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Strategie konkurencji
przedsiêbiorstwa miêdzynarodowego
Celem artyku³u jest przedstawienie zmian, jakie dokona³y siê w strategiach konkurencji miêdzynarodowych przedsiêbiorstw. Dla realizacji tego zamierzenia pos³u¿ono siê g³ównie metod¹
analizy porównawczej opartej na studiach literatury przedmiotu, g³ównie autorów anglosaskich.
Na tej podstawie sformu³owano zasadnicz¹ konkluzjê, ¿e zmiany w otoczeniu miêdzynarodowym spowodowa³y zasadnicze zmiany w strategiach ich dzia³ania. Nast¹pi³o przejœcie od tradycyjnych strategii, tj. przywództwa kosztowego, ró¿nicowania i koncentracji do skomplikowanych strategii uwzglêdniaj¹cych przede wszystkim ogromny wzrost znaczenia wiedzy w gospodarce.

Competition strategies of a multinational company
The purpose of this article is to present the changes that have taken place in international competition strategies of companies. In order to achieve this goal the comparative analysis of literature
was conducted (mainly Anglo-Saxon authors). On this basis, the essential conclusion was formulated: the changes in the international environment have fundamentally altered the competition
strategies of companies. There has been a shift from traditional strategies such as cost leadership,
differentiation and concentration to more complex strategies, including above all a huge increase
of knowledge importance in the economy.
Keywords: strategy, globalization, competition, knowledge economy

Wprowadzenie
Zmiany w otoczeniu miêdzynarodowym spowodowane kryzysem gospodarki globalnej zmusi³y przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe do weryfikacji stosowanych dotychczas strategii konkurencji. S¹ one zmuszone implementowaæ nowe
strategie oparte na innowacjach, elastycznych strukturach i œwiadomoœci spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Zmianie ulegaj¹ tak¿e formy konkurencji miêdzynarodowej. Podstawow¹ przyczyn¹ powy¿szego s¹ konsekwencje globalizacji
powoduj¹ce przede wszystkim, ¿e dywersyfikacja dzia³alnoœci na wiele rynków
nie gwarantuje istotnego zmniejszenia zwi¹zanego z tym ryzyka.
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1. Pojêcie strategii konkurencji
Strategia konkurencji wed³ug M.E. Portera [1992, s. 21, 50 i n.] jest to podejmowanie przez firmê ataku lub obrony, których celem jest:
– utrzymanie pozycji w danym sektorze (bran¿y);
– skuteczne radzenie sobie z piêcioma si³ami konkurencji, tj. wejœciem nowych
konkurentów, si³¹ przetargow¹ dostawców, si³¹ przetargow¹ nabywców, zagro¿eniem ze strony substytutów i rywalizacj¹ pomiêdzy firmami funkcjonuj¹cymi w sektorze;
– uzyskanie wy¿szej stopy zysku.
Kluczowym elementem otoczenia firmy jest sektor, a natê¿enie konkurencji
w nim jest zale¿ne od wymienionych piêciu si³. Oddzia³ywanie ka¿dej z tych si³
ró¿ni siê w zale¿noœci od rodzaju sektora gospodarki i stopnia jego dojrza³oœci
w kraju, w którym wystêpuje.
Wyró¿nia siê trzy tradycyjne rodzaje strategii konkurencji: przywództwo kosztowe, ró¿nicowanie i koncentracja. Równoczesne stosowanie tych strategii jest
teoretycznie mo¿liwe, ale w praktyce rzadko skuteczne.

