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Recenzja ksià˝ki
pod redakcjà naukowà Mariana Goryni:
Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów
z zagranicy,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa, 2005, s. 327
Rozwój procesów internacjonalizacji i globalizacji gospodarki to niewàtpliwie jedna z cech wspó∏czesnoÊci, dlatego te˝ wszelkie opracowania analizujàce to zjawisko sà niezwykle potrzebne z punktu widzenia aspektów poznawczych, a tak˝e u˝ytecznoÊci praktycznej. Takà jest z pewnoÊcià publikacja pt.
Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów z zagranicy.
Autorami sà pracownicy Katedry Handlu Mi´dzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a redaktorem naukowym pracy jest prof. Marian Gorynia,
autor wielu publikacji na temat mikroekonomicznych aspektów procesów globalizacji, zagadnieƒ internacjonalizacji przedsi´biorstw. Pierwsze swe prace
i badania naukowe w tych dziedzinach realizowa∏ wspólnie z prof. Wies∏awem
Ottà i sàdz´, ˝e oni w∏aÊnie rozpocz´li tworzenie nurtu badawczego analizujàcego procesy internacjonalizacji przedsi´biorstw, co chyba mo˝na by ju˝ okreÊliç kszta∏towaniem si´ szko∏y poznaƒskiej w tej w∏aÊnie dziedzinie.
W sk∏ad zespo∏u autorskiego wchodzà tak˝e: dr Ma∏gorzata Bartosik-Purgat, dr Barbara Jankowska i dr Rados∏aw Owczarzak.
Autorzy recenzowanej pracy analizujà zagadnienie internacjonalizacji i globalizacji przedsi´biorstw nie z punktu widzenia firm dokonujàcych ekspansji
na rynki zagraniczne, lecz z pozycji przedsi´biorstw kraju goszczàcego inwestycje zagraniczne. Takie podejÊcie jest o tyle interesujàce, ˝e w dotychczasowych uj´ciach teoretycznych tych kwestii uwaga ich autorów koncentrowa∏a
si´ zwykle na tym pierwszym aspekcie rozwoju procesów umi´dzynarodawiania firm.
Praca sk∏ada si´ z wyraênie wyodr´bnionych 3 cz´Êci. Pierwsza to krytyczna
analiza tradycyjnych i najnowszych teorii umi´dzynarodowienia przedsi´biorstw
ze zwróceniem uwagi na teorie ekspansji zagranicznej firm i strategii przedsi´biorstw lokalnych wobec takiego wyzwania.
W drugiej cz´Êci pracy przedstawiono wyniki badania empirycznego strategii polskich firm wobec ekspansji inwestorów zagranicznych.
Cz´Êç trzecia jest logicznym nast´pstwem poprzednich i zawiera implikacje
praktyczne wyników badaƒ Autorów. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e struktura
ksià˝ki jest modelowa i klasyczna.
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Czytelnik mo˝e znaleêç te˝ bardzo bogaty zestaw bibliograficzny, gdy˝
liczy on ponad 450 pozycji.
Analiz´ teorii internacjonalizacji przedsi´biorstw Autorzy rozpoczynajà od
stwierdzenia, ˝e to zagadnienie nie jest podstawowym przedmiotem zainteresowania wspó∏czesnych teorii przedsi´biorstwa. Teorie nie ujmujà zwykle
explicite kwestii umi´dzynarodowienia firm, lecz zawierajà je w sposób implicite,
co rzeczywiÊcie utrudnia uogólnione wnioskowanie. Autorzy uwa˝ajà takà
sytuacj´ za s∏aboÊç wspó∏czesnych teorii przedsi´biorstwa i trudno im nie
przyznaç racji w tym wzgl´dzie.
Zdaniem Autorów znacznie wi´cej tematowi umi´dzynarodowienia przedsi´biorstw poÊwi´cajà, jak to okreÊlajà, „teorie ni˝szego rz´du”, czyli teorie
ni˝szego stopnia ogólnoÊci.
Jest tu nawiàzanie do prac wielu autorytetów nauk ekonomicznych, poczynajàc od A. Smitha i D. Ricardo poprzez W. Taussiga, J. Vinera, G. Haberlera,
E. Hekschera, B. Ohlina, P.A. Samuelsona, M.V. Posnera, S.B. Lindera do
M.E. Portera i G.S. Yipa. Autorzy odnoszà si´ tak˝e oczywiÊcie do teorii produkcji
mi´dzynarodowej J.H. Dunninga.
