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Wstęp

Szkoła przedsiębiorczości międzynarodowej jest szybko rozwijającą się domeną badaw-
czą w obrębie biznesu międzynarodowego. Z  roku na rok zwiększa się liczba publiko-
wanych opracowań w tej tematyce, a popularność tego podejścia wydaje się obecnie 
przewyższać inne podejścia, już dobrze ugruntowane w  literaturze przedmiotu, dzięki 
liczebności publikacyjnej. Przedsiębiorczość międzynarodowa prowadzi badania na sty-
ku teorii i praktyki przedsiębiorczości oraz teorii i praktyki biznesu międzynarodowego. 
Ranga zachowań przedsiębiorczych w  procesie umiędzynarodowienia nie może być 
niezauważana przez szerokie grono ekspertów i badaczy zajmujących się internacjona-
lizacją przedsiębiorstw. Rolę przedsiębiorczości w  gospodarce światowej dostrzegają 
także osoby prowadzące badania makroekonomiczne, na dobre bowiem w  literaturze 
przedmiotu zagościł nowy paradygmat gospodarki przedsiębiorczej, zastępując wcześ-
niej obowiązujący paradygmat gospodarki opartej na wiedzy. Uwarunkowania te są nie 
tylko permanentną, ale i nieodzowną częścią biznesu międzynarodowego. 

Tematyka uwarunkowań internacjonalizacji przedsiębiorstw w  dobie gospodarki 
przedsiębiorczej, zaproponowana w  niniejszym numerze miesięcznika „Przedsiębior-
czość i  Zarządzanie”, spotkała się z  wyjątkowo ciepłą i  obfitą odpowiedzią ze strony 
środowiska naukowego. W numerze znajdują się bowiem aż 30 artykułów zorganizowa-
nych w czterech wzajemnie powiązanych ze sobą częściach tematycznych:

 – Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw w  warunkach kooperacji: Początkowe 
artykuły dotyczą szeroko rozumianych strategii umiędzynarodowienia podmiotów 
gospodarczych w warunkach kooperacji i koopetycji (klastry biznesowe a internacjo-
nalizacja, modele internacjonalizacji, łańcuchy dostaw, sprzedaż transgraniczna, stra-
tegie konkurencji w biznesie międzynarodowym, strategie przepływów finansowych 
w działalności korporacji międzynarodowych). 

 – Działalność eksportowa przedsiębiorstw: Kolejnych kilka artykułów podejmuje roz-
ważania dotyczące determinant i  intensywności działalności eksportowej przedsię-
biorstw (finansowanie działalności eksportowej, lokalizacja działalności a  eksport, 
marketing eksportowy). 

 – Społeczne czynniki internacjonalizacji przedsiębiorstw: Rozważania nad czynnikami 
ludzkimi w biznesie międzynarodowym to obecnie dość popularna tematyka, wystę-
pująca w badaniach nad szeroko rozumianym biznesem międzynarodowym, podjęta 
również przez Autorów niniejszego numeru (dystans, społeczna odpowiedzialność bi-
znesu, proces podejmowania decyzji menedżerskich, różnice kulturowe, preferencje 
konsumentów). 
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 – Przedsiębiorczość i  innowacyjność w  biznesie międzynarodowym: Ostatnia część nu-
meru zawiera teksty poświęcone roli przedsiębiorczości i innowacyjności w procesie 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa oraz w  gospodarce globalnej (aktywność 
innowacyjna przedsiębiorstw, wsparcie innowacyjności, przedsiębiorcza orientacja, 
przedsiębiorcze postawy). 

Mamy nadzieję, że przestawiony zbiór artykułów może stanowić punkt odniesienia do 
nowych przemyśleń, podejmowania nowych badań oraz polemik i krytycznej dyskusji 
nad problemami związanymi z przedsiębiorczością międzynarodową.  

Krzysztof Wach
Andrzej Marjański
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Rola klastrów w procesie internacjonalizacji  
przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konkurencyjnej1

The Role of Business Clusters in Internationalization Process 
and Building Competitive Advantage of Enterprises

Abstract: The article is based upon the thesis that performance of enterprises in clusters 

have a  significant impact on both their competitiveness and internationalization pro-

cess. The paper presents, by the use of desk research method, the review of the relevant 

literature concerning the influence of functioning among clusters’ members on their 

internationalization’s decision, as well as on building competitive advantage of enterprises.

Key words: business cluster, internationalization, networks, enterprise

Wprowadzenie 

Funkcjonujące w  zmiennym środowisku współczesne przedsiębiorstwa nieustannie po-
szukują potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej. Stawiając czoła globalnej konku-
rencji oraz silnej międzynarodowej integracji ekonomicznej, zaczęto dostrzegać rolę pro-
cesów umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, a także rolę kooperacji w postaci 
klastrów przemysłowych. To właśnie funkcjonowanie w klastrze jest według wielu autorów 
czynnikiem, który znacznie przyspiesza ekspansję zagraniczną [Rocha, Sternberg 2005, 
s. 42], ułatwia dostęp do informacji, współpracę z  instytucjami badawczo-rozwojowymi, 
a także znacznie obniża koszty działań logistycznych, marketingowych i innych.

Już prawie dekadę temu, polscy badacze M. Gorynia i B. Jankowska [2008b, s. 91] 
zauważyli, że „obiecującą inspirację w  poszukiwaniach rozwiązań prowadzących do 

1 Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 2 | Część I | ss. 9–17
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podniesienia międzynarodowej konkurencyjności i podwyższenia stopnia internacjona-
lizacji polskich przedsiębiorstw może stanowić koncepcja klastrów w ujęciu M. Portera, 
która eksponuje m.in. różnorodność relacji między podmiotami na rynku, a także zna-
czenie instytucji dla konkurencyjności oraz internacjonalizacji firmy”.

Obecnie wielu badaczy stoi na stanowisku, że sieci biznesowe wywierają istotny 
wpływ na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw (m.in. tempo umiędzynarodowie-
nia, przyjmowany model, wybór rynku i sposobu wejścia), a tym samym na podnoszenie 
ich konkurencyjności.

Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie specyfiki rozwoju formy współpracy 
przedsiębiorstw w postaci klastra oraz próba określenia roli, jaką funkcjonowanie w klastrze 
odgrywa w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konku-
rencyjnej. W artykule wykorzystano takie narzędzia badawcze, jak studia literaturowe, ana-
liza danych zastanych typu desk research oraz badania pogłębione przy użyciu wywiadów.

Pojęcie i rozwój koncepcji klastra

Klastry są szczególnym przypadkiem sieci biznesowej. W literaturze naukowej nie istnieje 
jednak jedna definicja tego pojęcia. Ze względu na fakt, że klastry determinowane są 
przez różnorodne czynniki, trudnym jest ustalenie jednej, ogólnie akceptowalnej defini-
cji. Termin klaster wywodzi się z ang. cluster oznaczającego grupę elementów podobnych, 
trzymających się blisko, wzrastających. Za fundament klastrów uważana jest koncepcja 
dystryktów przemysłowych sformułowana przez A. Marshalla w poł XIX w., w której pod-
kreślone zostały korzyści wynikające z koncentracji podobnych przedsiębiorstw w jed-
nym miejscu, czyli lepszy przepływ wiedzy, korzystanie z wyspecjalizowanych czynników 
produkcji i usług, a także z wykwalifikowanej kadry pracowników. Koncepcja związana z  
koncentracją przedsiębiorstw wokół danej branży, była niejednokrotnie wykorzystywa-
na do wyjaśnienia wzrostu gospodarczego i szybkiego rozwoju MSP. 

