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Teoretyczne i empiryczne aspekty 
internacjonalizacji polskich przedsi biorstw1
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Proces internacjonalizacji sta  si  jednym z g ównych obszarów zainteresowania ekonomii 
oraz nauki o zarz dzaniu. Zachodz ce w wymiarze globalnym zmiany, obejmuj ce liberali-
zacj  handlu oraz post p technologiczny, istotnie wp ywaj  na warunki prowadzenia dzia al-
no ci gospodarczej. Ekspansja na rynki zagraniczne staje si  jednym z kluczowych wymiarów 
rozwoju przedsi biorstwa funkcjonuj cego w konkurencyjnej gospodarce rynkowej.
Celem autora artyku u jest przybli enie Czytelnikowi problematyki umi dzynarodowienia 
dzia alno ci przez polskie podmioty gospodarcze. Autor, stosuj c holistyczne podej cie do 
omawianego zjawiska, prezentuje ramy teoretyczne, oparte na dotychczasowym dorobku 
ekonomii oraz nauk o zarz dzaniu, a tak e dokonuje przegl du literatury pod k tem bada  
empirycznych. Analiza zosta a wzbogacano o wyniki prowadzonego, na Wydziale Zarz dzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, projektu pt. „Wprowadzenie euro a konkurencyjno  polskich 
przedsi biorstw 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 a business. Expansion 
into foreign markets is becoming one of the key dimensions of development of enterprises that 
are operating in a competitive market economy. 
The aim of this article is to explain the phenomenon of internationalization of enterprises, in the 
case of Poland. The author develops a holistic approach to the discussed problem by presenting 
a theoretical framework – based on economic and management theories – and he makes a lite-
rature review in the empirical research context. Moreover, the analysis includes the results of 
“The introduction of euro currency vs. competitiveness of Polish enterprises on foreign markets” 
project, conducted by the author at the Faculty of Management at the University of Warsaw.
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1. Wprowadzenie

Podmioty gospodarcze stanowi  filar 
wspó czesnej gospodarki rynkowej. Ogra-
niczona ilo  zasobów oznacza konieczno  
rywalizacji pomi dzy przedsi biorstwami 
d cymi do realizacji okre lonych celów, 
w tym maksymalizacji zysku, ale tak e 
wymusza kooperacje mi dzy nimi. Kwestie 
odnosz ce si  do konkurencyjno ci przed-
si biorstw oraz fragmentaryzacji produkcji 
sta y si  jednymi z g ównych obszarów zain-
teresowania zarówno ekonomii, jak i nauk 
o zarz dzaniu. Prezentowane w ramach 
tych dyscyplin teorie oraz badania empi-
ryczne koncentruj  si  na funkcjonowaniu 
pojedynczych podmiotów oraz na relacjach 
wyst puj cych pomi dzy nimi i szeroko 
postrzeganym otoczeniem.

Obserwowane od momentu wej cia 
do Unii Europejskiej przemiany zacho-
dz ce w polskiej gospodarce oraz procesy 
w wymiarze globalnym, zwi zane m.in. 
z post pem technologicznym, determinuj  
decyzje przedsi biorstw dotycz ce charak-
teru i kszta tu prowadzonej przez nie dzia-
alno ci. Z jednej strony liberalizacja han-

dlu sta a si  szans  rozwoju ze wzgl du na 
dost p do wi kszego i bardziej ch onnego 
rynku zbytu. Z drugiej natomiast – przy-
czynia si  do zwi kszenia konkurencji na 
rynku lokalnym, na którym w wi kszej licz-
bie pojawiaj  si  podmioty z innych pa stw, 
w tym szczególnie korporacje transnaro-
dowe. W tym kontek cie ekspansja mi -
dzynarodowa stanowi naturalny element 
strategii rozwoju przedsi biorstwa.

Proces internacjonalizacji polskiej 
gospodarki, w tym podmiotów gospodar-
czych, charakteryzuje si  wysok  dynamik  
zmian. Rosn ce zainteresowanie literatury 
przedmiotu, wyra one w licznych badaniach 
empirycznych, pozwala uchwyci  zmiany 
zachodz ce m.in. w stopniu, tempie, kie-
runkach oraz formie umi dzynarodowienia 
przedsi biorstw. Szczególnie istotna, z per-
spektywy poruszanej problematyki, jest jej 
wieloaspektowo , która powinna wykorzy-
stywa  dotychczasowy dorobek ekonomii 
oraz nauk o zarz dzaniu.

Celem autora jest omówienie teoretycz-
nych aspektów procesu internacjonalizacji 
przedsi biorstw oraz przybli enie dotych-
czasowego dorobku literatury przedmiotu 
w tym zakresie. W pierwszej cz ci niniej-
szego tekstu skoncentrowano si  na ewolu-
cji teorii, w znacznym stopniu rozwijanych 

niezale nie, z zakresu handlu mi dzyna-
rodowego oraz produkcji mi dzynarodo-
wej. Zwrócono równie  uwag  na g ówne 
modele umi dzynarodowienia. Nast pnie 
zaprezentowane zosta y wybrane badania 
empiryczne polskich przedsi biorstw, reali-
zowane w latach 2005–2013. Ostatnim ele-
mentem niniejszego artyku u jest przedsta-
wienie wyników analizy przeprowadzonej 
w ramach projektu pt. Wprowadzenie euro 
a konkurencyjno  polskich przedsi biorstw 
na rynkach zagranicznych.

2. Ramy teoretyczne procesu 
internacjonalizacji

Rozwa ania dotycz ce umi dzynarodo-
wienia przedsi biorstw wymagaj  nakre-
lenia ram teoretycznych omawianych 

procesów. Pozostaje to istotne z perspek-
tywy analizy stopnia internacjonalizacji czy 
szerzej – z poziomu konkurencyjno ci na 
rynkach zagranicznych, ale tak e umo liwia 
krytyczny przegl d dotychczasowych kon-
cepcji, których ewolucja obrazuje zmiany 
zachodz ce we wspó czesnej gospodarce. 
W tym kontek cie szczególne znacznie 
mia y post p technologiczny oraz wzrost 
powi za  pomi dzy pa stwami, które 
poprzez obni enie kosztów transakcyj-
nych przyczyni y si  do wzrostu wolumenu 
 handlu. 

Pocz tkowo analiza wymiany mi dzy-
narodowej rozpatrywana by a wy cznie 
na poziomie wzajemnych relacji pomi dzy 
pa stwami. Prowadzona w ten sposób ana-
liza dostarcza a informacji o korzy ciach 
oraz kosztach otwarto ci gospodarczej, 
a tak e ich wp ywu na poziom dobrobytu. 
Szczególnie w naukach ekonomicznych, 
rola przedsi biorstwa w omawianych pro-
cesach przez d ugi czas by a marginalizo-
wana i nie stanowi a przedmiotu g bszej 
refleksji. 

Pierwsz , tradycyjn  teori  wymiany 
mi dzynarodowej sta  si  rozwijany pomi -
dzy XVI a XVIII wiekiem merkantylizm 
zak adaj cy, e bogactwo pa stwa zwi zane 
jest z ilo ci  posiadanego przez nie kruszcu 
(Nowak i Niewiadomska, 2014, s. 7). Kon-
sekwencj  dla polityki gospodarczej kraju 
by a koncentracja na zwi kszaniu poziomu 
eksportu, którego wzrost zapewnia pomna-
anie zasobów z ota oraz srebra. Punktem 

wyj cia w krytyce merkantylizmu by  brak 
mo liwo ci utrzymania dodatniego bilansu 
handlowego w d ugiej perspektywie. Zda-
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niem szkockiego ekonomisty Davida 
Hume’a, nap yw du ej ilo ci kruszcu przy-
czynia si  do wzrostu cen, prowadz c w ten 
sposób do obni enia konkurencyjno ci ofe-
rowanych dóbr (Budnikowski, 2006, s. 40).

Krytyka merkantylizmu zosta a zawarta 
równie  w klasycznej teorii handlu mi -
dzynarodowego. Adam Smith zwróci  
uwag , e handel odbywaj cy si  pomi -
dzy pa stwami przynosi korzy ci obu stro-
nom wzajemnej wymiany (Smith, 2007, 
s. 8–35). Koncepcja ta zosta a rozwini ta 
przez Davida Ricardo, który, wykorzystuj c 
poj cie kosztu alternatywnego, sformu o-
wa  teori  przewagi komparatywnej (Krug-
man i Obstfeld, 2007, s. 43). Podej cie to, 
w odró nieniu od koncepcji kosztu abso-
lutnego, koncentrowa o si  na porównaniu 
wzgl dnych nak adów zwi zanych z wytwo-
rzeniem poszczególnych dóbr. Pozwoli o to 
wyja ni  oraz uzasadni  handel odbywaj cy 
si  pomi dzy pa stwami, z których jedno 
posiada przewag  absolutn  w produkcji 
wszystkich dóbr handlowych.

Istotny wk ad w rozwój teorii han-
dlu mi dzynarodowego wniós  John Stu-
art Mill, który postulowa  konieczno  
uwzgl dnienia popytu oraz poda y krajów 
bior cych udzia  w wymianie. Sta o si  to 
podstaw  pó niejszych rozwa a  Alfreda 
Marshalla, który prowadz c badania na 
szerokiej grupie towarów, wprowadzi  poj -
cie faktycznego stosunku wymiany (ang. 
terms of trade).

