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Teoretyczne ibempiryczne aspekty
internacjonalizacji polskich przedsiÚbiorstw1
Paweï Krzewicki*
Proces internacjonalizacji staï siÚ jednym zb gïównych obszarów zainteresowania ekonomii
oraz nauki obzarzÈdzaniu. ZachodzÈce wbwymiarze globalnym zmiany, obejmujÈce liberalizacjÚ handlu oraz postÚp technologiczny, istotnie wpïywajÈ na warunki prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej. Ekspansja na rynki zagraniczne staje siÚ jednym zbkluczowych wymiarów
rozwoju przedsiÚbiorstwa funkcjonujÈcego wbkonkurencyjnej gospodarce rynkowej.
Celem autora artykuïu jest przybliĝenie Czytelnikowi problematyki umiÚdzynarodowienia
dziaïalnoĂci przez polskie podmioty gospodarcze. Autor, stosujÈc holistyczne podejĂcie do
omawianego zjawiska, prezentuje ramy teoretyczne, oparte na dotychczasowym dorobku
ekonomii oraz nauk obzarzÈdzaniu, abtakĝe dokonuje przeglÈdu literatury pod kÈtem badañ
empirycznych. Analiza zostaïa wzbogacano obwyniki prowadzonego, na Wydziale ZarzÈdzania
Uniwersytetu Warszawskiego, projektu pt. „Wprowadzenie euro abkonkurencyjnoĂÊ polskich
przedsiÚbiorstw na rynkach zagranicznych”.
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Empirical Aspects of Internationalization of Polish Enterprises
The process of internationalization has become one of the main areas of interest in the field
of economic and management science. Global changes such as liberalization of trade and
technological progress substantially influence the conditions of running abbusiness. Expansion
into foreign markets is becoming one of the key dimensions of development of enterprises that
are operating in abcompetitive market economy.
The aim of this article is to explain the phenomenon of internationalization of enterprises, in the
case of Poland. The author develops abholistic approach to the discussed problem by presenting
abtheoretical framework – based on economic and management theories – and he makes abliterature review in the empirical research context. Moreover, the analysis includes the results of
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1. Wprowadzenie
Podmioty gospodarcze stanowiÈ filar
wspóïczesnej gospodarki rynkowej. Ograniczona iloĂÊ zasobów oznacza koniecznoĂÊ
rywalizacji pomiÚdzy przedsiÚbiorstwami
dÈĝÈcymi do realizacji okreĂlonych celów,
wb tym maksymalizacji zysku, ale takĝe
wymusza kooperacje miÚdzy nimi. Kwestie
odnoszÈce siÚ do konkurencyjnoĂci przedsiÚbiorstw oraz fragmentaryzacji produkcji
staïy siÚ jednymi zbgïównych obszarów zainteresowania zarówno ekonomii, jak i nauk
ob zarzÈdzaniu. Prezentowane wb ramach
tych dyscyplin teorie oraz badania empiryczne koncentrujÈ siÚ na funkcjonowaniu
pojedynczych podmiotów oraz na relacjach
wystÚpujÈcych pomiÚdzy nimi i szeroko
postrzeganym otoczeniem.
Obserwowane od momentu wejĂcia
do Unii Europejskiej przemiany zachodzÈce wb polskiej gospodarce oraz procesy
wb wymiarze globalnym, zwiÈzane m.in.
zbpostÚpem technologicznym, determinujÈ
decyzje przedsiÚbiorstw dotyczÈce charakteru ibksztaïtu prowadzonej przez nie dziaïalnoĂci. Z jednej strony liberalizacja handlu staïa siÚ szansÈ rozwoju ze wzglÚdu na
dostÚp do wiÚkszego ib bardziej chïonnego
rynku zbytu. Z drugiej natomiast – przyczynia siÚ do zwiÚkszenia konkurencji na
rynku lokalnym, na którym wbwiÚkszej liczbie pojawiajÈ siÚ podmioty zbinnych pañstw,
wb tym szczególnie korporacje transnarodowe. W tym kontekĂcie ekspansja miÚdzynarodowa stanowi naturalny element
strategii rozwoju przedsiÚbiorstwa.
Proces internacjonalizacji polskiej
gospodarki, wb tym podmiotów gospodarczych, charakteryzuje siÚ wysokÈ dynamikÈ
zmian. RosnÈce zainteresowanie literatury
przedmiotu, wyraĝone wblicznych badaniach
empirycznych, pozwala uchwyciÊ zmiany
zachodzÈce m.in. wb stopniu, tempie, kierunkach oraz formie umiÚdzynarodowienia
przedsiÚbiorstw. Szczególnie istotna, zbperspektywy poruszanej problematyki, jest jej
wieloaspektowoĂÊ, która powinna wykorzystywaÊ dotychczasowy dorobek ekonomii
oraz nauk obzarzÈdzaniu.
Celem autora jest omówienie teoretycznych aspektów procesu internacjonalizacji
przedsiÚbiorstw oraz przybliĝenie dotychczasowego dorobku literatury przedmiotu
wbtym zakresie. W pierwszej czÚĂci niniejszego tekstu skoncentrowano siÚ na ewolucji teorii, wbznacznym stopniu rozwijanych
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niezaleĝnie, zb zakresu handlu miÚdzynarodowego oraz produkcji miÚdzynarodowej. Zwrócono równieĝ uwagÚ na gïówne
modele umiÚdzynarodowienia. NastÚpnie
zaprezentowane zostaïy wybrane badania
empiryczne polskich przedsiÚbiorstw, realizowane wblatach 2005–2013. Ostatnim elementem niniejszego artykuïu jest przedstawienie wyników analizy przeprowadzonej
wb ramach projektu pt. Wprowadzenie euro
ab konkurencyjnoĂÊ polskich przedsiÚbiorstw
na rynkach zagranicznych.

