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Koncepcja paradygmatu miêdzynarodowej
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
Celem artyku³u jest przedstawienie koncepcji paradygmatu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw jako podstawy oceny konkurencyjnoœci z³o¿onych systemów biznesowych,
którymi s¹ globalne sieci biznesowe (GSB). Impulsem do poszukiwañ takiego paradygmatu by³o
stwierdzenie, ¿e ocena konkurencyjnoœci GSB z wykorzystaniem modeli stosowanych w klasycznej analizie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw jest „u³omna” z uwagi na zbyt ubogi zbiór
uwzglêdnianych parametrów. W niniejszych badaniach jako podstawê teoretyczn¹ wykorzystano koncepcjê miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek (MKG). Nale¿y zaznaczyæ jednak, ¿e teoria MKG stanowi jedynie Ÿród³o wiedzy odnoœnie do znacznia szerszego zestawu
czynników oceny konkurencyjnoœci. Starano siê dokonaæ ich odpowiedniej interpretacji dla
potrzeb analizy konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw i wskazaæ ewentualne obszary, których
uwzglêdnienie wzbogaci³oby i tym samym poprawi³o efektywnoœæ oceny z³o¿onych systemów
biznesowych. Przedstawiona koncepcja stanowi rodzaj rekomendacji – zestaw za³o¿eñ koncepcji
paradygmatu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw w rozumieniu „wzorca organizacji” zdolnej do zbudowania silnej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym o charakterze
wzglêdnie trwa³ym.

The concept of a paradigm for the international
competitiveness of enterprises
The aim of the article is to present the concept of the international competitiveness of enterprises.
It is treated as the basis for an evaluation of the complex business systems’ competitiveness. These
systems are referred to as global business networks (GBN). The reason for such research was the
conclusion that GBN’s competitiveness evaluation based on the classic analytical models was
invalid on the grounds of an insufficient number of parameters taken into account. The theoretical basis of the concept refers to the international competitiveness of economies. However, it must
be stressed that it is only an initial point since many other measures of evaluation are finally applied. They were interpreted appropriately to the needs and specificity of the analysis. At the
same time there emerged an opportunity to point new areas for examining the problem of GBN.
The concept presented should be treated as the form of recommendation, a set of assumptions for
the paradigm in which the international competitiveness of enterprises is seen as a “model of organization” operating in a relatively stable environment.
Keywords: transnational corporations, competitiveness, international business, TNC, global business network, network formation and analysis, enterprise

554

Magdalena Rosiñska-Bukowska

Wprowadzenie
Obserwuj¹c rozwój korporacji transnarodowych i wzrost ich roli w systemie
gospodarki œwiatowej dostrze¿ono, ¿e podmioty te przekszta³caj¹ siê w z³o¿one
wieloelementowe systemy biznesowe – globalne sieci biznesowe (GSB). Najpotê¿niejsze korporacje pe³ni¹ w nich role orchestratorów, dlatego powinny byæ traktowane nieco inaczej ni¿ tradycyjne, monolityczne przedsiêbiorstwa. Istot¹ z³o¿onych systemów organizacyjnych, których s¹ centrami steruj¹cymi, jest bowiem
synergiczne wspó³dzia³anie tworz¹cych je podsystemów, odzwierciedlaj¹cych
poszczególne kategorie kapita³u takiej wielopoziomowej organizacji [RosiñskaBukowska, 2011b, s. 172]. W systemach tych ka¿dy element (w tym korporacjaorchestrator) jest zale¿ny od zasobów kontrolowanych przez inne elementy (firmy,
instytucje), a uzyskuje dostêp do nich poprzez nawi¹zywanie wiêzi ekonomicznych, technicznych, badawczo-rozwojowych, prawnych, administracyjnych
i informacyjnych, w³asnoœciowych, spo³ecznych itd. [Rymarczyk, 2004, s. 51–52].
W konsekwencji rozwoju powi¹zañ z coraz liczniejszymi podmiotami sieæ poprawia
swoje zdolnoœci konkurencyjne. Konkurencyjnoœæ GSB nie jest zatem wynikiem
jedynie zgromadzonego kapita³u ekonomicznego, ale tak¿e aktywów niematerialnych, tkwi¹cych w zbudowanym systemie wiêzi. W celu rzetelnej oceny konkurencyjnoœci tak funkcjonuj¹cych podmiotów nale¿y zatem zmodyfikowaæ narzêdzia badawcze. Kluczowe jest uwzglêdnienie pe³niejszego zestawu czynników
badanych jako determinanty ich konkurencyjnoœci. Artyku³ stanowi próbê wskazania obszarów, które nale¿a³oby braæ pod uwagê, konstruuj¹c mierniki konkurencyjnoœci wspó³czesnych przedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych jako wielopoziomowe
systemy tworzenia wartoœci typu globalne sieci biznesowe (GSB). Artyku³ podzielono na trzy czêœci. W pierwszej starano siê uzasadniæ podstawy zró¿nicowanej
oceny konkurencyjnoœci podmiotów w zale¿noœci od poziomu ich rozwoju, a tym
samym ukszta³towanego w toku ewolucji typu struktury organizacyjnej. W drugiej omówiono piêæ modeli czynników oceny miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek, interpretuj¹c je jako podstawê teoretyczn¹ „nowego” podjêcia do
oceny konkurencyjnoœci orchestratorów GSB. W ostatniej wskazano podstawowe
za³o¿enia koncepcji paradygmatu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw.

1. Ocena konkurencyjnoœci podmiotów w zale¿noœci od fazy
ich rozwoju
Na pocz¹tku rozwa¿añ kluczowe wydaje siê zaakcentowanie potrzeby dokonywania zró¿nicowanej oceny konkurencyjnoœci podmiotów w zale¿noœci od ich
poziomu rozwojowego. W toku prowadzonych dociekañ badawczych zwrócono
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uwagê, ¿e w gronie funkcjonuj¹cych w gospodarce przedsiêbiorstw istnieje bardzo znaczne zró¿nicowanie. Nie tyle dotyczy to ich formy organizacyjnej (choæ
tak¿e), co etapu rozwoju w znaczeniu pozycji w systemie gospodarki œwiatowej.
Najproœciej rzecz ujmuj¹c, obok ma³ych i œrednich, a nawet mikroprzedsiêbiorstw
dzia³aj¹ globalne potêgi – najpotê¿niejsze korporacje transnarodowe. Te ostatnie
stanowi¹ uk³ady typu sieciowego, które zosta³y ukszta³towane w toku wieloletniej ewolucji, na drodze systematycznie realizowanego, sekwencyjnego procesu
integracji biznesowej. Efektem tych przemian by³o osi¹gniêcie przez nie najwy¿szego poziomu organizacyjnego – globalnych sieci biznesowych (GSB). Podkreœliæ nale¿y, ¿e w procesie tym bior¹ udzia³ tak¿e pozostali uczestnicy procesów
gospodarczych (którzy mog¹ to czyniæ œwiadomie lub mniej œwiadomie), ale stopieñ zaawansowania rozwojowego ich struktur jest znacznie ni¿szy.