Na obecny kształt koncepcji klastra największy wpływ miały prace M.E. Portera, 
który jako pierwszy sformułował definicję klastra w formie „geograficznej koncentracji 
wzajemnie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach 
i  związanych z  nimi instytucji, w  poszczególnych dziedzinach konkurujących między 
sobą, ale też współpracujących instytucji” [Porter 2001, s. 246].

Najczęściej w  skład klastrów wchodzą małe i  średnie przedsiębiorstwa, które 
w podejmowanych procesach internacjonalizacyjnych natrafiają na problemy zwią-
zane z  ograniczeniami w  obszarze swoich potencjałów konkurencyjnych i  z  silną 
presją konkurencyjną ze strony przedsiębiorstw międzynarodowych [Gorynia, Jan-
kowska 2008a, ss. 111–112].
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Inne definicje podkreślają podstawowe cechy, jakie powinny charakteryzować kla-
ster, jak np. koncentracja przedsiębiorstw, instytucji, ośrodków badawczych itd. na okre-
ślonym terenie, działanie w tym samym bądź pokrewnym sektorze, powiązanie wzajem-
nymi relacjami zarówno formalnymi jak i nieformalnymi, współpraca oparta na wspólnej 
wizji i kierunku rozwoju, konkurencja a także kooperacja, sprawny przepływ informacji.

Determinanty i fazy rozwoju klastrów

Klastry funkcjonują obecnie na całym świecie we wszystkich sektorach gospodarki. 
O przewadze konkurencyjnej danej lokalizacji, na umiejscowienie tej właśnie struktury, 
decydują grupy takich czynników jak: czynniki geograficzne (klimat, zasoby naturalne, 
infrastruktura wodna, infrastruktura transportowa), czynniki historyczne (tradycja pro-
wadzenia określonej działalności na danym terenie), czynniki ekonomiczne (koszty zwią-
zane z pozyskiwaniem informacji, koszty prowadzenia działalności), czynniki polityczne 
(stabilność polityczna, wsparcie finansowe), czynniki społeczne (zaufanie społeczne, nor-
my, wartości, tożsamość kulturowa) [Pilarska 2013, ss. 26–27]. 

Sam proces tworzenia klastra jest złożony, najczęściej wymienianych jest pięć eta-
pów powstawania klastrów [Szultka 2004, s. 10]: I etap – to powstawanie innowacyjnych 
firm, które opierają się na lokalnych zasobach i wiedzy, II etap – polega na tworzeniu 
sieci wyspecjalizowanych dostawców a  także rynku wykwalifikowanej siły roboczej, 
III etap – to tworzenie nowych organizacji, które obsługują uczestników klastra, ułatwia-
ją współpracę, IV etap – obejmuje przyciąganie do klastra nowych firm z zewnątrz oraz 
pracowników posiadających wysokie kwalifikacje, V etap – to tworzenie nieformalnych 
relacji pomiędzy uczestnikami klastra, co umożliwia lepszy przepływ informacji i wiedzy.

Jednym z głównych kryteriów podziału klastrów jest stadium jego rozwoju. Dy-
namiczny charakter klastrów powoduje wyodrębnienie cyklów/stadiów życia kla-
stra, analogicznych do cyklu życia produktu wytwarzanego w danym klastrze. Są to: 
etap embrionalny, który charakteryzuje klastry w początkowej fazie rozwoju, gdzie 
zostają zidentyfikowane firmy oraz kluczowe obszary działalności, w  których będą 
współpracować, etap rozwijający się, nazywany także wzrostowym gdzie zaczyna 
się intensywna współpraca z  ośrodkami badawczo rozwojowymi czy władzami te-
rytorialnymi, pozyskiwani są nowi pracownicy, zwiększa się liczba współpracujących 
przedsiębiorstw, wzrasta chęć realizacji inwestycji zagranicznych, etap dojrzały, 
w  którym klastry osiągają stabilność dotyczącą zarówno pozycji klastra, jak i  ilości 
wchodzących w jego skład firm i instytucji, celem staje się dalszy rozwój współpracy 
z  otoczeniem, rozwój innowacji poprzez połączenie wiedzy, posiadanych umiejęt-
ności i  technologii oraz etap schyłkowy, który dotyczy klastrów kończących swoją 
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działalność, nazywany także fazą transformacji, gdzie możliwa jest odbudowa klastra 
i ponowne wejście w fazę rozwoju [Owczarek 2010, s. 47].

Formy klastrowe, jako czynniki internacjonalizacji 
i konkurencyjności przedsiębiorstw

Czynniki internacjonalizacji w literaturze z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem są bar-
dzo różnie postrzegane. N. Daszkiewicz oraz K. Wach porządkując kwestie terminologiczne 
rozumieją czynniki internacjonalizacji (internationalisation factors), bardzo szeroko – zgod-
nie z  teorią – jako2: motywy internacjonalizacji określane także w  literaturze, jako bodź-
ce (triggers, motives, incentives) oraz uwarunkowania internacjonalizacji, w  tym zarówno 
uwarunkowania wewnętrzne (wewnątrzorganizacyjne), jak i uwarunkowania zewnętrzne 
(krajowe i zagraniczne). Z kolei K. Przybylska dokonała podziału czynników skłaniających 
przedsiębiorstwa do internacjonalizacji na dwie grupy; czynników wewnętrznych, czyli 
zestawu sił występujących w samym przedsiębiorstwie i wywierających presję wejścia na 
rynki zagraniczne oraz czynników zewnętrznych, czyli bodźców i zachęt przyciągających 
przedsiębiorstwa do podjęcia ekspansji zagranicznej [Przybylska 2013, ss. 105–106]. 

Bardzo ważnym czynnikiem internacjonalizacji we współczesnej gospodarce jest 
szybki rozwój międzynarodowych sieci biznesowych, ponieważ ułatwiają one zdobycie 
wiedzy o obcych rynkach, korzystanie ze wspólnych zasobów i doświadczeń. K. Przybyl-
ska [2013, s. 112] pisze, że biznesowe i społeczne relacje w sieci wywierają duży wpływ 
na rozpoczęcie procesu internacjonalizacji, na jej tempo, wybór rynku i przyjmowaną 
formę umiędzynarodowienia. 

Potocznie terminy klastry oraz sieci przedsiębiorstw są tożsame. Sieci oparte są na 
współpracy uczestników związanych formalną umową, podstawą współpracy jest za-
zwyczaj kontrakt, podczas gdy w klastrze są to porozumienia społeczne. Sieci ukierun-
kowane są na osiągnięcie korzyści biznesowych oraz stwarzają możliwość uczestnictwa 
w  przedsięwzięciu biznesowym. W  klastrach, przedsiębiorstwa o  podobnym profilu 
działalności wiąże wizja wspólnego rozwoju. Dużą wagę przypisuje się tu bliskości geo-
graficznej pomiędzy uczestnikami klastrów, podczas gdy w sieciach jest to mniej istotne. 
Głównymi korzyściami funkcjonowania w sieci jest znaczny wzrost zysków oraz sprze-
daży, w klastrach korzyści te przejawiają się poprzez dostęp do dostawców, usług, rynku 
pracy a także bliskość współpracy pomiędzy uczestnikami [Szultka 2004, ss. 12–13]. 

Przedsiębiorstwa współpracujące ze sobą w ramach klastrów są coraz częściej sto-
sowane w praktyce, gdyż taka forma działalności wpływa na wzrost konkurencyjności. 