2. Przywództwo kosztowe
Konkurencja za pomoc¹ kosztów oznacza, ¿e firma najwiêksz¹ wagê przyk³ada
do obni¿enia kosztów poni¿ej poziomu reprezentowanego przez konkurentów
w danym sektorze [Rymarczyk, 2004, s. 86 i n.]. Jeœli potrafi produkowaæ po ni¿szym koszcie, czyli osi¹gaæ pozycjê przywódcy kosztowego, to jej zysk jednostkowy bêdzie w bran¿y najwiêkszy. Zwi¹zane jest to zwykle z uzyskaniem du¿ego
udzia³u w rynku. Powstaje wtedy, jak wiadomo, efekt skali oraz wynikaj¹cy ze
specjalizacji efekt uczenia siê. Du¿a skala produkcji powoduje nie tylko obni¿enie
kosztu jednostkowego, ale tak¿e wzrost masy zysku, co z kolei u³atwia dalsz¹ ekspansjê firmy. Osi¹gniêcie korzystnej pozycji kosztowej wymaga zwykle du¿ych
nak³adów inwestycyjnych na zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ, które
umo¿liwiaj¹ automatyzacjê procesu produkcji i osi¹gniêcie odpowiedniej skali.
Zwykle zwi¹zane jest to z masow¹ produkcj¹ standardowych wyrobów, które zaspokajaj¹ uniwersalne potrzeby (np. cukier, coca cola, chemikalia, stal, kalkulatory, komputery, telefonia komórkowa itp.). Alternatywnie, w celu obni¿enia
kosztów firma mo¿e przenieœæ produkcjê do kraju o niskich p³acach i cenach innych czynników produkcji lub przekazaæ do wykonania pewne elementy produktu tym, którzy wykonuj¹ to taniej od niej, czyli dokonaæ ich outsourcingu lub
offshoringu.
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Koncentracja na kosztach nie oznacza, ¿e przedsiêbiorstwo produkuje wyroby tanie o niskiej jakoœci. D¹¿enie do realizacji wy¿szego zysku bêdzie prawdopodobnie powodowa³o, ¿e cena bêdzie bliska przeciêtnej w bran¿y, a zagro¿enie
ze strony konkurentów wp³ynie na utrzymanie jakoœci zadowalaj¹cej przeciêtnego odbiorcê.
Przywódca kosztowy ma równie¿ przewagê nad konkurentami, jeœli chodzi
o pozycjê negocjacyjn¹ w stosunku do dostawców. Du¿e zakupy umo¿liwiaj¹
wywieranie na nich presji i uzyskanie opustów cenowych. Nawet przy podwy¿szeniu przez nich ceny sytuacja przywódcy bêdzie lepsza ni¿ pozosta³ych uczestników bran¿y, poniewa¿ jego zysk jednostkowy jest wy¿szy od przeciêtnego.
Pozycja przywódcy kosztowego w stosunku do odbiorcy równie¿ jest lepsza
ni¿ konkurentów, bêd¹ oni bowiem wywierali nacisk na obni¿enie cen, przede
wszystkim w stosunku do tych, którzy sprzedaj¹ dro¿ej. Jeœli nawet wynegocjuj¹
obni¿enie cen u przywódcy kosztowego, to i tak nie bêdzie on tego odczuwa³
w takim stopniu, jak inni w bran¿y.
Przy realizacji tej strategii przedsiêbiorstwo powinno przywi¹zywaæ szczególne znaczenie do zarz¹dzania kosztami. Ich planowanie, ewidencjonowanie i kontrola musz¹ pozostawaæ w centrum uwagi jego controllingu.
Stosowanie strategii niskich kosztów jest zagro¿one ryzykiem wynikaj¹cym
przede wszystkim z:
– przejêcia przywództwa kosztowego przez nowe przedsiêbiorstwo, poprzez
naœladowanie strategii dotychczasowego przywódcy lub pozyskanie bardziej
wydajnej technologii;
– inflacji zmniejszaj¹cej mo¿liwoœæ utrzymania wyraŸnie ni¿szych cen.