W tym miejscu konieczne wydaje siê wyjaœnienie istoty integracji biznesowej,
czyli procesów integracji przedsiêbiorstw zachodz¹cych w gospodarce. Podstawowym za³o¿eniem koncepcji integracji biznesowej jest stwierdzenie, ¿e przedsiêbiorstwa w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej podejmuj¹ siê
tworzenia ró¿norodnych systemów powi¹zañ, stanowi¹cych p³aszczyzny mniej
lub bardziej zaawansowanej wspó³pracy. Procesy te przebiegaj¹ etapowo, dlatego w celu ich przejrzystego opisu odwo³ano siê do znanego z literatury modelu
fazowej integracji regionalnej (wed³ug B. Balassy). Wstêpna integracja ma zwykle
charakter luŸniejszych zwi¹zków, skoncentrowanych jedynie na wybranej sferze
aktywnoœci podmiotu (w procesie integracji pañstw etap ten nazwalibyœmy stref¹
wolnego handlu). Po sukcesach wyspecjalizowanej wspó³pracy na wytyczonym,
ograniczonym obszarze podmioty zainteresowane s¹ zwykle intensyfikacj¹
powi¹zañ (np. tworzeniem wspólnych regu³ traktowania podmiotów zewnêtrznych – odpowiednik unii celnej). Konsolidacja podmiotów powoduje powstawanie przedsiêbiorstw nie tylko zdolnych do ekspansji na rynek miêdzynarodowy,
ale przede wszystkim ju¿ identyfikowalnych na tym rynku jako system zintegrowany. Dalsze pog³êbianie wspó³pracy zwi¹zane jest zwykle z budowaniem silniejszych powi¹zañ z podmiotami zlokalizowanymi w miejscach ekspansji. J. Cooper
wskaza³ piêæ typów zachowañ opisuj¹cych zasady wspó³pracy przedsiêbiorstw
zagranicznych z lokalnymi partnerami: najeŸdŸcy (np. montownie wykorzystuj¹ce tani¹ si³ê robocz¹), osadnicy (próba uzyskania pozycji autochtona i równoczeœnie zachowanie zwi¹zków z rynkiem globalnym, np. Opel w ramach
General Motors), klony (tworzenie „klonów” firmy-matki na rynkach lokalnych,
np. Coca-cola), baronowie (koncentracja na okreœlonym rynku lokalnym produkcji i zaopatrzenia oraz globalna dystrybucja produktów, np. BMW) oraz nieosi¹galni (produkcja w jednym regionie œwiata a zaopatrzenie i sprzeda¿
globalna, np. Boeing) [Gorynia, Jankowska, 2008, s. 179–181]. Tego typu przedsiêbiorstwa charakteryzuj¹ siê, jak mo¿na zauwa¿yæ, rozbudowanym systemem
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wiêzi w gospodarce œwiatowej o zró¿nicowanym charakterze i tym samym przestaj¹ byæ monolitycznymi organizmami. Wraz z „dojrzewaniem” wspó³pracy
umowy dotycz¹ coraz szerszego zakresu regulacji: towarów (produkcji), us³ug
(handlu i us³ug z nim zwi¹zanych), kapita³u (finansowania realizowanych wspólnie
przedsiêwziêæ) oraz si³y roboczej (przep³ywu specjalistów, tworzenia wspólnych
platform o charakterze edukacyjnym i badawczym). W ten sposób powstaj¹ sieci
biznesowe o zasiêgu globalnym, w których dla zachowania mobilnoœci sterowania
konieczne s¹ odpowiednie zmiany strategii zarz¹dzania. Ich istot¹ jest odejœcie od
zcentralizowanego, hierarchicznego modelu zarz¹dzania – charakterystycznego
dla klasycznego przedsiêbiorstwa, na rzecz sp³aszczonej struktury i modelu kompetencyjnego, elastycznej regulacji. W tym celu nastêpuje najpierw wyznaczenie
obszarów kluczowych dla integruj¹cych siê podmiotów, a nastêpnie powo³ywanie komórek koordynacyjnych, maj¹cych zapewniæ „zgranie” systemu – odpowiednik etapu pe³nej unii gospodarczej z elementami unii politycznej. Podmioty
wiod¹ce, dysponuj¹ce najwiêkszym potencja³em, bêd¹ce liderami w kluczowych
sferach i wyznaczaj¹ce kierunek rozwoju, posiadaj¹ce potencja³ organizacyjny
i mened¿erski do koordynowania z³o¿onych struktur oraz zdolne do „poci¹gniêcia”
za sob¹ innych uczestników sieci staj¹ siê orchestratorami sieci [Rosiñska-Bukowska,
2011a, s. 235–240].
Kluczowe znaczenie dla niniejszych rozwa¿añ ma stwierdzenie, ¿e w wyniku
postêpuj¹cego procesu integracyjnego nastêpuje wykrystalizowanie siê organizmów, które zyskuj¹ zdolnoœæ do oddzia³ywania na uwarunkowania funkcjonowania innych podmiotów, dlatego ocena ich pozycji konkurencyjnej powinna
byæ nieco inna ni¿ podmiotów na ni¿szych poziomach tego procesu. GSB stanowi
model regulacji rynku, bêd¹cy finalnym etapem sekwencyjnej integracji biznesowej. Osi¹gniêcie tego poziomu zaawansowania procesów integracyjnych wi¹¿e
siê z istotnym przemodelowaniem zasad budowania konkurencyjnoœci, w tym
przede wszystkim ze zrozumieniem idei konkurencyjnoœci systemowej. Orchestratora GSB powinno siê zatem oceniaæ inaczej ni¿ podmiot na ni¿szym „poziomie ewolucji”. ród³a przewagi orchestratora GSB s¹ trudne do pe³nej identyfikacji, a tym bardziej klasyfikacji. W efekcie miary oceny konkurencyjnoœci
przewidziane dla tradycyjnych struktur (sprawdzaj¹ce siê jeszcze na etapie
przedsiêbiorstwa miêdzynarodowego jako centrali i spó³ek-córek, powi¹zanych
g³ównie poprzez stosunki w³asnoœciowe) nie przystaj¹ do struktur takich jak globalne sieci biznesowe. Z uwagi na opisan¹ specyfikê tego modelu regulacji zasadne
wydaje siê nowe spojrzenie na podstawy oceny konkurencyjnoœci korporacji jako
orchestratorów GSB.
Konkluduj¹c, uznano, ¿e nie mo¿na traktowaæ identycznie tych podmiotów,
które znajduj¹ siê na pocz¹tku tego procesu i tych, które dotar³y do najwy¿szego
poziomu – tworz¹c struktury globalnych sieci biznesowych. W odniesieniu do orchestratora GSB inaczej nale¿y postrzegaæ potencja³ konkurencyjny bêd¹cy pod-
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staw¹ uzyskiwania konkurencyjnoœci. Zasadne wydaje siê uwzglêdnienie w badaniach wszystkich warstw systemu organizacyjnego z³o¿onej struktury powi¹zañ globalnych. Pos³ugiwanie siê jedynie miarami czysto iloœciowymi, powszechnie stosowanymi do oceny konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, powoduje brak
mo¿liwoœci uwzglêdniania kompleksowej gamy czynników konkurencyjnoœci.
Nie pozwala to na rzetelne wyjaœnienie uwarunkowañ i perspektyw konkurencyjnoœci z³o¿onych systemów biznesowych, jakimi s¹ globalne sieci biznesowe. Zasadne wydaje siê zatem podjêcie próby stworzenia modelu, opisuj¹cego elementy
pomijane w analizach konkurencyjnoœci tradycyjnych podmiotów mikroekonomicznych. W niniejszym artykule dokonano zatem analizy wybranych modeli
czynników konkurencyjnoœci, analizowanych dla gospodarek narodowych
w celu wskazania mo¿liwych rekomendacji dla modelu badania konkurencyjnoœci orchestratorów GSB. Podkreœlenia wymaga oczywiœcie fakt, ¿e najbardziej nawet z³o¿ony organizm biznesowy nie mo¿e byæ zrównywany z gospodark¹
narodow¹. Odwo³anie siê do koncepcji miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek (MKG) w tym przypadku stanowi jedynie próbê wykorzystania znanego i akceptowanego instrumentarium pojêciowego (zestawu analizowanych
czynników) na nowym gruncie badawczym.
Podstaw¹ odwo³ania siê do koncepcji MKG jest zwrócenie uwagi, ¿e uwarunkowania otoczenia stanowi¹ istotne wyznaczniki pozycji rynkowej podmiotu,
dlatego konieczne jest badanie determinant konkurencyjnoœci podmiotów dla
odpowiednio zdefiniowanych poziomów otoczenia. Inaczej nale¿y zatem traktowaæ lokalne przedsiêbiorstwa niemog¹ce w³aœciwie kszta³towaæ swoich uwarunkowañ rozwojowych poza sfer¹ relacji mikroekonomicznych najbli¿szego
otoczenia (nieliczni dostawcy, kooperanci, klienci). Innego podejœcia wymaga
ocena mo¿liwoœci ekspansji podmiotów zdolnych do wp³ywania na porz¹dek
miêdzynarodowy, regu³y i mechanizmy funkcjonowania instytucji miêdzynarodowych, w³adze poszczególnych pañstw i regionów. Uwzglêdnienie w analizie
konkurencyjnoœci tych przedsiêbiorstw szerszego ujêcia ni¿ tylko otoczenie ekonomiczne wydaje siê w pe³ni uzasadnione, a nawet konieczne.