2 Szerzej zob.: [Daszkiewicz, Wach 2013, ss. 36–37]
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Związane jest to z koniecznością podnoszenia jakości wyrobów i usług, co powoduje po-
prawę kondycji finansowej, ekonomicznej, a także rozwój przedsiębiorczości. Podmioty 
współpracujące w ramach klastra posiadają wspólne elementy, do których należą kon-
centracja przestrzenna, powiązania, przebieg rozwoju, konkurencja i kooperacja. Współ-
praca przedsiębiorstw w ramach klastra ma dać w przyszłości efekt, który będzie więk-
szy, niż suma wyników działalności poszczególnych partnerów działających oddzielnie. 

Można więc powiedzieć, że funkcjonowanie w  klastrach ma na celu połączenie ry-
walizacji i współpracy podmiotów, która ma pozytywnie oddziaływać na konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa oraz nastawiona jest na długi horyzont czasowy i specjalizację 
technologiczną. Klaster pełni, więc rolę stymulatora konkurencyjności, dlatego wyróż-
nia się pod względem głębokości współpracy oraz formami konkurencji spośród innych 
gron przedsiębiorstw [Grzebyk 2009, s. 21].

 „Dolina lotnicza”, jako przykład przewagi konkurencyjnej 
w branży lotniczej

Przedsiębiorstwa uczestniczące w rynkowej rywalizacji, czyli konkurencji pomiędzy sobą 
wymagają posiadania pewnych cech pomagających im w osiągnięciu sukcesu. [Nowa-
cki 2010, s. 18]. Branża lotnicza w Polsce przeszła okres transformacji i zmian otoczenia 
zewnętrznego. Przedsiębiorstwa z tej gałęzi przemysłu, aby móc funkcjonować na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku, zmuszone były zmienić strategie działania, dostosowu-
jąc je do zmieniających się potrzeb i wymagań odbiorców. W 2003 r. powstał największy 
w Polsce klaster przemysłowo – technologiczny „Dolina Lotnicza”, zlokalizowany na ob-
szarze południowo-wschodnim kraju, rozciągający się od Bielska Białej do Świdnika.

Zgodnie z teorią Portera jednym z najbardziej typowych i uważanych za niezwykle 
istotny element przewagi konkurencyjnej jest właśnie lokalizacja przedsiębiorstwa, któ-
ra ma szczególnie duże znaczenie w przypadku funkcjonowania w klastrze [Porter 1998]. 
Również K.  Obłój [2002, ss. 97–123] zalicza lokalizację do ważnych naturalnych źródeł 
przewagi konkurencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji produkcji i sprze-
daży oraz dostępem do zasobów rozumianych, jako surowce produkcyjne.

Klaster „Dolina Lotnicza” umiejscowiono w południowo-wschodnim obszarze Polski, ze 
względu na tradycję przemysłu lotniczego, sięgającą w tym regionie lat 30-stych XX wieku 
oraz z uwagi na koncentrację przedsiębiorstw tej gałęzi przemysłu. Obszar ten jest bogato 
rozwinięty pod względem przemysłu lotniczego, ośrodków kształcenia pilotów, instytucji 
badawczo-naukowych oraz zaplecza edukacyjnego i szkoleniowego. W momencie założe-
nia klaster skupiał niespełna 20 przedsiębiorstw, obecnie jest to ponad 100 firm związanych 
z przemysłem lotniczym, których celem jest umocnienie roli południowo-wschodniej Polski, 
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jako jednego z wiodących w Europie regionów tego typu. Klaster podejmuje wiele działań, 
zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Organizacja i rozwijanie efektywnego koszto-
wo łańcucha dostawców, czy tworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw 
przemysłu lotniczego w regionie, dynamiczny rozwój regionu i zwiększanie liczby miejsc 
pracy, to tylko niektóre z licznych działań klastra.

Najważniejszym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną w  stosunku do 
innych przedsiębiorstw jest niewątpliwie innowacyjność, która decyduje o  tempie 
i kierunku rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorstwo w związku z posiadaną przewagą 
konkurencyjną nad innymi, osiąga szereg pozytywnych korzyści wpływających na jego 
rozwój [Nehring 2004, s. 10]. Ewolucja przemysłu lotniczego w ramach klastra „Dolina 
Lotnicza” z założenia opiera się na innowacyjności, rozwoju technologicznym, doświad-
czeniu wykwalifikowanych pracowników, długoletniej tradycji a  także realizacji euro-
pejskiej strategii unowocześniania przemysłu lotniczego w  Europie. Przedsiębiorstwa 
należące do tej struktury prowadzą działalność przede wszystkim na poziomie produk-
cyjnym, ale również działają w charakterze usługowo-handlowym, a także współpracu-
ją z klastrami lotniczymi w Europie w ramach wymiany doświadczeń, opracowywania 
i  realizacji wspólnych projektów. Współpraca poszczególnych jednostek wzmacnia 
działanie klastra dzięki transferowi wiedzy, informacji, technologii, realizacji zamówień 
o wysokiej innowacyjności oraz dzięki działalności badawczo-rozwojowej, gdyż w do-
bie społeczeństwa informacyjnego to właśnie zasoby niematerialne stały się podstawo-
wymi źródłami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Klaster „Dolina Lotnicza” jest 
modelowym przykładem strategii działania opartej w szczególności na zasobach takich 
jak wiedza, umiejętności i doświadczenie.

Ocena wpływu klastra na internacjonalizację 
i konkurencyjność firmy

Sieci biznesowe i relacje wewnątrzsieciowe mogą stać się źródłem przewagi konkuren-
cyjnej w zasadzie wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od reprezentowanej przez nie 
branży [Ratajczak-Mrozek 2009, s. 102]. Podstawową rolą sieci jest wymiana informacji, 
a także zwiększenie wydajności i polepszenie życia zawodowego oraz dzielenie się za-
sobami, gdyż dzięki strukturze sieci informacje przesyłane są szybciej, niż w przypadku 
jakiejkolwiek innej struktury [Naisbitt 1997, s. 235]. Zmienne otoczenie czy to lokalne, 
czy międzynarodowe powoduje zwiększony nacisk na poszukiwania źródeł przewagi 
konkurencyjnej, w zasadzie niezależnie od branży, jednak w badaniach znacznie łatwiej 
jest identyfikować i porównywać przedsiębiorstwa, które reprezentują wybrane na pod-
stawie określonych miar branże. Charakterystyczna jest tu homogeniczność produktów, 
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technologii produkcji, cyklu życia produktu, presja konkurencyjna. Skupienie takich 
przedsiębiorstw w jednej grupie powiązań sieciowych i  funkcjonowanie ich w ramach 
sieci biznesowych stanowi istotny czynnik przyczyniający się do osiągania sukcesu ryn-
kowego [Ratajczak-Mrozek 2009, ss. 101–103].

Włoscy badacze S. Mariotti i L. Piscitello [2001] piszą, że właśnie lokalne, najbliższe 
otoczenie przedsiębiorstwa może uzupełniać jego potencjał konkurencyjny i wspie-
rać na drodze do ekspansji zagranicznej, co jest przykładem dodatniego sprzężenia 
zwrotnego między funkcjonowaniem w klastrze, a internacjonalizacją jego uczestni-
ków. M. Gorynia [Gorynia, Jankowska 2008a, s. 113] stwierdza, że terytorialny system 
powiązań obejmujący system produkcji, podmioty gospodarcze, instytucje społecz-
ne, specyficzną kulturę i kolektywne uczenie się, jest powodem tworzenia się unikal-
nej i trudnej do skopiowania przewagi konkurencyjnej po stronie firm wchodzących 
w skład tego systemu – klastra. Oferuje on swoim uczestnikom konkretne źródła prze-
wagi konkurencyjnej, a dzięki temu może również stać się atrakcyjną lokalizacją dla 
zagranicznych przedsiębiorstw, które chciałaby wejść na dany rynek. Również K. Fon-
fara [2009, ss. 23–24] zwraca uwagę, że sieci odgrywają kluczowe znaczenie w proce-
sie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Organizacja klastrowa może stanowić źródło 
wiedzy odnoszącej się do operacji międzynarodowych. Dostępność partnerów zagra-
nicznych obniża koszty pozyskiwania informacji na temat funkcjonowania na rynkach 
zagranicznych oraz pozwala na wzajemne dzielenie się doświadczeniami w zakresie 
ekspansji i współpracy międzynarodowej, umiejętnościami menedżerskimi bądź ka-
nałami dystrybucji [Kinas 2013, s. 134–137]. Ponadto wzajemne zaufanie i owocna ko-
operacja w ramach klastra redukuje ryzyko działalności gospodarczej w konkurencyj-
nym środowisku międzynarodowym, charakteryzującym się dużą zmiennością oraz 
niepewnością funkcjonowania. Dzięki współpracy klastrowej przedsiębiorstwa mogą 
pokonywać bariery wejścia na rynki zagraniczne dzieląc się pozyskiwaniem wiedzy 
odnośnie planowanego rynku ekspansji [Szultka 2011, s. 4].