Omawiane teorie nie koncentrowa y 
si  na wyja nieniu wyst puj cej specjaliza-
cji pa stw w konkretnych sektorach oraz 
ga ziach gospodarki. Zagadnienie to sta o 
si  podstaw  teorii obfito ci zasobów sfor-
mu owanej, w du ym stopniu niezale nie 
od siebie, przez Eli Heckschera oraz Berlia 
Ohlina. Zgodnie z ni  pa stwo powinno 
produkowa  oraz eksportowa  dobro 
wymagaj ce wykorzystania w wi kszym 
stopniu zasobów, w które jest relatywnie 
lepiej wyposa one (Zieli ska-G bocka 
i Rynarzewski, 2008, s. 98). Weryfikacji 
przedstawionej hipotezy podj  si  Wassily 
Leontief, który na podstawie bada  empi-
rycznych wskaza , e Stany Zjednoczone 
mimo obfitego wyposa enia w kapita , 
specjalizuj  si  w eksporcie dóbr wymaga-
j cych relatywnie du ych nak adów pracy 
(Nowak i Niewiadomska, 2014, s. 17). 
Wyja nieniem wyst puj cego paradoksu 
jest zró nicowanie w wydajno ci pracy 
wyst puj ce pomi dzy krajami, na co wska-

za y pó niejsze badania (Bo yk i Misala, 
1998, s. 93).

Dynamiczny rozwój nauki oraz towa-
rzysz cy mu post p technologii sta y si  
podstaw  do formu owania neotechnolo-
gicznych teorii wymiany mi dzynarodowej. 
Michael Posner, formu uj c koncepcje luki 
technologicznej, zwróci  uwag  na wyst -
puj ce pomi dzy pa stwami zró nicowa-
nie w stopniu zaawansowana technologicz-
nego. Uchylenie za o enia o jednakowej 
funkcji produkcji dla wszystkich krajów 
sta o si  równie  podstaw  sformu owa-
nej przez Raymona Vernona teorii cyklu 
ycia produktu. Autor, wychodz c poza 

dotychczasowe ramy teorii handlu mi dzy-
narodowego, zwróci  uwag  na ró ne formy 
dzia alno ci mi dzynarodowej, w tym inwe-
stycje zagraniczne. Pozwoli o to na wyod-
r bnienie trzech faz obecno ci produktu na 
rynku (Vernon, 1966, s. 195).

Obserwowany w II po . XX wieku sta y 
wzrost wolumenu handlu w znacznym stop-
niu koncentrowa  si  na wymianie odbywa-
j cej si  pomi dzy krajami rozwini tymi, 
które pozostawa y zbli one pod wzgl dem 
technologii, poziomu innowacyjno ci oraz 
wyposa enia w czynniki produkcji. Sta o 
si  to podstaw  opracowanej przez Paula 
Krugmana nowej teorii handlu, który 
uchylaj c za o enia dotycz ce doskona ej 
konkurencji, zwróci  uwag  na wyst po-
wanie wewn trznych korzy ci skali zwi -
zanych z dost pno ci  danego towaru na 
wi kszej liczbie rynków (Krugman, 1981, 
s. 959–973). W opracowanym przez autora 
modelu uwzgl dnione zosta o równie  
zami owanie konsumentów do ró norod-
no ci (Krugman, 1979, s. 471–472). 

Nowa teoria handlu sta a si  podstawo-
wym narz dziem wyja niaj cym rosn ce 
znaczenie regionalnych ugrupowa  inte-
gracyjnych o charakterze gospodarczym. 
Niemniej jednak zawarte w niej za o enie 
o firmie reprezentatywnej wskazywa o, e 
wszystkie przedsi biorstwa charakteryzuj  
si  jednakow  zdolno ci  do umi dzyna-
rodowiania swojej dzia alno ci, co pozosta-
wa o sprzeczne z przeprowadzonymi bada-
niami empirycznymi (Cie lik, Micha ek 
i Micha ek, 2012, s. 68). Z tej perspektywy 
istotny wk ad do rozwoju teorii handlu mi -
dzynarodowego wniós  Marc Melitz, który, 
wykorzystuj c model opracowany przez 
Paula Krugmana, uwzgl dni  zró nicowa-
nie firm ze wzgl du na ich produktywno  
(Melitz, 2003, 1695–1696). Dodatkowo 
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autor dokona  rozró nienia na koszty sta e 
oraz zmienne, zwi zane z procesem wej cia 
na nowe rynki (Melitz, 2003, s. 1698).

Teorie handlu mi dzynarodowego, 
powstaj ce na gruncie nauk ekonomicz-
nych, stanowi  podstaw  do analizy 
wymiany towarowej odbywaj cej si  pomi -
dzy pa stwami. Pozwalaj  one zrozumie  
przyczyny eksportu oraz ich wp yw na 
zmiany dobrobytu, ale w znacznym stop-
niu marginalizuj  rol  przedsi biorstwa 
w tym procesie. Z tego powodu sta y si  
narz dziem niewystarczaj cym w bada-
niu procesu internacjonalizacji, który ze 
wzgl du na rosn cy poziom fragmentary-
zacji produkcji, w coraz wi kszym stopniu 
koncentrowa  si  na kapita owych formach 
zaanga owania na rynkach zagranicznych. 
Przyczyni o si  to do wyodr bnienia grupy 
koncepcji, okre lanych w literaturze przed-
miotu mianem teorii produkcji mi dzyna-
rodowej, które wykorzystywa y wcze niejszy 
dorobek nauk o zarz dzaniu.

Zwi kszenie aktywno ci przedsi biorstw 
na rynkach zagranicznych sk ania o do pro-
wadzenia bada  nad czynnikami maj cymi 
kluczowe znaczenie w procesie podejmo-
wania decyzji o internacjonalizacji. Stephen 
Hymer, formu uj c teori  przewagi mono-
polistycznej, zwróci  uwag  na wyst powa-
nie kosztów wej cia na dany rynek zwi -
zanych z jego nieznajomo ci , ró nicami 
j zykowi oraz kulturowymi. Przedstawione 
bariery wraz z kosztami transakcyjnymi 
oraz ryzykiem kursowym, które w znacznej 
mierze maj  charakter trwa y, nale y trak-
towa  jako przewag  konkurencyjn  firm 
lokalnych (Hymer, 1976, s. 28–31). 

W kontek cie kosztów zwi zanych z eks-
pansj  na rynki zagraniczne, kluczowe, 
zdaniem Stephena Hymera, jest posia-
danie przez firm  specyficznej przewagi 
(ang. firm-specific advantage) wynikaj cej 
z wewn trznych czynników i procesów. 
Zdaniem autora, wywo uj ce j  czynniki 
mog  mie  ró ny charakter, ale zawsze 
zwi zane s  z niedoskonale funkcjonuj -
cym rynkiem (Hymer, 1976). Klasyfikacji 
róde  przewagi monopolistycznej doko-

na  Charles Kindleberger, wskazuj c na 
brak doskona ej konkurencji zarówno na 
rynku czynników produkcji, a tak e dóbr 
finalnych, wyst powanie korzy ci skali oraz 
restrykcyjn  polityk  pa stwa. 

Charakter przewagi monopolistycz-
nej sta  si  przedmiotem licznych bada  
oraz rozwa a  teoretycznych. Literatura 

przedmiotu koncentrowa a si  g ównie na 
zasobach niematerialnych, które oprócz 
posiadanych wewn trz przedsi biorstwa 
umiej tno ci, do wiadczenia oraz wiedzy 
obejmowa y równie  dzia ania marketin-
gowe ukierunkowane na kreowanie marki 
(Caves, 1996, s. 3). 

Brak doskona ej konkurencji sta  si  
równie  podstawowym za o eniem rozwi-
janej równolegle teorii reakcji oligopoli-
stycznej, dokonuj cej analizy na poziomie 
sektorów gospodarki. Frederick T. Knic-
kerbocker, prowadz c badania empiryczne 
na grupie przedsi biorstw ameryka skich 
podejmuj cych bezpo rednie inwesty-
cje zagraniczne, zaobserwowa  zale no  
wyst puj c  pomi dzy liczb  podmiotów 
funkcjonuj cych w bran y a podejmowa-
niem kapita owych form internacjonalizacji. 
Podmioty, podejmuj c decyzje o umi dzy-
narodowieniu, kieruj  si  wcze niejszymi 
dzia aniami przedsi biorstw konkuruj cych 
w ramach oligopolu i pod aj  za liderem 
danej bran y. 

Teoria reakcji oligopolistycznej pozwala 
zrozumie  motywacje przedsi biorstw 
w bran ach o ograniczonej liczbie podmio-
tów o podobnej wielko ci i sile oddzia y-
wania na rynek. Poza obszarem jej zain-
teresowania pozostaj  przyczyny ekspansji 
na rynki zagraniczne podmiotów b d cych 
liderami.

Wyja nienia wyboru bezpo rednich 
inwestycji zagranicznych jako formy eks-
pansji na rynki zagraniczne dostarcza teo-
ria internalizacji. Wychodzi ona z zapo-
cz tkowanej przez Ronalda Coase’a oraz 
rozwini tej przez Olivera Williamsona 
koncepcji kosztów transakcyjnych, które 
wynikaj  z niedoskona ego funkcjonowa-
nia rynku. Przedsi biorstwo, podejmuj c 
kapita owe formy umi dzynarodowienia, 
dokonuje hierarchizacji firmy polegaj cej 
na koordynacji a cucha warto ci. Pozwala 
to na substytucje rynku zewn trznego przez 
transakcje wewn trzne, które eliminuj c 
dost p po redników w procesie alokacji 
zasobów, ograniczaj  dost p do informa-
cji (W sowska, 2011, s. 29). Celem takiego 
dzia ania jest zaj cie korzystnej pozycji na 
rynku poprzez wykorzystanie posiadanej 
przewagi monopolistycznej.

Z perspektywy procesu umi dzynarodo-
wienia istotnym aspektem w procesie decy-
zyjnym przedsi biorstwa jest wybór rynku 
ekspansji zagranicznej. Problematyka loka-
lizacji poszczególnych form internacjonali-
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zacji sta a si  przedmiotem licznych analiz 
skupiaj cych si  na wyodr bnieniu kluczo-
wych czynników sukcesu. Dokonuj c kry-
tycznego przegl du literatury przedmiotu, 
John H. Dunning wyodr bni  trzy grupy 
przes anek obejmuj cych determinanty 
ekonomiczne, biznesowe oraz struktur  
polityczn  (Dunning, 2003, s. 282–283). 
Niezale nie od siebie tworzone by y rów-
nie  inne klasyfikacje, w ramach których 
koncentrowano si  m.in. na czynnikach 
o charakterze rynkowym, a tak e handlo-
wym (Rymarczyk, 2004, s. 41). Warto jed-
nak zauwa y , e teoria lokalizacji wska-
zuje na potencjalne korzy ci b d  koszty 
zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci na 
danym rynku.