Proponowana koncepcja oznacza wyjœcie ponad analizy wskaŸników wzrostu (ex post) i podjêcie próby uwzglêdnienia w badaniu konkurencyjnoœci dla
z³o¿onych systemów biznesowych tak¿e uwarunkowañ rozwojowych (ex ante).
Wymaga to znalezienia sposobu „wyceny” i oceny wp³ywu na budowanie pozycji
konkurencyjnej takich trudno mierzalnych elementów jak np.: zdolnoœæ wykorzystania ró¿norodnych uwarunkowañ rozwojowych o charakterze formalnoprawnym, spo³eczno-kulturowym, wynikaj¹c¹ ze skali „usieciowienia” systemu
biznesowego. K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner, J. Meyer-Stamer przedstawili
koncepcjê analizy uwarunkowañ konkurencyjnoœci w podziale na cztery poziomy – model konkurencyjnoœci systemowej [Esser et al., 1995, s. 28]. Staraj¹c siê
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wskazaæ podstawowe obszary, a zatem grupy czynników, mog¹cych mieæ wp³yw
na konkurencyjnoœæ globalnych sieci biznesowych, wyodrêbniono na tej podstawie cztery wymiary regulacji oddzia³uj¹ce na funkcjonuj¹ce podmioty:
– sfery mikroekonomicznej – zwi¹zane bezpoœrednio z mechanizmem alokacji
zasobów pomiêdzy konkurencyjne cele, realizacjê konkretnych przedsiêwziêæ,
s³u¿¹cych poprawie bie¿¹cej sytuacji;
– sfery mezoekonomicznej – dotycz¹ce poszczególnych sektorów czy innych
wydzielonych sfer; poziom zaawansowania technologicznego i infrastruktury
organizacyjno-zarz¹dczej; zasady budowania relacji miêdzy przedsiêbiorstwami a rynkiem oraz modele systemów organizacji i zarz¹dzania; kreowanie
uk³adów biznesowych oraz wykorzystanie innych mechanizmów, s³u¿¹cych
poprawie dostêpu do rzadkich zasobów – formy porozumieñ rynkowych;
– sfery makroekonomicznej – odnosz¹ce siê do relacji przedsiêbiorstwo – pañstwo; uwarunkowania procesów ekonomicznych wynikaj¹ce z zasad ustroju
gospodarczego – zasady budowania relacji miêdzynarodowych, prawa w³asnoœci, dzia³alnoœæ B+R, system edukacji itd.;
– sfery metaekonomicznej – odzwierciedlaj¹ce wymiar instytucjonalny, pod³o¿e
cywilizacyjno-kulturowe (normy moralne, tradycje, zwyczaje i wyznania),
wp³ywaj¹ce na sposób regulacji rynków i kszta³towanie strategicznych uwarunkowañ rozwojowych.
Przedsiêbiorstwa najpierw weryfikuj¹ dane z najbli¿szego przedsiêbiorstwu
obszaru instytucji mikroekonomicznych. Podstaw¹ jest ocena posiadanego potencja³u zasobów oraz ich rynkowa wycena – pozycjonowanie na tle konkurencji.
Elementy te s¹ uwzglêdniane niemal w pe³nym zakresie w tradycyjnych miarach
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Kolejnym etapem budowania konkurencyjnoœci miêdzynarodowej musi byæ analiza uwarunkowañ sektorowych, czyli rozpoznanie struktury podmiotowej i zasad funkcjonowania w danej bran¿y w celu
stworzenia systemu organizacyjnego zgodnego z tradycj¹ bran¿y i adekwatnego
do istniej¹cych uwarunkowañ konkurowania. Wkomponowanie siê przedsiêbiorstwa w œwiatowy system biznesowy to sprostanie wymogom na poziomie
mezoekonomicznym. Kwestie te w badaniach konkurencyjnoœci uwzglêdniane
s¹ najczêœciej jedynie poprzez budowê rankingów sektoralnych na podstawie pojedynczych parametrów (rangowanie wzglêdem okreœlonej wielkoœci). Analiza
czynników konkurencyjnoœci na poziomie makroekonomicznym w przypadku
tradycyjnych, jedynie „lokalnie” dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw mo¿e byæ pomijana (i tak siê dzieje w klasycznych koncepcjach pomiaru konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw). W odniesieniu do globalnych sieci biznesowych, które uzyskuj¹
mo¿liwoœæ wywierania wp³ywu na system regulacji prawno-formalnych, uwarunkowañ realizacji dzia³alnoœci gospodarczej na danym obszarze i traktowane s¹
przez w³adze w kategoriach partnerów, pomijanie czynników tej sfery jako sty-
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mulant lub destymulant konkurencyjnoœci wydaje siê jednak czyniæ analizê niepe³n¹. Miejsca zbie¿noœci celów miêdzy pañstwem/pañstwami a GSB to bowiem
potencjalne obszary poprawy pozycji konkurencyjnej cz³onków sieci. Poziom
metaekonomiczny stanowi¹cy warstwê instytucjonaln¹, odpowiadaj¹c¹ za istotne uwarunkowania kreowania konkurencyjnoœci, zosta³ dostrze¿ony dopiero
w teoriach konkurencyjnoœci z nurtu tzw. alternatywnego. Si³a oddzia³ywania takich czynników jak [Esser et al., 2008, s. 21–26]: uwarunkowania spo³eczno-kulturowe, przyjête w poszczególnych spo³ecznoœciach systemy wartoœci, schemat
budowania relacji (w tym model polityczno-spo³eczny) czy ogólne zdolnoœci do
formu³owania danego typu strategii i polityk zasadniczo w ¿aden sposób nie s¹
ujmowane w narzêdziach pomiaru konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw.
Podsumowuj¹c, wymienione elementy poziomu mezo-, makro- i metaekonomicznego nie s¹ w³aœciwie uwzglêdniane przy ocenie konkurencyjnoœci z wykorzystaniem tradycyjnie stosowanych miar dla przedsiêbiorstw. O ile mo¿na
uznaæ, ¿e nie zaburza to w drastyczny sposób oceny konkurencyjnoœci klasycznych przedsiêbiorstw jako podmiotów ulokowanych na „ni¿szych poziomach”
rozwoju, w sensie etapu integracji biznesowej, o tyle wydaje siê mieæ kluczowe
znaczenie dla rzeczywistej oceny potencja³u konkurencyjnoœci systemów z³o¿onych, zaawansowanych struktur zintegrowanych typu GSB. Konkurencyjnoœæ
GSB – z uwagi na fakt, ¿e posiadaj¹ one wiele atrybutów przynale¿nych tylko im –
nale¿y analizowaæ nieco inaczej ni¿ konkurencyjnoœæ mniej zaawansowanych
podmiotów, podobnie jak inne podejœcie stosuje siê do oceny konkurencyjnoœci
pañstw wysoko i s³abo rozwiniêtych. Punktem wyjœcia do wyznaczenia zmiennych istotnych w analizie jest bowiem aktualna pozycja rynkowa badanego obiektu.
M.E. Porter wskaza³, ¿e gospodarki narodowe przechodz¹ przez cztery etapy rozwoju konkurencyjnoœci narodowej. Podobne etapy mo¿na wskazaæ w rozwoju
systemów organizacyjnych przedsiêbiorstw miêdzynarodowych (np. zgodnie
z przedstawionym modelem sekwencyjnej integracji biznesowej). Pozwala to na
dostrze¿enie istotnych ró¿nic w mechanizmach kreowania konkurencyjnoœci
miêdzy podmiotami, znajduj¹cymi siê w ró¿nych fazach rozwojowych. Studia
literaturowe, dotycz¹ce zasad badania konkurencyjnoœci, wykaza³y jednak, ¿e
czynniki te s¹ bardzo szczegó³owo analizowane w modelach oceny konkurencyjnoœci gospodarek. Nie zrównuj¹c bynajmniej globalnych sieci biznesowych
z gospodarkami narodowymi, ale wykorzystuj¹c stosowane dla nich instrumentarium diagnostyczne, podjêto próbê skonstruowania podobnego modelu oceny
konkurencyjnoœci GSB.