Według M.  Łobody [2007, ss. 45–46] geograficzna koncentracja przedsiębiorstw, 
tworzących klaster sprzyja efektywności działania, specjalizacja umożliwia obniżenie 
kosztów i podwyższenie jakości, a rosnący lokalny rynek zbytu na produkty z sektorów 
pokrewnych sprawia, że system ten staje się doskonałym wsparciem dla budowania 
konkurencyjności. Bardzo ważnym jest tu mechanizm wewnętrznej konkurencji, bazują-
cy na kombinacji rywalizacji i kooperacji między lokalnymi przedsiębiorstwami, a także 
częściowo na strukturach partnerskich, które są tworzone przez organizacje wspierające 
lokalny biznes i publiczne agencje [Schmitz 2004]. 
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Zakończenie

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że chęć przedsiębiorstw do 
skupiania się w  branżowych klastrach jest wynikiem poszukiwania naturalnego za-
plecza i  struktur wsparcia dla budowania konkurencyjności, a  także potrzebą sprosta-
nia zmieniającym się oczekiwaniom rynku globalnego [2007, s. 46]. Ponadto strategia 
umiędzynarodowienia firm w  oparciu o  współpracę klastrową odznacza się większą 
trwałością i  stabilnością od indywidualnych prób umiędzynarodowienia działalności 
[Kowalski 2011, s. 85]. Tym samym funkcjonowanie w klastrach ma wpływ tak na konku-
rencyjność przedsiębiorstw, jak na proces ich umiędzynarodowienia.
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Abstract: The aim of this article is to describe the factors that facilitate upgrading pro-

cess of knowledge-intensive business services (KIBS) clusters in global value chains. The 

observed phenomenon which can be described as an increase in value added produced by 

KIBS leads to a similar increase at the clusters’ level, and consequently to an increase in the 

position of these clusters in global value chains. This topic constitutes a new research area. 

The available definitions of clusters were reviewed. The nature and specificity of knowledge

-intensive business services’ clusters were presented. The concepts of upgrading and global 

value chains were defined and the idea of upgrading of KIBS’ clusters in global value chains 

were presented. As a result of the literature analysis, endogenous and exogenous factors in-

fluencing the upgrading of clusters in global value chains were presented. The article is con-

ceptual and based on scientific literature, the review of which was a research method used.
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Introduction

The functioning of the modern economy is described, among others, by making refe-
rence to clusters which are geographical agglomerations of specialized enterprises ope-
rating in internal and external relationships (with organizations of the environment), 
functioning within one or several related sectors [Gancarczyk 2010, OECD 1999, Porter 
2001, Główka 2016]. Clusters, apart from the classic Porter’s approach, have also been de-
scribed by many other similar definitions, proposed by such researchers as Giuliani, Pie-
trobelli and Rabelotti [2005], Rosenfeld [1997], van Dijk and Sverisson [2003], Doeringer 
and Tekla [1995], den Hertog and Malta [1999], Matusiak [2005]. The conceptualization of 
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this term is also conceptualised through institutional entities such as the European Com-
mission [2002], the World Bank [2009], UNIDO [1999]. However, it is the OECD definition 
[1999] that most closely refers to the theory of value chain and knowledge economy. The 
concept of cluster is understood in this case as a production network of closely related 
companies (including specialised suppliers), entities that create knowledge (universities, 
R&D units, engineering enterprises), bridge institutions (brokers, consultants) and custo-
mers connected with each other in the production chain which creates added value.

Due to changes in production systems, distribution channels and the ICT revolution, 
clusters are becoming increasingly integrated in global value chains, also international-
ly [Rabelotti 2004]. The importance of clusters’ presence on global markets is even more 
important taking into consideration the fact that clusters are responsible for the develop-
ment 39% of workplace and 55% of household wage income [European Commission 2016]. 
However, due to both endogenous processes of economic transformation and exogeno-
us factors connected with cluster’s evolution, the issue of raising the position in global 
value chains (upgrading) is becoming increasingly important among research topics. At 
the same time, a phenomenon that Kaplinsky, Morris and Readman [2002] described, i. e. 
upgrading in enterprises and clusters takes place not only in terms of processes and pro-
ducts, but is also connected with functional restructuring of enterprises in order to obtain 
higher added value in global value chains [Kaplinsky et al. 2002]. At the same time, the 
role of knowledge-intensive sectors is growing, including creative industry, in performing 
added value and creating a national income of economies [Mudambi 2008].

The aim of this article is to describe the factors influencing the position of clusters 
of knowledge-intensive business services (KIBS) in global value chains. The following 
research hypothesis was used:

H1. The increase in value performed by KIBS leads to a similar phenomenon at the 
clusters’ level in which KIBS operate, and consequently to an increase in the position of 
these clusters in global value chains.

The first part presents the nature and specificity of business clusters of knowledge-
intensive business services. The key features of KIBS were also presented as criteria that 
have to be met by enterprises belonging to the cluster.

The second part defines the concepts of upgrading, global value chains and presents 
the idea of raising the position of clusters in global value chains (updating).

The article is conceptual and based on the literature, the review of which was a rese-
arch method used.
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Clusters of knowledge-intensive business services

Knowledge-intensive business services (KIBS) are specialised commercial service activities 
that create added value by creating, gathering and disseminating expertise, supporting 
the development of a knowledge-based economy by creating and promoting innovation, 
as well as stimulating upgrading processes in global value chains [Bohatkiewicz et al. 2017]. 
At the same time, this definition also points to the key characteristics of KIBS, which distin-
guish it from other sectors of the economy. Researchers who focused on this topic [Muller, 
Doloreaux 2009, Miles 1995, Tovoinen 2006, den Hertog 2000, Bettencourt 2002, Bohat-
kiewicz, Gancarczyk, Dileo 2017] present features of KIBS as e.g. business activity based on 
specialist knowledge, high entry barriers due to difficult access to information and qualified 
employees, application of process, organisational and marketing innovations, commercial 
nature of connections among stakeholders such as buyers and other organizations that 
interact with KIBS, strong emphasis on economic results, practical application of solutions 
used and flexible specialisation. Creating, accumulating and sharing knowledge are featu-
res present especially in the so-called “knowledge clusters”, often located within university 
areas such as Silicon Valley in the United States of America, Cambridge in England, Ottawa 
in Canada and Helsinki in Finland [Huggins 2008, Ferreira, Estevao 2009].

This type of activity includes, among others IT, accounting services, business consul-
tancy, advertising and market research, engineering services [Bocquet, Brion, Mothe 2016].