2. Ramy teoretyczne procesu
internacjonalizacji
Rozwaĝania dotyczÈce umiÚdzynarodowienia przedsiÚbiorstw wymagajÈ nakreĂlenia ram teoretycznych omawianych
procesów. Pozostaje to istotne zb perspektywy analizy stopnia internacjonalizacji czy
szerzej – zb poziomu konkurencyjnoĂci na
rynkach zagranicznych, ale takĝe umoĝliwia
krytyczny przeglÈd dotychczasowych koncepcji, których ewolucja obrazuje zmiany
zachodzÈce we wspóïczesnej gospodarce.
Wb tym kontekĂcie szczególne znacznie
miaïy postÚp technologiczny oraz wzrost
powiÈzañ pomiÚdzy pañstwami, które
poprzez obniĝenie kosztów transakcyjnych przyczyniïy siÚ do wzrostu wolumenu
handlu.
PoczÈtkowo analiza wymiany miÚdzynarodowej rozpatrywana byïa wyïÈcznie
na poziomie wzajemnych relacji pomiÚdzy
pañstwami. Prowadzona wbten sposób analiza dostarczaïa informacji ob korzyĂciach
oraz kosztach otwartoĂci gospodarczej,
ab takĝe ich wpïywu na poziom dobrobytu.
Szczególnie wb naukach ekonomicznych,
rola przedsiÚbiorstwa wb omawianych procesach przez dïugi czas byïa marginalizowana ib nie stanowiïa przedmiotu gïÚbszej
refleksji.
PierwszÈ, tradycyjnÈ teoriÈ wymiany
miÚdzynarodowej staï siÚ rozwijany pomiÚdzy XVI ab XVIII wiekiem merkantylizm
zakïadajÈcy, ĝe bogactwo pañstwa zwiÈzane
jest zbiloĂciÈ posiadanego przez nie kruszcu
(Nowak ibNiewiadomska, 2014, s. 7). KonsekwencjÈ dla polityki gospodarczej kraju
byïa koncentracja na zwiÚkszaniu poziomu
eksportu, którego wzrost zapewnia pomnaĝanie zasobów zïota oraz srebra. Punktem
wyjĂcia wb krytyce merkantylizmu byï brak
moĝliwoĂci utrzymania dodatniego bilansu
handlowego wb dïugiej perspektywie. Zda-
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niem szkockiego ekonomisty Davida
Hume’a, napïyw duĝej iloĂci kruszcu przyczynia siÚ do wzrostu cen, prowadzÈc wbten
sposób do obniĝenia konkurencyjnoĂci oferowanych dóbr (Budnikowski, 2006, s. 40).
Krytyka merkantylizmu zostaïa zawarta
równieĝ wb klasycznej teorii handlu miÚdzynarodowego. Adam Smith zwróciï
uwagÚ, ĝe handel odbywajÈcy siÚ pomiÚdzy pañstwami przynosi korzyĂci obu stronom wzajemnej wymiany (Smith, 2007,
s. 8–35). Koncepcja ta zostaïa rozwiniÚta
przez Davida Ricardo, który, wykorzystujÈc
pojÚcie kosztu alternatywnego, sformuïowaï teoriÚ przewagi komparatywnej (Krugman ib Obstfeld, 2007, s. 43). PodejĂcie to,
wb odróĝnieniu od koncepcji kosztu absolutnego, koncentrowaïo siÚ na porównaniu
wzglÚdnych nakïadów zwiÈzanych zbwytworzeniem poszczególnych dóbr. Pozwoliïo to
wyjaĂniÊ oraz uzasadniÊ handel odbywajÈcy
siÚ pomiÚdzy pañstwami, zb których jedno
posiada przewagÚ absolutnÈ wb produkcji
wszystkich dóbr handlowych.
Istotny wkïad wb rozwój teorii handlu miÚdzynarodowego wniósï John Stuart Mill, który postulowaï koniecznoĂÊ
uwzglÚdnienia popytu oraz podaĝy krajów
biorÈcych udziaï wb wymianie. Staïo siÚ to
podstawÈ póěniejszych rozwaĝañ Alfreda
Marshalla, który prowadzÈc badania na
szerokiej grupie towarów, wprowadziï pojÚcie faktycznego stosunku wymiany (ang.
terms of trade).
Omawiane teorie nie koncentrowaïy
siÚ na wyjaĂnieniu wystÚpujÈcej specjalizacji pañstw wb konkretnych sektorach oraz
gaïÚziach gospodarki. Zagadnienie to staïo
siÚ podstawÈ teorii obfitoĂci zasobów sformuïowanej, wb duĝym stopniu niezaleĝnie
od siebie, przez Eli Heckschera oraz Berlia
Ohlina. Zgodnie zb niÈ pañstwo powinno
produkowaÊ oraz eksportowaÊ dobro
wymagajÈce wykorzystania wb wiÚkszym
stopniu zasobów, wb które jest relatywnie
lepiej wyposaĝone (Zieliñska-GïÚbocka
ib Rynarzewski, 2008, s. 98). Weryfikacji
przedstawionej hipotezy podjÈï siÚ Wassily
Leontief, który na podstawie badañ empirycznych wskazaï, ĝe Stany Zjednoczone
mimo obfitego wyposaĝenia wb kapitaï,
specjalizujÈ siÚ wbeksporcie dóbr wymagajÈcych relatywnie duĝych nakïadów pracy
(Nowak ib Niewiadomska, 2014, s. 17).
WyjaĂnieniem wystÚpujÈcego paradoksu
jest zróĝnicowanie wb wydajnoĂci pracy
wystÚpujÈce pomiÚdzy krajami, na co wska-
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zaïy póěniejsze badania (Boĝyk ib Misala,
1998, s. 93).
Dynamiczny rozwój nauki oraz towarzyszÈcy mu postÚp technologii staïy siÚ
podstawÈ do formuïowania neotechnologicznych teorii wymiany miÚdzynarodowej.
Michael Posner, formuïujÈc koncepcje luki
technologicznej, zwróciï uwagÚ na wystÚpujÈce pomiÚdzy pañstwami zróĝnicowanie wbstopniu zaawansowana technologicznego. Uchylenie zaïoĝenia ob jednakowej
funkcji produkcji dla wszystkich krajów
staïo siÚ równieĝ podstawÈ sformuïowanej przez Raymona Vernona teorii cyklu
ĝycia produktu. Autor, wychodzÈc poza
dotychczasowe ramy teorii handlu miÚdzynarodowego, zwróciï uwagÚ na róĝne formy
dziaïalnoĂci miÚdzynarodowej, wbtym inwestycje zagraniczne. Pozwoliïo to na wyodrÚbnienie trzech faz obecnoĂci produktu na
rynku (Vernon, 1966, s. 195).
Obserwowany wbII poï. XX wieku staïy
wzrost wolumenu handlu wbznacznym stopniu koncentrowaï siÚ na wymianie odbywajÈcej siÚ pomiÚdzy krajami rozwiniÚtymi,
które pozostawaïy zbliĝone pod wzglÚdem
technologii, poziomu innowacyjnoĂci oraz
wyposaĝenia wb czynniki produkcji. Staïo
siÚ to podstawÈ opracowanej przez Paula
Krugmana nowej teorii handlu, który
uchylajÈc zaïoĝenia dotyczÈce doskonaïej
konkurencji, zwróciï uwagÚ na wystÚpowanie wewnÚtrznych korzyĂci skali zwiÈzanych zb dostÚpnoĂciÈ danego towaru na
wiÚkszej liczbie rynków (Krugman, 1981,
s. 959–973). W opracowanym przez autora
modelu uwzglÚdnione zostaïo równieĝ
zamiïowanie konsumentów do róĝnorodnoĂci (Krugman, 1979, s. 471–472).
Nowa teoria handlu staïa siÚ podstawowym narzÚdziem wyjaĂniajÈcym rosnÈce
znaczenie regionalnych ugrupowañ integracyjnych ob charakterze gospodarczym.
Niemniej jednak zawarte wb niej zaïoĝenie
ob firmie reprezentatywnej wskazywaïo, ĝe
wszystkie przedsiÚbiorstwa charakteryzujÈ
siÚ jednakowÈ zdolnoĂciÈ do umiÚdzynarodowiania swojej dziaïalnoĂci, co pozostawaïo sprzeczne zbprzeprowadzonymi badaniami empirycznymi (CieĂlik, Michaïek
ibMichaïek, 2012, s. 68). Z tej perspektywy
istotny wkïad do rozwoju teorii handlu miÚdzynarodowego wniósï Marc Melitz, który,
wykorzystujÈc model opracowany przez
Paula Krugmana, uwzglÚdniï zróĝnicowanie firm ze wzglÚdu na ich produktywnoĂÊ
(Melitz, 2003, 1695–1696). Dodatkowo
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autor dokonaï rozróĝnienia na koszty staïe
oraz zmienne, zwiÈzane zbprocesem wejĂcia
na nowe rynki (Melitz, 2003, s. 1698).
Teorie handlu miÚdzynarodowego,
powstajÈce na gruncie nauk ekonomicznych, stanowiÈ podstawÚ do analizy
wymiany towarowej odbywajÈcej siÚ pomiÚdzy pañstwami. PozwalajÈ one zrozumieÊ
przyczyny eksportu oraz ich wpïyw na
zmiany dobrobytu, ale wb znacznym stopniu marginalizujÈ rolÚ przedsiÚbiorstwa
wb tym procesie. Z tego powodu staïy siÚ
narzÚdziem niewystarczajÈcym wb badaniu procesu internacjonalizacji, który ze
wzglÚdu na rosnÈcy poziom fragmentaryzacji produkcji, wb coraz wiÚkszym stopniu
koncentrowaï siÚ na kapitaïowych formach
zaangaĝowania na rynkach zagranicznych.
Przyczyniïo siÚ to do wyodrÚbnienia grupy
koncepcji, okreĂlanych wbliteraturze przedmiotu mianem teorii produkcji miÚdzynarodowej, które wykorzystywaïy wczeĂniejszy
dorobek nauk obzarzÈdzaniu.
ZwiÚkszenie aktywnoĂci przedsiÚbiorstw
na rynkach zagranicznych skïaniaïo do prowadzenia badañ nad czynnikami majÈcymi
kluczowe znaczenie wb procesie podejmowania decyzji obinternacjonalizacji. Stephen
Hymer, formuïujÈc teoriÚ przewagi monopolistycznej, zwróciï uwagÚ na wystÚpowanie kosztów wejĂcia na dany rynek zwiÈzanych zb jego nieznajomoĂciÈ, róĝnicami
jÚzykowi oraz kulturowymi. Przedstawione
bariery wraz zb kosztami transakcyjnymi
oraz ryzykiem kursowym, które wbznacznej
mierze majÈ charakter trwaïy, naleĝy traktowaÊ jako przewagÚ konkurencyjnÈ firm
lokalnych (Hymer, 1976, s. 28–31).
W kontekĂcie kosztów zwiÈzanych zbekspansjÈ na rynki zagraniczne, kluczowe,
zdaniem Stephena Hymera, jest posiadanie przez firmÚ specyficznej przewagi
(ang. firm-specific advantage) wynikajÈcej
zb wewnÚtrznych czynników ib procesów.
Zdaniem autora, wywoïujÈce jÈ czynniki
mogÈ mieÊ róĝny charakter, ale zawsze
zwiÈzane sÈ zb niedoskonale funkcjonujÈcym rynkiem (Hymer, 1976). Klasyfikacji
ěródeï przewagi monopolistycznej dokonaï Charles Kindleberger, wskazujÈc na
brak doskonaïej konkurencji zarówno na
rynku czynników produkcji, ab takĝe dóbr
finalnych, wystÚpowanie korzyĂci skali oraz
restrykcyjnÈ politykÚ pañstwa.
Charakter przewagi monopolistycznej staï siÚ przedmiotem licznych badañ
oraz rozwaĝañ teoretycznych. Literatura
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przedmiotu koncentrowaïa siÚ gïównie na
zasobach niematerialnych, które oprócz
posiadanych wewnÈtrz przedsiÚbiorstwa
umiejÚtnoĂci, doĂwiadczenia oraz wiedzy
obejmowaïy równieĝ dziaïania marketingowe ukierunkowane na kreowanie marki
(Caves, 1996, s. 3).
Brak doskonaïej konkurencji staï siÚ
równieĝ podstawowym zaïoĝeniem rozwijanej równolegle teorii reakcji oligopolistycznej, dokonujÈcej analizy na poziomie
sektorów gospodarki. Frederick T. Knickerbocker, prowadzÈc badania empiryczne
na grupie przedsiÚbiorstw amerykañskich
podejmujÈcych bezpoĂrednie inwestycje zagraniczne, zaobserwowaï zaleĝnoĂÊ
wystÚpujÈcÈ pomiÚdzy liczbÈ podmiotów
funkcjonujÈcych wb branĝy ab podejmowaniem kapitaïowych form internacjonalizacji.
Podmioty, podejmujÈc decyzje obumiÚdzynarodowieniu, kierujÈ siÚ wczeĂniejszymi
dziaïaniami przedsiÚbiorstw konkurujÈcych
wbramach oligopolu ibpodÈĝajÈ za liderem
danej branĝy.
Teoria reakcji oligopolistycznej pozwala
zrozumieÊ motywacje przedsiÚbiorstw
wbbranĝach obograniczonej liczbie podmiotów ob podobnej wielkoĂci ib sile oddziaïywania na rynek. Poza obszarem jej zainteresowania pozostajÈ przyczyny ekspansji
na rynki zagraniczne podmiotów bÚdÈcych
liderami.
WyjaĂnienia wyboru bezpoĂrednich
inwestycji zagranicznych jako formy ekspansji na rynki zagraniczne dostarcza teoria internalizacji. Wychodzi ona zb zapoczÈtkowanej przez Ronalda Coase’a oraz
rozwiniÚtej przez Olivera Williamsona
koncepcji kosztów transakcyjnych, które
wynikajÈ zb niedoskonaïego funkcjonowania rynku. PrzedsiÚbiorstwo, podejmujÈc
kapitaïowe formy umiÚdzynarodowienia,
dokonuje hierarchizacji firmy polegajÈcej
na koordynacji ïañcucha wartoĂci. Pozwala
to na substytucje rynku zewnÚtrznego przez
transakcje wewnÚtrzne, które eliminujÈc
dostÚp poĂredników wb procesie alokacji
zasobów, ograniczajÈ dostÚp do informacji (WÈsowska, 2011, s. 29). Celem takiego
dziaïania jest zajÚcie korzystnej pozycji na
rynku poprzez wykorzystanie posiadanej
przewagi monopolistycznej.
Z perspektywy procesu umiÚdzynarodowienia istotnym aspektem wbprocesie decyzyjnym przedsiÚbiorstwa jest wybór rynku
ekspansji zagranicznej. Problematyka lokalizacji poszczególnych form internacjonali-
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zacji staïa siÚ przedmiotem licznych analiz
skupiajÈcych siÚ na wyodrÚbnieniu kluczowych czynników sukcesu. DokonujÈc krytycznego przeglÈdu literatury przedmiotu,
John H. Dunning wyodrÚbniï trzy grupy
przesïanek obejmujÈcych determinanty
ekonomiczne, biznesowe oraz strukturÚ
politycznÈ (Dunning, 2003, s. 282–283).
