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WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACJI 
NA KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ 

PRZEDSIĘBIORSTWA

W opracowaniu poddano analizie wpływ procesów globalizacji na konkuren- 
cyjność międzynarodową przedsiębiorstwa. Zestawiono cechy charakterystyczne 
globalizacji oraz ich wpływ na funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębior
stwa. Podjęto również problematykę stymulującej roli działań prowadzonych w 
ramach marketingu międzynarodowego.

1. Wstęp

Postępujące procesy globalizacji wywołują wiele zmian w funkcjonowa
niu gospodarki światowej, poszczególnych gospodarek krajowych i przed
siębiorstw. Procesy te niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla 
dalszego rozwoju, dlatego stwarzają konieczność dostosowywania się do 
zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Negatywnym skutkiem globalizacji może być marginalizacja poszcze
gólnych gospodarek i przedsiębiorstw, a pozytywnym wzrost ich konkuren
cyjności na rynku międzynarodowym. Globalizacja wymusza bowiem 
wzrost efektywności i wydajności, stwarza sprzyjające warunki do umiędzy
narodowienia przedsiębiorstwa. Jednak niewykorzystane szanse wywołują 
negatywne skutki i stanowią zagrożenie dla rozwoju, a nawet dalszego 
funkcjonowania. Dlatego istotne staje się pytanie, w jaki sposób poszcze
gólne przedsiębiorstwa mogą lub powinny osiągać przewagę konkurencyjną 
na rynku międzynarodowym. Ten problem stanowi cel badawczy niniejszej 
pracy.



2. Istota i determinanty procesów globalizacji

Globalizacja nie jest jednoznacznie definiowana w literaturze, ponieważ 
jest złożonym, wielowymiarowym pojęciem i może być określana ze wzglę
du na różne aspekty1. Występuje jednak zgodność opinii, że jest to proces 
nie dający się zahamować i stanowiący integralny element współczesnej 
rzeczywistości.

W najbardziej ogólnym ujęciu globalizację traktuje się jako proces wzra
stającej ekonomicznej, politycznej i kulturowej integracji świata. Poniżej 
przytoczone zostaną definicje globalizacji odnoszącej się do gospodarki 
światowej oraz do przedsiębiorstw.

Globalizacja gospodarki światowej jest określana jako „proces poszerza
nia i pogłębiania się współzależności między krajami i regionami wskutek 
rosnących przepływów międzynarodowych oraz działalności korporacji 
transnarodowych, co prowadzi do jakościowo nowych powiązań między 
firmami, rynkami i gospodarkami” [4, s. 20],

Globalizacja działalności przedsiębiorstwa polega na „zintegrowaniu roz
proszonych międzynarodowo funkcji oraz realizujących je jednostek” [11, 
s. 20]. Globalizacja stanowi bardziej zaawansowany etap umiędzynarodo
wienia działalności gospodarczej. Jest zatem zjawiskiem dotyczącym skali 
makro-, mezo- i mikroekonomicznej.

Ze względu na dwa aspekty systemu wymiany (popyt i podaż) wyodręb
nia się globalizację rynków -  określanych przez konsumentów i ich po
trzeby, a także globalizację sektorów -  determinowanych przez działania 
produkcyjne przedsiębiorstw [6]. Oba rodzaje globalizacji są ze sobą ściśle 
powiązane.

Podobnie jak proces globalizacji, tak i jego przyczyny mają charakter 
złożony, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanych klasyfikacjach 
prezentowanych w literaturze (por. [4; 6; 9; 11]).