3. Ró¿nicowanie
Odró¿nienie danego produktu od innych w bran¿y w ten sposób, aby by³ on
postrzegany przez nabywców jako „jedyny w swoim rodzaju”, stanowi istotê tej
formy konkurencji. Œrodkami jej realizacji s¹ ró¿ne elementy marketingu. Najwa¿niejszy jest sam produkt, którego walory u¿ytkowe i wygl¹d powinny przewy¿szaæ cechy podobnych konkuruj¹cych z nim produktów. Niepowtarzalnoœæ
mo¿e dotyczyæ tak¿e form obs³ugi klientów, œwiadczenia dodatkowych us³ug,
kana³ów dystrybucji itd. Niezwykle wa¿na jest odpowiednia reklama, która –
uwypuklaj¹c wyj¹tkowe cechy produktu – powinna wytwarzaæ u nabywców
image ekskluzywnoœci marki i lojalnoœci w stosunku do niej. Szansa sukcesu roœnie, jeœli firma ró¿nicuje produkt pod kilkoma wzglêdami.
Ró¿nicowanie oznacza zwykle dodatkowe koszty, dlatego jest racjonalne tylko
wtedy, gdy umo¿liwia uzyskanie wy¿szych dochodów. Poci¹ga to za sob¹ z re-
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gu³y wy¿sze ceny, które s¹ akceptowane przez nabywców, jeœli zostali oni przekonani o niepowtarzalnych walorach danego produktu. Pozostaj¹ oni jednoczeœnie
do pewnego stopnia niewra¿liwi na ni¿sze ceny u konkurentów. Uzyskana renoma powoduje bowiem obni¿enie elastycznoœci cenowej popytu na ten produkt.
W wielu bran¿ach istniej¹ firmy, których produkty sta³y siê synonimem najwy¿szej jakoœci i luksusu na ca³ym œwiecie. W przemyœle samochodowym jak wiadomo jest to m.in. Mercedes, Roll-Roys, BMW, Porsche, w ubraniach Armani,
Dior, Versace, w zegarkach Rolex, Patek, Tissot, w kosmetykach Dior, Helena
Rubinstein itd.
Strategia ró¿nicowania w najwiêkszym stopniu, jak wynika to z praktyki, jest
nara¿ona na ryzyko imitacji markowego produktu (tzw. piractwo). Inne ryzyka
z ni¹ zwi¹zane to zmniejszenie odczuwania przez nabywców jego ró¿nicy jakoœciowej w stosunku do innych produktów lub zbyt wysoka cena w porównaniu
z nimi.

4. Koncentracja
Zarówno strategia przywództwa kosztowego, jak i ró¿nicowanie mo¿na rozpatrywaæ z punktu widzenia obejmowania przez przedsiêbiorstwo ca³ego rynku
lub tylko wybranych jego segmentów. W drugim przypadku mo¿na mówiæ o strategii koncentracji. Przes³ank¹ jej stosowania jest za³o¿enie, ¿e okreœlon¹ grupê odbiorców, wycinek asortymentu produkcji lub pewien obszar geograficzny mo¿na
skuteczniej i efektywniej obs³u¿yæ, ani¿eli czyni¹ to przedsiêbiorstwa, które
dzia³aj¹ w szerszym zakresie.
Koncentracja na tzw. niszy rynkowej mo¿ne przynosiæ efekty poprzez stosowanie albo strategii kosztowej, albo ró¿nicowaniu, albo obu ³¹cznie. Polecana jest
dla przedsiêbiorstw, które w porównaniu z wielkimi uczestnikami rynku maj¹
niewielkie znaczenie i nie s¹ w stanie podj¹æ z nimi konkurencji, przede wszystkim
ze wzglêdu na brak odpowiednich zasobów finansowych. Przyk³adem stosowania
strategii niszowej jest produkcja sprzêtu narciarskiego dla niepe³nosprawnych,
ubrañ dla osób o nietypowych rozmiarach, wyposa¿enia dla majsterkowiczów,
piwa w lokalnych browarach itd.
Zagro¿eniem dla tej strategii jest zmniejszenie siê ró¿nic w cenach lub jakoœci
w stosunku do produktów oferowanych na ca³ym rynku. Tak¿e pojawienie siê
firm, które zwiêksz¹ stopieñ koncentracji poprzez wyszukanie i obs³ugê podsegmentów danej niszy rynkowej zwiêkszy w niej konkurencjê.
Jeœli po³¹czy siê podstawowe strategie, zakres pokrywania przez nie rynku
oraz geograficzny zasiêg ich dzia³ania, to mo¿na otrzymaæ kilka ró¿nych mo¿liwych strategii koncentracji (rys. 1). Z przedstawionego schematu portfela tych
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strategii wynika, ¿e zarówno podstawowe strategie, jak i strategia koncentracji
mog¹ byæ realizowane w skali globalnej (na wszystkich wa¿niejszych rynkach)
lub tylko na rynku danego kraju.