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2. Teoria miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek
jako podstawa teoretyczna „nowego” podejœcia do oceny
konkurencyjnoœci orchestratorów GSB
Kluczowym za³o¿eniem by³o uznanie, ¿e powsta³a w toku sekwencyjnego
procesu integracji biznesowej (jako efekt koñcowy) globalna sieæ biznesowa, choæ
obejmuje liczne i zró¿nicowane elementy, rozlokowane w gospodarce œwiatowej,
czêsto nawet bez wyraŸnych powi¹zañ formalnych, to funkcjonuje jako spójny
system regulacyjny. Ten doœæ wirtualny obiekt stanowi pewien typ organizmu
gospodarczo-spo³ecznego, którego cz³onkowie skupieni s¹ wokó³ wspólnej idei
rozwojowej, odzwierciedlonej w strategii kreowania w sposób ci¹g³y i systemowy
konkurencyjnoœci miêdzynarodowej. Na zewn¹trz GSB postrzegana jest poprzez
pryzmat poczynañ instytucji – orchestratora, ale nale¿y podkreœliæ, ¿e jest on wybieralnym organem w³adzy. Korporacja-orchestrator, podobnie jak rz¹d w przypadku systemu pañstwowego stanowi zatem jedynie odzwierciedlenie priorytetów
rozwoju swojego mocodawcy – spo³ecznoœci GSB. Analogia ta s³u¿y wskazaniu
podstaw doszukiwania siê mo¿liwoœci wykorzystania koncepcji stosowanych do
oceny miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek przy ocenie konkurencyjnoœci orchestratorów GSB. Oceny konkurencyjnoœci poszczególnych gospodarek
narodowych jako z³o¿onych, wielopoziomowych systemów odwo³uj¹ siê do szerokiego spektrum czynników, stanowi¹cych uwarunkowania „rz¹dzenia”. Podejmuj¹c próbê zbudowania paradygmatu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstw (MKP) zastosowano to¿samy sposób myœlenia o czynnikach warunkuj¹cych konkurencyjnoœæ takiego podmiotu [Rosiñska-Bukowska, 2012].
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dokonuj¹c próby po³¹czenia elementów teorii mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych pojawiaj¹ siê problemy metodologiczne, zwi¹zane z miarami stosowanymi w odniesieniu do ró¿nych poziomów
w hierarchii systemów gospodarczych. Zasadniczo inaczej powinno siê bowiem
traktowaæ ka¿dy z poziomów [Gorynia, 1998, s. 10]: mikro-mikro (poszczególne
elementy przedsiêbiorstwa), mikro (ca³e przedsiêbiorstwa), mezo (sektory, bran¿e, ga³êzie), makro (pañstwa), regionalne (grupy krajów) i globalne (gospodarka
œwiatowa). Dla przedstawianej koncepcji MKP kapitalne znaczenie ma przyjêcie,
¿e szczególnie istotn¹ kwesti¹ przy wyborze metod oceny konkurencyjnoœci jest
osi¹gniêta pozycja w strukturze rynkowej. Pozycja ta zgodnie z tryptykiem
J. Bain’a (struktura – zachowanie – rezultat) determinuje mo¿liwe instrumenty
i metody rozwojowe [Kompendium, 2008, s. 30–31]. Za³o¿enie wykorzystywane jest
wprawdzie przy analizie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw z wykorzystaniem
analiz wynikowo-czynnikowych, ale przy zastosowaniu ograniczonego zestawu
instrumentów diagnostycznych. Najczêœciej miary koncentruj¹ siê na ocenie efek-
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tów (wielkoœci sprzeda¿y, zysków) w zestawieniu z wykorzystanymi nak³adami
(zgromadzonymi zasobami – aktywami, zatrudnieniem). Rzadziej uwzglêdniaj¹
kwestie efektywnoœci zarz¹dzania posiadanym potencja³em. Zasadniczo nie
odwo³uj¹ siê w ogóle do miar jakoœciowych. W badaniach konkurencyjnoœci popularne s¹ m.in.: indeks Lernera, indeks Herfindahla–Hirschmana, metoda Boone’a jednak ¿adna z wymienionych miar nie uwzglêdnia „wyceny” wp³ywu
wy¿szych (makro- i meta-) poziomów regulacji na konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw.
Nale¿y oczywiœcie dostrzec, ¿e wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy
coraz wiêksza liczba badaczy stara siê uwzglêdniaæ czynniki jakoœciowe w ocenie
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa. W podejmowanych próbach ich kwantyfikowania akcent pada zwykle na pewien typ relacji, uznawanych przez konkretnego autora za najistotniejszy. Na przyk³ad M.J. Stankiewicz zaprezentowa³
zestawienie blisko 30 metod i narzêdzi wykorzystywanych przez ró¿ne grupy badaczy do pomiaru zasobów wiedzy [Zarz¹dzanie, 2006, s. 162-182]. Z punktu widzenia podjêtych rozwa¿añ kluczowe znaczenie ma fakt, ¿e w toku przegl¹du
literatury przedmiotu nie znaleziono modelu uwzglêdniaj¹cego specyfikê budowania przewagi konkurencyjnej przez globalne sieci biznesowe jako organizmy,
które osi¹gnê³y pewien wy¿szy poziom rozwoju ni¿ tradycyjne, monolityczne
przedsiêbiorstwa o spójnej, hierarchicznej strukturze organizacyjnej.
Po dokonaniu analizy definicji miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek zdecydowano siê zatem na siêgniêcie do tej koncepcji teoretycznej jako
podstawy, s³u¿¹cej wskazaniu grup czynników, które powinny byæ brane pod
uwagê przy ocenie konkurencyjnoœci GSB jako z³o¿onych systemów biznesowych.
Podejmuj¹c próbê analizy konkurencyjnoœci globalnych sieci biznesowych przez
pryzmat MKG przyjêto za³o¿enie bazowe, ¿e miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ
jest uwarunkowana osi¹gniêtym poziomem rozwoju ekonomicznego, gdy¿ to on
determinuje wybór instrumentów i zasad budowania konkurencyjnoœci. Dla
pañstw (MKG) podstawê porz¹dkowania stanowi¹ poziom dochodu narodowego i wydajnoœæ pracy. Dla przedsiêbiorstw (MKP) za parametry wyznaczaj¹ce kategorie porównywalnych obiektów przyjêto poziom przychodów ze sprzeda¿y
oraz wartoœæ aktywów, przypadaj¹cych na jednego zatrudnionego. W ten sposób
wyznaczona zostaje grupa przedsiêbiorstw-korporacji zdolnych w ogóle do zajêcia pozycji orchestratora GSB (o potencjale wyjœciowym to umo¿liwiaj¹cym). Tym
samym wstêpna selekcja s³u¿y wy³onieniu w¹skiej grupy podmiotów, dla których konstruowany jest model MKP.
W celu wskazania Ÿróde³ pozycji konkurencyjnej GSB odwo³ano siê do piêciu
modeli oceny miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek [Rad³o, 2008,
s. 20–25], dokonuj¹c stosownych interpretacji przedstawianych w nich czynników konkurencyjnoœci: model WEF – The Global Competitiveness Report, model
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BEG – Business Environment Group of the World Bank, model IMD – The World Competitiveness Yearbook, model amerykañski AM – autorstwa W. Bieñkowskiego, model
systemowy MS – autorstwa K. Essera, W. Hildebranda, D. Messnera i J. MeyeraStamera.