Przedstawione teorie produkcji mi -
dzynarodowej mia y charakter jednoczyn-
nikowy i koncentrowa y si  na poszcze-
gólnych elementach ekspansji na rynki 
zagraniczne. Natomiast proces internacjo-
nalizacji ma charakter z o ony i wymaga 
uwzgl dnienia zró nicowanych motywacji 
oraz dzia a  przedsi biorstw (Oczkowska, 
2013, s. 71). Najwi ksze uznanie zyska a 
eklektyczna teoria produkcji mi dzyna-
rodowej, uwzgl dniaj ca trzy p aszczyzny 
umi dzynarodowienia, tj. czynniki (zasoby 
i umiej tno ci) umo liwiaj ce wiadcz ce 
o konkurencyjno ci mi dzynarodowej, 
form  oraz kierunek internacjonalizacji. 
Zaproponowany przez Johna H. Dunninga 
model OLI (ang. ownership – location – 
internalisation) stanowi  syntez  koncep-
cji przewagi monopolistycznej (nazwanej 
przez autora przewag  w asno ci), inter-
nalizacji oraz lokalizacji (Dunning, 2000, 
s. 163–164). Wieloaspektowy charakter 
w po czeniu z atwo ci  zastosowania 
oraz mo liwo ci  dostosowania do specy-
fiki danego rynku sprawi y (Gorynia, 2007, 
s. 103), e sta  si  jednym z najcz ciej 
wykorzystywanych sposobów analizy pro-
cesów umi dzynarodowienia.

Rozwijane na gruncie ekonomii oraz 
nauk o zarz dzaniu teorie handlu i pro-
dukcji mi dzynarodowej pozwala y okre-
li  przyczyny i motywacje umi dzynaro-

dowienia, a tak e potencjalne korzy ci 
i koszty z nim zwi zane. Koncentracja na 
czynnikach stymuluj cych ekspansje na 
rynki zagraniczne ogranicza a mo liwo  
dynamicznej analizy procesów interna-
cjonalizacji, które s  rozci gni te w cza-
sie. Problematyka ta podejmowana by a 
w ramach licznych bada  empirycznych, 

na podstawie których stworzone zosta y 
konkretne modele umi dzynarodowienia 
przedsi biorstw.

Pierwsza, a tak e najbardziej rozpo-
wszechniona w literaturze przedmiotu 
grupa modeli konwencjonalnych, zwanych 
równie  sekwencyjnymi, odwo uje si  do 
teorii wzrostu firmy oraz teorii behawioral-
nej, postrzegaj c ekspansje na rynki zagra-
niczne jako proces o charakterze inkremen-
talnym (W sowska, 2011, s. 33). Punktem 
wyj cia by y badania empiryczne prowa-
dzone przez pracowników Uniwersytetu 
w Uppsali, którzy dokonali wnikliwej ana-
lizy, pod k tem umi dzynarodowienia, roz-
woju czterech szwedzkich przedsi biorstw 
(Sandvik, Atlas Copso, Facit, Volvo) dzia a-
j cych na rynkach zagranicznych. Uzyskane 
wyniki wskaza y, e ka da z firm stopniowo 
zwi ksza a zaanga owanie w dzia alno  
mi dzynarodow  poprzez dostosowanie 
do warunków zastanych w innych krajach 
(Johanson i Wiedersheim-Paul, 1975, 
s. 305).

Na podstawie prowadzonych bada  Jan 
Johanson i Finn Widersheim-Paul opra-
cowali model uppsalski, w ramach któ-
rego sformu owali podstawowe konkluzje 
dotycz ce procesu internacjonalizacji. Po 
pierwsze, rozpocz cie ekspansji na rynki 
zagraniczne poprzedzone jest wcze niej-
szym sukcesem na rynku krajowym oraz 
odpowiednim poziomem rozwoju. Po dru-
gie, pocz tkowo przedsi biorstwa wchodz  
na rynki bliskie geograficznie i relatywnie 
dobrze znane, co u atwia dost p do infor-
macji oraz ogranicza koszty. Po trzecie, roz-
poczynaj c dzia alno  mi dzynarodow , 
podmioty gospodarcze wybieraj  mniej 
zaawansowane formy umi dzynarodowie-
nia, które pozwalaj  ograniczy  ryzyko 
oraz wymagaj  mniejszego nak adu kapi-
ta u (Johanson i Wiedersheim-Paul, 1975, 
s. 306).

Sekwencyjny charakter procesu interna-
cjonalizacji sk oni  do wyró nienia poszcze-
gólnych faz, które charakteryzowa y si  
odmiennym poziomem zaanga owania 
zasobów oraz posiadanych informacji. Jan 
Johanson i Finn Widersheim-Paul zapro-
ponowali klasyfikacj  wyró niaj c  cztery 
etapy umi dzynarodowienia:
• nieregularna dzia alno  eksportowa – 

polega na zaspokojeniu popytu pocho-
dz cego z innego kraju, ale bez anga o-
wania na nich posiadanych przez firm  
zasobów,
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• eksport po redni z wykorzystaniem nie-
zale nych agentów – oznacza wprowa-
dzenie produktu na rynek zagraniczny 
oraz zaanga owanie cz ci z posia-
danych zasobów, przyczyniaj c si  do 
zwi kszenia przep ywu informacji,

• utworzenie filii handlowej – zwi zane 
jest z kapita ow  form  zaanga owania 
w innym pa stwie pozwalaj c  na wi k-
sz  kontrol  nad produktem oraz prze-
p ywem informacji mi dzy firm  a jej 
otoczeniem,

• utworzenie filii produkcyjnej – wymaga 
zaanga owania jeszcze wi kszej cz ci 
zasobów w dzia alno  na rynku zagra-
nicznym, ale umo liwia równie  ograni-
czenie ryzyka (Johanson i Wiedersheim-
Paul, 1975, s. 306–307).
Model uppsalski zyska  uznanie litera-

tury przedmiotu, staj c si  jednym z g ów-
nych narz dzi wykorzystywanych przy ana-
lizie procesu internacjonalizacji. Pó niejsze 
badania empiryczne, które zosta y oparte 
na jego g ównych za o eniach, pozwoli y 
na przedstawienie odmiennych klasyfikacji 
etapów umi dzynarodowienia. Na uwag  
zas uguje spojrzenie zaprezentowane przez 
Tamera Cavusgila, który koncentruj c si  
na przedsi biorstwach przetwórstwa prze-
mys owego, wyró ni  trzy stopnie zaanga-
owania eksportowego (eksperymentalne, 

aktywne oraz pe ne) (Cavusgil, 1984, 
s. 197).

 Pocz tkowo model uppsalski pokazy-
wa  w sposób hierarchiczny poszczególne 
etapy internacjonalizacji, które uzale -
nia  od posiadanego przez przedsi bior-
stwo do wiadczenia. Jan Johanson oraz 
Jan-Erick Vahlne uwzgl dnili dynamiczny 
charakter ekspansji na rynki zagraniczne, 
wskazuj c, e osi gni cie konkretnego 
poziomu umi dzynarodowienia rozpo-
czyna kolejn  faz  omawianego procesu. 
W ramach przedstawionej koncepcji wyró -
nione zosta y dwa oddzia uj ce na siebie 
aspekty internacjonalizacji: statyczny (ang. 
state) oraz dynamiczny (ang. change). 
Pierwszy z nich koncentruje si  na posia-
danej wiedzy o danym rynku oraz stopniu 
zaanga owania zasobów. Drugi, aspekt 
dynamiczny, sk ada si  z bie cej, operacyj-
nej dzia alno ci przedsi biorstwa oraz jego 
decyzji dotycz cych poziomu zaanga owa-
nia (Johanson i Vahlne, 1977, s. 26–29).

Oparta na badaniach empirycznych kry-
tyka sekwencyjnego procesu internacjo-
nalizacji zwraca a uwag  na inne czynniki 

determinuj ce podejmowanie ekspansji na 
rynki zagraniczne. Punktem wyj cia sta y si  
argumenty przedstawione przez twórców 
modelu uppsalskiego – Jana Johansona 
oraz Finna Widersheima-Paula – dotycz ce 
przedsi biorstw funkcjonuj cych na rela-
tywnie ma ym rynku oraz posiadaj cych 
du e do wiadczenie zdobyte na podobnych 
rynkach, których umi dzynarodowienie 
mo e odbiega  od prezentowanej przez 
autorów koncepcji (Johanson i Wiedershe-
im-Paul, 1975, s. 307). Przyczyni o si  to do 
licznych analiz odchodz cych od determi-
nistycznego charakteru internacjonalizacji 
prezentowanego w modelach konwencjo-
nalnych.

W literaturze przedmiotu pojawi y si  
badania empiryczne wskazuj ce, e cz  
jednostek gospodarczych jest zdolna do 
wi kszego zaanga owania, ni  wynika o to 
z etapowego procesu umi dzynarodowie-
nia. Modele niesekwencyjne dostarcza y 
argumentów, e posiadanie odpowiednich 
zasobów – w tym szczególnie niematerial-
nych – pozwala na wcze niejsze zastosowa-
nie bardziej zaawansowanych form interna-
cjonalizacji (ang. leapfrogging). Czynnikami, 
maj cymi istotny wp yw na tempo zacho-
dz cych procesów mog  by  zarówno glo-
balizacja i towarzysz cy jej post p techno-
logiczny, jak równie  zwi kszenie poziomu 
homogeniczno ci preferencji konsumentów 
(Gorynia, 2008, s. 86–90).