wysoki udzia³
w rynku
niski udzia³
w rynku

Udzia³ w rynku

Zasiêg geograficzny
globalny

krajowy

Globalna strategia
przywództwa rynkowego

Krajowa strategia
przywództwa rynkowego

Przywództwo kosztowe

Przywództwo kosztowe

Ró¿nicowanie

Ró¿nicowanie

Globalna strategia koncentracji

Krajowa strategia koncentracji

Przywództwo kosztowe

Przywództwo kosztowe

Ró¿nicowanie

Ró¿nicowanie

Rys. 1. Miêdzynarodowa strategia konkurencji
ród³o: Na podstawie: [Macharzina, Welge, 1989, s. 996].

5. Konkurencja w gospodarce opartej na wiedzy
Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy (GOW) tradycyjny model
konkurencji przesta³ byæ wystarczaj¹cy do osi¹gniêcia przewagi. W szybko zmieniaj¹cym siê, turbulentnym œrodowisku korporacje transnarodowe (KTN) zmuszone s¹ implementowaæ nowe strategie oparte na innowacjach, elastycznych
strukturach i spo³ecznej odpowiedzialnoœci. Koniecznoœæ stosowania nowoczesnych, adekwatnych do zmieniaj¹cego siê otoczenia strategii konkurencji dowodzi
m.in. fakt, ¿e jeœli w USA w latach 50. XX w. 90% czo³owych firm by³o w stanie
utrzymaæ swoj¹ pozycjê na rynku przez ca³¹ dekadê, to w latach 60. 85%, a pomiêdzy 1985–1995 tylko 20% liderów rynkowych z pocz¹tku tej dekady nadal nimi
pozostawa³o [Archibugi, Lundvall, 2001, s. 254–257].
Do tradycyjnych czynników konkurencji takich jak koszt i technologiczne
umiejêtnoœci dochodz¹ nowe (rys. 2). W latach 60. i 70. takie czynniki jak kosztowa
efektywnoœæ i jakoœæ dawa³y firmie przewagê konkurencyjn¹. Obecnie nadal pozostaj¹ one warunkami bazowymi do utrzymania siê na rynku, ale nie s¹ wystarczaj¹ce dla zapewnienia silnej pozycji konkurencyjnej. Z kolei w latach 80.
liderami rynkowymi by³y firmy o miêdzynarodowym profilu, posiadaj¹ce prze-
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wagê w zakresie technologii oraz czasu i rzetelnoœci dostaw. Natomiast obecnie
zwyciêzców cechuje nie tylko kosztowa efektywnoœæ i wysoki stopieñ umiêdzynarodowienia, ale przede wszystkim zdolnoœæ do rozwoju strategii zapewniaj¹cych ci¹g³oœæ procesu tworzenia innowacji. Podkreœlane jest znaczenie
komunikacji i emocjonalnych aspektów firmy i jej produktów dla klientów oraz
spo³ecznej i œrodowiskowej jej odpowiedzialnoœci w stosunku do lokalnych
spo³ecznoœci i globalnego spo³eczeñstwa.

?
Œrodowiskowe i spo³eczne
uwarunkowania

Zwyciêzcy

Kontynuowane innowacje
Kompetencje technologiczne
Tworzenie nowych, rynkowych,
miêdzynarodowych profili

Konkurencyjni
technologicznie

Krótki termin, rzetelnoœæ dostaw
Efektywna produkcja
Konkurencyjni cenowo

Niski koszt

Rys. 2. Piramida konkurencyjnoœci (rozwój od 1960 r.)
ród³o: [Archibugi, Lundvall, 2001, s. 255].