Model WEF wyró¿nia osiem grup czynników, maj¹cych wp³yw na poziom
konkurencyjnoœci. Zachowuj¹c przyjêty podzia³, wskazano odpowiedniki elementów badanych dla pañstw, które nale¿y rozwa¿aæ jako istotne, analizuj¹c
konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw. Po pierwsze, stopieñ otwartoœci podmiotu na
wspó³pracê, wyra¿aj¹cy siê aktywnoœci¹ handlow¹ i inwestycyjn¹ w skali globalnej (w tym np. liczb¹ przedstawicielstw, umów joint venture). Po drugie, rolê
korporacji-matki jako regulatora procesów wewn¹trz systemu korporacyjnego,
w tym zarówno strukturê, jak i wielkoœæ jej udzia³ów w aktywach i sprzeda¿y
ca³ej organizacji oraz pe³nion¹ funkcjê w systemie organizacyjnym. Po trzecie,
stabilnoœæ sytuacji rynkowej podmiotu, której miar¹ mo¿e byæ wartoœæ rynkowa
jednostek wchodz¹cych w sk³ad sieci, wielkoœæ ich aktywów, wolumen sprzeda¿y. Po czwarte, czynniki infrastrukturalne rozwoju GSB, czyli jakoœæ bazy produkcyjnej i logistycznej, w której podstawê oceny mo¿e stanowiæ rozk³ad przestrzenny filii i innych jednostek zale¿nych oraz stowarzyszonych korporacji i ich strukturalne zró¿nicowanie (produkcyjne, handlowe, naukowo-badawcze). Po pi¹te,
zdolnoœæ podmiotu do w³¹czenia siê w miêdzynarodowy system innowacji,
w tym wielkoœæ wydatków na badania i rozwój, zaanga¿owanie w tzw. inwestycje
„przysz³oœciowe” (np. technologie chroni¹ce œrodowisko), liczbê uzyskanych patentów czy udzia³ w kreowaniu i rozpowszechnianiu nowych standardów jakoœci. Po szóste, jakoœæ metod zarz¹dzania zarówno personalnego, jak i marketingowego. W pierwszym przypadku ocenie podaje siê podmiot jako przyjazne
miejsce pracy, sprzyjaj¹ce rozwojowi zasobów ludzkich (stosowane systemy motywowania i wynagradzania). W drugim przypadku miar¹ mo¿e byæ skutecznoœæ
konstrukcji portfela marek, zapewniaj¹cego pe³ne pokrycie wielosegmentowego
rynku lub zdolnoœæ dywersyfikacji ofert pod jedn¹ siln¹ mark¹. Po siódme, oceniæ
nale¿y strukturê i potencja³ zasobów ludzkich, których rola w gospodarce opartej
na wiedzy jest kluczowa. Analiza powinna dotyczyæ struktury wykszta³cenia zatrudnionego personelu oraz jego zdolnoœæ do kreacji wartoœci dodanej (miar¹
mo¿e byæ np. dynamika liczby zatrudnionych na jednostkê sprzeda¿y, innowacyjne rozwi¹zania proponowane przez pracowników). Wreszcie konieczne jest
uwzglêdnienie stanu systemu instytucjonalno-zarz¹dczego, w tym charakteru
„instytucji”, steruj¹cych organizacj¹ (np. stopnia formalizacji struktur). Podstawow¹ zalet¹ koncepcji oceny konkurencyjnoœci na bazie modelu WEF jest kompleksowoœæ podejœcia, obejmuj¹ca wszystkie grupy czynników „zawarte w otoczeniu”.
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Drugim z prezentowanych modeli oceny miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek jest model BEG, w którym znalaz³o siê piêæ grup czynników, decyduj¹cych o konkurencyjnoœci wed³ug ekspertów Banku Œwiatowego. Pierwsza
grupa czynników s³u¿y ocenie ogólnej sytuacji podmiotu – dla sieci biznesowej to
miary pozycji konkurencyjnej w danym momencie na tle konkurencji. Druga pozwala na ocenê zmian podstawowych parametrów (analiza ex post) – dynamika
sprzeda¿y, produktywnoœci aktywów, inwestycji, a tak¿e zmiany w strukturze
aktywnoœci handlowej. Trzecia dotyczy wskaŸników p³ynnoœci finansowej,
a zw³aszcza relacji zysków do dokonanych inwestycji. Czwarta wydaje siê kluczowa, ocena bowiem odnosi siê do fundamentów rozwojowych. W modelu BEG to
infrastruktura i klimat inwestycyjny, co w odniesieniu do przedsiêbiorstwa zinterpretowaæ mo¿na jako ocenê stanu posiadanego maj¹tku produkcyjno-us³ugowego (infrastruktura fizyczna) i organizacyjno-strukturalnego (sieci informacyjne
i komunikacyjne) oraz zgromadzonego „potencja³u infrastrukturalnego”, istotnego dla poprawy pozycji podmiotu na poszczególnych rynkach w przysz³oœci.
Ostatnia grupa czynników zwi¹zana jest z ocen¹ kondycji zasobów ludzkich.
Akcent pada na rolê kapita³u ludzkiego i intelektualnego, jako si³ decyduj¹cych
o budowaniu konkurencyjnoœci w gospodarce opartej na wiedzy. Z punktu widzenia analizy podstaw MKP model BEG niesie istotne przes³anie, ¿e konkurencyjnoœæ ma charakter systemowy i opiera siê na kreacji wartoœci dodanej, ale
z uwagi na znaczenie fundamentów rozwojowych trwa³ej i znacz¹cej pozycji
konkurencyjnej nie da siê osi¹gn¹æ „z dnia na dzieñ”.
Trzecim z prezentowanych modeli miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek jest model IMD, wskazuj¹cy cztery grupy czynników konkurencyjnoœci
[Gierszewska, Wawrzyniak, 2001, s. 190–193]. Pierwsza obejmuje obraz „sytuacji
ekonomicznej”. Analizowane parametry maj¹ na celu ocenê potencja³u konkurencyjnego podmiotu na podstawie kondycji podsystemów rynkowego i finansowego, co mo¿na uczyniæ, wykorzystuj¹c takie parametry jak: aktywa, sprzeda¿,
zatrudnienie, cena akcji. Druga odnosi siê do „infrastruktury”, czyli bazy, na której opieraj¹ sie decyzje o instrumentach konkurowania. Za strukturê produkcyjn¹
i handlow¹ odpowiada stan infrastruktury podstawowej i technologicznej, w tym
sfery B+R. Istotnym czynnikiem wyboru narzêdzi realizacji strategii konkurencyjnej jest system wartoœci, wokó³ którego zbudowany zosta³ system sieci biznesowej. Mo¿emy go traktowaæ jako „infrastrukturê wyznawanych wartoœci”, której
odzwierciedleniem jest zawartoœæ portfela marek sieci oraz powszechnie akceptowane, niepisane zasady kodeksu etyki (np. wykaz niedozwolonych i dobrych
praktyk). Ostatni¹ grupê czynników mo¿na okreœliæ mianem „wydajnoœæ rz¹du”
i „wydajnoœæ zarz¹dzania”. Ocenie podaæ nale¿y rolê orchestratora w skonstruowanym wokó³ niego globalnym systemie sieciowym, w tym struktury instytucjonalno-biznesowe, czyli zasady i mechanizmy budowania sieci oraz model

564

Magdalena Rosiñska-Bukowska

sterowania przep³ywami wewn¹trzorganizacyjnymi (zasobami finansowymi,
ludzkimi, a przede wszystkim wiedz¹).
Czwarty to model MKG – model amerykañski (AM). W. Bieñkowski wyodrêbnia piêæ grup czynników, decyduj¹cych o zdolnoœci do bycia konkurencyjnym
[Rad³o, 2008, s. 13–15]. Dokonuj¹c ich interpretacji pod k¹tem badania Ÿróde³
konkurencyjnoœci systemów biznesowych mo¿na wskazaæ na: wielkoœæ i strukturê zasobów produkcyjnych (przewaga na bazie paradygmatu OLI), efektywnoœæ wykorzystania zasobów produkcyjnych (umiejêtnoœæ doboru odpowiednich
w danym czasie i miejscu instrumentów konkurowania z wykorzystaniem teorii
obfitoœci zasobów dla osi¹gania dodatnich wyników finansowych), stosowany model kultury organizacji rozumiany jako zespó³ wartoœci, celów i zasad realizacji biznesu (stanowi¹cy odzwierciedlenie uwarunkowañ spo³eczno-ekonomicznych),
zasady walki z konkurencj¹ – dywersyfikacja oferty czy specjalizacja i wynikaj¹ca
ze skali dzia³alnoœci przewaga kosztowa (efektem realizacji okreœlonego modelu
zdobywania przewagi konkurencyjnej jest inny system organizacyjnozarz¹dczy) oraz miejsce w miêdzynarodowym otoczeniu ekonomicznym, które
odzwierciedla pozycjê podmiotu w gospodarce w danym momencie i stanowi
punkt wyjœcia do oceny perspektyw jego rozwoju (m.in. na podstawie stopnia
otwartoœci systemu i umiêdzynarodowienia poszczególnych elementów aktywnoœci podmiotu). Model AM wskazuje na bardzo wa¿ny aspekt analizy konkurencyjnoœci, a mianowicie na „zazêbianie” siê poszczególnych grup czynników,
decyduj¹cych o konkurencyjnoœci organizacji i ich wzajemne interakcje.
