmy

Posuni´cia
konkurencyjne
Globalne
Multilokalne

Tablica 1
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Teorie wyjaÊniajàce zagranicznà ekspansj´ przedsi´biorstw
Dotychczas brak jest kompletnej i spójnej teorii ujmujàcej mi´dzynarodowe zachowania przedsi´biorstw. Poszukiwanie wyjaÊnieƒ zachowaƒ przedsi´biorstw w sferze mi´dzynarodowej mo˝e obejmowaç nast´pujàce dyscypliny:
teori´ wymiany mi´dzynarodowej, teori´ przedsi´biorstwa, teori´ struktury bran˝y (theory of industry organization), teori´ zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, teori´ przedsi´biorstwa wielonarodowego, teori´ kapita∏u, teori´
mi´dzynarodowych stosunków finansowych, teori´ konkurencji monopolistycznej, teori´ organizacji i zarzàdzania oraz teori´ podejmowania decyzji. Zbudowanie teorii ujmujàcej dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw w przestrzeni mi´dzynarodowej wymaga∏oby wyselekcjonowania i zinterpretowania za∏o˝eƒ i twierdzeƒ
wymienionych teorii w kontekÊcie zachowaƒ przedsi´biorstwa, a nast´pnie
dokonania ich syntezy. Podj´cie tego niewàtpliwie fascynujàcego zadania wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.
Teorie podejmujàce zagadnienie ekspansji przedsi´biorstw w sfer´ biznesu
mi´dzynarodowego mo˝na zaliczyç do trzech poziomów [Otta, 1994, s. 46-47]:
1. makro,
2. mezo,
3. mikro.
Pierwotnie dominowa∏ makroekonomiczny punkt widzenia, w którym zainteresowanie badaczy skupia∏o si´ na stosunkach pomi´dzy gospodarkami
narodowymi. Zagadnienia zwiàzane z przedsi´biorstwem wyst´powa∏y na dalszym planie8. W tym nurcie nale˝y wymieniç prace takich autorów, jak: A. Smith,
D. Ricardo, W. Taussig, J. Viner, G. Haberler, E. Heckscher, B. Ohlin, P.A. Samuelson, M.V. Posner, S.B. Linder9.
Mezoekonomiczny punkt widzenia wyst´puje w pracach ekonomistów wykorzystujàcych modele cyklu ˝ycia produktu (R. Vernon, K. Kojima), w których uwaga zogniskowana jest na otoczeniu bran˝owym przedsi´biorstwa i na
analizie czynników sektorowych bezpoÊrednio oddzia∏ywujàcych na przedsi´biorstwo [Vernon, 1966]. Do tego poziomu analizy nale˝y tak˝e zaliczyç analizy M.E. Portera, dotyczàce przewagi konkurencyjnej narodów [Porter, 1990].
Z interesujàcego nas punktu widzenia najwi´ksze znaczenie majà oczywiÊcie
teorie zaliczane do nurtu mikroekonomicznego. Teorie te mo˝na klasyfikowaç
ze wzgl´du na ró˝ne kryteria. Pierwszym kryterium mo˝e byç zakres przedmiotowy teorii, przez który mo˝na rozumieç iloÊç form zagranicznej ekspansji
przedsi´biorstw. Sà teorie, które odnoszà si´ tylko do jednej formy ekspansji
(na przyk∏ad teoria S. Hymera odnosi si´ do zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich), ale sà te˝ teorie, które pokrywajà zasi´giem analizy ca∏oÊç form zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw (na przyk∏ad teoria kosztów transakcyjnych).
Drugie kryterium mo˝na wyprowadziç z zaproponowanej przez O.E. William8

9

W sprawie uj´cia zagadnienia internacjonalizacji przedsi´biorstwa w teorii handlu mi´dzynarodowego zob.: [Gorynia, 2000/1, s. 26-36].
Przeglàd zasygnalizowanych teorii zawarty jest np. w pracy: [Misala, 1990].