Modele niekonwencjonalne staj  si  
u ytecznym narz dziem analizy przedsi -
biorstw okre lanych mianem „urodzonych 
globalistów” (ang. born global). W tym 
przypadku charakterystyczne jest m.in. 
rozpoczynanie dzia alno ci na wielu ryn-
kach jednocze nie, opracowywanie strategii 
dotycz cej produktu oraz klienta w wymia-
rze globalnym, a tak e d enie do osi -
gniecia pozycji lidera w bran y (Oczkow-
ska, 2013, s. 71). Tendencje dotycz  g ównie 
niewielkich przedsi biorstw dzia aj cych na 
innowacyjnych i technologicznie zaawanso-
wanych rynkach.

Etapowe oraz niekonwencjonalne 
modele internacjonalizacji postrzega y 
ekspansj zagraniczn  przez pryzmat 
decyzji podejmowanych przez pojedyncze 
podmioty. Marginalizowana w ten spo-
sób rola wzajemnych powi za  pomi dzy 
przedsi biorstwami, które nabra y znacze-
nie w efekcie zwi kszenia fragmentaryzacji 
produkcji, sta a si  podstaw  stworzenia 
sieciowego modelu umi dzynarodowienia. 
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Zgodnie z nim wchodzenie oraz zwi k-
szanie zaanga owania na rynkach zagra-
nicznych uzale nione jest od otoczenia 
w którym funkcjonuje dana firma. Sie  
relacji biznesowych stanowi specyficznych 
rodzaj zasobu niematerialnego, który dzia a 
w sposób substytucyjny w odniesieniu do 
posiadanej wiedzy oraz do wiadczenia 
przyczyniaj c si  do wy szego poziomu 
umi dzynarodowienia (Johanson i Vahlne, 
1992, s. 9–27).

Zgodnie z modelem sieciowym proces 
internacjonalizacji odbywa si  na dwóch 
p aszczyznach – przedsi biorstwa oraz 
sieci do której nale y. Na tej podstawie Jan 
Johanson i Lars-Gunnar Mattsson wskazali 
na cztery hipotetyczne sytuacje, w których 
mo e znale  si  podmiot podejmuj cy eks-
pansje na rynkach zagranicznych. Pierwsza, 
„wcze nie zaczynaj cy” (ang. the Early Star-
ter) odnosi si  do przedsi biorstwa posia-
daj cego ograniczone do wiadczenie oraz 
funkcjonuj cego w ramach rozproszonej 
sieci o ma o istotnych wi ziach. Zaanga o-
wanie na rynkach zagranicznych umo liwia 
zaj cie pozycji „samotnego umi dzynaro-
dowionego” (ang. the Lonely International). 
„Pó no zaczynaj cy” (ang. the Later Starter) 
okre la podmiot nieposiadaj cy do wiad-
czenia w dzia alno ci mi dzynarodowej, 
ale maj cy dost p do zasobów pozosta ych 
cz onków sieci. Wysoki stopie  umi dzy-
narodowienia przedsi biorstwa, a tak e 
sieci charakteryzuje podmioty gospodarcze 
zajmuj ce pozycje „internacjona a w zinter-
nacjonalizowanym otoczeniu” (Johnason 
i Mattsson, 1998, s. 298). 

Kluczowym aspektem formu owanego 
podej cia sieciowego jest uwzgl dnienie 
pozycji rynkowej przedsi biorstwa. Ana-
liza czynników sprzyjaj cych umi dzyna-
rodowieniu wymaga analizy mikro-pozycji 
oraz makropozycji. Pierwsza z nich odnosi 
si  do wzajemnych relacji z pojedynczymi 
podmiotami funkcjonuj cymi w sieci. 
Makropozycja koncentruje si  na tworze-
niu i rozwijaniu wi zi z sieci  traktowan  
w sposób holistyczny (Gorynia i Jankowska, 
2008, s. 93). Pozwoli o to na wyodr bnienie 
dwóch kluczowych bod ców internacjona-
lizacji z perspektywy wzajemnych relacji 
wewn trz sieci. Po pierwsze, wchodz c do 
sieci, w której funkcjonuje jeden z naszych 
partnerów, mamy mo liwo  eksploracji 
nowych rynków, wykorzystuj c relacje biz-
nesowe. Po drugie, podejmowanie ekspansji 
na rynki zagraniczne przez jeden podmiot 

wymusza podobn  reakcj  ze strony innych 
przedsi biorstw dzia aj cych w sieci wza-
jemnych wi zi i relacji (Johanson i Vahlne, 
2009, s. 1425).

3. Przegl d dotychczasowych 
bada empirycznych 
obejmuj cych umi dzynarodowienie 
polskich przedsi biorstw

Problematyka umi dzynarodowienia 
polskich przedsi biorstw sta a si  obiek-
tem licznych analiz empirycznych prowa-
dzonych przez o rodki naukowe oraz firmy 
konsultingowe. Przeprowadzony przez 
Miros awa Jarosi skiego przegl d literatury 
przedmiotu pod tym k tem zidentyfikowa  
83 badania zrealizowanych na przestrzeni 
1990–2010, które w ca o ci b d  cz ci kon-
centrowa y si  na procesie internacjonaliza-
cji (Jarosi ska, 2013, s. 71). 

W niniejszej cz ci pracy omówiono 
niewielk  cz  bada  empirycznych 
przeprowadzonych w latach 2005–2013, 
które zdaniem autora pozwalaj  spojrze  
wieloaspektowo i holistycznie na mi dzy-
narodowy wymiar dzia alno ci polskich 
przedsi biorstw. Uwzgl dniono badania 
realizowane na tej samej grupie responden-
tów w kolejnych latach oraz prowadzone 
przez ten sam zespó  z wykorzystaniem 
podobnego zestawu pyta . Zastosowanie 
uj cia chronologicznego ograniczonego 
do unikatowych i nowych bada  pozwala 
dokona  wnikliwej analizy zachodz cych 
zmian w okre lonych ramach czasu. 

Pierwsza zidentyfikowana na potrzeby 
niniejszego artyku u analiza procesu umi -
dzynarodowienia polskich przedsi biorstw 
zosta a zrealizowana przez firm  audytor-
sko-doradcz  KPMG w ramach projektu 
pt. Ekspansja mi dzynarodowa polskich 
przedsi biorstw. Przeprowadzone na próbie 
65. najwi kszych firm przemys owych bada-
nie ankietowe koncentrowa o si  g ównie 
na poziomie internacjonalizacji bran y oraz 
kierunkach i formach ekspansji zagranicz-
nej (KPMG, 2005, s. 2). Uzyskane wyniki 
wskazuj , e zdecydowana wi kszo  (95%) 
podmiotów by a zaanga owana w dzia-
alno  mi dzynarodow , w tym eksport 

okaza  si  dominuj c  form  umi dzynaro-
dowienia (54%). G ównym kierunkiem eks-
pansji przedsi biorstw przemys owych by a 
Unii Europejskiej (86%), a tak e pa stwa 
Europy rodkowo-Wschodniej (52%) oraz 
Azji (34%).
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Kontynuacj  bada  empirycznych zre-
alizowanych przez KPMG by o przygoto-
wanie raportu pt. Ekspansja mi dzynaro-
dowa polskich przedsi biorstw produkcyjnych 
opartego na wynikach ankietyzacji losowo 
dobranej próby 112 podmiotów nale cych 
do grupy 1000 najwi kszych firm z dominu-
j cym udzia em kapita u krajowego. Pro-
wadzenie dzia alno ci mi dzynarodowej 
w 2009 roku deklarowa o 100 firm (89%), 
które wykorzystywa y g ównie eksport 
swoich produktów (88%) oraz wspó prac  
z podmiotami zagranicznymi(55%). 

Zgodnie z wynikami wcze niejszych 
bada  g ównym kierunkiem ekspansji by y 
kraje Europy Zachodniej (88%), w tym 
rynek niemiecki maj cy najwi ksze znacz-
nie z perspektywy przedsi biorstw produk-
cyjnych. Odpowiedzi dotycz ce udzia u 
przychodów ze sprzeda y zagranicznej 
w odniesieniu do obrotów ogó em, który 
kszta towa  si  na poziomie 38% dla grupy 
94 respondentów, wskazuj  na redni sto-
pie  internacjonalizacji.

Agencja Rozwoju Pomorza, przy wspar-
ciu finansowym Unii Europejskiej, prze-
prowadzi a obszerne i cykliczne badania 
kondycji przedsi biorstw z województwa 
pomorskiego dzia aj cych w sektorze MSP. 
Pierwsze badania w ramach Pomorskiego 
Obserwatorium Gospodarczego zosta y 
przeprowadzone w 2006 roku na grupie 
2129 przedsi biorstw gospodarczych dobra-
nych w sposób losowy. Uzyskane wyniki 
wskazuj , e w próbie znalaz o si  28,6% 
podmiotów prowadz cych dzia alno  eks-
portow . Znacznie wy sz  sk onno ci  do 
internacjonalizacji charakteryzowa y si  
przedsi biorstwa z dominuj cym udzia em 
kapita u zagranicznego (74,8%) (Agencja 
Rozwoju Pomorza, 2007). 

W 2008 roku, w ramach kontynuacji 
zapocz tkowanego 2 lata wcze niej pro-
jektu, przeprowadzono analiz  761 przed-
si biorstw pochodz cych z bazy przygoto-
wanej na potrzeby pierwotnego badania. 
Relatywnie mniejszy udzia  w próbie mia y 
podmioty dzia aj ce na rynkach zagra-
nicznych (25,5%). Statyczny opis kondycji 
przedsi biorstw zosta  uzupe niony o ana-
liz  dynamiki zmian. Zauwa ono, e mimo 
dobrej koniunktury, wi ksza liczba podmio-
tów zdecydowa a si  zaprzesta  eksportu 
ni  go rozpocz , co zdaniem autorów mo e 
wiadczy  o niekorzystnym wp ywie apre-

cjacji z otego. W tym czasie zdecydowana 
wi kszo  przedsi biorstw zaanga owanych 

na rynkach zagranicznych (62%) zwi kszy a 
eksport (Agencja Rozwoju Pomorza, 2008).