Można je pogrupować następująco [11]:
1) rewolucja technologiczna,
2) konkurencja międzynarodowa,
3) polityka ekonomiczna państwa.
Współczesna rewolucja naukowo-techniczna bazuje na technologii in

formacyjnej, która stanowi połączenie technologii telekomunikacji i prze
twarzania danych. Rozwinięta sieć informacyjno-komunikacyjna tworzy 
społeczeństwo informacyjne [10]. Stosowanie zaawansowanych technologii

1 Przegląd definicji globalizacji zawierają m.in. prace: [4; 6; 7; 11],



powoduje zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, dotyczące 
zarówno procesów produkcyjnych, jak i systemu organizacji i zarządzania. 
Drugim elementem postępu naukowo-technicznego jest rozwój środków 
transportu. Przejawem dokonujących się zmian jest tzw. efekt kurczenia się 
czasu i przestrzeni, spowodowany korzystaniem ze zdobyczy najnowszych 
technologii, jak Internet, komputer, telewizja satelitarna, telefonia komór
kowa, oraz nowoczesnych środków transportu.

Zwiększa się zakres i zasięg oddziaływania przedsiębiorstw, następuje 
stały rozwój produkcji masowej, zdobycze technologiczne ułatwiają poko
nywanie barier związanych z umiędzynarodowieniem. Wszystko to sprzyja 
procesom globalizacji.

Kolejnym czynnikiem globalizacji jest konkurencja międzynarodowa, 
wiążąca się ze zróżnicowanym stopniem korzystania przez przedsiębiorstwa 
ze zdobyczy rewolucji technologicznej. Powoduje to ogromne zmiany doty
czące przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, jak również całych sekto
rów. Przedsiębiorstwa, które uzyskały przewagę technologiczną, poprawiły 
swoją pozycję konkurencyjną, co stymuluje je do zdobywania kolejnych 
rynków zagranicznych, a tym samym przyspiesza procesy globalizacji.

Polityka ekonomiczna państwa, poprzez znoszenie barier ekonomicz
nych, lokalizacyjnych, handlowych, związanych z przekraczaniem granic i 
podejmowaniem działalności produkcyjnej, wywołuje nasilenie procesów 
globalizacji. Tworzy możliwości działania na skalę globalną. Efekt prowa
dzenia przez państwo polityki autarkicznej jest przeciwny.

Procesy globalizacji odgrywają doniosłą rolę w dalszym rozwoju i funk
cjonowaniu przedsiębiorstw, tworząc uwarunkowania ich działalności. Po
niżej zestawiono cechy charakterystyczne procesów globalizacji oraz ich 
implikacje dla przedsiębiorstw:

1) dynamiczny charakter (ich siła, zakres i intensywność oddziaływania 
na przedsiębiorstwo może ulegać zmianom);

2) wymiar zarówno ilościowy, jak i jakościowy (powodują wzrost dyna
miki wymiany handlowej, przepływów kapitału i technologii, jak również 
zmiany procesów technologicznych, sposobów organizacji i zarządzania);

3) zwiększają międzynarodowe powiązania przedsiębiorstw, zacierają 
różnice między tym, co krajowe, a tym, co międzynarodowe;

4) prowadzą do umiędzynarodowienia produkcji, dystrybucji i marke
tingu;

5) zachęcają do opracowywania globalnych strategii rozwoju;
6) powodują upodabnianie się norm, standardów i stylów konsumpcji na 

świecie, umożliwiając zwiększenie stopnia standaryzacji programów mar



ketingowych (niektóre rynki towarowe stają się homogeniczne w skali 
światowej);

7) powodują zniesienie barier ekonomicznych, ograniczeń w przepływie 
towarów, usług, kapitału i podejmowania działalności na całym świecie;

8) prowadzą do nasilenia konkurencji międzynarodowej w wymiarze 
światowym;

9) powodują uzależnienie od rynków globalnych;
10) stymulują działania proefektywnościowe;
11) przyspieszają postęp technologiczny i narzucają postawy innowacyjne 

(stwarzają warunki do osiągania przewagi konkurencyjnej i technologicz
nej);

12) zachęcają do restrukturyzacji dla poprawy pozycji konkurencyjnej za
równo krajowej, jak i międzynarodowej;

13) wzmagają presje na megafuzje i przejęcia firm w celu zapewnienia 
przewagi konkurencyjnej.