Modern tendencies that shaped KIBS clusters include growing role of knowledge-
based economy, technological competitiveness, deepening specialisation and the pur-
suit of performing high added value activities, which requires advanced knowledge, 
often acquired through cooperation. The development of information and transport 
infrastructure, which is conducive to resource mobility, is a factor for the advancement 
of specialisation, as well as for cooperation with specialised suppliers. KIBS has also be-
come indispensable elements of innovation systems and clusters in knowledge-based 
economies [He, Wong 2005, Muller, Zenker 2001].

Upgrading of clusters in global value chains

The term “global value chains”, used since the first decade of the 21st century [Rud-
ny 2013], extended the existing concept of management according to M. Porter [Chili-
moniuk-Przeździecka, Kuźnar 2016].

The term upgrading is used to describe the process of transition to higher levels in 
global value chains. Upgrading also means the company’s innovative potential in terms 
of increasing the added value of its products or processes [Humphrey, Schmitz 2002a, 
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Kaplinsky, Readman 2001, Porter 1990, Giuliani, Pietrobelli, Rabellotti 2005]. Simulta-
neously, Giuliani et al. [2005] point out that companies from developing countries often 
compete with low wages and low margins on their products and services, rather than 
with productivity or profitability. They refer to this as “fast” or “slow path” to competiti-
veness. The main difference they make between these two approaches is the difference 
in the ability of companies to raise their position in global value chains.

The process management approach in companies supported the process of unbun-
dling of business services, followed by offshoring of part of the processes, initiated in 
1949 by Automating Data Processing (ADP). However, the last twenty years brought 
a change in the structure of business services that are a subject to offshoring. Initially, 
it consisted of simple, routine functions and standardised activities (in 2013, the global 
turnover value of such activities was estimated at USD 952 billion [HFS Research 2014], of 
which IT outsourcing amounted to USD 648 billion and BPO – USD 304 billion) [Chilimo-
niuk-Przeździecka, Kuźnar 2016]. Currently, processes with significant added value are 
also being separated and offshored [Lewin, Peeters 2006, Lewin, Massini, Peeters 2009]. 

Upgrading of a cluster is an upgrading of individual sub-elements of a cluster, i. e. of 
its member undertakings. The issue of this phenomenon should therefore be considered 
in terms of the movement of individual firms towards higher levels in global value chains.

Therefore, the upgrading of clusters may take place under the influence of such factors:
 · Contact of companies belonging to a  cluster with other enterprises that are at 

a higher level of development;
 · Mergers and acquisitions managed by entities at higher levels in a value chain;
 · Implementation of innovations to a market (e. g. technological innovations) by a clu-

ster, which may lead to its upgrading;
 · Change resulting from cluster’s development strategy;
 · Creation or economic response to a demand for a new product in the production of 

which cluster has a competitive advantage, e. g. in the form of comparative advantage 
or strategy of being first on a market;
 · The necessity of adjusting a cluster to changing environment in which it operates, 

e.g. to changing legal conditions or large international projects (e. g. Via Carpatia, New 
Silk Road, Logistics Centre, Baltic-Adriatic, Baltic-Black Sea);
 · Innovations that are ground-breaking in the sector, forcing internal changes in a cluster;
 · The influence of the form of coordination on the distribution of income and risks within 

the cluster, which indirectly influences the evolution and pace of changes within a cluster;
 · Entries in the structures of international networks or cluster associations;
 · Change of business model used by cluster members, e. g. conversion and integration 

into modular value chains;
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 · Cluster transformation into a lead firms in modular production process systems;
 · Aim to reduce transaction costs as a result of process improvement; 
 · The emergence of a new sector in which cluster has a significant market share.

It is also worth noting that upgrading of a  cluster may be a  result of phenomena 
occurring within the cluster, aimed at avoiding the decline in the process of cluster evo-
lution. Cluster as a result of upgrading is entering a new trajectory of growth. 

The issue of global value chains is closely linked to what Humphrey and Schmitz (2002) 
describe as the new forms of coordination (such as modularisation), which may contri-
bute to the position of clusters in global value chains. At the same time, the questions 
raised in the context of global value chains are rooted in the contribution of these forms 
of coordination to sustainable income and employment growth in developing countries 
[Dahlan, Samat, Othman 2015]. 

Summary

This paper was an introduction to the issue of raising the level of clusters of knowledge-
intensive business services in global value chains. Further work should be carried out in 
the following topics:

 · comprehensive presentation of cluster’s upgrading process, especially KIBS clusters,
 · impact of global value chains on regional development and country’s competitiveness,
 · analysis of factors that support the diffusion of upgrading processes from a cluster to 

regional and national level,
 · analyses which new forms of coordination support by cluster’s upgrading the most,
 · presentation of the influence of modularization on cluster’s upgrading,
 · presentation of the guidelines concerning regional development policy aimed at 

facilitating upgrading processes through a system of instruments supporting cluster 
initiatives and organisation.

The aim of this article was to describe the factors influencing the position of clusters 
of knowledge-intensive business services (KIBS) in global value chains.

It should be noted that, according to the hypothesis proposed in this article, the 
increase in value added produced by KIBS does indeed lead to a similar phenomenon 
at the cluster level, and this in turn contributes to the growth of the position of these 
clusters in global value chains. The presented endogenous and exogenous factors can 
effectively support this process. It should be noted, however, that in order to verify the 
hypothesis more thoroughly, it is important to conduct statistical surveys on a represen-
tative sample of KIBS-type clusters.
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Metoda wejścia na rynek zagraniczny jako czynnik 
sukcesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu  
detalicznego – przypadek sieci dyskontowych w Polsce

The Entry Mode as a Factor of Successful Internationalisation  
in the Retail Sector – the Case of Discount Chains in Poland

Abstract: The aim of this article is to examine the impact of entry mode applied by selec-

ted foreign retailers on the results achieved by them in Poland. The following hypothesis 

was formulated: foreign retailers that have successfully operated on the Polish market have 

applied similar entry modes and use a similar business model. To verify this hypothesis, the 

case study method was used. The sources of information in the research were: the results of 

literature research, industry press, reports on the retail sector, results of research conducted 

by the IDI method and long-term observations of the author. The history of the chain (inclu-

ding the method of launching the Polish market), owner characteristics and current state of 

the chain were taken into account in the case description.

Key words: retailing, internationalisation, success, Biedronka, Lidl

Wprowadzenie

Internacjonalizacja w sektorze handlu nie jest zjawiskiem nowym. Poczynając od lat 90. 
XX w. stała się zjawiskiem bardzo dynamicznym, o czym świadczy wzrost średniej liczby 
krajów, w których działalność prowadzą największe na świecie przedsiębiorstwa handlo-
we. W 2000 r., było to 4,8 krajów [Top 200 Global Retailers 2002], natomiast w 2015 r. – 10,1 
[Global Powers of Retailing 2017]. Jest to jednak metoda rozwoju obarczona znacznym 
ryzykiem; nie wszystkie wejścia na nowe rynki się w przeszłości udawały [Burt i in. 2003]. 
Natomiast w  wielu przypadkach umiędzynarodowienie przedsiębiorstw okazywało się 
sukcesem. Niewątpliwie zarówno sukces, jak i porażka są kategoriami relatywnie trudnymi 
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do badania. Sukcesem jest pozytywnie oceniany poziom realizacji celów uprzednio zamie-
rzonych [Urbanowska-Sojkin 1998], natomiast porażką – przeciwnie – poziom realizacji 
celów oceniany negatywnie. Oznacza to, że wobec braku wiedzy na temat celów działa-
nia, nie sposób jednoznacznie zinterpretować jakiegoś rozwoju wydarzeń jako sukces lub 
porażka. Tymczasem pytanie o strategię, której skutkiem będzie sukces przedsiębiorstwa 
jest jednym z  fundamentalnych pytań w  naukach o  zarządzaniu. Uzasadnia to badania 
prowadzone w tym zakresie. Głównym celem artykułu jest określenie przyczyn sukcesu 
zagranicznych firm handlowych, które takowy odniosły na polskim rynku. W związku z tym 
sformułowano następujące pytania badawcze:

 · które z zagranicznych przedsiębiorstw handlowych odniosły sukces na polskim rynku?
 · w jaki sposób przedsiębiorstwa zagraniczne weszły na polski rynek handlu detalicznego?
 · jaki jest wpływ zastosowanych metod wejścia na rezultaty działania tych firm?