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sona analitycznej mapy kontraktów, która ukazuje, jakà problematyk´ podejmujà poszczególne nurty ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania przedsi´biorstw (Williamson nie dokonuje rozró˝nienia pomi´dzy funkcjonowaniem
przedsi´biorstwa w sferze krajowej i w sferze mi´dzynarodowej) [Williamson,
1985/2, s. 24]. Na mapie tej wyró˝nia si´ dwa g∏ówne nurty analizy kontraktów zawieranych przez przedsi´biorstwa: nurt monopolu i nurt efektywnoÊci.
Analizy prowadzone w ramach nurtu monopolu odnoszà si´ do klientów (dêwignia monopolistyczna, dyskryminacja cenowa) lub do konkurentów (bariery
wejÊcia, zachowania strategiczne). Analizy prowadzone w ramach nurtu efektywnoÊci dotyczà kwestii pobudzania podmiotów do dzia∏aƒ efektywnych (prawa w∏asnoÊci, teoria agencji) lub kosztów transakcyjnych (struktury regulacji
minimalizujàce koszty transakcyjne, pomiar kosztów transakcyjnych).
Wykorzystujàc zarysowany podzia∏ Williamsona mo˝na dokonaç podzia∏u
teorii zajmujàcych si´ zagranicznà ekspansjà przedsi´biorstw zaliczanych do
poziomu mikroekonomicznego na dwa nurty [Otta, 1994, s. 47]:
1. nurt monopolu, zak∏adajàcy, ˝e g∏ównym motywem mi´dzynarodowej ekspansji przedsi´biorstw jest dà˝enie do wykorzystania pozycji monopolistycznej,
2. nurt wydajnoÊci, wià˝àcy ten motyw z podnoszeniem efektywnoÊci dzia∏ania.
W nurcie monopolu uwaga jest skupiona na wyznacznikach pozycji monopolistycznej (de facto zazwyczaj quasi-monopolistycznej) przedsi´biorstwa
w jego dzia∏aniach sk∏adajàcych si´ na ekspansj´ zagranicznà. Pozycja ta wyznaczona jest przez cechy przedsi´biorstwa internacjonalizujàcego dzia∏alnoÊç
(skala produkcji i sprzeda˝y, technologia produkcji i zarzàdzania, goodwill itp.),
przez przewagi filii nad miejscowymi konkurentami (przewagi te wynikajà z dost´pu filii do zasobów przedsi´biorstwa macierzystego (technologicznych, kadrowych, finansowych itp.) oraz przez mi´dzynarodowy zakres dzia∏ania (wi´ksze pole manewru w zaopatrzeniu i sprzeda˝y, roz∏o˝eniu ryzyka itp.). Najbardziej
reprezentatywna dla tego nurtu rozwa˝aƒ jest teoria S. Hymera, zgodnie z którà zagraniczna ekspansja przedsi´biorstw w formie zagranicznych inwestycji
bezpoÊrednich jest kontynuacjà krajowej ekspansji monopolistycznej za granic´ [Hymer, 1976]. W nurcie monopolu mieszczà si´ tak˝e prace dotyczàce zachowaƒ strategicznych (konkurencja w oligopolu), podejmujàce takie kwestie
jak „zabezpieczanie si´” w formie tzw. inwestycji krzy˝owych oraz Êcie˝ki rozwoju technologicznego (teoria akumulacji technologicznej). Ponadto wydaje si´,
˝e do nurtu monopolu mo˝na tak˝e zaliczyç rozwa˝ania M.E. Portera dotyczàce przewagi konkurencyjnej, odniesione do kontekstu mi´dzynarodowego
[Porter, 1985]. Rozwa˝ania te korespondujà z poglàdami zawartymi w ramach
teorii produkcji mi´dzynarodowej J.H. Dunninga (zob. ni˝ej).
W nurcie wydajnoÊci na uwag´ zas∏uguje przede wszystkim teoria kosztów
transakcyjnych (teoria internalizacji). Teoria ta k∏adzie nacisk na minimalizacj´
kosztów transakcyjnych przy dokonywaniu wyboru formy ekspansji zagranicznej firmy. Do zagadnienia tego powrócimy w nast´pnej cz´Êci opracowania.