W ramach Pomorskiego Obserwatorium 
Gospodarczego kontynuowano badania 
wyselekcjonowanej grupy przedsi biorstw 
w 2009 roku, który charakteryzowa  si  
pogorszeniem koniunktury wiatowej. 
Wyniki ankietyzacji 982 podmiotów wska-
za y nieznaczny wzrost (o 1,2 pkt. proc.) 
udzia u eksporterów w próbie wzgl dem 
poprzedniego badania. Zgodnie z ocze-
kiwaniami widoczny by  wp yw kryzysu 
gospodarczego na decyzje dotycz ce eks-
pansji na rynki zagraniczne. W odniesieniu 
do poprzedniego badania wzrost eksportu 
widoczny by  dla 24% przedsi biorstw spo-
ród zaanga owanych w dzia alno  mi -

dzynarodow , natomiast spadek jego war-
to ci dotkn  37% z nich. Agencja Rozwoju 
Pomorza przebada a tak e 88 firm utworzo-
nych w latach 2005–2008, które nie mog y 
uczestniczy  we wcze niejszych badaniach. 
Zgodnie z sekwencyjnym modelem umi -
dzynarodowienia znacznie mniejsza cz  
z tych przedsi biorstw (15,9%) podj a 
ekspansje na rynki zagraniczne (Agencja 
Rozwoju Pomorza, 2010).

Ostatnia ankietyzacja ma ych i red-
nich przedsi biorstw z województwa po -
mor skiego mia a miejsce w 2012 roku 
i dotyczy a 695 przedsi biorstw bior cych 
udzia  we wcze niejszych edycjach badania. 
Udzia  jednostek gospodarczych dokonuj -
cych ekspansji na rynki zagraniczne utrzy-
mywa  si  na zbli onym poziomie (25,8%) 
i nie odbiega  od wyników obserwowa-
nych w innych krajach Unii Europejskiej. 
Zauwa ono, e wi kszo  z nich (58,1%) 
traktowa o aktywno  zagraniczn  jako 
uzupe nienie dzia alno ci w kraju macie-
rzystym. Uzyskane odpowiedzi wskazuj  
równie , e najwi ksza cz  respondentów 
zaanga owanych na rynkach zagranicznych 
(39,7%) zwi kszy a warto  eksportu w per-
spektywie ostatnich 12 miesi cy (Agencja 
Rozwoju Pomorza, 2013).

Krzysztof Ob ój oraz Aleksandra 
W sowska przeprowadzili badania kon-
centruj ce si  na uwarunkowaniach stra-
tegii umi dzynarodowienia polskich firm 
niefinansowych dzia aj cych na Gie dzie 
Papierów Warto ciowych w Warszawie. 
Na podstawie powszechnie publikowanych 
danych, w tym sprawozda  finansowych, 
autorzy dokonali analizy stopnia, kierunku 
oraz formy internacjonalizacji 202 spó ek 
gie dowych. W próbie badawczej znalaz o 
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si  155 (76,7%) przedsi biorstw prowa-
dz cych ekspansje na rynki zagranicznych, 
z których 78 (50,3%) wykorzystywa o kapi-
ta owe formy umi dzynarodowienia. redni 
poziom umi dzynarodowienia, mierzonego 
jako udzia  sprzeda y zagranicznej w przy-
chodach ogó em, wyniós  21% dla wszyst-
kich firm obj tych badaniem. Poddane 
analizie zosta y równie  g ówne kierunki 
kapita owej ekspansji przedsi biorstw, 
które koncentrowa y si  w Europie rod-
kowo-Wschodniej oraz krajach nale cych 
do Unii Europejskiej (Ob ój i W sowska, 
2010).

Proces internacjonalizacji z perspektywy 
przedsi biorstw dokonuj cych bezpo red-
nich inwestycji zagranicznych sta  si  przed-
miotem analizy zespo u W odzimierza Kara-
szewskiego. W ramach realizacji w latach 
2007–2008 projektu pt. Bezpo rednie inwe-
stycje zagraniczne polskich przedsi biorstw 
(skala, struktura, motywy i uwarunkowania, 
znaczenie dla konkurencyjno ci) przeprowa-
dzono badania, którymi obj to 102 firmy 
zaanga owane kapita owo na rynkach 
zagranicznych. Dominuj cy udzia  w próbie 
badawczej (70%) mia y podmioty ze stupro-
centowym kapita em polskim (Karaszewski, 
2008, s. 15–18).

Kluczowym aspektem prowadzonej 
analizy by o okre lenie stopnia internacjo-
nalizacji polskich inwestorów bezpo red-
nich. Wykorzystany w tym celu syntetyczny 
wska nik transnacjonalizacji (ang. trans-
nationality index) wskazuje, e najwi ksza 
cz  respondentów (44%) charakteryzo-
wa a si  rednim poziomem umi dzynaro-
dowienia. Drug  pod wzgl dem wielko ci 
grup  (25%) stanowi y przedsi biorstwa, 
które osi gn y nisk  warto  omawianego 
indeksu. Znacznie mniejszy udzia  w próbie 
badawczej mia y podmioty charakteryzu-
j c si  wysokim (18%) b d  bardzo wyso-
kim (13%) poziomem internacjonalizacji. 
Dekompozycja wska nika transnacjonaliza-
cji wskazuje, e decyduj cy wp yw na jego 
kszta t mia  niski poziom aktywów zagra-
nicznych w ich ogólnej strukturze, a tak e 
najwi kszy udzia  podmiotów (44%) 
zatrudniaj cych mniej ni  10% pracowni-
ków na rynkach zagranicznych (Karaszew-
ski, 2008 s. 19–20). 

G ówne kierunki ekspansji zagranicznej 
polskich inwestorów bezpo rednich zosta y 
przeanalizowane na podstawie danych 
o lokalizacji ich spó ek zale nych. Zdecy-
dowana wi kszo  inwestycji (60%) kon-

centrowa a si  w krajach Unii Europejskiej, 
w tym 59% w krajach UE-15. Znaczna cz  
firmy bezpo redniego inwestowania (22%) 
tworzona by a równie  na rynkach Europy 

rodkowo-Wschodniej. Analiza struktury 
247 inwestycji dokonanych przez respon-
dentów wskazuje, e dominuj cy udzia  
(78%) mia y przedsi wzi cia tworzone od 
podstaw (ang. greendfield investment), które 
by y jedynym ród em kapita owego zaan-
ga owania 64% przedsi biorstw (Kara-
szewski, 2008, s. 20–23). 

W 2012 roku W odzimierz Karaszewski 
z zespo em kontynuowa  badania w ramach 
projektu naukowego pt. Aktywno  inwe-
stycyjna polskich przedsi biorstw za granic  
– czynniki i skutki, którymi obj te zosta y 
64 podmioty ze specjalnie przygotowanej 
bazy polskich inwestorów bezpo rednich. 
Zdecydowana wi kszo  analizowanych 
przedsi biorstw (61,7%) funkcjonowa a, 
opieraj c si  wy cznie na polskim kapitale 
(Karaszewski, 2013, s. 17). 

 Stopie  internacjonalizacji zosta  zmie-
rzony dla próby 43 firm, które udzieli y 
odpowiedzi pozwalaj cej obliczy  indeks 
transnacjonalizacji. Uzyskane wyniki wska-
zuj , e zdecydowana wi kszo  respon-
dentów (62,8%) osi gn a redni poziom 
umi dzynarodowienia. W odniesieniu do 
wcze niejszego badania, znacznie zmniej-
szy  si  udzia  przedsi biorstw charaktery-
zuj cych si  wysokim albo bardzo wysokim 
poziomem internacjonalizacji, które stano-
wi y niespe na 12% próby badawczej. Ana-
liza mniej zagregowanych danych pozwala 
zauwa y , e w przypadku najwi kszej cz -
ci respondentów (44,7%) sprzeda  zagra-

niczna mie ci a si  w przedziale 10–29% 
przychodów ogó em.

Wy szy stopie  umi dzynarodowie-
nia sprzeda y obserwowany by  dla 34% 
przedsi biorstw uczestnicz cych w bada-
niu. Uzyskane wyniki wskazuj  równie , e 
redniemu poziomowi internacjonalizacji 

aktywów oraz zatrudnienia towarzyszy  
spadek liczby podmiotów, które osi ga y 
wysok  warto  tych wska ników w odnie-
sieniu do poprzedniego badania (Kara-
szewski, 2013, s. 18).

Analiza 279 podmiotów bezpo red-
niego inwestowania pozwoli a na okre le-
nie kierunków kapita owej ekspansji grupy 
przedsi biorstw uczestnicz cych w bada-
niu. Proces internacjonalizacji w najwi k-
szym stopniu koncentrowa  si  w krajach 
Unii Europejskiej, gdzie zlokalizowano 
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73% spó ek zale nych, w tym zdecydowana 
wi kszo  (68%) z nich funkcjonowa a na 
rynkach UE-15. Dominuj cy udzia  mia y 
pa stwa s siaduj ce z Polsk  (szczególnie 
Niemcy), jak równie  Francja, Belgia oraz 
Szwajcaria. Zasadnicza zamiana, w porów-
naniu do wcze niejszych bada  zespo u 
W odzimierza Karaszewskiego, dotyczy a 
struktury inwestycji w przypadku których 
dominowa y (51,8%) fuzje oraz przej cia 
(ang. brownfield investment) (Karaszewski, 
2013, s. 19). 