We wspó³czesnych firmach d¹¿¹cych do pozyskania lub utrzymania przewagi konkurencyjnej zmienia siê tak¿e sposób postrzegania roli innowacji (rys. 3).
W tradycyjnym linearnym ujêciu innowacje traktowane s¹ jako zmiany w technologiach, których rezultatem jest nowy lub zmieniony produkt (proces), który za
pomoc¹ adekwatnych dzia³añ marketingowych jest sprzedawany na rynku.
W GOW wszystkie dzia³ania i funkcje firmy integrowane s¹ w procesie innowacji.
Procesy innowacyjne obejmuj¹ nie tylko sektory hig-tech, ale tak¿e zaliczane do
low-tech i us³ugi.
Tendencja do rozwoju innowacji poprzez funkcje firmy i sektory gospodarki
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zmian w strategii i organizacji firmy, w celu dostosowania ich do zglobalizowanych i opartych na wiedzy rynkach. Zmiany te polegaj¹ na
zwiêkszeniu jej elastycznoœci, zdolnoœci do uczenia siê, sta³ej kreacji innowacji
i dostosowaniu do zmian w otoczeniu (rys. 4).
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Dzia³ania poinnowacyjne

Innowacje
Tradycyjne
linearne
podejœcie

Technologia

Produkt

Us³ugi zwi¹zane
z produktem

Sprzeda¿

Marketing

Marka

Innowacje
w GOW
Produkt

Sprzeda¿

Technologia

Organizacja

Marketing

Rys. 3. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy
ród³o: [Archibugi, Lundvall, 2001, s. 257].

Sposób postêpowania
w przesz³oœci
– podzia³ pracy
Firma

Sposób postêpowania obecnie

– korzystanie z wiedzy
w sieciach i zespo³ach

Firma 1

Firma 2

– organizacja funkcjonalna
– hierarchia
– standaryzacja

– koncentracja
na kluczowych
kompetencjach
– sta³e uczenie siê
i innowacje

Rys. 4. Zmiany w strategii i organizacji firmy w gospodarce opartej na wiedzy
ród³o: [Archibugi, Lundvall, 2001, s. 258].

Firma powinna koncentrowaæ siê na kluczowych kompetencjach i przekazywaæ do wykonania na zewn¹trz czynnoœci, które nie odró¿niaj¹ je od konkurentów. Powinna ona tworzyæ coraz silniejsze sieci powi¹zañ z klientami, dostawcami, instytucjami naukowymi i uniwersytetami, a nawet konkurentami (alianse
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strategiczne), co zwi¹zane jest m.in. z tym, ¿e innowacje staj¹ siê coraz bardziej
kompleksowe i wymagaj¹ technologii i wiedzy z ró¿nych sektorów. Firmy poszukuj¹ w ten sposób wiedzy i komplementarnych kompetencji w celu ich koordynacji do realizacji finalnego produktu. Ponadto innowacje wi¹¿¹ siê ze znacznym
ryzykiem, które mo¿e byæ podzielone pomiêdzy partnerów sieci.