Ostatnim, przywo³anym modelem miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek jest model systemowy (MS), który podkreœla znaczenie owych interakcji
miêdzy poszczególnymi sferami, wp³ywaj¹cymi na konkurencyjnoœæ organizacji.
W modelu wyodrêbniono cztery poziomy analizy konkurencyjnoœci, odpowiadaj¹ce przedstawionym poziomom regulacji, które powinny byæ uwzglêdniane
dla przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w przestrzeni globalnej. Poziom meta tworz¹
czynniki aksjologiczne, czyli uwarunkowania kulturowe i spo³eczne. Nale¿y zbadaæ zatem umiejêtnoœci dostosowywania siê podmiotu do zró¿nicowanych wymogów poszczególnych obszarów globalnej przestrzeni. Organizacja powinna
byæ zdolna wskazaæ ró¿nice regionalne i stworzyæ swoje struktury regiocentryczne – wyznaczyæ „centra regionalnej kompetencji”. Kolejna grupa analizowanych czynników dotyczy poziomu makro, czyli wp³ywu dzia³alnoœci podmiotów
sfery makroekonomicznej (pañstw, organizacji miêdzynarodowych) na kreowanie uwarunkowañ instytucjonalnych konkurencyjnoœci miêdzynarodowej.
W odniesieniu do systemów biznesowych to m.in.: wp³yw pañstw macierzystych
i goszcz¹cych korporacji na ich rozwój poprzez prowadzon¹ politykê kszta³towania œrodowiska ekonomicznego. Czêœciowo „miernikiem” stopnia uniezale¿nienia od decyzji poszczególnych podmiotów poziomu makro mo¿e byæ zakres
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umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci. Wraz ze wzrostem TNI poprawia siê zdolnoœæ arbitra¿owania w globalnej przestrzeni, a element ten jest bardzo s³abo eksponowany w miernikach konkurencyjnoœci. Trzeci poziom analizy stanowi¹
uwarunkowania wynikaj¹ce ze specyfiki danej bran¿y. Bazowym czynnikiem
konkurencyjnoœci na poziomie mezo jest pozycja w sektorze (si³a marki, udzia³
w rynku swojego segmentu, dynamika zmian wielkoœci sprzeda¿y, aktywów
podmiotu na tle sum dla ca³ego sektora, skala oligopolizacji sektora – wartoœci indeksu HHI. Czwarty poziom (mikro) dotyczy analizy czynników zwi¹zanych
z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstw tworz¹cych sieæ: zmiany wartoœci marek
produktowych, bezwzglêdnych zmian wartoœci sprzeda¿y i zysku, oceny przez
inwestorów trafnoœci posuniêæ spó³ek w œwietle fluktuacji wartoœci rynkowej i cen
akcji. Przedstawiony model wnosi kolejne istotne spostrze¿enia do analizy miêdzynarodowej konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Kapitalne znaczenie ma jednak
to, ¿e w analizie w³aœciwie pomija siê wp³yw na konkurencyjnoœæ wyposa¿enia
w czynniki produkcji. Wynika to z faktu przyjêcia, ¿e wyposa¿enie to stanowi pewien standard minimum, warunkuj¹cy w ogóle podjêcie walki konkurencyjnej
na poziomie globalnym. Tym samym uzasadnione jest przy wykorzystywaniu
tego modelu dokonanie wstêpnej selekcji podmiotów, dla których konstruowany
jest paradygmat MKP.
Podsumowuj¹c przedstawion¹ analizê przywo³anych modeli oceny konkurencyjnoœci (WEF, BEG, IMD, AM, SM), wydaje siê, ¿e choæ w za³o¿eniu ich autorów mia³y stanowiæ podstawê analizy czynników konkurencyjnoœci gospodarek,
mog¹ pos³u¿yæ jako baza Ÿród³owa uwzglêdnianych parametrów przy konstruowaniu paradygmatu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Pozwalaj¹ dziêki szerszemu spojrzeniu na otoczenie przedsiêbiorstw (cztery
poziomy) zrozumieæ istotê i koniecznoœæ systemowego ujêcia konkurencyjnoœci,
gdy mowa o badaniu z³o¿onych, globalnych systemów.

3. Podstawowe za³o¿enia paradygmatu miêdzynarodowej
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
W ostatniej czêœci niniejszego artyku³u zaprezentowano podstawowe za³o¿enia proponowanej koncepcji paradygmatu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstw w rozumieniu „wzorca organizacji” zdolnej do zbudowania silnej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym o charakterze wzglêdnie
trwa³ym. Na pocz¹tku przedstawiono jednak warunki, których spe³nienie decyduje o tym, czy model mo¿e byæ wykorzystywany do oceny konkurencyjnoœci danego podmiotu. Starano siê w ten sposób podkreœliæ, ¿e prezentowana koncepcja
MKP przeznaczona jest jedynie dla najwy¿ej rozwiniêtych systemów bizneso-
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wych, w przypadku których ocena na bazie tradycyjnych miar konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstw wydaje siê pomijaæ istotne determinanty ich rozwoju. GSB wykorzystuj¹ bowiem szersze spektrum mo¿liwoœci poprawy swojej konkurencyjnoœci dziêki wywieraniu wp³ywu na sfery otoczenia pozostaj¹ce poza zasiêgiem
tradycyjnych przedsiêbiorstw.
I tak, wykorzystanie modeli MKG na potrzeby analiz konkurencyjnoœci globalnych sieci biznesowych obwarowane jest jednak spe³nieniem trzech warunków dotycz¹cych obiektów poddawanych badaniu.
Po pierwsze, podmioty te zgromadzi³y potencja³ rozwojowy, który sprawia,
¿e zaliczane s¹ do grupy zdolnych do konkurowania w globalnej przestrzeni biznesowej. Za³o¿eniem wyjœciowym jest zatem przyjêcie, ¿e istnieje pewien poziom
minimum stanu posiadania, w postaci okreœlonej wartoœci aktywów, rocznej wartoœci sprzeda¿y, stanu zatrudnienia, skali umiêdzynarodowienia itp., które ³¹cznie decyduj¹ o niepodwa¿alnej pozycji przedsiêbiorstwa w systemie gospodarki
œwiatowej. W efekcie tylko nieliczne, najpotê¿niejsze korporacje transnarodowe
uznane s¹ za zdolne do stania siê orchestratorami GSB i tylko w stosunku do nich
mo¿liwe jest pos³ugiwanie siê w badaniach konkurencyjnoœci analogiami do badañ gospodarek narodowych. Konstatacja ma kapitalne znaczenie w kontekœcie
dopuszczalnoœci tego typu porównañ – koncepcja oceny miêdzynarodowej
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw konstruowana jest zatem tylko dla tej w¹skiej
grupy „przedsiêbiorstw”, czyli korporacji transnarodowych zdolnych do bycia
orchestratorami GSB.
Po drugie, kluczowe, ocena nie mo¿e dotyczyæ stanu bie¿¹cego, lecz pewnego
d³u¿szego okresu – minimum dekady. Miar¹ wstêpn¹ klasyfikacji danej organizacji biznesowej do tej grupy jest stabilnoœæ pozycji rynkowej podmiotu, która jest
odzwierciedlona przez poziom aktywów, przychodów ze sprzeda¿y, zatrudnienia, wartoœci rynkowej oraz jego zdolnoœæ do operowania na rynku globalnym,
potwierdzon¹ odpowiednimi poziomami tych wielkoœci ulokowanymi za granic¹
(poza krajem pochodzenia podmiotu). Dodatkowo podmiot musi byæ postrzegany w kategoriach jednej z „najbardziej podziwianych korporacji” œwiata danego
sektora, czyli w oczach klientów globalnych uznanym reprezentantem konkretnej bran¿y. Ocena mo¿e odwo³ywaæ siê do portfela zgromadzonych marek.