3. Determinanty konkurencyjności międzynarodowej 
przedsiębiorstw w dobie globalizacji

Konkurencyjność przedsiębiorstw to jedna z podstawowych reguł, na 
których bazuje system gospodarki rynkowej. W dobie globalizacji jest ona 
zazwyczaj rozważana w kontekście rynków międzynarodowych.

The World Competitiveness Report 1994 definiuje międzynarodową kon
kurencyjność przedsiębiorstwa jako zdolność do tworzenia większego bo
gactwa niż konkurenci na rynku.

Konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstwa można również 
określić jako „długookresową zdolność do sprostania konkurencji ze strony 
innych podmiotów (krajowych i zagranicznych) utrzymywania lub powięk
szania udziałów rynkowych i osiągania w związku z tym odpowiednich zy
sków” [2, s. 32]. Konkurencyjność to swoisty atrybut przedsiębiorstwa 
przejawiający się szczególną predyspozycją do „ciągłego kreowania tenden
cji rozwojowej, wzrostu produktywności oraz skutecznego rozwijania ryn
ków zbytu w warunkach oferowanych przez konkurentów towarów lub 
usług: nowych, lepszych, tańszych” [1],

Procesy globalizacji sprawiają, że nawet przedsiębiorstwa ograniczające 
swą działalność do rynku krajowego nie mogą ignorować międzynarodo
wych wpływów na ich funkcjonowanie, ponieważ aby być konkurencyjne w



kraju, muszą być uczestnikami konkurencji międzynarodowej. Przyczynia 
się do tego rosnący wolumen i dywersyfikacja towarów pochodzenia za
granicznego wchodzących na rynki krajowe. Jest to czynnik niszczący izo
lację przedsiębiorstw od zagranicznej konkurencji i stymulujący zaintere
sowanie przedsiębiorstw rynkami zagranicznymi.

Do głównych uwarunkowań konkurencyjności międzynarodowej przed
siębiorstwa można zaliczyć:

1) konkurencyjność rynku krajowego (zdolność do tworzenia i pozyski
wania nowych technologii),

2) potencjał globalizacyjny sektora,
3) stosowane strategie konkurencji,
4) konfigurację przestrzenną i koordynację zasobów, obszarów działal

ności i organizacji,
5) wiedzę, informacje,
6) zasoby i umiejętności wykorzystywane w marketingu międzynarodo

wym.
Tradycyjne podejście do rozwijania przewagi konkurencyjnej przedsię

biorstwa bazuje na potencjalnie skutecznych strategiach konkurencji przy
wództwa kosztowego, dywersyfikacji i koncentracji [5]. Międzynarodowa 
przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa uwarunkowana jest wpływem 
jego pozycji na rynku krajowym np. lidera pod względem kosztów, wynika 
z realizowania na rynkach zagranicznych skutecznej strategii konkurencji 
oraz zależy od potencjału globalizacyjnego sektora, w którym firma prowa
dzi działalność.

Czynniki te są szczególnie istotne dla przedsiębiorstw wchodzących na 
rynki międzynarodowe lub działających w sektorach globalnych. Podejście 
takie nie uwzględnia jednak ani istniejących różnic między poszczególnymi 
rynkami zagranicznymi, ani przestrzennych uwarunkowań rynku świato
wego. Często cechy konsumentów, ich preferencje, postawy, kluczowi kon
kurenci i ich strategie lub infrastruktura są odmienne na poszczególnych 
rynkach, wymagają zatem istotnych modyfikacji działalności przedsiębior
stwa.

Jednocześnie w wyniku postępujących procesów globalizacji rośnie 
współzależność rynków zagranicznych jako rezultat przepływu dóbr, kapi
tału, ludzi i informacji przez granice państwowe. Przedsiębiorstwa powinny 
zatem poddawać analizie silne i słabe strony swojej pozycji konkurencyjnej 
na poszczególnych rynkach zagranicznych i rynku światowym [3].