Wieloaspektowa analiza procesu inter-
nacjonalizacji zosta a przeprowadzona 
w 2008 roku przez Marzann Katarzyn  
Witek-Hajduk w ramach projektu pt. 
Modele internacjonalizacji polskich przed-
si biorstw w warunkach akcesji Polski do 
Unii Europejskiej. Kompleksowe badania 
empiryczne koncentrowa y si  na, istot-
nych z punktu widzenia niniejszego arty-
ku u, aspektach umi dzynarodowienia, 
w tym jego poziomie, kierunkach i for-
mach, ale równie  podejmowa y problema-
tyk  m.in. strategii konkurencyjno ci oraz 
determinantów ekspansji mi dzynarodo-
wej. W próbie badawczej znalaz o si  257 
(176 rednich i 81 du ych) przedsi biorstw 
dzia aj cych w bran y elektromaszynowej, 
spo ywczej oraz chemicznej, które nie by y 
spó kami zale nymi podmiotów zagranicz-
nych (Witek-Hajduk, 2010, s. 183–187).

Stopie  internacjonalizacji, mierzony 
liczb  obs ugiwanych przez respondentów 
rynków zagranicznych, kszta towa  si  na 
rednim poziomie. Wi kszo  podmiotów 

z próby badawczej (45,1%) deklarowa a 
prowadzenie dzia alno ci na 4–10 rynkach. 
Znaczna cz  przedsi biorstw (30,8%) 
dokonywa a ekspansji do wi cej ni  10 kra-
jów, w tym 12,1% z nich osi gn o bardzo 
wysoki poziom dywersyfikacji geograficznej 
(powy ej 25 rynków zagraniczny). Bada-
nia wskazuj  równie , e relatywnie spora 
grupa respondentów (21,8%) by a zaanga-
owana na nie wi cej ni  3 rynkach. Dodat-

kowo, uzyskane wyniki wskazuj , e przed-
si biorstwa du e (zatrudniaj ce powy ej 
250 pracowników) charakteryzowa y si  
wy szym poziomem umi dzynarodowienia 
w analizowanej próbie badawczej (Witek-
Hajduk, 2010, s. 245).

G ównym kierunkiem ekspansji mi dzy-
narodowej by a Unia Europejska, w tym 
szczególnie kraje UE-15, w których zaan-
ga owana by a najwi ksza (84,4%) grupa 
przedsi biorstw. Respondenci wskazywali 

równie  najcz ciej (58%) jedno z pa stw 
UE-15 jako pierwszy rynek prowadzonej 
dzia alno ci zagranicznej. W pozosta ych 
pa stwach cz onkowskich Unii Europej-
skiej zaanga owanych by o 67,3% przed-
si biorstw, natomiast tylko 13% próby 
badawczej rozpoczyna o w jednym z nich 
ekspansj  mi dzynarodow . Autorka 
zwraca uwag , e istotnym rynkiem zbytu 
z perspektywy prowadzonej dzia alno ci 
gospodarczej by y kraje Europy Wschod-
niej, w tym Rosja (39,7%) oraz Ukraina 
(38,5%). Uzyskane wyniki wskazuj , e 
w okresie 2003–2008 istotnie wzros a 
atrakcyjno  rynków azjatyckich, szcze-
gólnie z perspektywy du ych przedsi -
biorstw (Witek-Hajduk, 2010, s. 231–232).

Przedmiotem prowadzonych przez 
Marzann  Katarzyn  Witek-Hajduk bada  
empirycznych by y równie  formy interna-
cjonalizacji. Dominuj c  rol odgrywa a 
dzia alno  eksportowa, któr  prowadzi y 
niemal wszystkie przedsi biorstwa (98,1%). 
Znaczna cz  respondentów, dokonuj c 
ekspansji mi dzynarodowej, decydowa a 
si  na przedsi wzi cia handlowe (19,5%) 
oraz produkcyjne (10,1%) wspólnie z part-
nerami zagranicznymi. Inne formy kapi-
ta owego zaanga owania, w tym wyma-
gaj ce wi kszych nak adów finansowych, 
by y relatywnie rzadziej wykorzystywane 
i dotyczy y g ównie du ych przedsi biorstw. 
Zwrócono równie  uwag  na biern  inter-
nacjonalizacj , która nie jest uwzgl dniana 
w wi kszo ci bada  dotycz cych umi dzy-
narodowienia polskich przedsi biorstw. 
W tym przypadku dominuj ce znaczenie 
mia  import, który wykorzystywany by  
przez 66,1% analizowanej próby badawczej 
(Witek-Hajduk, 2010, s. 231–232).

W 2010 roku Miros aw Jarosi ski doko-
na  analizy specyfiki procesu internacjona-
lizacji w Polsce, którymi obj  121 rednich 
oraz 120 du ych przedsi biorstw prowadz -
cych dzia alno  na rynkach zagranicznych 
pochodz cych z losowo dobranej próby 
588 podmiotów gospodarczych. W ród 
241 respondentów zdecydowana wi kszo  
(77%) oparta by a na ca kowitym albo 
przewa aj cym kapitale polskim oraz domi-
nowa y przedsi biorstwa m ode, powsta e 
w ci gu ostatnich 20 lat (Jarosi ski, 2013, 
s. 277–280). 

Jednym z g ównych elementów badania 
empirycznego by a weryfikacja hipotezy 
zak adaj cej niski poziom umi dzynaro-
dowienia polskich przedsi biorstw. Autor, 
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wykorzystuj c wypracowane na gruncie lite-
ratury przedmiotu narz dzia analityczne, 
prezentuje wiele wymiarów i sposobów 
pomiaru omawianego zjawiska. Pierwszy, 
maj cy z o ony charakter, indeks trans-
nacjonalizacji osi gn  warto  poni ej 
20 dla 145 respondentów, którzy udzielili 
odpowiedzi niezb dnych do jego policze-
nia. Odmienne wnioski mo liwe s  do 
wyci gni cia na podstawie analizy udzia u 
sprzeda y zagranicznej do ogó u obrotów 
171 podmiotów z próby badawczej, który, 
kszta tuj c si  na poziomie 44,8%, wska-
zuje na redni stopie  internacjonalizacji 
(Jarosi ski, 2013, s. 291–293). 

Analiza pozosta ych, wynikaj cych z teo-
rii, wska ników potwierdza postawion  
przez Miros awa Jarosi skiego hipotez  
o niskim stopniu umi dzynarodowienia 
polskich przedsi biorstw. Wskazuje na to 
niewielka rednia liczba rynków zagra-
nicznych, które w przypadku wi kszo ci 
respondentów (65,6%) zlokalizowane s  
w Europie (Jarosi ski, 2013, s. 286–287). 
Relatywnie ma y poziom dywersyfikacji 
geograficznej potwierdzaj  dane dotycz ce 
g ównych kierunków ekspansji mi dzyna-
rodowej. Najbardziej atrakcyjny, z perspek-
tywy 129 przedsi biorstw, które poprawnie 
udzieli y odpowiedzi w tej cz ci ankiety, 
jest rynek niemiecki. Kolejnymi krajami 
pod wzgl dem cz stotliwo ci ich wyboru 
przez polskie przedsi biorstwa s  Czechy 
(35%), Wielka Brytania (33%) oraz Litwa 
(32%). Mniejsze znaczenie mia y rynki kra-
jów pozaeuropejskich, w ród których naj-
wi cej przedsi biorstw dzia a o w Stanach 
Zjednoczonych (10,8%) (Jarosi ski, 2013, 
s. 299–300). 

Wyniki bada  empirycznych wskazuj , 
e polskie przedsi biorstwa, prowadz c 

ekspansje na rynki zagraniczne, wykorzy-
stuj  ma o zaawansowane formy interna-
cjonalizacji. 

Szczególnie istotny, z perspektywy 
przedsi biorstw podejmuj cych aktyw-
no  na rynkach zagranicznych, jest eks-
port zarówno bezpo redni (86% próby 
badawczej), jak równie  po redni (50%). 
Znacznie mniejsz  popularno ci  cieszy y 
si  kapita owe formy internacjonalizacji, 
wymagaj ce relatywnie du ych nak adów 
finansowych, w tym m.in. filie handlowe 
(13%) oraz filie produkcyjne (4%). Mar-
ginalne znaczenie w procesie umi dzyna-
rodowienia polskich przedsi biorstw mia y 
takie formy jak sprzeda  licencyjna (2%) 

oraz umowy franczyzy (ang. franchising) 
(Jarosi ski, 2013, s. 295). 

Ostatnie, omówione na potrzeby niniej-
szego artyku u badanie, zosta o przepro-
wadzone w latach 2013–2014 przez zespó  
Krzysztofa Wacha w ramach projektu pt. 

cie ki internacjonalizacji przedsi bior-
stwa w krajach wyszehradzkich. Eksplora-
cja regionalnej specyfiki. Analiz  obj te 
zosta y przedsi biorstwa ze wszystkich 
krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym 216 
polskich firm, które poprawnie wype ni y 
przygotowany kwestionariusz (Wach, 2014, 
s. 38–40). Zdecydowana wi kszo  z nich 
(63%) prowadzi a dzia alno  w wymiarze 
globalnym, decyduj c si  na ekspansje na 
rynki krajów Unii Europejskiej, jak rów-
nie  do pozosta ych pa stw (Daszkiewicz 
i Wach, 2014, s. 88).