Niezaleĝnie od siebie tworzone byïy równieĝ inne klasyfikacje, wb ramach których
koncentrowano siÚ m.in. na czynnikach
ob charakterze rynkowym, ab takĝe handlowym (Rymarczyk, 2004, s. 41). Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe teoria lokalizacji wskazuje na potencjalne korzyĂci bÈdě koszty
zwiÈzane zb prowadzeniem dziaïalnoĂci na
danym rynku.
Przedstawione teorie produkcji miÚdzynarodowej miaïy charakter jednoczynnikowy ib koncentrowaïy siÚ na poszczególnych elementach ekspansji na rynki
zagraniczne. Natomiast proces internacjonalizacji ma charakter zïoĝony ib wymaga
uwzglÚdnienia zróĝnicowanych motywacji
oraz dziaïañ przedsiÚbiorstw (Oczkowska,
2013, s. 71). NajwiÚksze uznanie zyskaïa
eklektyczna teoria produkcji miÚdzynarodowej, uwzglÚdniajÈca trzy pïaszczyzny
umiÚdzynarodowienia, tj. czynniki (zasoby
ib umiejÚtnoĂci) umoĝliwiajÈce ĂwiadczÈce
ob konkurencyjnoĂci miÚdzynarodowej,
formÚ oraz kierunek internacjonalizacji.
Zaproponowany przez Johna H. Dunninga
model OLI (ang. ownership – location –
internalisation) stanowiï syntezÚ koncepcji przewagi monopolistycznej (nazwanej
przez autora przewagÈ wïasnoĂci), internalizacji oraz lokalizacji (Dunning, 2000,
s. 163–164). Wieloaspektowy charakter
wb poïÈczeniu zb ïatwoĂciÈ zastosowania
oraz moĝliwoĂciÈ dostosowania do specyfiki danego rynku sprawiïy (Gorynia, 2007,
s.b 103), ĝe staï siÚ jednym zb najczÚĂciej
wykorzystywanych sposobów analizy procesów umiÚdzynarodowienia.
Rozwijane na gruncie ekonomii oraz
nauk ob zarzÈdzaniu teorie handlu ib produkcji miÚdzynarodowej pozwalaïy okreĂliÊ przyczyny ib motywacje umiÚdzynarodowienia, ab takĝe potencjalne korzyĂci
ib koszty zb nim zwiÈzane. Koncentracja na
czynnikach stymulujÈcych ekspansje na
rynki zagraniczne ograniczaïa moĝliwoĂÊ
dynamicznej analizy procesów internacjonalizacji, które sÈ rozciÈgniÚte wb czasie. Problematyka ta podejmowana byïa
wb ramach licznych badañ empirycznych,
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na podstawie których stworzone zostaïy
konkretne modele umiÚdzynarodowienia
przedsiÚbiorstw.
Pierwsza, ab takĝe najbardziej rozpowszechniona wb literaturze przedmiotu
grupa modeli konwencjonalnych, zwanych
równieĝ sekwencyjnymi, odwoïuje siÚ do
teorii wzrostu firmy oraz teorii behawioralnej, postrzegajÈc ekspansje na rynki zagraniczne jako proces obcharakterze inkrementalnym (WÈsowska, 2011, s. 33). Punktem
wyjĂcia byïy badania empiryczne prowadzone przez pracowników Uniwersytetu
wbUppsali, którzy dokonali wnikliwej analizy, pod kÈtem umiÚdzynarodowienia, rozwoju czterech szwedzkich przedsiÚbiorstw
(Sandvik, Atlas Copso, Facit, Volvo) dziaïajÈcych na rynkach zagranicznych. Uzyskane
wyniki wskazaïy, ĝe kaĝda zbfirm stopniowo
zwiÚkszaïa zaangaĝowanie wb dziaïalnoĂÊ
miÚdzynarodowÈ poprzez dostosowanie
do warunków zastanych wb innych krajach
(Johanson ib Wiedersheim-Paul, 1975,
s.b305).
Na podstawie prowadzonych badañ Jan
Johanson ib Finn Widersheim-Paul opracowali model uppsalski, wb ramach którego sformuïowali podstawowe konkluzje
dotyczÈce procesu internacjonalizacji. Po
pierwsze, rozpoczÚcie ekspansji na rynki
zagraniczne poprzedzone jest wczeĂniejszym sukcesem na rynku krajowym oraz
odpowiednim poziomem rozwoju. Po drugie, poczÈtkowo przedsiÚbiorstwa wchodzÈ
na rynki bliskie geograficznie ib relatywnie
dobrze znane, co uïatwia dostÚp do informacji oraz ogranicza koszty. Po trzecie, rozpoczynajÈc dziaïalnoĂÊ miÚdzynarodowÈ,
podmioty gospodarcze wybierajÈ mniej
zaawansowane formy umiÚdzynarodowienia, które pozwalajÈ ograniczyÊ ryzyko
oraz wymagajÈ mniejszego nakïadu kapitaïu (Johanson ib Wiedersheim-Paul, 1975,
s. 306).
Sekwencyjny charakter procesu internacjonalizacji skïoniï do wyróĝnienia poszczególnych faz, które charakteryzowaïy siÚ
odmiennym poziomem zaangaĝowania
zasobów oraz posiadanych informacji. Jan
Johanson ib Finn Widersheim-Paul zaproponowali klasyfikacjÚ wyróĝniajÈcÈ cztery
etapy umiÚdzynarodowienia:
• nieregularna dziaïalnoĂÊ eksportowa –
polega na zaspokojeniu popytu pochodzÈcego zbinnego kraju, ale bez angaĝowania na nich posiadanych przez firmÚ
zasobów,
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• eksport poĂredni zbwykorzystaniem niezaleĝnych agentów – oznacza wprowadzenie produktu na rynek zagraniczny
oraz zaangaĝowanie czÚĂci zb posiadanych zasobów, przyczyniajÈc siÚ do
zwiÚkszenia przepïywu informacji,
• utworzenie filii handlowej – zwiÈzane
jest zb kapitaïowÈ formÈ zaangaĝowania
wbinnym pañstwie pozwalajÈcÈ na wiÚkszÈ kontrolÚ nad produktem oraz przepïywem informacji miÚdzy firmÈ ab jej
otoczeniem,
• utworzenie filii produkcyjnej – wymaga
zaangaĝowania jeszcze wiÚkszej czÚĂci
zasobów wb dziaïalnoĂÊ na rynku zagranicznym, ale umoĝliwia równieĝ ograniczenie ryzyka (Johanson ibWiedersheimPaul, 1975, s. 306–307).
Model uppsalski zyskaï uznanie literatury przedmiotu, stajÈc siÚ jednym zbgïównych narzÚdzi wykorzystywanych przy analizie procesu internacjonalizacji. Póěniejsze
badania empiryczne, które zostaïy oparte
na jego gïównych zaïoĝeniach, pozwoliïy
na przedstawienie odmiennych klasyfikacji
etapów umiÚdzynarodowienia. Na uwagÚ
zasïuguje spojrzenie zaprezentowane przez
Tamera Cavusgila, który koncentrujÈc siÚ
na przedsiÚbiorstwach przetwórstwa przemysïowego, wyróĝniï trzy stopnie zaangaĝowania eksportowego (eksperymentalne,
aktywne oraz peïne) (Cavusgil, 1984,
s.b197).
PoczÈtkowo model uppsalski pokazywaï wb sposób hierarchiczny poszczególne
etapy internacjonalizacji, które uzaleĝniaï od posiadanego przez przedsiÚbiorstwob doĂwiadczenia. Jan Johanson oraz
Jan-Erick Vahlne uwzglÚdnili dynamiczny
charakter ekspansji na rynki zagraniczne,
wskazujÈc, ĝe osiÈgniÚcie konkretnego
poziomu umiÚdzynarodowienia rozpoczyna kolejnÈ fazÚ omawianego procesu.
W ramach przedstawionej koncepcji wyróĝnione zostaïy dwa oddziaïujÈce na siebie
aspekty internacjonalizacji: statyczny (ang.
state) oraz dynamiczny (ang. change).
Pierwszy zb nich koncentruje siÚ na posiadanej wiedzy ob danym rynku oraz stopniu
zaangaĝowania zasobów. Drugi, aspekt
dynamiczny, skïada siÚ zbbieĝÈcej, operacyjnej dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstwa oraz jego
decyzji dotyczÈcych poziomu zaangaĝowania (Johanson ibVahlne, 1977, s. 26–29).
Oparta na badaniach empirycznych krytyka sekwencyjnego procesu internacjonalizacji zwracaïa uwagÚ na inne czynniki
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determinujÈce podejmowanie ekspansji na
rynki zagraniczne. Punktem wyjĂcia staïy siÚ
argumenty przedstawione przez twórców
modelu uppsalskiego – Jana Johansona
oraz Finna Widersheima-Paula – dotyczÈce
przedsiÚbiorstw funkcjonujÈcych na relatywnie maïym rynku oraz posiadajÈcych
duĝe doĂwiadczenie zdobyte na podobnych
rynkach, których umiÚdzynarodowienie
moĝe odbiegaÊ od prezentowanej przez
autorów koncepcji (Johanson ibWiedersheim-Paul, 1975, s. 307). Przyczyniïo siÚ to do
licznych analiz odchodzÈcych od deterministycznego charakteru internacjonalizacji
prezentowanego wb modelach konwencjonalnych.
W literaturze przedmiotu pojawiïy siÚ
badania empiryczne wskazujÈce, ĝe czÚĂÊ
jednostek gospodarczych jest zdolna do
wiÚkszego zaangaĝowania, niĝ wynikaïo to
zb etapowego procesu umiÚdzynarodowienia. Modele niesekwencyjne dostarczaïy
argumentów, ĝe posiadanie odpowiednich
zasobów – wb tym szczególnie niematerialnych – pozwala na wczeĂniejsze zastosowanie bardziej zaawansowanych form internacjonalizacji (ang. leapfrogging). Czynnikami,
majÈcymi istotny wpïyw na tempo zachodzÈcych procesów mogÈ byÊ zarówno globalizacja ibtowarzyszÈcy jej postÚp technologiczny, jak równieĝ zwiÚkszenie poziomu
homogenicznoĂci preferencji konsumentów
(Gorynia, 2008, s. 86–90).
Modele niekonwencjonalne stajÈ siÚ
uĝytecznym narzÚdziem analizy przedsiÚbiorstw okreĂlanych mianem „urodzonych
globalistów” (ang. born global). W tym
przypadku charakterystyczne jest m.in.
rozpoczynanie dziaïalnoĂci na wielu rynkach jednoczeĂnie, opracowywanie strategii
dotyczÈcej produktu oraz klienta wbwymiarze globalnym, ab takĝe dÈĝenie do osiÈgniecia pozycji lidera wb branĝy (Oczkowska, 2013, s. 71). Tendencje dotyczÈ gïównie
niewielkich przedsiÚbiorstw dziaïajÈcych na
innowacyjnych ibtechnologicznie zaawansowanych rynkach.
Etapowe oraz niekonwencjonalne
modele internacjonalizacji postrzegaïy
ekspansjÚb zagranicznÈ przez pryzmat
decyzji podejmowanych przez pojedyncze
podmioty. Marginalizowana wb ten sposób rola wzajemnych powiÈzañ pomiÚdzy
przedsiÚbiorstwami, które nabraïy znaczenie wbefekcie zwiÚkszenia fragmentaryzacji
produkcji, staïa siÚ podstawÈ stworzenia
sieciowego modelu umiÚdzynarodowienia.
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Zgodnie zb nim wchodzenie oraz zwiÚkszanie zaangaĝowania na rynkach zagranicznych uzaleĝnione jest od otoczenia
wb którym funkcjonuje dana firma. SieÊ
relacji biznesowych stanowi specyficznych
rodzaj zasobu niematerialnego, który dziaïa
wb sposób substytucyjny wb odniesieniu do
posiadanej wiedzy oraz doĂwiadczenia
przyczyniajÈc siÚ do wyĝszego poziomu
umiÚdzynarodowienia (Johanson ibVahlne,
1992, s. 9–27).
Zgodnie zb modelem sieciowym proces
internacjonalizacji odbywa siÚ na dwóch
pïaszczyznach – przedsiÚbiorstwa oraz
sieci do której naleĝy. Na tej podstawie Jan
Johanson ibLars-Gunnar Mattsson wskazali
na cztery hipotetyczne sytuacje, wbktórych
moĝe znaleěÊ siÚ podmiot podejmujÈcy ekspansje na rynkach zagranicznych. Pierwsza,
„wczeĂnie zaczynajÈcy” (ang. the Early Starter) odnosi siÚ do przedsiÚbiorstwa posiadajÈcego ograniczone doĂwiadczenie oraz
funkcjonujÈcego wb ramach rozproszonej
sieci obmaïo istotnych wiÚziach. Zaangaĝowanie na rynkach zagranicznych umoĝliwia
zajÚcie pozycji „samotnego umiÚdzynarodowionego” (ang. the Lonely International).
„Póěno zaczynajÈcy” (ang. the Later Starter)
okreĂla podmiot nieposiadajÈcy doĂwiadczenia wb dziaïalnoĂci miÚdzynarodowej,
ale majÈcy dostÚp do zasobów pozostaïych
czïonków sieci. Wysoki stopieñ umiÚdzynarodowienia przedsiÚbiorstwa, ab takĝe
sieci charakteryzuje podmioty gospodarcze
zajmujÈce pozycje „internacjonaïa wbzinternacjonalizowanym otoczeniu” (Johnason
ibMattsson, 1998, s. 298).
Kluczowym aspektem formuïowanego
podejĂcia sieciowego jest uwzglÚdnienie
pozycji rynkowej przedsiÚbiorstwa. Analiza czynników sprzyjajÈcych umiÚdzynarodowieniu wymaga analizy mikro-pozycji
oraz makropozycji. Pierwsza zbnich odnosi
siÚ do wzajemnych relacji zb pojedynczymi
podmiotami funkcjonujÈcymi wb sieci.
Makropozycja koncentruje siÚ na tworzeniu ib rozwijaniu wiÚzi zb sieciÈ traktowanÈ
wbsposób holistyczny (Gorynia ibJankowska,
2008, s.b93). Pozwoliïo to na wyodrÚbnienie
dwóch kluczowych boděców internacjonalizacji zb perspektywy wzajemnych relacji
wewnÈtrz sieci. Po pierwsze, wchodzÈc do
sieci, wbktórej funkcjonuje jeden zbnaszych
partnerów, mamy moĝliwoĂÊ eksploracji
nowych rynków, wykorzystujÈc relacje biznesowe. Po drugie, podejmowanie ekspansji
na rynki zagraniczne przez jeden podmiot
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wymusza podobnÈ reakcjÚ ze strony innych
przedsiÚbiorstw dziaïajÈcych wb sieci wzajemnych wiÚzi ibrelacji (Johanson ibVahlne,
2009, s. 1425).