WÊród analizowanych teorii szczególnie zainteresowa∏ mnie sposób wyjaÊniania mi´dzynarodowej ekspansji przedsi´biorstw za pomocà teorii kosztów
transakcyjnych. Warto zwróciç uwag´ na to, ˝e teoria ta znajduje coraz wi´ksze zastosowanie do wyjaÊniania zjawisk ekonomicznych. Mo˝e nawet pojawi∏a si´ swego rodzaju „moda” na stosowanie tej teorii, ale rzeczywiÊcie jej przydatnoÊç w prowadzonej przez Autorów analizie jest w pe∏ni uzasadniona,
mimo ˝e tak˝e nie podejmuje explicite kwestii zachowaƒ przedsi´biorstw na
rynku mi´dzynarodowym. Wed∏ug niej kryterium wyboru formy ekspansji zagranicznej stanowi minimalizacja sumy kosztów produkcyjnych i transakcyjnych.
W tej cz´Êci pracy Autorzy s∏usznie doÊç du˝o miejsca poÊwi´cajà krytycznej analizie klasycznego ju˝ modelu J.H. Dunninga przedstawiajàc zarówno
jego prekursorów i zwolenników, jak i krytyków.
WÊród rozmaitych uwarunkowaƒ procesu internacjonalizacji przedsi´biorstw
Autorzy nie zapomnieli o czynniku kulturowym, który jest moim zdaniem bardzo istotny, szczególnie ˝e uwa˝a si´ go s∏usznie za podstawowy element otoczenia najmniej sprzyjajàcy procesom globalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Autorzy wskazujà tu nie bez racji na kultur´ narodowà i zwiàzanà z nià kultur´ organizacji. I tu wÊród cytowanych teorii nie mog∏o oczywiÊcie zabraknàç klasyka, jakim bez wàtpienia jest ju˝ G. Hofstede.
Przedstawiajàc uwarunkowania procesów ekspansji rynkowej Autorzy podj´li te˝ jedno z podstawowych zagadnieƒ marketingu mi´dzynarodowego, a mianowicie dylemat globalizacji i standaryzacji strategii z jednej strony i dywersyfikacji oraz dostosowania rynkowego z drugiej.
Podsumowujàc t´ cz´Êç ksià˝ki mog´ stwierdziç, ˝e ma ona du˝à wartoÊç
poznawczà i dla wszystkim interesujàcych si´ problematykà internacjonalizacji przedsi´biorstw mo˝e dostarczyç solidnej podstawy teoretycznej i zach´ciç
do si´gni´cia do wielu wa˝nych êróde∏.
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Niejako ∏àcznikiem mi´dzy przeglàdem teorii i badaniami empirycznymi
Autorów jest przedstawienie typologii zachowaƒ firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych wed∏ug M. Goryni i R. Wolniaka. Przedstawiono tu strategie przedsi´biorstw w stosunku do wchodzàcych na rynek konkurentów zagranicznych. Jednym z celów badania jest analiza stosowania tych strategii przez
polskie przedsi´biorstwa.
Szczególnie interesujàcà cz´Êcià ksià˝ki jest przedstawienie wyników badaƒ
zespo∏u autorskiego na temat zachowaƒ polskich firm wobec pojawiajàcych
si´ w ich bran˝y inwestorów zagranicznych. Badanie to by∏o przeprowadzone
w pierwszej po∏owie 2004 roku wÊród polskich przedsi´biorstw z wybranych
bran˝ – spo˝ywczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Przy doborze badanej próby
przedsi´biorstw Autorzy uwzgl´dniali fakt istnienia tych przedsi´biorstw przed
wejÊciem kapita∏u zagranicznego, co powodowa∏o koniecznoÊç reakcji strategicznej na tych nowych konkurentów. By∏y to firmy z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. LiczebnoÊç próby wynosi∏a
77 przedsi´biorstw. Te zasady doboru próby oznaczajà, co przyznajà sami
Autorzy, ˝e próba badawcza nie jest w pe∏ni reprezentatywna, a wyniki nie
mogà byç uogólniane dla ca∏ej populacji przedsi´biorstw. Rezultaty badania,
mimo ˝e odnoszà si´ tylko do badanych firm, sà jednak bardzo interesujàce
i niewykluczone, ˝e mog∏yby charakteryzowaç zachowania tak˝e innych przedsi´biorstw.