Badaniami objęte zostały tylko przedsiębiorstwa prowadzące działalność w  zakresie 
handlu detalicznego w Polsce. Zastosowaną metodą badań jest analiza studium przypadku. 

Internacjonalizacja w sektorze handlu detalicznego – 
przegląd literatury

W badaniach zjawiska internacjonalizacji w sektorze handlu detalicznego wyróżnić moż-
na dwa główne nurty. Pierwszy z nich przedmiotem zainteresowania czyni internacjo-
nalizację z perspektywy makroekonomicznej [Karasiewicz, Trojanowski 2016]. W drugim 
nurcie mieszczą się badania, w których stosowana jest perspektywa mikroekonomiczna. 
Ponieważ jest to złożony proces, przedmiotem badania są następujące jego elemen-
ty: wybór kraju i  metody wejścia [Karasiewicz 2016], konstrukcja formatu [Alexander 
i  in.  2005, Borusiak 2012], dobór zasobów [Śmigielska 2006], motywy internacjonali-
zacji [Tatoglu i  in. 2003, Belniak 2015] i  skutki dla przedsiębiorstwa. Wśród tych ostat-
nich przedmiotem badania są zarówno niepowodzenia, które prowadzą do wycofania 
z rynku [Burt i in. 2003], jak i determinanty sukcesu. Jeśli chodzi o te ostatnie, to bada-
no głównie przypadki przedsiębiorstw handlowych działających w branży mody [m.in. 
Zavrśnik 2007], ale także operujące poprzez sklepy dyskontowe, które dość intensywnie 
przejawiają skłonność do umiędzynarodowienia działalności [Domański 2005, ss. 21–23]. 
Celem tych badań było wskazanie przyczyn udanej internacjonalizacji w przypadku de-
talistów dyskontowych, bez określania szczegółowych przyczyn w poszczególnych kra-
jach. Tymczasem w wielu przypadkach obserwowane jest silnie zróżnicowane sytuacji 
danego detalisty na różnych rynkach. Podmiot, który odnosi spektakularne sukcesy na 
jednym rynku, może mieć słabą pozycję na innym. Uzasadnia to prowadzenie badań 
szczegółowych nad źródłami powodzenia na poszczególnych rynkach.
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Metodyka badania

Metoda studium przypadku
Do weryfikacji hipotezy zastosowano metodę studium przypadku. Metoda ta opiera się na 
porównaniach i wyszukiwaniach podobieństw pomiędzy zbieranymi faktami oraz daje możli-
wość uzyskania głębokiego wglądu w badane zjawisko [Sławińska, Witczak 2012, ss. 125–130]. 
W przeszłości metoda studium przypadku była stosowana do badania procesu i skutków in-
ternacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych [m. in. Palmer 2004]. Wykorzystano następujące 
źródła informacji: raporty rynkowe, publikacje w czasopismach, w tym branżowych, branżowe 
portale internetowe, gazetki wewnętrzne przedsiębiorstw będących operatorami sieci, wywiad 
niestrukturyzowany z osobą pracującą na rzecz sieci Biedronka oraz obserwacje własne autora.

Dobór przypadków
W  postępowaniu badawczym przyjęto założenie, aby badać przykłady zagranicznych 
przedsiębiorstw handlowych, które odniosły sukces na polskim rynku. Za jego oznakę 
uznano udział w rynku i  jego dynamikę. Udziały dziesięciu największych sieci sklepów 
w polskim rynku w latach 2013 i 2016 zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1. Udziały w polskim rynku największych sieci sklepów stacjonarnych

Nazwa sieci
Udział w rynku (%)

2013 2016
Biedronka 10,2 12,2
Lidl 2,7 4,0
Lewiatan 2,4 2,8
Kaufland 2,3 2,7
Auchan 1,8 2,6
ABC 2,0 2,4
Rossmann 1,5 2,0
Tesco Extra 2,2 1,9
Castorama 1,7 1,6
Żabka 1,2 1,6

Źródło: [Raport Retailing in Poland 2017, dostęp: 25.10.2017] 

Jak widać, sieciami, które na polskim rynku mają największe znaczenie (ze względu 
na udział w rynku i jego dynamikę) są dwie sieci sklepów dyskontowych. Ich właściciele 
to odpowiednio: portugalska firma Jeronimo Martins SGPS SA notowana na lizbońskiej 
giełdzie oraz niemiecka firma rodzinna Schwarz Unternehmenstreuhand KG. Format 
sklepu, jaki wybrały obie sieci jest podobny, co uzasadnia przyjętą hipotezę. Te właśnie 
przedsiębiorstwa zostały wybrane do analizy metodą studium przypadku. 
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Wyniki badań

Przypadek sieci Biedronka

Historia sieci

Dwa pierwsze sklepy sieci Biedronka zostały otwarte tego samego dnia – 4 kwiet-
nia 1995 r. (jeden w Poznaniu przy ulicy Newtona, drugi w Śremie przy ulicy Sikorskiego). 
Były to jednocześnie jedne z pierwszych sklepów dyskontowych w Polsce. Przedsięwzię-
cie było na tyle udane, że bardzo szybko zaczęto otwierać kolejne sklepy. Wysoka dyna-
mika liczby sklepów była możliwa dzięki zastosowanej metodzie tworzenia potencjału 
gospodarczego: nie budowano obiektów na potrzeby sklepów, tylko organizowano je 
w istniejących obiektach, poddając je uprzednio modernizacji. Pozyskiwano obiekty za-
równo o charakterze poprzemysłowym, jak i takie, w których wcześniej prowadzona była 
działalność handlowa, ale także innego rodzaju działalność. 

Sieć została założona przez polskiego przedsiębiorcę – Mariusza Świtalskiego – właś-
ciciela firmy Elektromis dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży w  1995 r. hurtowni 
Cash & Carry firmie Jeronimo Martins & Booker. W 1996 r. doszło do zawarcia umowy 
inwestycyjnej między Elektromisem i Jeronimo Martins. Na jej mocy JM zobowiązywał 
się do zaopatrywania sklepów z własnych hurtowni, natomiast Elektromis do realizacji 
zadań związanych z pozyskiwaniem nowych obiektów i zarządzania nimi. Przejęcie sieci 
liczącej 226 sklepów nastąpiło w 1997 r. Po nim nastąpił dalszy dynamiczny wzrost iloś-
ciowy sieci, ale także rozpoczęły się zmiany jakościowe podwyższające standard sklepu. 
Warto dodać, że współpraca między firmą Elektromis i JM w zakresie pozyskiwania no-
wych lokalizacji trwała aż do 2012 r., w jej ramach przekazanych zostało portugalskiej fir-
mie 1 231 lokalizacji1. W 1999 r. sieć Biedronka przejęła także 57 sklepów dyskontowych 
TiP Plus Discount od niemieckiej grupy Metro AG. Obiekty te były zasadniczo większe od 
wcześniej otwieranych, nowo wybudowane i dysponujące dużym parkingiem.