Prowadzone badania empiryczne wska-
zuj , e polskie przedsi biorstwa, prowa-
dz c dzia alno  na rynkach zagranicznych, 
wykorzystuj  ma o zaawansowane formy 
internacjonalizacji. Dominuj ce znaczenie 
mia  eksport bezpo redni, który stosowany 
by  przez najwi ksz  grup  respondentów. 
Znacznie mniej popularne by y kapita owe 
formy ekspansji mi dzynarodowej, które 
wymagaj  znacznie wi kszych nak adów 
finansowych oraz s  zwi zane z wy szym 
poziomem ryzyka. Potwierdzono równie  
wyst powanie dodatniej korelacji pomi dzy 
wielko ci  przedsi biorstwa a wykorzysty-
wanymi formami internacjonalizacji. Ozna-
cza to, e bezpo rednie inwestycje zagra-
niczne wykorzystywane s  g ównie przez 
rednie i du e przedsi biorstwa (Wach, 

2014, s. 77–78). 
Jednym z aspektów bada  empirycznych 

by o wskazanie dominuj cej strategii umi -
dzynarodowienia polskich przedsi biorstw. 
Uzyskane wyniki wskazuj , e najwi k-
sza grupa respondentów (35,8%) doko-
nuje ekspansji mi dzynarodowej zgodnie 
z sekwencyjnym modelem internacjona-
lizacji, stopniowo zwi kszaj c zaanga o-
wanie na rynkach zagranicznych. W pró-
bie badawczej wi kszo  przedsi biorstw 
(58%) rozpoczyna a dzia alno  na rynkach 
zagranicznych w ci gu pierwszych trzech lat 
funkcjonowania. Zdecydowana wi kszo  
z nich, a  76 podmiotów, rozpoczyna a 
ekspansj  mi dzynarodow  w pierwszym 
roku od momentu za o enia (Daszkiewicz 
i Wach, 2014, s. 92).
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4. Wyniki bada  empirycznych 
dotycz cych umi dzynarodowienia 
polskich przedsi biorstw 

W niniejszej cz ci pracy koncentruje 
si  na omówieniu wyników analizy pro-
cesu internacjonalizacji polskich przed-
si biorstw w kontek cie wcze niej prezen-
towanego dorobku literatury przedmiotu. 
W tym celu wykorzystana zosta a baza 
danych przygotowana na potrzeby pro-
jektu pt. Wprowadzenie euro a konkurencyj-
no  polskich przedsi biorstw na zagranicz-
nych rynkach, realizowanego na Wydziale 
Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
w ramach grantu naukowego przyznanego 
przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja 
2011/03/D/HS4/01954). Prowadzone przez 
zespó  pod kierunkiem Grzegorza Tchorka 
badania empiryczne koncentrowa y si  na 
istotnych aspektach funkcjonowania pol-
skich przedsi biorstw w 2013 roku.

Ankieta opracowana na potrzeby reali-
zacji projektu, zgodnie z zawartym poro-
zumieniem, zosta a oparta na wcze niej-
szych badaniach pt. European Firms in 
Global Economy (EFIGE) przeprowadzo-
nych przez think-thank Bruegel w siedmiu 
krajach Unii Europejskiej. Przygotowany 
kwestionariusz wykorzystywa  50 oryginal-
nych pyta  z sze ciu obszarów tj. struktura 
firmy, si a robocza, innowacyjno , proces 
umi dzynarodowienia, struktura rynku 
oraz sposób finansowania. Dane zgroma-
dzono w okresie 2014–2015, wykorzystu-
j c w tym celu wspomagane komputerowo 
metody ilo ciowe, tj. wywiad telefoniczny 
(ang. Computer Assisted Telephone Intervie-
wing, CATI) oraz wywiad w postaci ankiet 
udost pnianych internetowo (ang. Compu-
ter Assisted Web Interviewing, CAWI). 

Badania empiryczne pozwoli y na uzy-
skanie unikatowej bazy danych skupiaj -
cych 960 przedsi biorstw, które udzieli y 
odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu 
pytania. Autor niniejszego artyku u, na 
potrzeby prowadzonej analizy, dokona  
wst pnej walidacji, która pozwoli a na 
wyeliminowanie wyst puj cych b dów 
i niespójno ci oraz usun  obserwacje 
uniemo liwiaj ce analiz  procesu inter-
nacjonalizacji. Po pierwsze, wy czono 
z kolejnych etapów bada  przedsi bior-
stwa, które udzieli y wzajemnie wyklucza-
j cych si  odpowiedzi w poszczególnych 
sekcjach ankiety. Po drugie, procedur  
t  zastosowano równie  w odniesieniu do 

podmiotów, które nie wskaza y daty rozpo-
cz cia dzia alno ci b d  zosta y utworzone 
po 2013 roku. Po trzecie, ze wzgl du na 
charakter prowadzonych bada , analiza 
zosta a ograniczona do respondentów, 
którzy podejmowali dzia alno  na rynkach 
zagranicznych. Po czwarte, wyeliminowane 
zosta y przedsi biorstwa, które nie udzieli y 
adnej odpowiedzi dotycz cej umi dzyna-

rodowienia oraz nie poda y liczby zatrud-
nianych pracowników.

Proces walidacji bazy danych pozwoli  
uzyska  prób  badawcz , w której znalaz o 
si  776 polskich przedsi biorstw prowa-
dz cych dzia alno  na rynkach zagranicz-
nych. Zawarte w kwestionariuszu ankiety 
pytanie dotycz ce poziomu zatrudnienia 
umo liwi o, zgodnie z Zaleceniem Komi-
sji Europejskiej z dn. 6 maja 2003 roku 
dotycz ce definicji przedsi biorstw mikro, 
ma ych i rednich (2003/361/WE w Dz.U. 
L 124 z 20.05.2003 s. 36–41), pogrupo-
wanie respondentów ze wzgl du na klasy 
wielko ci. Widoczna w próbie badawczej 
nadreprezentacja rednich i du ych przed-
si biorstw, których udzia  wynosi  odpo-
wiednio 40,6% oraz 21,5%, umo liwia 
porównanie uzyskanych wyników z per-
spektywy wielko ci analizowanych podmio-
tów (por. tab. 1). Przewa aj ca wi kszo  
respondentów (92%), zgodnie z za o e-
niami projektu badawczego, prowadzi a 
dzia alno  w obszarze przetwórstwa prze-
mys owego – na podstawie Polskiej Klasy-
fikacji Dzia alno ci (PKD). Na poziomie 
podzia u administracyjnego, widoczny jest 
relatywnie wysoki poziom dopasowania 
próby badawczej do danych dotycz cych 
ca ej populacji polskich przedsi biorstw. 

Kluczowym aspektem, z perspektywy 
analizy procesu internacjonalizacji, jest 
pomiar poziomu umi dzynarodowienia 
badanej grupy przedsi biorstw. Jednym 
z g ównych wska ników wykorzystywanych 
w tym celu, ugruntowanym w literaturze 
przedmiotu, jest indeks transnacjonalizacji 
sprzeda y, pozwalaj cy oceni  rzeczywiste 
zaanga owanie w dzia alno  mi dzynaro-
dow . Wyniki bada  empirycznych wska-
zuj , e redni udzia  przychodów ze sprze-
da y zagranicznej w ca kowitej warto ci 
obrotów wynosi  34,7% dla próby badaw-
czej (por. rys. 1). Na podstawie dokona-
nego wcze niej przegl du literatury nale y 
okre li , e respondenci charakteryzuj  
si  rednim poziomem internacjonalizacji. 
Mimo to, warto  omawianego wska nika 
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dla wi kszo ci analizowanych podmiotów 
(57%) nie przekracza 30%. Widoczna jest 
równie , zgodnie z wynikami wcze niej-
szych badaniami empirycznymi, dodatnia 
korelacja pomi dzy stopniem zaanga owa-
nia na rynkach zagranicznych a wielko ci  
przedsi biorstw.

Analiza poziomu umi dzynarodowienia 
oparta na pojedynczym wska niku charak-
teryzuje si  relatywnie wysokim prawdo-
podobie stwem niepoprawnej in terpretacji 
wyników, a w konsekwencji wyci gni -
ciem b dnych wniosków (Sullivan, 1994, 
s.  325–327). Konieczna weryfikacja stop-
nia zaanga owania przedsi biorstw w dzia-
alno  o charakterze mi dzynarodowym 

mo liwa jest na podstawie danych dotycz -
cych liczby obs ugiwanych rynków zagra-
nicznych. Zdecydowana wi kszo  respon-

dentów (71,3%) spo ród 669 podmiotów, 
które udzieli y odpowiedzi na zadane 
pytanie, prowadzi a ekspansje do nie wi -
cej ni  9 pa stw, przy czym badane przed-
si biorstwa rednio zaanga owane by y na 
7,6 rynkach zagranicznych. Ograniczony 
stopie  dywersyfikacji geograficznej wiad-
czy o niskim poziomie internacjonalizacji. 
Wy sze warto ci omawianego wska nika 
dla du ych przedsi biorstw potwierdzaj  
wyst powanie wskazanej wcze niej zale -
no ci.

Podmioty gospodarcze bior ce udzia  
w badaniach poproszone zosta y równie  
o wskazanie kierunków ekspansji mi dzy-
narodowej oraz ich udzia u w cznej war-
to ci eksportu. Dominuj ce znaczenie mia  
rynek wewn trzny, na którym skupia o si  
rednio 86,6% dzia alno ci zagranicznej 

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej ze wzgl du na klasy wielko ci w 2013 roku 

Wyszczególnienia
Przedsi bior-
stwa ogó em

Przedsi bior-
stwa ma e

Przedsi bior-
stwa rednie

Przedsi bior-
stwa du e

Liczebno  przedsi biorstw 
w próbie badawczej

776 294 315 167

Udzia  przedsi biorstw 
w próbie badawczej (w %)

100 37,9 40,6 21,5

Liczba przedsi biorstw 
w Polsce ogó em (w tys.)

4070,3 4036,1 29,6 4,5

Udzia  przedsi biorstw 
w Polsce (ogó em (w %)

100 99,2 0,7 0,1

ród o: badania ankietowe w ramach projektu „Wprowadzenie euro a konkurencyjno  polskich przed-
si biorstw na zagranicznych rynkach” (decyzja NCN nr 2011/03/D/HS4/01954) oraz dane G ównego 
Urz du Statystycznego.

Rysunek 1. Indeks transnacjonalizacji sprzeda y dla próby badawczej w 2013 roku (w %) (n = 776)
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652 respondentów, którzy wype nili t  cz  
kwestionariusza (por. rys. 2). Mimo zbli-
onych regulacji wyst puj cych pomi dzy 

krajami cz onkowskimi Unii Europejskiej, 
zdecydowana wi ksz o  sprzeda y (76,9%) 
koncentruje si  w krajach UE-15. Mar-
ginalny udzia , zgodnie m.in. z modelem 
sekwencyjnego procesu internacjonaliza-
cji, maj  rynki odleg e pod wzgl dem geo-
graficznym, a tak e kulturowym, w których 
zaanga owane s  pojedyncze, w wi kszo ci 
du e przedsi biorstwa.