Wówczas przedsiêbiorstwo musi wykazaæ siê posiadaniem cenionych marek –
ranking The 100 Top Brand (dane dostêpne z lat 2000–2011). Mo¿e tak¿e opieraæ siê
na rankingu The Most Admired Companies (dane dostêpne z lat 2005–2011). Mo¿e
przywo³ywaæ wysokie notowania korporacji w innych kategoriach, np. wed³ug:
IFI’s Top-50 Patent Assignees (dane dostêpne z lat 2000-2011) czy The World’s
Most Innovative Companies (dane dostêpne z lat 2006–2011). Korporacja poddawana procedurze oceny konkurencyjnoœci metod¹ MKP musi byæ zdolna wyznaczaæ standardy rynku przynajmniej w jednej z kategorii dla swojej bran¿y, co
obok bazy ekonomicznej potwierdzi jej ugruntowan¹ pozycjê w sektorze.
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Po trzecie, dzia³ania podmiotu na poziomie mikroekonomicznym powinny
odzwierciedlaæ jego silne wkomponowanie w globaln¹ przestrzeñ biznesow¹.
Analiza historii rozwoju korporacji, czyli œcie¿ki integracji biznesowej musi wskazywaæ na aktywny udzia³ w procesach miêdzynarodowych fuzji i przejêæ, anga¿owanie siê w alianse strategiczne (w tym z konkurentami), ustanawianie coraz
liczniejszych joint venture z partnerami zagranicznymi, nieustann¹ intensyfikacjê
dzia³añ w sferze inwestycji badawczo-rozwojowych, podejmowanie prób tworzenia w³asnych systemów edukacji i szkoleñ itd. Wszystkie te dzia³ania musz¹
wykraczaæ poza kraj macierzysty, czyli dotyczyæ globalnej przestrzeni biznesowej. Dodatkowo ocena zmian dokonuj¹cych siê w poszczególnych sferach musi
œwiadczyæ o „nad¹¿aniu” podmiotu za zmianami rozwojowymi, np. docenianiu
w coraz wiêkszym stopniu kwestii jakoœci i budowania potencja³u wiedzy.
Po czwarte, podmioty te musz¹ w swoich dzia³aniach i koncepcjach strategicznych wykraczaæ poza standardy zachowañ w³aœciwe dla typowych przedsiêbiorstw. Korporacja-orchestrator zobowi¹zana jest do prowadzenia w³asnej, aktywnej polityki (zw³aszcza inwestycyjnej) w celu uniezale¿nienia siê od czynników
instytucjonalnych i aksjologicznych. Dodatkowo w ich strategiach rozwojowych
musz¹ znajdowaæ siê zapisy, œwiadcz¹ce o próbach realizacji pewnych dzia³añ
z zakresu funkcji zastrze¿onych dotychczas wy³¹cznie dla pañstw. W toku analizy modeli ekspansji konieczne jest wskazanie w nich dzia³añ, które mo¿na zaklasyfikowaæ do obszaru tzw. spo³ecznej odpowiedzialnoœci za œrodowisko, spo³ecznoœci lokalne, sferê edukacji, innowacji itd.
Tylko spe³nienie równoczeœnie tych czterech warunków pozwala na wykorzystanie w odniesieniu do przedsiêbiorstwa metod analizy czynników determinuj¹cych konkurencyjnoœæ, przewidzianych w koncepcji MKP. Postulowane
warunki mia³yby stanowiæ podstawê selekcji podmiotów zdolnych do bycia orchestratorami globalnych sieci biznesowych, czyli organizacjami rzeczywiœcie zdolnymi do konkurowania w globalnej przestrzeni biznesowej. Za podstawowe
za³o¿enia paradygmatu MKP nale¿y uznaæ siedem elementów. 1. Posiadanie odpowiedniego dla danego sektora bazowego kapita³u finansowego (aktywów),
rynkowego (zdolnoœci do generowania okreœlonej wartoœci sprzeda¿y) i ludzkiego (zatrudnienia), umo¿liwiaj¹cego konkurowanie na poziomie globalnym.
2. Funkcjonowanie na zasadach systemu regulacyjnego, nastawionego na realizacjê wartoœci dodanej na bazie wewnêtrznych interakcji wszystkich podsystemów
w ramach globalnej struktury podmiotu. 3. Ustanowienie struktur typu glokalnego, czyli rozlokowanie aktywnoœci na ca³ym rynku globalnym z maksymalnie kilkoma regionalnymi centrami kompetencji instytucjonalnej. 4. Sp³aszczanie
globalnej struktury organizacyjnej w celu zapewnienia jej transparentnoœci na
poziomie orchestratora. 5. Wdra¿anie modelu „wiedzy organizacji”, którego istot¹
jest traktowanie kapita³u intelektualnego jako podstawy pomna¿ania zgromadzonego kapita³u ekonomicznego. 6. Wskazanie filarów strategii ekspansji, adek-
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watnych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, takich jak: innowacyjnoœæ,
rozwój zrównowa¿ony, globalnoœæ, kooperencyjnoœæ, konkurowanie miêkk¹
wartoœci¹ dodan¹. 7. Prowadzenie aktywnej polityki na poziomie metaekonomicznym, wynikaj¹cej ze spo³ecznej odpowiedzialnoœci organizacji za: œrodowisko, spo³ecznoœci lokalne, sferê edukacji i innowacji, bezpieczeñstwo itd.
Istnienie progu minimum, pozwalaj¹cego na wejœcie na œcie¿kê kreacji miêdzynarodowej konkurencyjnoœci wydaje siê oczywiste w sytuacji, gdy w wyniku
postêpuj¹cej globalizacji przedsiêbiorstwa zosta³y niejako zmuszone do konkurowania na poziomie globalnym. W praktyce oznacza to koniecznoœæ zgromadzenia
okreœlonego, wyjœciowego potencja³u rozwojowego, który pozwala uznaæ dan¹
korporacjê za jednego z g³ównych animatorów globalnej przestrzeni biznesowej.
Poziom wyznaczany jest dla danego sektora na poziomie gospodarki œwiatowej.
Postrzegany poprzez odpowiednie wartoœci parametrów, takich jak: wolumen
aktywów, poziom obrotów, wielkoœæ zatrudnienia – z tym, ¿e nie tylko ogó³em,
ale i za granic¹, co potwierdzaæ ma aktywnoœæ podmiotu na rynku miêdzynarodowym. Miernikiem zakresu zaanga¿owania podmiotu poza obszarem macierzystym jest wskaŸnik umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci (TNI), który stale
powinien wynosiæ minimum 30%. Istotna jest tak¿e stabilnoœæ parametrów, czyli
zdolnoœæ do utrzymywania siê w œcis³ej czo³ówce najpotê¿niejszych korporacji
transnarodowych danej bran¿y (w okresie minimum dekady).
Wymóg d¹¿enia do funkcjonowania na zasadach systemu regulacyjnego
oznacza akceptacjê zmiany podstaw „sprawowania w³adzy” – z w³asnoœci na kompetencje. Przejœcie z pozycji dominatora, zarz¹dzaj¹cego zwartym systemem
organizacyjnym, do roli orchestratora, steruj¹cego ewoluuj¹c¹ sieci¹ powi¹zañ.
Orchestrator pe³ni w systemie równoczeœnie trzy role: lidera-promotora, koordynatora-mened¿era oraz dyrygenta-zarz¹dcy. Wymaga tego prowadzenie
dzia³añ kooperencyjnych, czyli realizacji wspó³pracy po³¹czonej z kreatywnym
konkurowaniem. W badaniach nad konkurencyjnoœci¹ skutkuje koniecznoœci¹
zastosowania podejœcia wielowymiarowego, w którym mo¿liwe bêdzie uwzglêdnienie ró¿nych form relacji: w³asnoœciowych, strategicznych, kooperacyjnych.
Glokalnoœæ struktur to podkreœlenie koniecznoœci efektywnego ³¹czenia globalnoœci i lokalnoœci dzia³ania. Termin „glokalizacja” nale¿y rozumieæ jako ³¹czenie efektu skali z dostosowywaniem do lokalnych specyfik [Robertson, 1985,
s. 29]. „Przyswajaniem sobie aspektów globalizacji przez kulturê” i odwrotnie
[Friedman, 2001, s. 307–360]. W konsekwencji wymaga to wykorzystywania ró¿nych typów inwestycji i aktywnoœci zale¿nie od uwarunkowañ otoczenia: joint
venture, wykup udzia³ów, filie w³asne, alianse strategiczne, doraŸne umowy
o wspó³pracy. W ten sposób nastêpuje elastyczne dopasowywanie siê organizacji
do z³o¿onoœci otoczenia miêdzynarodowego. Na szybkie spe³nianie wymogów
„lokalnych” rynków pozwala „przybli¿enie” organizacji do miejsc odbioru dóbr
i us³ug, czyli ustanawianie regionalnych centrów kompetencji.