6. Formy konkurencji wspó³czesnych przedsiêbiorstw
miêdzynarodowych
Bior¹c pod uwagê tradycyjne dzia³ania korporacji transnarodowych oraz wynikaj¹ce z uwarunkowañ gospodarki opartej na wiedzy, mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce zasadnicze formy globalnej konkurencji wspó³czesnych KTN. D¹¿enie do
uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez:
– Du¿e rozmiary skali i zakresu produkcji. Jest to osi¹gane przez wprowadzenie
technologii wytwarzania w du¿ej skali w powi¹zanej sieciowo organizacji lub
jako efekt dokonania fuzji i przejêæ.
– Rozwój nowych produktów i nowych technologii, nowych modeli biznesu
i inwestycji. Maj¹ one na celu lepsze od konkurentów zaspokojenie gustów
konsumentów przez dostarczanie im produktów o wy¿szej jakoœci, bardziej
zró¿nicowanych i tañszych oraz wykreowanie nowych potrzeb. Coraz
wiêksz¹ rolê odgrywa tu kastemizacja produktów, czyli dostosowywanie ich
do indywidualnych potrzeb klientów i w tym celu w³¹czanie ich do projektowania nowych wyrobów. Wydaje siê, ¿e sedno konkurencji globalnej tkwi
w d¹¿eniu KTN do uzyskania przewagi B+R i komercyjnym wdra¿aniu ich
efektów. St¹d bierze siê m.in. ich rywalizacja w dostêpie do zlokalizowanych
w ró¿nych czêœciach œwiata klastrów nowoczesnych technologii. Wyœcig
w rozwoju nowych produktów prowadzi do ich szybszego starzenia siê. Nale¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê, ¿e innowacyjne produkty, systemy organizacji
i zarz¹dzania szybko s¹ powielane przez konkurentów. St¹d ogromne znaczenie korzyœci wynikaj¹cych z wyprzedzenia konkurentów, tj. ze stosowania
strategii inicjatora (first mover strategie). Tak¿e przemys³y pó³przewodników,
komputerowy, urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, elektroniki rozrywkowej,
urz¹dzeñ gospodarstwa domowego, samochodowego, ró¿ne bran¿e przemys³u przetwórczego pozostaj¹ pod sta³¹ presj¹ nowych konkurentów (newcomers) pochodz¹cych z rozwijaj¹cych siê krajów [Milliot, Toupnois, 2010, s. 3 i n.].
W szczególnoœci zagro¿eniem dla œwiatowych potentatów sta³y siê firmy elektroniczne i wyroby przemys³u telekomunikacyjnego pochodz¹ce z Korei, Tajwanu, Singapuru i Chin. Na przyk³ad g³ówni zachodni dostawcy komórek, tj.
Motorola, Nokia i Siemens stracili znaczne udzia³y w rynku na rzecz takich
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chiñskich przedsiêbiorstw jak: Ningbo Bird Co., TCC Mobile i China Kejan. Na
pocz¹tku tego wieku chiñska Haier Group kontrolowa³a 50% rynku ma³ych
ch³odziarek w USA, a Galant 40% europejskiego rynku mikrofalówek. Z kolei
Huawei Technologies przechwyci³ 3% œwiatowego rynku routerów, a Sichuan
Changhong Electric 10% rynku urz¹dzeñ reprojekcji telewizyjnych.
Arbitra¿, czyli wykorzystywanie ró¿nic w kosztach produkcji, w tym przede
wszystkim si³y roboczej oraz innych czynników produkcji poprzez lokowanie
spó³ek córek w ró¿nych krajach œwiata.
Outsourcing i offshoring, czyli przekazywanie pewnych funkcji przedsiêbiorstwa do realizacji przez inne podmioty, które mog¹ wykonaæ je taniej lub lepiej
w kraju i zagranic¹.
Fuzje i przejêcia (merger & acquisition) zmierzaj¹ce do:
– zwiêkszania efektywnoœci dzia³ania poprzez zwiêkszenie ekonomii skali
i ekonomii zakresu oraz zmniejszenie kosztów transakcyjnych;
– zwiêkszenia si³y rynkowej w stosunku do dostawców i odbiorców (w tym
uzyskania pozycji monopolistycznej lub quasi-monopolistycznej);
– zwiêkszenie udzia³u w rynku poprzez szersz¹ ofertê i krzy¿ow¹ sprzeda¿ na
swoim i partnera rynku;
– obronê przed konkurencj¹ (wrogim przejêciem) lub chêæ jej wyeliminowania;
– pozyskanie zasobów partnera kluczowych do dalszego rozwoju przedsiêbiorstwa lub wzmocnienia istniej¹cych poprzez efekty synergii (np. patentów, know-how, personelu badawczego i laboratoriów, Ÿróde³ finansowania
itd.);
– „budowa imperium”, czyli zwiêkszenie presti¿u, w³adzy, zakresu dzia³ania
(wymiar miêdzynarodowy) i umocnienie pozycji mened¿erskiej.
Zawi¹zywanie aliansów strategicznych, czyli porozumieñ pomiêdzy rzeczywistymi lub potencjalnymi konkurentami. Celem jest uzyskanie okreœlonych
korzyœci przez ka¿dego z partnerów w wyniku po³¹czenia potencja³ów na ogó³
bez instytucjonalizowania ich formy.
Tworzenie korporacyjnych sieci produkcyjnych i dystrybucyjnych.
Unikanie bezpoœredniej rywalizacji, poszukiwanie i opanowanie niszy rynkowej.
Ta strategia przypisywana jest szczególnie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom
dzia³aj¹cym w skali miêdzynarodowej (mini korporacjom transnarodowym).
Powszechnie jest ona wykorzystywana przez pojawiaj¹ce siê coraz czêœciej
tzw. wirtualne przedsiêbiorstwa.
Lokalizacjê spó³ek córek w klastrach wysokich technologii w celu uzyskania
efektów spill – over.
Realizacjê globalnego marketingu, a w tym szczególnie reklamy. Dzia³ania
w tej sferze mog¹ do pewnego stopnia mieæ charakter standardowy, co pozwala na du¿e oszczêdnoœci kosztowe. Istniej¹ce ró¿nice ekonomiczne, kulturowe,