Badania empiryczne koncentruj  si  na 
problematyce konkurencyjno ci polskich 
przedsi biorstw na rynkach zagranicznych 
z perspektywy prowadzonej dzia alno ci 
eksportowej. Mimo to, zawarte w kwe-
stionariuszu pytanie dotycz ce sposobu 
sprzeda y produktów b d  us ug umo li-
wia dokonanie analizy form internacjona-
lizacji. Niemal wszystkie przedsi biorstwa 
z próby badawczej (97%), niezale nie od 
poziomu zatrudnienia, wykorzystuj  eks-
port bezpo redni w dzia alno ci prowadzo-
nej na rynkach zagranicznych. Uzyskane 
wyniki wskazuj  równie , e respondenci 
w mniejszym stopniu prowadzili ekspansje 
poprzez po redników z kraju macierzystego 
(11,1%), w tym forma ta wykorzystywana 
by a g ównie przez du e przedsi biorstwa 
(13,7% z nich). Zbli on  cz stotliwo ci  
wykorzystywania przez badane podmioty 
(9,9%) oraz podobnym, z perspektywy klas 
wielko ci, rozk adem charakteryzowa  si  
eksport bezpo rednio z kraju trzeciego, 

w którym odbywa si  proces produkcyjny. 
Nale y przyj , e ta forma internacjonali-
zacji zwi zana jest z kapita owym zaanga-
owaniem na rynkach zagranicznych i jej 

relatywnie niewielki udzia  w ekspansji 
mi dzynarodowej mo e wiadczy  o stoso-
waniu ma o zaawansowanych metod umi -
dzynarodowienia.

Post p technologiczny towarzysz cy 
procesowi globalizacji oraz liberalizacja 
handlu przyczyniaj  si  do zmniejszania 
barier zwi zanych z ekspansj  mi dzynaro-
dow . Wp ywa to m.in. na tempo interna-
cjonalizacji, którego redni poziom wynosi 
7,5 roku dla 674 przedsi biorstw. Wyniki 
prowadzonych bada  wskazuj , e znaczna 
cz  respondentów (46,1%), okre lanych 
terminem „wcze nie umi dzynarodowio-
nych”, rozpoczyna dzia alno  na rynkach 
zagranicznych w ci gu trzech pierwszych 
lat funkcjonowania. Przy pieszona interna-
cjonalizacja w wi kszym stopniu widoczna 
jest w ma ych (50,4% z nich) oraz rednich 
(44,6% z nich) podmiotach, ni  w du ych 
przedsi biorstwach (40,5% z nich). 

W ramach literatury przedmiotu w coraz 
wi kszym stopniu rozwijana jest koncepcja 
„urodzonych globalistów” (ang. born glo-
bal), odnosz ca si  do m odych przedsi -
biorstw prowadz cych dzia alno  w wymia-
rze globalnym. Mimo mnogo ci dost pnych 
definicji oraz sposobów pomiaru tego zja-
wiska, na potrzeby niniejszego artyku u 
przyj to, e terminem tym b dziemy okre-
la  podmioty, które jednocze nie stosuj  

Rysunek 2. Kierunki ekspansji eksportowej przedsi biorstw w 2013 roku (w %) (n = 652)
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przy pieszon  internacjonalizacj  oraz 
osi gaj  przychody ze sprzeda y zagra-
nicznej na poziomie 25% obrotów ogó em. 
Uzyskane wyniki wskazuj , e 28,6% z 674 
respondentów, którzy podali dat  rozpo-
cz cia dzia alno ci oraz ekspansji ekspor-
towej, spe nia cznie dwa przedstawione 
powy ej kryteria. Przedsi biorstwa te cha-
rakteryzuj  si  znacznie wy szym stopniem 
umi dzynarodowienia, który kszta tuje si , 
na podstawie indeksu transnacjonalizacji 
sprzeda y, na rednim poziomie 52,4%. 
Zgodnie z wcze niejszymi obserwacjami 
oraz przytoczonymi badaniami empirycz-
nymi równie  w grupie podmiotów typu 
„born global” wyst puje dodatnia korelacja 
mi dzy klas  wielko ci a udzia em przycho-
dów ze sprzeda y zagranicznej w ca kowitej 
warto ci obrotów.

5. Podsumowanie

Problematyka umi dzynarodowienia 
dzia alno ci przedsi biorstwa staje si  jed-
nym z g ównych obszarów zainteresowa-
nia ekonomii oraz nauki o zarz dzaniu. 
Rosn ca liczba artyku ów oraz monografii 
na ten temat wskazuje, e omawiane zjawi-
sko w coraz wi kszym stopniu kszta tuje pro-
cesy gospodarcze oraz wp ywa na wzajemne 
relacje mi dzy podmiotami. G ównych 
przyczyn nale y poszukiwa  w liberalizacji 
handlu, która istotnie zmniejszy a bariery 
i obci enia, a tak e w post pie technolo-
gicznym, który nie tylko zmniejszy  koszty 
wzajemnej wymiany, lecz tak e stymulowa  
proces fragmentaryzacji produkcji. W przy-
padku polskich przedsi biorstw kluczowym 
aspektem by a akcesja do Unii Europejskiej, 
daj ca dost p do rynku wewn trznego. 

Ewolucja teorii z zakresu handlu mi -
dzynarodowego oraz produkcji mi dzy-
na rodowej wskazuje na zwi kszenie roli 
pojedynczych podmiotów w analizie oraz 
wieloaspektowy charakter omawianych 
procesów. Pozwala to na okre lenie poten-
cjalnych korzy ci i kosztów zwi zanych 
z ekspansj  mi dzynarodow , z perspek-
tywy zarówno ca ej gospodarki, jak i przed-
si biorstwa. Kluczowym aspektem prowa-
dzonych bada  by o wyodr bnienie grupy 
czynników determinuj cych wej cie na rynki 
zagraniczne. Przes anki i motywy umi dzy-
narodowienia, wp ywaj ce na pozycj  kon-
kurencyjn  przedsi biorstwa, podlegaj  sta-
ej zmianie i uzale nione s  m.in. od bran y 

oraz charakteru prowadzonej  dzia alno ci.
Przeprowadzony na potrzeby niniej-

szego artyku u przegl d wybranych bada  
empirycznych dotycz cych internacjona-
lizacji polskich przedsi biorstw umo liwia 
wyodr bnienie najwa niejszych aspektów 
omawianego procesu. Po pierwsze, stopie  
umi dzynarodowienia kszta tuje si  na rela-
tywnie niskim poziomie, ale widoczna jest 
tendencja wzrostu udzia u przychodów ze 
sprzeda y zagranicznej w obrotach ogó-
em. Po drugie, polskie przedsi biorstwa, 

wchodz c na rynki zagraniczne, wybieraj  
g ównie ma o zaawanasowane formy inter-
nacjonalizacji, które nie wymagaj  wysokich 
nak adów kapita owych. Po trzecie, g ównym 
kierunkiem ekspansji mi dzynarodowej s  
kraje bliskie pod wzgl dem geograficznym 
oraz kulturowym, w szczególno ci pa stwa 
cz onkowskie Unii Europejskiej. Po czwarte, 
widoczny jest wzrost tempa umi dzynaro-
dowienia polskich przedsi biorstw, które 
znacznie wcze niej decyduj  si  na wej cie 
na rynki zagraniczne. Po pi te, w literaturze 

Tabela 2. Charakterystyka próby badawczej ze wzgl du na tempo internacjonalizacji oraz udzia  sprze-

da y zagranicznej w ogóle obrotów wyró nionych grup przedsi biorstw

Wielko  
przedsi biorstwa

Urodzeni globali ci
Wcze nie 

umi dzynarodowieni
Próba ogó em

liczebno
sprzeda  

eksportowa 
(w %)

liczebno
sprzeda  

eksportowa 
(w %)

liczebno
sprzeda  

eksportowa 
(w %)

Ogó em 193 52,4 311 37,0 776 34,7

Ma e  86 51,2 138 36,3 294 32,6

rednie  69 53,2 120 35,3 315 33,3

Du e  38 53,6  53 42,9 167 40,9

ród o: badania ankietowe w ramach projektu „Wprowadzenie euro a konkurencyjno  polskich przed-
si biorstw na zagranicznych rynkach” (decyzja NCN nr 2011/03/D/HS4/01954).
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przedmiotu zwraca si  uwag  na zjawisko 
wczesnego umi dzynarodowienia, dostrze-
gaj c wzrost liczby podmiotów okre lanych 
mianem „urodzonych globalistów”.

Zrealizowane w ramach projektu pt. 
Wprowadzenie euro a konkurencyjno  
polskich przedsi biorstw na rynkach zagra-
nicznych badania empiryczne potwierdzaj  
wi kszo  wniosków, wynikaj cych z kry-
tycznego przegl du literatury przedmiotu. 
Uzyskane wyniki wskazuj , e podmioty 
gospodarcze w coraz wi kszym stopniu 
anga uj  si  w dzia alno  zagraniczn , ale 
nadal wykorzystuj  ma o zaawanasowane 
formy internacjonalizacji i koncentruj  si  
na rynku wewn trznym.

Przypis

1 Artyku  przygotowany w ramach projektu sfi-
nansowanego ze rodków Narodowego Cen-
trum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2011/03/D/HS4/01954. Autor 
sk ada serdeczne podzi kowania dla dr. Grze-
gorza Tchorka, promotora pracy magisterskiej 
pt. Proces internacjonalizacji polskich przedsi -
biorstw, za pomoc merytoryczn  i cenne uwagi 
do niniejszego artyku u.
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