Autorzy przedstawiajà bardzo szczegó∏owo zewn´trzne i wewn´trzne uwarunkowania i zachowania strategiczne polskich firm, czyli takie kwestie, jak
efekty zewn´trzne, aktywnoÊç grup nacisku w bran˝ach, wp∏yw instrumentów
polityki gospodarczej i dzia∏aƒ samorzàdu gospodarczego oraz reakcje w postaci
stosowanych strategii konkurowania, tworzenia powiàzaƒ kooperacyjnych
i podejmowania wszelkich innych dzia∏aƒ dostosowawczych do nowej sytuacji
na rynku.
W tym kontekÊcie szczególnie interesujàca jest próba znalezienia odpowiedzi
na pytanie, dotyczàce w∏aÊciwoÊci stosowania jednej z dwóch porterowskich
strategii konkurowania, czyli przywództwa kosztowego i wyró˝niania si´. To
pytanie pojawia∏o si´ cz´sto w trakcie dyskusji nad przydatnoÊcià tych strategii
konkurowania przez polskich eksporterów. Tutaj jest ono w innym kontekÊcie
i przez to jest jeszcze bardziej interesujàce. Odpowiedê, jakiej udzielajà Autorzy, jest jednak podobna do rekomendacji udzielanych zwykle polskim eksporterom, a mianowicie zaleca si´ polskim firmom konkurujàcym z zagranicznymi inwestorami, by cz´Êciej orientowa∏y si´ na strategi´ wyró˝niania si´, gdy˝
pozostawanie przy strategii konkurowania cenà mo˝e oznaczaç koniecznoÊç
poszukiwania nowych rynków zbytu.
W podsumowaniu cz´Êci badawczej Autorzy dokonujà próby ukazania strategii sukcesu firm w warunkach konkurowania z zagranicznymi inwestorami
wskazujàc na ich ró˝norodnoÊç zale˝nà od bran˝y dzia∏ania przedsi´biorstw.
Sà tu przyk∏ady sukcesów firm z bran˝y odzie˝owej, kosmetycznej, tekstylnej
i spo˝ywczej. Czytelnicy mogà si´ zapoznaç z przyk∏adami konkretnych przedsi´biorstw, które osiàgn´∏y sukces.
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WartoÊciowym uzupe∏nieniem przedstawienia wyników badaƒ empirycznych
sà ich implikacje dla samorzàdu gospodarczego i polityki gospodarczej. Autorzy
pokazujà w∏aÊciwe ich zdaniem kierunki i formy wspierania przez paƒstwo
konkurencyjnoÊci polskich przedsi´biorstw na jednolitym rynku europejskim.
Uwa˝ajà oni, ˝e obecna rola paƒstwa nie powinna polegaç na pe∏nej imitacji
rozwiàzaƒ przyj´tych w innych krajach Unii Europejskiej tworzeniu dodatkowych narz´dzi wspierania konkurencyjnoÊci.
Podstawowy wniosek jest pozornie optymistyczny, gdy˝ tak mo˝na oceniaç
brak koniecznoÊci tworzenia arsena∏u skomplikowanych narz´dzi polityki gospodarczej. W du˝ym stopniu wystarczy tylko usunàç liczne nieprawid∏owoÊci
i wr´cz nonsensy tkwiàce w systemie podatkowym i prawnym oraz w infrastrukturze. DoÊwiadczenie uczy jednak, ˝e to bywa cz´sto trudniejsze ni˝
stworzenie czegoÊ nowego.
Autorzy uwa˝ajà, ˝e polityka gospodarcza powinna si´gnàç do koncepcji
ekonomii ewolucyjno-instytucjonalnej, zwracajàcej uwag´ na takie elementy,
jak tworzenie i rozwijanie sprawnych instytucji, edukacja, kszta∏cenie i rozwój
infrastruktury. By uzupe∏niç rekomendacje Autorów ksià˝ki i idàc ich tropem
od siebie dodam, ˝e dobrze by chyba by∏o, gdyby politycy gospodarczy rozglàdajàc si´ za wzorami wartymi powielenia czasem spojrzeli na to, w jaki sposób
kszta∏tuje si´ konkurencyjnoÊç przedsi´biorstw u naszego sàsiada, w Finlandii.
Z ca∏à pewnoÊcià jednak warto, by obok studentów kierunków ekonomicznych, ambitnych przedsi´biorców chcàcych sprostaç konkurencji ze strony
zagranicznych inwestorów, przedstawicieli samorzàdu gospodarczego i wszelkich osób interesujàcych si´ problematykà internacjonalizacji przedsi´biorstw
wÊród czytelników tej ksià˝ki znalaz∏y si´ osoby, podejmujàce decyzje odnoÊnie
do tworzenia warunków konkurowania polskich przedsi´biorstw na integrujàcym si´ rynku Unii Europejskiej.
Andrzej Sznajder