3. PrzeglÈd dotychczasowych
badañbempirycznych
obejmujÈcychbumiÚdzynarodowienie
polskich przedsiÚbiorstw
Problematyka umiÚdzynarodowienia
polskich przedsiÚbiorstw staïa siÚ obiektem licznych analiz empirycznych prowadzonych przez oĂrodki naukowe oraz firmy
konsultingowe. Przeprowadzony przez
Mirosïawa Jarosiñskiego przeglÈd literatury
przedmiotu pod tym kÈtem zidentyfikowaï
83 badania zrealizowanych na przestrzeni
1990–2010, które wbcaïoĂci bÈdě czÚĂci koncentrowaïy siÚ na procesie internacjonalizacji (Jarosiñska, 2013, s. 71).
W niniejszej czÚĂci pracy omówiono
niewielkÈ czÚĂÊ badañ empirycznych
przeprowadzonych wb latach 2005–2013,
które zdaniem autora pozwalajÈ spojrzeÊ
wieloaspektowo ib holistycznie na miÚdzynarodowy wymiar dziaïalnoĂci polskich
przedsiÚbiorstw. UwzglÚdniono badania
realizowane na tej samej grupie respondentów wb kolejnych latach oraz prowadzone
przez ten sam zespóï zb wykorzystaniem
podobnego zestawu pytañ. Zastosowanie
ujÚcia chronologicznego ograniczonego
do unikatowych ib nowych badañ pozwala
dokonaÊ wnikliwej analizy zachodzÈcych
zmian wbokreĂlonych ramach czasu.
Pierwsza zidentyfikowana na potrzeby
niniejszego artykuïu analiza procesu umiÚdzynarodowienia polskich przedsiÚbiorstw
zostaïa zrealizowana przez firmÚ audytorsko-doradczÈ KPMG wb ramach projektu
pt. Ekspansja miÚdzynarodowa polskich
przedsiÚbiorstw. Przeprowadzone na próbie
65.bnajwiÚkszych firm przemysïowych badanie ankietowe koncentrowaïo siÚ gïównie
na poziomie internacjonalizacji branĝy oraz
kierunkach ib formach ekspansji zagranicznej (KPMG, 2005, s.b 2). Uzyskane wyniki
wskazujÈ, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ (95%)
podmiotów byïa zaangaĝowana wb dziaïalnoĂÊ miÚdzynarodowÈ, wb tym eksport
okazaï siÚ dominujÈcÈ formÈ umiÚdzynarodowienia (54%). Gïównym kierunkiem ekspansji przedsiÚbiorstw przemysïowych byïa
Unii Europejskiej (86%), ab takĝe pañstwa
Europy ¥rodkowo-Wschodniej (52%) oraz
Azji (34%).
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KontynuacjÈ badañ empirycznych zrealizowanych przez KPMG byïo przygotowanie raportu pt. Ekspansja miÚdzynarodowa polskich przedsiÚbiorstw produkcyjnych
opartego na wynikach ankietyzacji losowo
dobranej próby 112 podmiotów naleĝÈcych
do grupy 1000 najwiÚkszych firm zbdominujÈcym udziaïem kapitaïu krajowego. Prowadzenie dziaïalnoĂci miÚdzynarodowej
wb2009 roku deklarowaïo 100 firm (89%),
które wykorzystywaïy gïównie eksport
swoich produktów (88%) oraz wspóïpracÚ
zbpodmiotami zagranicznymi(55%).
Zgodnie zb wynikami wczeĂniejszych
badañ gïównym kierunkiem ekspansji byïy
kraje Europy Zachodniej (88%), wb tym
rynek niemiecki majÈcy najwiÚksze znacznie zbperspektywy przedsiÚbiorstw produkcyjnych. Odpowiedzi dotyczÈce udziaïu
przychodów ze sprzedaĝy zagranicznej
wb odniesieniu do obrotów ogóïem, który
ksztaïtowaï siÚ na poziomie 38% dla grupy
94 respondentów, wskazujÈ na Ăredni stopieñ internacjonalizacji.
Agencja Rozwoju Pomorza, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, przeprowadziïa obszerne ib cykliczne badania
kondycji przedsiÚbiorstw zb województwa
pomorskiego dziaïajÈcych wbsektorze MSP.
Pierwsze badania wb ramach Pomorskiego
Obserwatorium Gospodarczego zostaïy
przeprowadzone wb 2006 roku na grupie
2129 przedsiÚbiorstw gospodarczych dobranych wb sposób losowy. Uzyskane wyniki
wskazujÈ, ĝe wb próbie znalazïo siÚ 28,6%
podmiotów prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ eksportowÈ. Znacznie wyĝszÈ skïonnoĂciÈ do
internacjonalizacji charakteryzowaïy siÚ
przedsiÚbiorstwa zbdominujÈcym udziaïem
kapitaïu zagranicznego (74,8%) (Agencja
Rozwoju Pomorza, 2007).
W 2008 roku, wb ramach kontynuacji
zapoczÈtkowanego 2 lata wczeĂniej projektu, przeprowadzono analizÚ 761 przedsiÚbiorstw pochodzÈcych zb bazy przygotowanej na potrzeby pierwotnego badania.
Relatywnie mniejszy udziaï wbpróbie miaïy
podmioty dziaïajÈce na rynkach zagranicznych (25,5%). Statyczny opis kondycji
przedsiÚbiorstw zostaï uzupeïniony ob analizÚ dynamiki zmian. Zauwaĝono, ĝe mimo
dobrej koniunktury, wiÚksza liczba podmiotów zdecydowaïa siÚ zaprzestaÊ eksportu
niĝ go rozpoczÈÊ, co zdaniem autorów moĝe
ĂwiadczyÊ ob niekorzystnym wpïywie aprecjacji zïotego. W tym czasie zdecydowana
wiÚkszoĂÊ przedsiÚbiorstw zaangaĝowanych
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na rynkach zagranicznych (62%) zwiÚkszyïa
eksport (Agencja Rozwoju Pomorza, 2008).
W ramach Pomorskiego Obserwatorium
Gospodarczego kontynuowano badania
wyselekcjonowanej grupy przedsiÚbiorstw
wb 2009 roku, który charakteryzowaï siÚ
pogorszeniem koniunktury Ăwiatowej.
Wyniki ankietyzacji 982 podmiotów wskazaïy nieznaczny wzrost (o 1,2 pkt. proc.)
udziaïu eksporterów wb próbie wzglÚdem
poprzedniego badania. Zgodnie zb oczekiwaniami widoczny byï wpïyw kryzysu
gospodarczego na decyzje dotyczÈce ekspansji na rynki zagraniczne. W odniesieniu
do poprzedniego badania wzrost eksportu
widoczny byï dla 24% przedsiÚbiorstw spoĂród zaangaĝowanych wb dziaïalnoĂÊ miÚdzynarodowÈ, natomiast spadek jego wartoĂci dotknÈï 37% zbnich. Agencja Rozwoju
Pomorza przebadaïa takĝe 88 firm utworzonych wblatach 2005–2008, które nie mogïy
uczestniczyÊ we wczeĂniejszych badaniach.
Zgodnie zb sekwencyjnym modelem umiÚdzynarodowienia znacznie mniejsza czÚĂÊ
zb tych przedsiÚbiorstw (15,9%) podjÚïa
ekspansje na rynki zagraniczne (Agencja
Rozwoju Pomorza, 2010).
Ostatnia ankietyzacja maïych ib Ărednich przedsiÚbiorstw zb województwa pomorskiego miaïa miejsce wb 2012 roku
ib dotyczyïa 695 przedsiÚbiorstw biorÈcych
udziaï we wczeĂniejszych edycjach badania.
Udziaï jednostek gospodarczych dokonujÈcych ekspansji na rynki zagraniczne utrzymywaï siÚ na zbliĝonym poziomie (25,8%)
ib nie odbiegaï od wyników obserwowanych wb innych krajach Unii Europejskiej.
Zauwaĝono, ĝe wiÚkszoĂÊ zb nich (58,1%)
traktowaïo aktywnoĂÊ zagranicznÈ jako
uzupeïnienie dziaïalnoĂci wb kraju macierzystym. Uzyskane odpowiedzi wskazujÈ
równieĝ, ĝe najwiÚksza czÚĂÊ respondentów
zaangaĝowanych na rynkach zagranicznych
(39,7%) zwiÚkszyïa wartoĂÊ eksportu wbperspektywie ostatnich 12 miesiÚcy (Agencja
Rozwoju Pomorza, 2013).
Krzysztof Obïój oraz Aleksandra
WÈsowska przeprowadzili badania koncentrujÈce siÚ na uwarunkowaniach strategii umiÚdzynarodowienia polskich firm
niefinansowych dziaïajÈcych na Gieïdzie
Papierów WartoĂciowych wb Warszawie.
Na podstawiebpowszechnie publikowanych
danych, wb tym sprawozdañ finansowych,
autorzy dokonali analizy stopnia, kierunku
oraz formy internacjonalizacji 202 spóïek
gieïdowych. W próbie badawczej znalazïo
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siÚ 155 (76,7%) przedsiÚbiorstw prowadzÈcych ekspansje na rynki zagranicznych,
zbktórych 78 (50,3%) wykorzystywaïo kapitaïowe formy umiÚdzynarodowienia. ¥redni
poziom umiÚdzynarodowienia, mierzonego
jako udziaï sprzedaĝy zagranicznej wbprzychodach ogóïem, wyniósï 21% dla wszystkich firm objÚtych badaniem. Poddane
analizie zostaïy równieĝ gïówne kierunki
kapitaïowej ekspansji przedsiÚbiorstw,
które koncentrowaïy siÚ wb Europie ¥rodkowo-Wschodniej oraz krajach naleĝÈcych
do Unii Europejskiej (Obïój i WÈsowska,
2010).
Proces internacjonalizacji zbperspektywy
przedsiÚbiorstw dokonujÈcych bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych staï siÚ przedmiotem analizy zespoïu Wïodzimierza Karaszewskiego. W ramach realizacji wb latach
2007–2008 projektu pt. BezpoĂrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiÚbiorstw
(skala, struktura, motywy ib uwarunkowania,
znaczenie dla konkurencyjnoĂci) przeprowadzono badania, którymi objÚto 102 firmy
zaangaĝowane kapitaïowo na rynkach
zagranicznych. DominujÈcy udziaï wbpróbie
badawczej (70%) miaïy podmioty ze stuprocentowym kapitaïem polskim (Karaszewski,
2008, s. 15–18).
Kluczowym aspektem prowadzonej
analizy byïo okreĂlenie stopnia internacjonalizacji polskich inwestorów bezpoĂrednich. Wykorzystany wbtym celu syntetyczny
wskaěnik transnacjonalizacji (ang. transnationality index) wskazuje, ĝe najwiÚksza
czÚĂÊ respondentów (44%) charakteryzowaïa siÚ Ărednim poziomem umiÚdzynarodowienia. DrugÈ pod wzglÚdem wielkoĂci
grupÚ (25%) stanowiïy przedsiÚbiorstwa,
które osiÈgnÚïy niskÈ wartoĂÊ omawianego
indeksu. Znacznie mniejszy udziaï wbpróbie
badawczej miaïy podmioty charakteryzujÈc siÚ wysokim (18%) bÈdě bardzo wysokim (13%) poziomem internacjonalizacji.