W 2004 r. Biedronka rozpoczęła intensywną kampanię reklamową w telewizji To jest 
z Biedronki, która miała, m.in. dzięki dowcipnej grze słów, bardzo dobry odbiór społecz-
ny. W następnych latach organizowano kolejne kampanie reklamowe, treścią przekazu 
wielokrotnie była jakość produktów, ich polskie pochodzenie, wierność tradycyjnym re-
cepturom. Trzeba dodać, że w latach 2004–2013 obroty sieci rosły bardzo dynamicznie2 

1 Informacje pochodzą z  wywiadu przeprowadzonego z  panem Krystianem Czarnotą, aktualnie członkiem 
Rady Nadzorczej firmy Czerwona Torebka S.A., w przeszłości pełniącym liczne funkcje kierownicze w spółkach 
związanych z M. Świtalskim.
2 W tym czasie nastąpił ponad 5-krotny wzrost udziału sieci Biedronka w rynku.
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i  to pomimo kryzysu wywołanego powództwami przeciwko JM z  tytułu niewypłaco-
nych wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych. Obecnie formuła tworzenia 
potencjału jest nieco inna, część nowo otwieranych sklepów jest lokalizowana w  no-
wych obiektach, następuje tzw. premiumizacja dyskontów [Kucharska 2016].

Charakterystyka Jeronimo Martins – właściciela sieci Biedronka
Jeronimo Martins jest firmą o bardzo długiej historii, została założona w 1792 r. Aktual-
nie prowadzi działalność zaledwie w 3 krajach: rodzimej Portugalii, Polsce i w Kolumbii. 
W 2015 r. JM zajmował 64 pozycję w rankingu największych detalistów świata z obrota-
mi 15 249 mld dolarów [Global Powers of Retailing 2017]. Największą część dochodów 
i zysków była generowana na rynku polskim, gdzie firma dysponuje sieciami: Biedronka 
(sklepy dyskontowe) i Hebe (drogerie) – ich udział w obrotach wynosił w 2017 r. odpo-
wiednio 68,4% i 1%. W Portugalii JM jest właścicielem sieci Pingo Doce (supermarkety) 
i  Recheio (cash&carry), w  Kolumbii – sieci Ara (sklepu spożywcze). Wskaźnik EBITDA – 
biorąc pod uwagę wszystkie sieci – jest także najwyższy w przypadku Biedronki i wyniósł 
w I poł. 2017 r. 7,1 % [Consolidated Report 2017].

Przypadek sieci Lidl w Polsce

Historia sieci Lidl w Polsce

Sieć Lidl pojawiła się w Polsce nieco później niż Biedronka – w 2002 r., a jej wejście odby-
ło się na drodze rozwoju organicznego (inwestycji typu greenfield). W momencie wejścia 
na polski rynek pozycja Biedronki była już bardzo silna – sieć dysponowała w tym czasie 
ponad 500 sklepami, w których oferowano produkty marek własnych, a ceny nadal były 
na niskim poziomie. Od początku otwierano kilkadziesiąt sklepów rocznie, co jednak ozna-
czało, że dynamika liczby sklepów była daleko niższa w porównaniu do Biedronki. Oferta 
była wtedy typowo dyskontowa. Jeszcze w 2008 roku sieć Lidl była na tyle słaba, że rozwa-
żano poważnie możliwość jej sprzedaży. Przewidywano wtedy, że Lidl zniknie z polskiego 
rynku, ponieważ niemiecka sieć, mimo ogromnego potencjału polskiego rynku, rozwijała 
się wolniej niż konkurencja. Lidl osiągał także słabe wyniki pod względem obrotów gene-
rowanych rocznie z 1 mkw. sklepu – w 2007 r. było to tylko 7,5 tys. zł rocznie, podczas gdy 
u głównego konkurenta – Biedronki, wskaźnik wynosi 17,2 tys. zł. [Mazurkiewicz 2008].

Przełomem okazały się dla sieci Lidl tygodnie narodowych kuchni świata. W styczniu 
2007 r. sieć postanowiła wprowadzić do  oferty swoich sklepów Tydzień meksykański. 
W 2007 r. było ich w sumie sześć, poza meksykańskim także azjatycki, włoski, hiszpań-
ski, amerykański i grecki, akcja jest prowadzona do dnia dzisiejszego. Zainaugurowana 
w  2012  r. i  trwająca 3 lata kampania Pascal kontra Okrasa, wydanie książki kulinarnej 
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o tym samym tytule, projekt Kuchnia Lidla to działania, które diametralnie zmieniły per-
cepcję Lidla, który zaczął być kojarzony z wyrafinowaną kuchnią. Kampania z Pascalem 
i Okrasą przyczyniła się do repozycjonowania całego segment dyskontów, na którym 
Lidl zajął pozycję moderatora.

Charakterystyka Schwarz Unternehmenstreuhand KG – właściciela sieci Lidl
Schwarz Unternehmenstreuhand KG jest niemiecką firmą rodzinną, której początki się-
gają roku 1930. Pierwszy sklep dyskontowy sieci Lidl został otwarty w  1973 roku jako 
kopia sklepu Aldi. W 2015 roku firma Schwarz Unternehmenstreuhand KG była najwięk-
szym detalistą w  Europie i  czwartym na świecie W  tym czasie prowadziła działalność 
w 26 krajach świata, a udział przychodów osiąganych na rynkach zagranicznych wyno-
sił 61,3 % obrotów ogółem. Niemiecka firma jest właścicielem dwóch sieci: Lidl (sklepy 
dyskontowe) i Kaufland (hipermarkety dyskontowe). Łączny udział obu sieci na polskim 
rynku w roku 2016 wynosił 6,7%. 

Porównanie metod wejścia na polski rynek analizowanych 
sieci handlowych

Najważniejsze cechy sposobu wejścia na rynek polski obu sieci i wyróżniki ich aktualnej 
działalności zostały zestawione w tabeli 3.

Tabela 3. Porównanie metod wejścia na polski rynek sieci: Biedronka i Lidl

Kryterium porównania Biedronka Lidl
Rok rozpoczęcia działalności 
w Polsce

1995 2002

Liczba sklepów w 2016 r. 2746 620
Metoda wejścia na polski rynek Przejęcie istniejących sieci, 

długoletnia współpraca 
z polskimi partnerami w zakresie 
pozyskiwania nowych lokalizacji

Rozwój organiczny (inwestycja 
typu greenfield)

Sposób pozyskania lokali 
handlowych (dominujący)

Wynajem lokali (zarówno 
wolnostojących, jak 
i w parterach handlowych)

Budowa własnych obiektów 
wolnostojących z dużym 
parkingiem

Poziom standaryzacji sieci Relatywnie niski: duże 
zróżnicowanie wielkości i typów 
obiektów

Relatywnie wysoki

Format wyjściowy Hard discount Hard discount
Kierunek ewolucji formatu Soft discount/supermarket 

dyskontowy
Soft discount/supermarket 
dyskontowy
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Wyróżniki sieci Niska cena, bliskość 
lokalizacyjna, intensywne 
kampanie reklamowe (narracja 
– polskość, tradycja, niska cena), 
znaczna liczba produktów 
w ofercie czasowej 

Wysoki standard obiektu, 
dogodny parking, intensywne 
kampanie reklamowe (spójna 
narracja zorientowana na 
przyjemność gotowania, 
poznawanie nowych smaków), 
znaczna liczba produktów 
w ofercie czasowej, w tym 
produkty marek premium: 
Wittchen, Villeroy&Boch

Pozycja w  rankingu Meaningful 
Brands w 2016 r. w Polsce

4 11

Źródło: opracowanie własne.