582

Jan Rymarczyk

prawne itp. powoduj¹ jednak koniecznoœæ zró¿nicowania dzia³añ marketingowych na ró¿nych rynkach. Pozwalaj¹ one przed³u¿yæ cykl ¿ycia produktów,
zwiêkszyæ popyt i przezwyciê¿yæ nasycenie rynków. W warunkach spadku
znaczenia konkurencji cenowej takie œrodki promocji jak nowe formy sprzeda¿y, nowe atrakcyjne formy opakowañ i wygl¹du produktów, zmiany modeli,
planowanie procesu ich wymiany, systemy premiowania i kredytowania
sprzeda¿y itp. odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w walce o nabywców. Pojawiaj¹
siê coraz bardziej wyrafinowane metody marketingu oparte na naukowych badaniach i wykorzystuj¹ce nowoczesne œrodki przekazu informacji. Firmy, które
w wyniku dzia³añ marketingowych doprowadzi³y do œwiatowego rozpoznawania ich marek maj¹ przewagê konkurencyjn¹ w stosunku do innych. Wartoœæ marek niektórych globalnych firm wyceniana jest na miliardy dolarów.
W 2011 r. w rankingu najdro¿szych marek, sporz¹dzonym przez firmê Millward Brown Optimor pierwsze miejsce zajmowa³ koncern Apple, a wartoœæ
jego marki wyceniono na 153,3 mld USD. Nastêpne miejsca zajmowa³y
McDonald’s (81 mld USD) i Coca – Cola (73,8 mld USD) [Rzeczpospolita, 10
maja 2011].
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e likwidacja barier przep³ywu czynników produkcji,
w tym przede wszystkim kapita³u i technologii i zwi¹zane z tym zwiêkszenie intensywnoœci konkurencji przyczynia siê do prze³amania monopolistycznych
praktyk, powodowanych oddzieleniem od siebie rynków, a tym samym sprzyja
wolnej konkurencji, co powszechnie uwa¿ane jest za zjawisko korzystne dla konsumentów. Dla KTN oznacza to z jednej strony wiêksze mo¿liwoœci ekspansji,
wzrostu ich rozmiarów, zakresu dzia³ania, znaczenia i zysków, z drugiej zaœ konfrontacje z licznymi i ci¹gle pojawiaj¹cymi siê nowymi konkurentami. Zmusza je
to do nieustannych wysi³ków w sferze B+R, produkcji, marketingu i zarz¹dzania
w celu utrzymania lub zwiêkszenia swojego udzia³u w rynku. Zaostrzona konkurencja powoduje, ¿e rozmiary popytu na ich produkty s¹ niestabilne i ma³o przewidywalne i to samo dotyczy ich dochodów i zysków. Gwa³towne zmiany
koniunktury wywo³ane ró¿nymi przyczynami w jednym miejscu szybko przenoszone s¹ wskutek integracji rynków i oddzia³ywania czynników psychologicznych w inne. Globalizacja powoduje, ¿e KTN nie mog¹ liczyæ na to, ¿e roz³o¿enie
dzia³alnoœci na wiele rynków znacznie zmniejszy ryzyko ich biznesu.
W warunkach globalnej konkurencji czêstotliwoœæ pojawiania siê i znikania
przedsiêbiorstw wskutek bankructwa znacznie siê zwiêkszy³a. Jak wynika to
z doœwiadczenia ostatniego wielkiego kryzysu finansowego nawet korporacje
globalne podlegaj¹ takim zagro¿eniom i s¹ zmuszane do korzystania z naruszaj¹cej warunki wolnej konkurencji pomocy pañstwa.
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Tabela 1. G³ówni konkurenci w wybranych wysoko zglobalizowanych przemys³ach
Przemys³