Dekompozycja wskaěnika transnacjonalizacji wskazuje, ĝe decydujÈcy wpïyw na jego
ksztaït miaï niski poziom aktywów zagranicznych wbich ogólnej strukturze, abtakĝe
najwiÚkszy udziaï podmiotów (44%)
zatrudniajÈcych mniej niĝ 10% pracowników na rynkach zagranicznych (Karaszewski, 2008 s. 19–20).
Gïówne kierunki ekspansji zagranicznej
polskich inwestorów bezpoĂrednich zostaïy
przeanalizowane na podstawie danych
ob lokalizacji ich spóïek zaleĝnych. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ inwestycji (60%) kon-
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centrowaïa siÚ wbkrajach Unii Europejskiej,
wbtym 59% wbkrajach UE-15. Znaczna czÚĂÊ
firmy bezpoĂredniego inwestowania (22%)
tworzona byïa równieĝ na rynkach Europy
¥rodkowo-Wschodniej. Analiza struktury
247 inwestycji dokonanych przez respondentów wskazuje, ĝe dominujÈcy udziaï
(78%) miaïy przedsiÚwziÚcia tworzone od
podstaw (ang. greendfield investment), które
byïy jedynym ěródïem kapitaïowego zaangaĝowania 64% przedsiÚbiorstw (Karaszewski, 2008, s. 20–23).
W 2012 roku Wïodzimierz Karaszewski
zbzespoïem kontynuowaï badania wbramach
projektu naukowego pt. AktywnoĂÊ inwestycyjna polskich przedsiÚbiorstw za granicÈ
– czynniki ib skutki, którymi objÚte zostaïy
64 podmioty ze specjalnie przygotowanej
bazy polskich inwestorów bezpoĂrednich.
Zdecydowana wiÚkszoĂÊ analizowanych
przedsiÚbiorstw (61,7%) funkcjonowaïa,
opierajÈc siÚ wyïÈcznie nabpolskim kapitale
(Karaszewski, 2013, s. 17).
Stopieñ internacjonalizacji zostaï zmierzony dla próby 43 firm, które udzieliïy
odpowiedzi pozwalajÈcej obliczyÊ indeks
transnacjonalizacji. Uzyskane wyniki wskazujÈ, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ respondentów (62,8%) osiÈgnÚïa Ăredni poziom
umiÚdzynarodowienia. W odniesieniu do
wczeĂniejszego badania, znacznie zmniejszyï siÚ udziaï przedsiÚbiorstw charakteryzujÈcych siÚ wysokim albo bardzo wysokim
poziomem internacjonalizacji, które stanowiïy niespeïna 12% próby badawczej. Analiza mniej zagregowanych danych pozwala
zauwaĝyÊ, ĝe wbprzypadku najwiÚkszej czÚĂci respondentów (44,7%) sprzedaĝ zagraniczna mieĂciïa siÚ wb przedziale 10–29%
przychodów ogóïem.
Wyĝszy stopieñ umiÚdzynarodowienia sprzedaĝy obserwowany byï dla 34%
przedsiÚbiorstw uczestniczÈcych wb badaniu. Uzyskane wyniki wskazujÈ równieĝ, ĝe
Ăredniemu poziomowi internacjonalizacji
aktywów oraz zatrudnienia towarzyszyï
spadek liczby podmiotów, które osiÈgaïy
wysokÈ wartoĂÊ tych wskaěników wbodniesieniu do poprzedniego badania (Karaszewski, 2013, s. 18).
Analiza 279 podmiotów bezpoĂredniego inwestowania pozwoliïa na okreĂlenie kierunków kapitaïowej ekspansji grupy
przedsiÚbiorstw uczestniczÈcych wb badaniu. Proces internacjonalizacji wb najwiÚkszym stopniu koncentrowaï siÚ wb krajach
Unii Europejskiej, gdzie zlokalizowano
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73% bspóïek zaleĝnych, wbtym zdecydowana
wiÚkszoĂÊ (68%) zb nich funkcjonowaïa na
rynkach UE-15. DominujÈcy udziaï miaïy
pañstwa sÈsiadujÈce zb PolskÈ (szczególnie
Niemcy), jak równieĝ Francja, Belgia oraz
Szwajcaria. Zasadnicza zamiana, wbporównaniu do wczeĂniejszych badañ zespoïu
Wïodzimierza Karaszewskiego, dotyczyïa
struktury inwestycji wb przypadku których
dominowaïy (51,8%) fuzje oraz przejÚcia
(ang. brownfield investment) (Karaszewski,
2013, s. 19).
Wieloaspektowa analiza procesu internacjonalizacji zostaïa przeprowadzona
wb 2008 roku przez MarzannÚb KatarzynÚ
Witek-Hajduk wb ramach projektu pt.
Modele internacjonalizacji polskich przedsiÚbiorstw wb warunkach akcesji Polski do
Unii Europejskiej. Kompleksowe badania
empiryczne koncentrowaïy siÚ na, istotnych zb punktu widzenia niniejszego artykuïu, aspektach umiÚdzynarodowienia,
wb tym jego poziomie, kierunkach ib formach, ale równieĝ podejmowaïy problematykÚ m.in. strategii konkurencyjnoĂci oraz
determinantów ekspansji miÚdzynarodowej. Wb próbie badawczej znalazïo siÚ 257
(176 Ărednich ib81 duĝych) przedsiÚbiorstw
dziaïajÈcych wb branĝy elektromaszynowej,
spoĝywczej oraz chemicznej, które nie byïy
spóïkami zaleĝnymi podmiotów zagranicznych (Witek-Hajduk, 2010, s. 183–187).
Stopieñ internacjonalizacji, mierzony
liczbÈ obsïugiwanych przez respondentów
rynków zagranicznych, ksztaïtowaï siÚ na
Ărednim poziomie. WiÚkszoĂÊ podmiotów
zb próby badawczej (45,1%) deklarowaïa
prowadzenie dziaïalnoĂci na 4–10 rynkach.
Znaczna czÚĂÊ przedsiÚbiorstw (30,8%)
dokonywaïa ekspansji do wiÚcej niĝ 10bkrajów, wbtym 12,1% zbnich osiÈgnÚïo bardzo
wysoki poziom dywersyfikacji geograficznej
(powyĝej 25 rynków zagraniczny). Badania wskazujÈ równieĝ, ĝe relatywnie spora
grupa respondentów (21,8%) byïa zaangaĝowana na nie wiÚcej niĝ 3 rynkach. Dodatkowo, uzyskane wyniki wskazujÈ, ĝe przedsiÚbiorstwa duĝe (zatrudniajÈce powyĝej
250 pracowników) charakteryzowaïy siÚ
wyĝszym poziomem umiÚdzynarodowienia
wb analizowanej próbie badawczej (WitekHajduk, 2010, s. 245).
Gïównym kierunkiem ekspansji miÚdzynarodowej byïa Unia Europejska, wb tym
szczególnie kraje UE-15, wb których zaangaĝowana byïa najwiÚksza (84,4%) grupa
przedsiÚbiorstw. Respondenci wskazywali
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równieĝ najczÚĂciej (58%) jedno zb pañstw
UE-15 jako pierwszy rynek prowadzonej
dziaïalnoĂci zagranicznej. W pozostaïych
pañstwach czïonkowskich Unii Europejskiej zaangaĝowanych byïo 67,3% przedsiÚbiorstw, natomiast tylko 13% próby
badawczej rozpoczynaïo wb jednym zb nich
ekspansjÚ miÚdzynarodowÈ. Autorka
zwraca uwagÚ, ĝe istotnym rynkiem zbytu
zb perspektywy prowadzonej dziaïalnoĂci
gospodarczej byïy kraje Europy Wschodniej, wb tym Rosja (39,7%) oraz Ukraina
(38,5%). Uzyskane wyniki wskazujÈ, ĝe
wb okresie 2003–2008 istotnie wzrosïa
atrakcyjnoĂÊ rynków azjatyckich, szczególnie zb perspektywy duĝych przedsiÚbiorstw (Witek-Hajduk, 2010, s. 231–232).
Przedmiotem prowadzonych przez
MarzannÚ KatarzynÚ Witek-Hajduk badañ
empirycznych byïy równieĝ formy internacjonalizacji. DominujÈcÈ rolÚb odgrywaïa
dziaïalnoĂÊ eksportowa, którÈ prowadziïy
niemal wszystkie przedsiÚbiorstwa (98,1%).
Znaczna czÚĂÊ respondentów, dokonujÈc
ekspansji miÚdzynarodowej, decydowaïa
siÚ na przedsiÚwziÚcia handlowe (19,5%)
oraz produkcyjne (10,1%) wspólnie zbpartnerami zagranicznymi. Inne formy kapitaïowego zaangaĝowania, wb tym wymagajÈce wiÚkszych nakïadów finansowych,
byïy relatywnie rzadziej wykorzystywane
ibdotyczyïy gïównie duĝych przedsiÚbiorstw.
Zwrócono równieĝ uwagÚ na biernÈ internacjonalizacjÚ, która nie jest uwzglÚdniana
wb wiÚkszoĂci badañ dotyczÈcych umiÚdzynarodowienia polskich przedsiÚbiorstw.
Wb tym przypadku dominujÈce znaczenie
miaï import, który wykorzystywany byï
przez 66,1% analizowanej próby badawczej
(Witek-Hajduk, 2010, s.b231–232).
W 2010 roku Mirosïaw Jarosiñski dokonaï analizy specyfiki procesu internacjonalizacji wbPolsce, którymi objÈï 121 Ărednich
oraz 120 duĝych przedsiÚbiorstw prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ na rynkach zagranicznych
pochodzÈcych zb losowo dobranej próby
588 podmiotów gospodarczych. WĂród
241 respondentów zdecydowana wiÚkszoĂÊ
(77%) oparta byïa na caïkowitym albo
przewaĝajÈcym kapitale polskim oraz dominowaïy przedsiÚbiorstwa mïode, powstaïe
wb ciÈgu ostatnich 20 lat (Jarosiñski, 2013,
s. 277–280).
Jednym zbgïównych elementów badania
empirycznego byïa weryfikacja hipotezy
zakïadajÈcej niski poziom umiÚdzynarodowienia polskich przedsiÚbiorstw. Autor,
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wykorzystujÈc wypracowane na gruncie literatury przedmiotu narzÚdzia analityczne,
prezentuje wiele wymiarów ib sposobów
pomiaru omawianego zjawiska. Pierwszy,
majÈcy zïoĝony charakter, indeks transnacjonalizacji osiÈgnÈï wartoĂÊ poniĝej
20 dla 145 respondentów, którzy udzielili
odpowiedzi niezbÚdnych do jego policzenia. Odmienne wnioski moĝliwe sÈ do
wyciÈgniÚcia na podstawie analizy udziaïu
sprzedaĝy zagranicznej do ogóïu obrotów
171 podmiotów zb próby badawczej, który,
ksztaïtujÈc siÚ na poziomie 44,8%, wskazuje na Ăredni stopieñ internacjonalizacji
(Jarosiñski, 2013, s. 291–293).
Analiza pozostaïych, wynikajÈcych zbteorii, wskaěników potwierdza postawionÈ
przez Mirosïawa Jarosiñskiego hipotezÚ
ob niskim stopniu umiÚdzynarodowienia
polskich przedsiÚbiorstw. Wskazuje na to
niewielka Ărednia liczba rynków zagranicznych, które wb przypadku wiÚkszoĂci