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Sp³aszczanie struktury organizacyjnej globalnej sieci polega przede wszystkim na minimalizacji liczby oœrodków steruj¹cych operacjami, ograniczeniu siê
do kilku sfer kompetencji przedmiotowej (dzia³ów) oraz kilku obszarów geograficznych (regionów). Przejrzystoœæ struktur podstawowych na poziomie orchestratora s³u¿y poprawie efektywnoœci wspó³pracy sieciowej.
Realizacja modelu organizacji inteligentnej opartej na „wiedzy organizacji”
wynika z akceptacji czêœciowej dewaluacji tradycyjnego podejœcia zasobowego
i uznaniu kapita³u intelektualnego za przynajmniej równoprawny, je¿eli nie nawet decyduj¹cy czynnik wzrostu udzia³ów w rynku, wielkoœci sprzeda¿y, zysków. Wymaga to przede wszystkim stworzenia skutecznych mechanizmów
kreatywnego transferu wewn¹trzsieciowego miêdzy jednostkami odpowiedzialnymi za ró¿ne segmenty (marki) czy czynnoœci jako podstawy budowania konkurencyjnoœci (w tym wyceny wartoœci rynkowej podmiotu powy¿ej zgromadzonego kapita³u w³asnego).
Szczególnie istotne wydaje siê skonstruowanie strategii ekspansji opartej na
filarach adekwatnych do nowych wymogów. Oznacza to widoczny nacisk na
zaanga¿owanie w projekty innowacyjne, w tym przyczyniaj¹ce siê do rozwoju
zrównowa¿onego (np. patenty proekologiczne), rozwijanie miêdzynarodowej
bazy jednostek B+R jako centrów kompetencji, ale koordynowanej globalnie,
przez orchestratora. Proces tworzenia nowych rozwi¹zañ powinien bowiem
w pe³ni eksploatowaæ synergiê ró¿norodnoœci sieci. Mechanizm zarz¹dzania procesem „dystrybucji innowacji” musi z kolei wykorzystywaæ „lokalny” rozk³ad faz
miêdzynarodowych cykli ¿ycia poszczególnych produktów oraz przesuniêcia faz
cyklu koniunkturalnego na œwiecie. Ca³oœæ dzia³añ zwi¹zanych z budowaniem
konkurencyjnoœci miêdzynarodowej powinna raczej obrazowaæ zmniejszanie
„pracoch³onnoœci” (nak³adów aktywów materialnych), a wzrost „kapita³och³onnoœci” produktów (wzrost efektywnoœci wykorzystania kapita³u intelektualnego).
Ostatnim kryterium wyró¿niania orchestratorów jest aktywnoœæ na poziomie
metaekonomicznym. W konsekwencji przyjêcia modelu konkurowania miêkk¹
wartoœci¹ dodan¹ obszar tzw. spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu stanowi
Ÿród³o potencjalnych przewag konkurencyjnych. W praktyce oznacza to szersze
stosowanie metod zarz¹dzania, pozwalaj¹cych na wykorzystywanie zró¿nicowanych kompetencji wielokulturowego otoczenia (w tym izomorfizm, benchmarking)
czy pe³nego wachlarza narzêdzi public relations (w tym np. sponsoringu spo³ecznego). Efektem jest poprawa wizerunku organizacji, np. wyceny wartoœci, nale¿¹cych do niej marek, czy ocen jakoœci modelu zarz¹dzania.
Spe³nienie wymienionych wymogów wydaje siê pozwalaæ konkretnym przedsiêbiorstwom na uzyskiwanie ponadprzeciêtnej pozycji konkurencyjnej na rynku
miêdzynarodowym w d³ugim okresie. W konsekwencji uprawnionym staje siê
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postulat uznania ich za podstawowe elementy paradygmatu miêdzynarodowej
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw w warunkach globalizacji korporacyjnej.

Podsumowanie
Celem artyku³u by³o przedstawienie koncepcji paradygmatu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw jako podstawy oceny konkurencyjnoœci
powstaj¹cych w wyniku ewolucji uwarunkowañ funkcjonowania w gospodarce
œwiatowej z³o¿onych systemów biznesowych – globalnych sieci biznesowych.
Dostrze¿ono potrzebê poszukiwañ takiego paradygmatu, uznaj¹c ocenê konkurencyjnoœci GSB z wykorzystaniem modeli stosowanych w klasycznej analizie
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw za pos³uguj¹c¹ siê zbiorem parametrów, niedostatecznie uwzglêdniaj¹cym specyfikê uwarunkowañ ich potencja³u rozwojowego. W fazie globalizacji korporacyjnej wyznacznikiem d³ugookresowej
konkurencyjnoœci staje siê bowiem „korporacyjnoœæ”, a szczególnego znaczenia
nabieraj¹ kwestie uwarunkowañ instytucjonalnych (cywilizacyjno-kulturowe)
i zdolnoœci do kreacji wartoœci dodanej na bazie kapita³u intelektualnego. Istniej¹
„lokalne œwiaty” charakteryzuj¹ce siê okreœlon¹ specyfik¹, ale s¹ one umocowane
w globalnej przestrzeni i powi¹zane z jej elementami w taki sposób, ¿e ich granice
staj¹ siê coraz bardziej przepuszczalne, a podstaw¹ przewagi jest zdolnoœæ sprostania wyzwaniu glokalizacji [Rosiñska-Bukowska, 2009, s. 52–56]. W miarê uzyskiwania coraz wy¿szego poziomu rozwoju podmioty staj¹ siê organizacjami
uwik³anymi, ka¿dy z elementów coraz bardziej i bardziej zale¿y od innych, czyli
od ustanowionego systemu powi¹zañ. W konsekwencji konieczne wydaje siê
podjêcie próby uwzglêdnienia tych zmian w modelach oceny konkurencyjnoœci.
Jako podstawê teoretyczn¹ rozwa¿añ wykorzystano koncepcjê miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek. Omówiono piêæ modeli czynników oceny
MKG, interpretuj¹c je dla potrzeb „nowego” podejœcia, wskazania obszarów, których uwzglêdnienie wzbogaci³oby, a tym samym poprawi³o efektywnoœæ oceny
z³o¿onych systemów biznesowych. Warto zauwa¿yæ, ¿e na gruncie badañ iloœciowych zasadne wydaje siê z kolei rekomendowanie odwo³ania siê do wielowymiarowej analizy statystycznej [Grabiñski, Wydymus, Zeliaœ, 1989, s. 87–89]. Umo¿liwia
ona skonstruowanie miernika syntetycznego, uwzglêdniaj¹cego zestaw kilku
wskaŸników diagnostycznych, a tak¿e dokonanie oceny obiektu na tle innych
podmiotów w ten sposób „opisanych” (porz¹dkowanie liniowe), np. w ramach
sektora. Temat ten nie zosta³ jednak szerzej omówiony w niniejszym artykule.
Ostatecznie przedstawiono zestaw za³o¿eñ koncepcji paradygmatu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw w rozumieniu „wzorca organizacji” zdolnej do zbudowania silnej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym
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o charakterze wzglêdnie trwa³ym. Podkreœlono, ¿e mo¿liwoœci wype³nienia
wskazanych wymogów maj¹ obecnie w³aœciwie jedynie najpotê¿niejsze korporacje transnarodowe, pe³ni¹ce role orchestratorów GSB, a zatem rekomendowany
model oceny konkurencyjnoœci dotyczy jedynie tej grupy podmiotów. Korporacje-orchestrators posiadaj¹ bowiem pewne atrybuty, których nie uwzglêdniaj¹ tradycyjne modele oceny konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Uznaj¹c specyficzny
charakter korporacji-orchestratorów, starano siê, na podstawie analizy wybranych
koncepcji MKG, wskazaæ kwestie, których uwzglêdnienie pozwoli³oby na zbudowanie modelu oceny miêdzynarodowej konkurencyjnoœci adekwatnego dla tych
specyficznych podmiotów.
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