Nale˝y wyró˝niç jeszcze trzeci, kompromisowy nurt rozwa˝aƒ, czerpiàcy
idee zarówno z nurtu monopolu, jak i z nurtu wydajnoÊci. Jest to tzw. teoria
eklektyczna produkcji mi´dzynarodowej J.H. Dunninga, która identyfikuje trzy
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grupy czynników (przewag), motywujàcych firmy do dokonywania ekspansji
mi´dzynarodowej [Dunning, 1993]:
1. przewagi w∏aÊciwe dla danego przedsi´biorstwa (oraz dla jego filli) – nurt
monopolu,
2. przewagi wynikajàce z internalizacji – nurt wydajnoÊci,
3. przewagi zwiàzane z lokalizacjà.
Najbardziej znane teorie dotyczàce ekspansji zagranicznej przedsi´biorstw
to10:
1. model cyklu ˝ycia produktu w kontekÊcie mi´dzynarodowym – Vernona,
2. teoria oligopolu mi´dzynarodowego,
3. teoria internalizacji,
4. eklektyczna teoria produkcji mi´dzynarodowej,
5. teoria mi´dzynarodowej transmisji zasobów,
6. teoria horyzontów globalnych,
7. teoria konkurencji globalnej,
8. teoria geobiznesu.
Teoria kosztów transakcyjnych a zagraniczna ekspansja przedsi´biorstw
Teoria kosztów transakcyjnych omówiona w drugiej cz´Êci niniejszego
opracowania nie podejmuje explicite kwestii mi´dzynarodowych zachowaƒ przedsi´biorstw. Tym niemniej stwarza ona ramy konceptualne s∏u˝àce do dokonania
wyboru formy ekspansji zagranicznej przez firm´. W teorii kosztów transakcyjnych
wybór formy ekspansji zagranicznej jest podporzàdkowany minimalizacji sumy
kosztów produkcyjnych i transakcyjnych. Koszty transakcyjne obejmujà koszty
zdobycia wszelkiego rodzaju informacji potrzebnych do funkcjonowania w Êrodowisku rynkowym, koszty prowadzenia negocjacji mi´dzy partnerami wymiany i koszty przestrzegania umów. W warunkach rynku doskona∏ego koszty transakcyjne
wynoszà zero. W warunkach rynku rzeczywistego koszty transakcyjne sà dodatnie. Istnienie pozytywnych kosztów transakcyjnych wynika z niewydolnoÊci rynku jako sposobu regulacji transakcji lub innymi s∏owy sposobu koordynacji powiàzaƒ pomi´dzy podmiotami gospodarczymi. W teorii kosztów transakcyjnych
za g∏ównà przyczyn´ odejÊcia od rynku jako formy regulacji powiàzaƒ pomi´dzy podmiotami gospodarczymi uwa˝a si´ niewydolnoÊç rynku. NiewydolnoÊç
rynku mo˝e mieç charakter naturalny (immanentny) – mo˝e na przyk∏ad wynikaç z niepodatnoÊci pewnych towarów na transfer rynkowy, z asymetrii informacyjnej lub z tzw. sytuacji ma∏ych liczb. Mo˝e wystàpiç tak˝e tzw. niewydolnoÊç nabyta lub strukturalna – mo˝e ona powstaç na skutek zachodzenia procesów
historycznych (koncentracja kapita∏u, prze∏omy technologiczne) lub jako efekt
stosowania przez paƒstwo barier administracyjnych w reglamentacji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Rynek zawodzi w szczególnoÊci wtedy, gdy zachowania podmiotów gospodarczych cechujà si´ ograniczonà racjonalnoÊcià i oportunizmem11.
10
11

Omówienie tych teorii zawarto w pracy [Gorynia, 2000/1].
Zob. szerzej: [Gorynia, 1998, rozdzia∏ 1].