respondentów (65,6%) zlokalizowane sÈ
wb Europie (Jarosiñski, 2013, s. 286–287).
Relatywnie maïy poziom dywersyfikacji
geograficznej potwierdzajÈ dane dotyczÈce
gïównych kierunków ekspansji miÚdzynarodowej. Najbardziej atrakcyjny, zbperspektywy 129 przedsiÚbiorstw, które poprawnie
udzieliïy odpowiedzi wb tej czÚĂci ankiety,
jest rynek niemiecki. Kolejnymi krajami
pod wzglÚdem czÚstotliwoĂci ich wyboru
przez polskie przedsiÚbiorstwa sÈ Czechy
(35%), Wielka Brytania (33%) oraz Litwa
(32%). Mniejsze znaczenie miaïy rynki krajów pozaeuropejskich, wĂród których najwiÚcej przedsiÚbiorstw dziaïaïo wb Stanach
Zjednoczonych (10,8%) (Jarosiñski, 2013,
s. 299–300).
Wyniki badañ empirycznych wskazujÈ,
ĝe polskie przedsiÚbiorstwa, prowadzÈc
ekspansje na rynki zagraniczne, wykorzystujÈ maïo zaawansowane formy internacjonalizacji.
Szczególnie istotny, zb perspektywy
przedsiÚbiorstw podejmujÈcych aktywnoĂÊ na rynkach zagranicznych, jest eksport zarówno bezpoĂredni (86% próby
badawczej), jak równieĝ poĂredni (50%).
Znacznie mniejszÈ popularnoĂciÈ cieszyïy
siÚ kapitaïowe formy internacjonalizacji,
wymagajÈce relatywnie duĝych nakïadów
finansowych, wb tym m.in. filie handlowe
(13%) oraz filie produkcyjne (4%). Marginalne znaczenie wb procesie umiÚdzynarodowienia polskich przedsiÚbiorstw miaïy
takie formy jak sprzedaĝ licencyjna (2%)
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oraz umowy franczyzy (ang. franchising)
(Jarosiñski, 2013, s. 295).
Ostatnie, omówione na potrzeby niniejszego artykuïu badanie, zostaïo przeprowadzone wblatach 2013–2014 przez zespóï
Krzysztofa Wacha wb ramach projektu pt.
¥cieĝki internacjonalizacji przedsiÚbiorstwa wb krajach wyszehradzkich. Eksploracja regionalnej specyfiki. AnalizÈ objÚte
zostaïy przedsiÚbiorstwa ze wszystkich
krajów Grupy Wyszehradzkiej, wb tym 216
polskich firm, które poprawnie wypeïniïy
przygotowany kwestionariusz (Wach, 2014,
s. 38–40). Zdecydowana wiÚkszoĂÊ zb nich
(63%) prowadziïa dziaïalnoĂÊ wbwymiarze
globalnym, decydujÈc siÚ na ekspansje na
rynki krajów Unii Europejskiej, jak równieĝ do pozostaïych pañstw (Daszkiewicz
ibWach, 2014, s. 88).
Prowadzone badania empiryczne wskazujÈ, ĝe polskie przedsiÚbiorstwa, prowadzÈc dziaïalnoĂÊ na rynkach zagranicznych,
wykorzystujÈ maïo zaawansowane formy
internacjonalizacji. DominujÈce znaczenie
miaï eksport bezpoĂredni, który stosowany
byï przez najwiÚkszÈ grupÚ respondentów.
Znacznie mniej popularne byïy kapitaïowe
formy ekspansji miÚdzynarodowej, które
wymagajÈ znacznie wiÚkszych nakïadów
finansowych oraz sÈ zwiÈzane zb wyĝszym
poziomem ryzyka. Potwierdzono równieĝ
wystÚpowanie dodatniej korelacji pomiÚdzy
wielkoĂciÈ przedsiÚbiorstwa ab wykorzystywanymi formami internacjonalizacji. Oznacza to, ĝe bezpoĂrednie inwestycje zagraniczne wykorzystywane sÈ gïównie przez
Ărednie ib duĝe przedsiÚbiorstwa (Wach,
2014, s. 77–78).
Jednym zbaspektów badañ empirycznych
byïo wskazanie dominujÈcej strategii umiÚdzynarodowienia polskich przedsiÚbiorstw.
Uzyskane wyniki wskazujÈ, ĝe najwiÚksza grupa respondentów (35,8%) dokonuje ekspansji miÚdzynarodowej zgodnie
zb sekwencyjnym modelem internacjonalizacji, stopniowo zwiÚkszajÈc zaangaĝowanie na rynkach zagranicznych. W próbie badawczej wiÚkszoĂÊ przedsiÚbiorstw
(58%) rozpoczynaïa dziaïalnoĂÊ na rynkach
zagranicznych wbciÈgu pierwszych trzech lat
funkcjonowania. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ
zb nich, aĝ 76 podmiotów, rozpoczynaïa
ekspansjÚ miÚdzynarodowÈ wb pierwszym
roku od momentu zaïoĝenia (Daszkiewicz
ibWach, 2014, s. 92).
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4. Wyniki badañ empirycznych
dotyczÈcych umiÚdzynarodowienia
polskich przedsiÚbiorstw
W niniejszej czÚĂci pracy koncentruje
siÚ na omówieniu wyników analizy procesu internacjonalizacji polskich przedsiÚbiorstw wb kontekĂcie wczeĂniej prezentowanego dorobku literatury przedmiotu.
W tym celu wykorzystana zostaïa baza
danych przygotowana na potrzeby projektu pt.bWprowadzenie euro abkonkurencyjnoĂÊ polskich przedsiÚbiorstw na zagranicznych rynkach, realizowanego na Wydziale
ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego,
wbramach grantu naukowego przyznanego
przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja
2011/03/D/HS4/01954). Prowadzone przez
zespóï pod kierunkiem Grzegorza Tchorka
badania empiryczne koncentrowaïy siÚ na
istotnych aspektach funkcjonowania polskich przedsiÚbiorstw wb2013 roku.
Ankieta opracowana na potrzeby realizacji projektu, zgodnie zb zawartym porozumieniem, zostaïa oparta na wczeĂniejszych badaniach pt. European Firms in
Global Economy (EFIGE) przeprowadzonych przez think-thank Bruegel wbsiedmiu
krajach Unii Europejskiej. Przygotowany
kwestionariusz wykorzystywaï 50 oryginalnych pytañ zbszeĂciu obszarów tj. struktura
firmy, siïa robocza, innowacyjnoĂÊ, proces
umiÚdzynarodowienia, struktura rynku
oraz sposób finansowania. Dane zgromadzono wb okresie 2014–2015, wykorzystujÈc wbtym celu wspomagane komputerowo
metody iloĂciowe, tj. wywiad telefoniczny
(ang.bComputer Assisted Telephone Interviewing, CATI) oraz wywiad wbpostaci ankiet
udostÚpnianych internetowo (ang. Computer Assisted Web Interviewing, CAWI).
Badania empiryczne pozwoliïy na uzyskanie unikatowej bazy danych skupiajÈcych 960 przedsiÚbiorstw, które udzieliïy
odpowiedzi na zawarte wb kwestionariuszu
pytania. Autor niniejszego artykuïu, na
potrzeby prowadzonej analizy, dokonaï
wstÚpnej walidacji, która pozwoliïa na
wyeliminowanie wystÚpujÈcych bïÚdów
ib niespójnoĂci oraz usunÈï obserwacje
uniemoĝliwiajÈce analizÚ procesu internacjonalizacji. Po pierwsze, wyïÈczono
zb kolejnych etapów badañ przedsiÚbiorstwa, które udzieliïy wzajemnie wykluczajÈcych siÚ odpowiedzi wb poszczególnych
sekcjach ankiety. Po drugie, procedurÚ
tÚ zastosowano równieĝ wb odniesieniu do
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podmiotów, które nie wskazaïy daty rozpoczÚcia dziaïalnoĂci bÈdě zostaïy utworzone
po 2013 roku. Po trzecie, ze wzglÚdu na
charakter prowadzonych badañ, analiza
zostaïa ograniczona do respondentów,
którzy podejmowali dziaïalnoĂÊ na rynkach
zagranicznych. Po czwarte, wyeliminowane
zostaïy przedsiÚbiorstwa, które nie udzieliïy
ĝadnej odpowiedzi dotyczÈcej umiÚdzynarodowienia oraz nie podaïy liczby zatrudnianych pracowników.
Proces walidacji bazy danych pozwoliï
uzyskaÊ próbÚ badawczÈ, wbktórej znalazïo
siÚ 776 polskich przedsiÚbiorstw prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ na rynkach zagranicznych. Zawarte wb kwestionariuszu ankiety
pytanie dotyczÈce poziomu zatrudnienia
umoĝliwiïo, zgodnie zb Zaleceniem Komisji Europejskiej zb dn. 6 maja 2003 roku
dotyczÈce definicji przedsiÚbiorstw mikro,
maïych ib Ărednich (2003/361/WE wb Dz.U.
L 124 zb 20.05.2003 s. 36–41), pogrupowanie respondentów ze wzglÚdu na klasy
wielkoĂci. Widoczna wb próbie badawczej
nadreprezentacja Ărednich ibduĝych przedsiÚbiorstw, których udziaï wynosiï odpowiednio 40,6% oraz 21,5%, umoĝliwia
porównanie uzyskanych wyników zb perspektywy wielkoĂci analizowanych podmiotów (por. tab. 1). PrzewaĝajÈca wiÚkszoĂÊ
respondentów (92%), zgodnie zb zaïoĝeniami projektu badawczego, prowadziïa
dziaïalnoĂÊ wbobszarze przetwórstwa przemysïowego – na podstawie Polskiej Klasyfikacji DziaïalnoĂci (PKD). Na poziomie
podziaïu administracyjnego, widoczny jest
relatywnie wysoki poziom dopasowania
próby badawczej do danych dotyczÈcych
caïej populacji polskich przedsiÚbiorstw.
Kluczowym aspektem, zb perspektywy
analizy procesu internacjonalizacji, jest
pomiar poziomu umiÚdzynarodowienia
badanej grupy przedsiÚbiorstw. Jednym
zbgïównych wskaěników wykorzystywanych
wb tym celu, ugruntowanym wb literaturze
przedmiotu, jest indeks transnacjonalizacji
sprzedaĝy, pozwalajÈcy oceniÊ rzeczywiste
zaangaĝowanie wb dziaïalnoĂÊ miÚdzynarodowÈ. Wyniki badañ empirycznych wskazujÈ, ĝe Ăredni udziaï przychodów ze sprzedaĝy zagranicznej wb caïkowitej wartoĂci
obrotów wynosiï 34,7% dla próby badawczej (por. rys. 1). Na podstawie dokonanego wczeĂniej przeglÈdu literatury naleĝy
okreĂliÊ, ĝe respondenci charakteryzujÈ
siÚ Ărednim poziomem internacjonalizacji.
Mimo to, wartoĂÊ omawianego wskaěnika
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Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej ze wzglÚdu na klasy wielkoĂci wb2013 roku