Wśród czynników kreujących konkurencyjność przedsiębiorstwa naj
istotniejsze są działania strategiczne przekształcające zasoby, zmieniające



podstawowe obszary działalności i rozwijające organizację. Przyczyniają się 
one do ustalenia korzystniejszej konfiguracji czynników tworzących war
tość przedsiębiorstwa i lepszej ich koordynacji na rynku międzynarodowym 
[2], Globalizacja stwarza warunki osiągania dodatkowych zysków przez 
wykorzystanie przewag lokalizacyjnych i technologicznych, zmianę form 
organizacji i zarządzania.

A. Żorska podkreśla znaczenie następujących cech jakościowych umoż
liwiających skuteczne konkurowanie na rynkach międzynarodowych [11]:

-  efektywność -  polegająca na optymalizowaniu ekonomicznych efek
tów realizacji zadań produkcyjno-handlowych w układzie ogólnoświato
wym,

-  elastyczność -  obejmująca dostosowywanie się do wymagań krajo
wych i regionalnych rynków,

-  innowacyjność -  aktywizowanie się uczenia i stosowanie technologii 
informacyjnej.

Zasoby i umiejętności marketingowe mogą stanowić istotny czynnik 
wzrostu konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Marketing 
międzynarodowy generuje korzyści skali i efekty synergizmu wzmacniając 
pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Przy
czynia się do tego, że przedsiębiorstwo międzynarodowe jest czymś więcej 
niż zbiorem krajowych przedsiębiorstw. Poszukiwanie synergizmu w mię
dzynarodowych działaniach marketingowych jest zatem szczególnym celem 
marketingu międzynarodowego [8].

W procesie globalizacji, poza standardowymi instrumentami marketin
gowymi, jak produkt, cena, promocja i dystrybucja, szczególnego znaczenia 
nabierają następujące instrumenty:

-  innowacyjność,
-  inicjatywa,
-  informacja.
Innowacje w marketingu międzynarodowym mogą dotyczyć: produktów, 

procesów wytwórczych, sposobów doprowadzania produktów do nabyw
ców, ekonomicznych i organizacyjnych powiązań uczestników rynku mię
dzynarodowego i globalnego, struktur organizacyjnych oraz stylu i technik 
zarządzania marketingowego, informacji i informatyki, promocji i środków 
przekazu. Powinny bazować na osiągnięciach współczesnych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, jak: platforma cyfrowa, światowa sieć 
Internet, telewizja satelitarna itp.



Inicjatywa dotyczy predyspozycji, jakie powinien posiadać menedżer do 
spraw marketingu międzynarodowego, nazywanych inaczej rzedsiębiorczo- 
ściąlub aktywnością wyprzedzającą.

Informacja marketingowa, czyli wiedza o rynkach międzynarodowych, 
może pełnić globalną funkcję edukacyjną [7],

Instrumenty te stymulują wzrost efektywności działań marketingowych, 
a jednocześnie tworzą podstawy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
na rynku światowym.

4. Zakończenie

Procesy globalizacji wywołują szereg implikacji dla przedsiębiorstw. 
Mogą stanowić zarówno szansę, jak i zagrożenie ich dalszego rozwoju. 
Stymulują działania proefektywnościowe, zachęcają do restrukturyzacji i 
innowacji, mają zatem istotny wpływ na zmiany konkurencyjności przed
siębiorstwa. Stanowią również poważne zagrożenie, ponieważ powodują 
zwiększenie konkurencji międzynarodowej, co może się przyczynić do 
osłabienia pozycji niektórych przedsiębiorstw. Działania marketingowe 
prowadzone na skalę międzynarodową lub globalną mogą w znacznym 
stopniu kreować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.
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THE INFLUENCE OF GLOBALISATION PROCESSES 
ON INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE

Summary

The progressing globalisation processes result in many changes in the 
functioning of the world economy, particular national economies, as well as 
enterprises. Such processes bring about both advantages and threats for further 
development that is why they require adjustment towards changing outside 
conditions.

In the hereby study the influence of globalisation processes on international 
competitiveness of an enterprise was analysed. The paper also discusses the issues 
of the stimulating role of activities conducted within the framework of international 
marketing.
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