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Odniesienie teorii kosztów transakcyjnych do internacjonalizacji dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa pozwala na przeanalizowanie kosztów transakcyjnych charakterystycznych dla wszystkich wchodzàcych w rachub´ form zagranicznej ekspansji
zagranicznej przedsi´biorstw. Spektrum form instytucjonalnych wymiany (lub
innymi s∏owy struktur regulacji transakcji) rozwa˝anych w ramach teorii kosztów
transakcyjnych mieÊci si´ mi´dzy rynkiem (transakcje spot) i hierarchià (pe∏na internalizacja, czyli zagraniczna inwestycja bezpoÊrednia w formie filli
w∏asnej, na przyk∏ad w drodze nabycia lub fuzji). Coraz wi´cej uwagi zwraca
si´ na analiz´ form poÊrednich, hybrydowych, jakimi sà kontrakty d∏ugoterminowe, licencjonowanie, franchising, mi´dzynarodowe joint ventures oraz mi´dzynarodowe sojusze strategiczne. Teoria kosztów transakcyjnych pozwala wyjaÊniç
okolicznoÊci, w których dana forma instytucjonalna b´dzie preferowana w stosunku do innych, wchodzàcych w rachub´ rozwiàzaƒ [Hennart, 1991, s. 98].
W literaturze przedmiotu najbardziej rozbudowane sà zastosowania teorii
kosztów transakcyjnych odniesione do przedsi´biorstw wielonarodowych [Buckley, Casson, 1976], [Rugman, 1981] oraz [Hennart, 1977]. Istotnym wk∏adem
teorii kosztów transakcyjnych w tej dziedzinie jest na przyk∏ad uchwycenie
odmiennoÊci motywów internalizacji w dwóch charakterystycznych strategiach dokonywania zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich – strategii inwestycji horyzontalnych i strategii inwestycji pionowych. W przypadku inwestycji horyzontalnych chodzi o minimalizacj´ kosztów transakcyjnych wynikajàcà
z internalizacji wiedzy oraz z internalizacji reputacji. W sytuacji inwestycji
pionowych korzyÊci wynikajà z mo˝liwoÊci pokonania bariery specyficznoÊci
(idiosynkretycznego charakteru) inwestycji, z mo˝liwoÊci obni˝enia kosztów
kontroli jakoÊci, kosztów doprowadzenia do transakcji rynkowych oraz kosztów nadzoru transakcji rynkowych.
Na zakoƒczenie podj´ta zostanie próba okreÊlenia zalet i wad teorii kosztów transakcyjnych odniesionej do zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw. Rozwa˝anà teori´ mo˝na podsumowaç w kilku punktach:
1. zaletà teorii kosztów transakcyjnych jest jej na tyle ogólny charakter, ˝e zasi´giem analizy obejmuje wszystkie mo˝liwe formy ekspansji zagranicznej
przedsi´biorstwa; mo˝na wi´c stwierdziç, ˝e jest to generalna teoria organizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej pozwalajàca wyjaÊniç wybór pomi´dzy rynkiem a hierarchià w sferze mi´dzynarodowej aktywnoÊci przedsi´biorstwa;
zalety tej nie posiada ˝adna inna z wymienionych wy˝ej teorii zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw, które charakteryzuje jednostronnoÊç i fragmentarycznoÊç uj´cia,
2. teoria kosztów transakcyjnych nie jest teorià wyjaÊniajàcà motywy zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw; teoria przyjmuje motywy te jako dane,
nie odpowiadajàc na pytanie, dlaczego firmy prowadzà ekspansj´ zagranicznà; pole zainteresowania teorii kosztów transakcyjnych obejmuje natomiast kwestie wyboru optymalnej z ekonomicznego punktu widzenia formy mi´dzynarodowej ekspansji przedsi´biorstw,
3. w praktycznych zastosowaniach tej teorii wyst´pujà trudnoÊci z operacjonalizacjà kosztów transakcyjnych; w uj´ciu ex ante trudnoÊci te sà spowo-
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dowane niemo˝liwoÊcià identyfikacji wszystkich kategorii kosztów transakcyjnych oraz brakiem precyzji w szacowaniu kosztów, które uda∏o si´ zidentyfikowaç – „Wszelkie kalkulacje sà oparte na przewidywaniu przysz∏oÊci,
co musi byç silnie uzale˝nione od wiedzy zainteresowanych przedsi´biorstw
na temat wybranego rozwiàzania. Rozumowanie z wykorzystaniem kosztów transakcyjnych pozwala wi´c uzasadniç a posteriori ka˝dy dokonany
wybór organizacyjny (odwo∏anie si´ do rynku, internalizacja lub wspó∏dzia∏anie)” [Garrette, Dussauge, 1996, s. 63],
4. teorii kosztów transakcyjnych zarzuca si´, ˝e posiada deterministyczny
charakter; w teorii tej zak∏ada si´, ˝e decyzje ekonomiczne sà podporzàdkowane jednemu celowi – minimalizacji kosztów transakcyjnych; takie podejÊcie ogranicza rol´ strategicznego kierownictwa firmy; w rzeczywistoÊci wybory dokonywane przez mened˝erów nie sà zorientowane tylko
i wy∏àcznie na ten cel – kadry kierownicze starajà si´ przede wszystkim
zapewniç trwa∏oÊç istnienia i konkurencyjnoÊç przedsi´biorstwa [Garrette,
Dussauge, 1996, s. 63-64].