Wyszczególnienia

PrzedsiÚbiorstwa ogóïem

PrzedsiÚbiorstwa maïe

PrzedsiÚbiorstwa Ărednie

PrzedsiÚbiorstwa duĝe

LiczebnoĂÊ przedsiÚbiorstw
wbpróbie badawczej

776

294

315

167

Udziaï przedsiÚbiorstw
wbpróbie badawczej (w %)

100

Liczba przedsiÚbiorstw
wbPolsce ogóïem (w tys.)

4070,3

Udziaï przedsiÚbiorstw
wbPolsce (ogóïem (w %)

100

37,9

40,6

21,5

4036,1

29,6

4,5

99,2

0,7

0,1

½ródïo: badania ankietowe wbramach projektu „Wprowadzenie euro abkonkurencyjnoĂÊ polskich przedsiÚbiorstw na zagranicznych rynkach” (decyzja NCN nr 2011/03/D/HS4/01954) oraz dane Gïównego
UrzÚdu Statystycznego.

Rysunek 1. Indeks transnacjonalizacji sprzedaĝy dla próby badawczej wb2013 roku (w %) (n = 776)
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dla wiÚkszoĂci analizowanych podmiotów
(57%) nie przekracza 30%. Widoczna jest
równieĝ, zgodnie zb wynikami wczeĂniejszych badaniami empirycznymi, dodatnia
korelacja pomiÚdzy stopniem zaangaĝowania na rynkach zagranicznych abwielkoĂciÈ
przedsiÚbiorstw.
Analiza poziomu umiÚdzynarodowienia
oparta na pojedynczym wskaěniku charakteryzuje siÚ relatywnie wysokim prawdopodobieñstwem niepoprawnej interpretacji
wyników, ab wb konsekwencji wyciÈgniÚciem bïÚdnych wniosków (Sullivan, 1994,
s. b 325–327). Konieczna weryfikacja stopnia zaangaĝowania przedsiÚbiorstw wbdziaïalnoĂÊ ob charakterze miÚdzynarodowym
moĝliwa jest na podstawie danych dotyczÈcych liczby obsïugiwanych rynków zagranicznych. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ respon180