Konkurenci

Sprzêt
telekomunikacyjny

Ciena Corp.; Cisco Systems; Notrel Networks; Hitachi; NEC; Alcatel
Alsthom Group; Lucent Technologies; Fujitsu Group; Siemens AG; Huawei Technologies; Corvis Corp.; Tellum Corp.; ADC Telecom;
ADRAN Inc.; Allen Telecom; Broadcom Corp.; Blackbox DSP
Group; Oak Technology; Andrew Corp.; Juniper Networks; Foundry
Networks; Scientific-Atlanta; Tallabs, Inc.; Sycamore Networks

W³ókna optyczne

Corning; Furukawa OFS; Fujikura; Sumitomo, Mirelli; Danka

Telefony
komórkowe

Nokia Corp.; Motorola, Inc.; Ericsson; Siemens AG; Sony; Kyocera;
Ningo Bird Co.; LG Electronics, Inc.; Sewon Telekom Co.; Phillips Electroncs NV; Segem SA; TCL Mobile Communications; Legend Group

Kostki pamiêci

Infenion Technologies AG; Toshiba Corp.; SanDisk Corp.; Eastman Kodak; Samsung; Memorex Products, Inc.; Silicon Storage, Inc.;
TDK Corp.; Sony Corp.; Simple Tech, Inc.; Netac Technology Co.; PQI
Corp.; Micron Technology Fuji; Feyia Corp.; Crucial Technologies;
Matsushita Electronic; Hewlett Packard; PNY Technologies

Wyroby przemys³owe

Celestica, Inc.; Solectron Corp.; Jabil Circuit; JDS Uniphase; Sanmina SCI corp.; Plexus Corp.; Symbol Technologies; Safeguard Scientific;
Plantronics Inc.; Microtune, Inc.; Flextronics International; Avnet, Inc.

ród³o: [Mourdoukoutas, 2006, s. 32].

Podsumowanie
W warunkach strukturalnych przemian w otoczeniu miêdzynarodowym,
procesowi zmian podlegaj¹ te¿ strategie konkurencji firm. Maj¹ one na celu dostosowanie ich strategii do zglobalizowanych rynków i gospodarki opartej na
wiedzy. Istot¹ niezbêdnych zmian jest zwiêkszenie elastycznoœci dzia³ania,
wykszta³cenie trwa³ej zdolnoœci do uczenia siê, kreacji innowacji organizacyjno-technicznych i dostosowywania siê do ewolucji otoczenia zewnêtrznego. Firma
powinna koncentrowaæ siê na kluczowych kompetencjach w³asnych i przekazywaæ do wykonania na zewn¹trz te czynnoœci, które nie odró¿niaj¹ je od konkurentów. Nale¿y te¿ braæ pod uwagê w budowie nowej strategii fakt, ¿e
w warunkach kryzysu, korporacje globalne sk³aniaj¹ siê do korzystania z pomocy
pañstwa.
Bibliografia
Archibugi D. Lundvall B. (eds.), 2001, The Globalizing Learning Economy, Oxford University
Press, Oxford.
Macharzina K., Welge M.K. (Hrsg.), 1989, Handwörterbuch Export und internationale Unternehmung, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart.

584

Jan Rymarczyk

Milliot E., Tournois N., 2010, The Paradoxes of Globalization, Palgrave Macmillan. Basingstoke.
Mourdoukoutas P., 2006, Business Strategy in a Semiglobal Economy, M.E. Sharpe, Armonk NY.
Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. PWE, Warszawa.
Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiêbiorstwa, PWE, Warszawa.
Rzeczpospolita, 10 maja 2011.