Zakoƒczenie
Przeprowadzona w drugiej cz´Êci opracowania analiza siedmiu grup teorii firmy jednoznacznie potwierdzi∏a, ˝e autorzy tych koncepcji nie odnoszà
si´ wprost do zagadnieƒ zwiàzanych z internacjonalizacjà i globalizacjà dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw. Taki stan rzeczy, w obliczu dynamicznie rosnàcych
strumieni mi´dzynarodowych przep∏ywów gospodarczych, wskazuje na ograniczonà adekwatnoÊç tych koncepcji do wyjaÊniania zachowaƒ wspó∏czesnych
przedsi´biorstw.
Z drugiej strony, opracowana w kolejnej cz´Êci referatu „mapa rynku” bardziej szczegó∏owych koncepcji, doprowadzi∏a do wniosku, ˝e brak jest rozwiàzaƒ, które dostatecznie kompleksowo obejmowa∏yby teori´ ekspansji zagranicznej przedsi´biorstw.
Ostatecznie uznano, ˝e bardzo obiecujàcym kierunkiem badaƒ nad teoretycznymi podstawami zagranicznej ekspansji przedsi´biorstw w warunkach
intensywnej internacjonalizacji i globalizacji dzia∏alnoÊci jest teoria kosztów
transakcyjnych. Stwierdzono, ˝e jej g∏ównà zaletà jest to, ˝e pozwala na obj´cie analizà wszystkich form mi´dzynarodowej ekspansji przedsi´biorstw. Wskazana koncepcja nie jest wolna od ograniczeƒ, które zdefiniowano, co jest jednoczeÊnie zarysowaniem kierunków dalszych badaƒ.
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FOUNDATIONS OF THE THEORY OF INTERNATIONALISATION
AND GLOBALISATION OF ENTERPRISE ACTIVITY
Summary
The analysis starts with a comprehensive presentation of underlying factors of
internationalisation and globalisation processes. Next, seven groups of theories of firm
are analysed, leading to a conclusion that the authors of these concepts do not address
directly the issues involved with internationalisation and globalisation of enterprise
activity. Internationalisation topics are taken up implicitly, and it is difficult to draw
from them far-reaching conclusions On the other hand, the issues of internationalisation
and globalisation of enterprise activity are widely tackled by a numerous group of
“lower-level theories” (meaning a lower level of generality), which are in a way specialised
in this kind of problems. An attempt to draw up a “market map” of theories explaining
foreign expansion of enterprises is covered by the following part of the study. The
transaction cost theory has been found to be a very promising line of studies on
theoretical foundations of foreign expansion of enterprises in conditions of intensive
internationalisation and globalisation of activities. Its main advantage is that it allows
to cover all forms of international expansion of enterprises with an analysis. The
mentioned concept has certain drawbacks, which have been identified. At the same
time, this allows to outline directions for further studies.