dentów (71,3%) spoĂród 669 podmiotów,
które udzieliïy odpowiedzi na zadane
pytanie, prowadziïa ekspansje do nie wiÚcej niĝ 9bpañstw, przy czym badane przedsiÚbiorstwa Ărednio zaangaĝowane byïy na
7,6 rynkach zagranicznych. Ograniczony
stopieñ dywersyfikacji geograficznej Ăwiadczy ob niskim poziomie internacjonalizacji.
Wyĝsze wartoĂci omawianego wskaěnika
dla duĝych przedsiÚbiorstw potwierdzajÈ
wystÚpowanie wskazanej wczeĂniej zaleĝnoĂci.
Podmioty gospodarcze biorÈce udziaï
wb badaniach poproszone zostaïy równieĝ
ob wskazanie kierunków ekspansji miÚdzynarodowej oraz ich udziaïu wbïÈcznej wartoĂci eksportu. DominujÈce znaczenie miaï
rynek wewnÚtrzny, na którym skupiaïo siÚ
Ărednio 86,6% dziaïalnoĂci zagranicznej
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Rysunek 2. Kierunki ekspansji eksportowej przedsiÚbiorstw wb2013 roku (wb%) (n = 652)
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652 respondentów, którzy wypeïnili tÚ czÚĂÊ
kwestionariusza (por. rys. 2). Mimo zbliĝonych regulacji wystÚpujÈcych pomiÚdzy
krajami czïonkowskimi Unii Europejskiej,
zdecydowana wiÚkszoĂÊ sprzedaĝy (76,9%)
koncentruje siÚ wb krajach UE-15. Marginalny udziaï, zgodnie m.in. zb modelem
sekwencyjnego procesu internacjonalizacji, majÈ rynki odlegïe pod wzglÚdem geograficznym, abtakĝe kulturowym, wbktórych
zaangaĝowane sÈ pojedyncze, wbwiÚkszoĂci
duĝe przedsiÚbiorstwa.
Badania empiryczne koncentrujÈ siÚ na
problematyce konkurencyjnoĂci polskich
przedsiÚbiorstw na rynkach zagranicznych
zb perspektywy prowadzonej dziaïalnoĂci
eksportowej. Mimo to, zawarte wb kwestionariuszu pytanie dotyczÈce sposobu
sprzedaĝy produktów bÈdě usïug umoĝliwia dokonanie analizy form internacjonalizacji. Niemal wszystkie przedsiÚbiorstwa
zb próby badawczej (97%), niezaleĝnie od
poziomu zatrudnienia, wykorzystujÈ eksport bezpoĂredni wbdziaïalnoĂci prowadzonej na rynkach zagranicznych. Uzyskane
wyniki wskazujÈ równieĝ, ĝe respondenci
wbmniejszym stopniu prowadzili ekspansje
poprzez poĂredników zbkraju macierzystego
(11,1%), wb tym forma ta wykorzystywana
byïa gïównie przez duĝe przedsiÚbiorstwa
(13,7% zb nich). ZbliĝonÈ czÚstotliwoĂciÈ
wykorzystywania przez badane podmioty
(9,9%) oraz podobnym, zbperspektywy klas
wielkoĂci, rozkïadem charakteryzowaï siÚ
eksport bezpoĂrednio zb kraju trzeciego,
Wydziaï ZarzÈdzania UW

wb którym odbywa siÚ proces produkcyjny.
Naleĝy przyjÈÊ, ĝe ta forma internacjonalizacji zwiÈzana jest zb kapitaïowym zaangaĝowaniem na rynkach zagranicznych ib jej
relatywnie niewielki udziaï wb ekspansji
miÚdzynarodowej moĝe ĂwiadczyÊ obstosowaniu maïo zaawansowanych metod umiÚdzynarodowienia.
PostÚp technologiczny towarzyszÈcy
procesowi globalizacji oraz liberalizacja
handlu przyczyniajÈ siÚ do zmniejszania
barier zwiÈzanych zbekspansjÈ miÚdzynarodowÈ. Wpïywa to m.in. na tempo internacjonalizacji, którego Ăredni poziom wynosi
7,5b roku dla 674 przedsiÚbiorstw. Wyniki
prowadzonych badañ wskazujÈ, ĝe znaczna
czÚĂÊ respondentów (46,1%), okreĂlanych
terminem „wczeĂnie umiÚdzynarodowionych”, rozpoczyna dziaïalnoĂÊ na rynkach
zagranicznych wb ciÈgu trzech pierwszych
lat funkcjonowania. PrzyĂpieszona internacjonalizacja wbwiÚkszym stopniu widoczna
jest wbmaïych (50,4% zbnich) oraz Ărednich
(44,6% zb nich) podmiotach, niĝ wb duĝych
przedsiÚbiorstwach (40,5% zbnich).
W ramach literatury przedmiotu wbcoraz
wiÚkszym stopniu rozwijana jest koncepcja
„urodzonych globalistów” (ang. born global), odnoszÈca siÚ do mïodych przedsiÚbiorstw prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ wbwymiarze globalnym. Mimo mnogoĂci dostÚpnych
definicji oraz sposobów pomiaru tego zjawiska, na potrzeby niniejszego artykuïu
przyjÚto, ĝe terminem tym bÚdziemy okreĂlaÊ podmioty, które jednoczeĂnie stosujÈ
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Tabela 2. Charakterystyka próby badawczej ze wzglÚdu na tempo internacjonalizacji oraz udziaï sprzedaĝy zagranicznej wbogóle obrotów wyróĝnionych grup przedsiÚbiorstw

WczeĂnie
Próba ogóïem
umiÚdzynarodowieni
WielkoĂÊ
sprzedaĝ
sprzedaĝ
sprzedaĝ
przedsiÚbiorstwa
liczebnoĂÊ eksportowa liczebnoĂÊ eksportowa liczebnoĂÊ eksportowa
(w %)
(w %)
(w %)
Urodzeni globaliĂci

Ogóïem

193

52,4

311

37,0

776

34,7

Maïe

86

51,2

138

36,3

294

32,6

¥rednie

69

53,2

120

35,3

315

33,3

Duĝe

38

53,6

53

42,9

167

40,9

½ródïo: badania ankietowe wbramach projektu „Wprowadzenie euro abkonkurencyjnoĂÊ polskich przedsiÚbiorstw na zagranicznych rynkach” (decyzja NCN nr 2011/03/D/HS4/01954).

przyĂpieszonÈ internacjonalizacjÚ oraz
osiÈgajÈ przychody ze sprzedaĝy zagranicznej na poziomie 25% obrotów ogóïem.
Uzyskane wyniki wskazujÈ, ĝe 28,6% zb674
respondentów, którzy podali datÚ rozpoczÚcia dziaïalnoĂci oraz ekspansji eksportowej, speïnia ïÈcznie dwa przedstawione
powyĝej kryteria. PrzedsiÚbiorstwa te charakteryzujÈ siÚ znacznie wyĝszym stopniem
umiÚdzynarodowienia, który ksztaïtuje siÚ,
na podstawie indeksu transnacjonalizacji
sprzedaĝy, na Ărednim poziomie 52,4%.
Zgodnie zb wczeĂniejszymi obserwacjami
oraz przytoczonymi badaniami empirycznymi równieĝ wb grupie podmiotów typu
„born global” wystÚpuje dodatnia korelacja
miÚdzy klasÈ wielkoĂci abudziaïem przychodów ze sprzedaĝy zagranicznej wbcaïkowitej
wartoĂci obrotów.

5. Podsumowanie
Problematyka umiÚdzynarodowienia
dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstwa staje siÚ jednym zb gïównych obszarów zainteresowania ekonomii oraz nauki ob zarzÈdzaniu.
RosnÈca liczba artykuïów oraz monografii
na ten temat wskazuje, ĝe omawiane zjawisko wbcoraz wiÚkszym stopniu ksztaïtuje procesy gospodarcze oraz wpïywa na wzajemne
relacje miÚdzy podmiotami. Gïównych
przyczyn naleĝy poszukiwaÊ wb liberalizacji
handlu, która istotnie zmniejszyïa bariery
ib obciÈĝenia, ab takĝe wb postÚpie technologicznym, który nie tylko zmniejszyï koszty
wzajemnej wymiany, lecz takĝe stymulowaï
proces fragmentaryzacji produkcji. W przypadku polskich przedsiÚbiorstw kluczowym
aspektem byïa akcesja do Unii Europejskiej,
dajÈca dostÚp do rynku wewnÚtrznego.
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Ewolucja teorii zb zakresu handlu miÚdzynarodowego oraz produkcji miÚdzynarodowej wskazuje na zwiÚkszenie roli
pojedynczych podmiotów wb analizie oraz
wieloaspektowy charakter omawianych
procesów. Pozwala to na okreĂlenie potencjalnych korzyĂci ib kosztów zwiÈzanych
zb ekspansjÈ miÚdzynarodowÈ, zb perspektywy zarówno caïej gospodarki, jak ibprzedsiÚbiorstwa. Kluczowym aspektem prowadzonych badañ byïo wyodrÚbnienie grupy
czynników determinujÈcych wejĂcie na rynki
zagraniczne. Przesïanki ibmotywy umiÚdzynarodowienia, wpïywajÈce na pozycjÚ konkurencyjnÈ przedsiÚbiorstwa, podlegajÈ staïej zmianie ibuzaleĝnione sÈ m.in. od branĝy
oraz charakteru prowadzonej dziaïalnoĂci.
Przeprowadzony na potrzeby niniejszego artykuïu przeglÈd wybranych badañ
empirycznych dotyczÈcych internacjonalizacji polskich przedsiÚbiorstw umoĝliwia
wyodrÚbnienie najwaĝniejszych aspektów
omawianego procesu. Po pierwsze, stopieñ
umiÚdzynarodowienia ksztaïtuje siÚ na relatywnie niskim poziomie, ale widoczna jest
tendencja wzrostu udziaïu przychodów ze
sprzedaĝy zagranicznej wb obrotach ogóïem. Po drugie, polskie przedsiÚbiorstwa,
wchodzÈc na rynki zagraniczne, wybierajÈ
gïównie maïo zaawanasowane formy internacjonalizacji, które nie wymagajÈ wysokich
nakïadów kapitaïowych. Po trzecie, gïównym
kierunkiem ekspansji miÚdzynarodowej sÈ
kraje bliskie pod wzglÚdem geograficznym
oraz kulturowym, wb szczególnoĂci pañstwa
czïonkowskie Unii Europejskiej. Po czwarte,
widoczny jest wzrost tempa umiÚdzynarodowienia polskich przedsiÚbiorstw, które
znacznie wczeĂniej decydujÈ siÚ na wejĂcie
na rynki zagraniczne. Po piÈte, wbliteraturze
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przedmiotu zwraca siÚ uwagÚ na zjawisko
wczesnego umiÚdzynarodowienia, dostrzegajÈc wzrost liczby podmiotów okreĂlanych
mianem „urodzonych globalistów”.
Zrealizowane wb ramach projektu pt.
Wprowadzenie euro ab konkurencyjnoĂÊ
polskich przedsiÚbiorstw na rynkach zagranicznych badania empiryczne potwierdzajÈ
wiÚkszoĂÊ wniosków, wynikajÈcych zb krytycznego przeglÈdu literatury przedmiotu.
Uzyskane wyniki wskazujÈ, ĝe podmioty
gospodarcze wb coraz wiÚkszym stopniu
angaĝujÈ siÚ wbdziaïalnoĂÊ zagranicznÈ, ale
nadal wykorzystujÈ maïo zaawanasowane
formy internacjonalizacji ibkoncentrujÈ siÚ
na rynku wewnÚtrznym.
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