Badane przedsiębiorstwa handlowe zastosowały odmienną strategię wejścia na rynek 
polski, mimo, że format, przy pomocy którego prowadzą działalność jest taki sam – jest 
to sklep dyskontowy. Firma portugalska zastosowała metodę przejęcia sieci budowanej 
przez Polaków, gdzie jeszcze wiele lat po przejęciu funkcja ekspansji była realizowana 
przez polską firmę. Było to o tyle istotne, że JM postawiło na szybką ekspansję, czyli pozy-
skanie możliwie największej liczby obiektów i relatywnie szybki przyrost liczebny sieci. Ta 
strategia w dużym stopniu została zrealizowana, co pozwoliło uzyskać portugalskiej firmie 
pozycję lidera w Polsce. Konsekwencją tej strategii jest jednak silne zróżnicowanie skle-
pów, zarówno pod względem typu obiektu, jak i lokalizacji w obrębie miejscowości, wiel-
kości powierzchni, proporcji sal sprzedażowych, wielkości parkingu i standardu obiektu. 

Firma niemiecka wybrała opcję rozwoju organicznego, co przełożyło się na znacznie 
dłuższy proces budowy pozycji na rynku. Opcja ta jednak także przyniosła dobre efekty, 
szczególnie widoczne w dłuższej perspektywie czasowej. Standaryzacja obiektów jest 
jedną z przyczyn dobrego wizerunku sieci i także dobrej oceny jej oferty.

Zakończenie

Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy należy odrzucić hipotezę badawczą sformu-
łowaną na wstępie. Analizowane firmy zastosowały na polskim rynku tylko pozornie podobny 
model biznesu (wyrażający się w prowadzeniu działalności poprzez tożsamy format sklepów), 
ich wejście odbyło się zasadniczo innymi metodami, a prowadzenie sprzedaży istotnie różni 
się skalą, wyróżnikami sieci i sposobem ich percepcji. Mimo to, oba przedsiębiorstwa odniosły 
sukces na rynku polskim, co oznacza, że skuteczne może być wejście na rynek zagraniczny prze-
prowadzone zasadniczo różnymi sposobami. Niewątpliwie przyczynia się do tego stopień zło-
żoności operacji polegającej na rozszerzeniu działalności na rynek kraju innego niż macierzysty.
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Modele internacjonalizacji w świetle wyników badań 
eksperymentalnych

Models of Internationalization Based on the Results  
of Experimental Research

Abstract: In the research on internationalization of companies, there are several theories 

explaining entrance to foreign markets; the most frequently quoted ones are stage theory 

and the concept of early or rapid internationalization. The main axis differentiating these two 

approaches is the explanation of foreign entry time within the development of the company. 

This paper undertakes discussion of and research on these approaches to internationalization. 

Two aims of the paper are formulated. The first is of a methodological nature, and the research 

question is about possibilities and constraints of using the virtual simulation of running a compa-

ny as an experimental research method and as a research tool in the field of internationalization.

The second aim of the paper is of a research nature, and it is connected to the investigation 

of models of entry to foreign markets. As both stage models and rapid or early internationa-

lization models are reflected in the strategies of virtual companies, however, the spectrum of 

companies’ foreign market activities might be wider. Besides these two main approaches, the 

research results indicate the balanced internationalization and cautious internationalization.

Key words: models of internationalization, simulation, experimental research method

Modele internacjonalizacji – ujęcie teoretyczne

Tradycyjne modele internacjonalizacji etapowej wywodzą się z modelu uppsalskiego 
[Moen, Servais 2002] i zakładają, że internacjonalizacja jest procesem przechodzenia 
z mniej do bardziej rozwiniętych faz działalności przedsiębiorstwa, czyli od aktywności 
na rynku lokalnym, poprzez rynki krajowe do ostatecznego wejścia na rynki między-
narodowe.
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Modele etapowe są traktowane wprawdzie jako kanon wiedzy, jednak tworzone są 
kolejne modele. Teoria zasobowa zakłada wejście na rynki międzynarodowe przedsię-
biorstw wówczas, gdy są zdolne do osiągnięcia i podtrzymania swojej przewagi kon-
kurencyjnej, dzięki posiadaniu strategicznych zasobów materialnych i niematerialnych 
[Ferencikova, Hluskova 2015]. Teoria sieciowa kładzie nacisk na funkcjonowanie przed-
siębiorstwa w sieci powiązań biznesowych, które stają się pomostem dla firm do wcho-
dzenia do sieci międzynarodowych [Daszkiewicz 2017, ss. 46 i następne].

Szczególnie istotna grupa modeli internacjonalizacji powstała z obserwowanej aktyw-
ności nowo powstałych firm, które omijają etapy swojego rozwoju na rynkach lokalnym 
czy krajowym i niemal od początku swego istnienia stają się przedsiębiorstwami między-
narodowymi [Daszkiewicz, Wach 2014]. Podstawową cechą ich zachowań jest szybkość, 
stopień i skala ich działalności międzynarodowej [Bjorgum, Moen 2013]. Za wcześnie umię-
dzynarodowione przedsiębiorstwa uznaje się te, które w ciągu pierwszych 2–3 lat swego 
istnienia osiągają istotny poziom internacjonalizacji, a udział operacji na rynku międzyna-
rodowym wynosi przynajmniej 25% wszystkich aktywności [Duliniec 2013].

W literaturze można znaleźć również opinie o konieczności kombinacji różnych per-
spektyw teoretycznych łącznie, by lepiej zrozumieć proces internacjonalizacji [Ferenci-
kova, Hluskova 2015], gdyż badania sugerują występowanie w praktyce firm o różnych 
podejściach do umiędzynarodowienia [Zapletalová 2015].

Dyskusja toczy się również nad czynnikami decydującymi o wejściu na rynki zagra-
niczne. Wśród nich wymienia się różnice w strategiach wejścia na rynki zagraniczne przed-
siębiorstw w zależności od ich wielkości [Ocampo Figueroa, Alarcon Osuna, Fong Reyno-
so 2014], różnice w rodzaju sprzedawanego produktu, grup docelowych klientów czy też 
w sposobie dostaw [Hennart 2014], strategie internacjonalizacji, zdolności operacyjne, re-
lacje z klientami [Su 2013], heterogeniczność firm czy różnice na rynkach krajowych wpły-
wających na możliwość promowania swoich produktów [Hilmersson i in. 2017]. Wskazuje 
się również na dostęp do kapitału finansowego czy kompetencje technologiczne firm 
[Bjorgum, Moen 2013], osobistą sieć powiązań biznesowych przedsiębiorcy i  jego zdol-
ność do rozpoznania i wykorzystania międzynarodowych możliwości biznesowych [Mai-
nela, Puhakka 2011]. Kwestię czasu wejścia na rynki międzynarodowe tłumaczy się również 
charakterystyką branży w zakresie poziomu globalnej integracji branży, jej międzynaro-
dowej konkurencyjności i skali lokalnej konkurencji wewnątrz branży [Taylor, Jack 2016].

Podsumowując, czynniki decydujące o  internacjonalizacji można podzielić na trzy 
grupy [Matiusinaite, Sekliuckiene 2015]: 

 – przedsiębiorczość i orientacja biznesowa menadżerów lub założycieli,
 – czynniki organizacyjne,
 – czynniki związane z otoczeniem biznesowym.
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Metody badawcze w internacjonalizacji

Ze schematu badawczego, obejmującego postawienie problemu badawczego, określe-
nie jego podbudowy teoretycznej, postawienie hipotez oraz przyjęcie metod badaw-
czych [Stępień, Jeszka 2016], artykuł ma na celu odniesienie się do ostatniego elementu, 
czyli do metod badań. Metod stosowanych w naukach społecznych jest relatywnie dużo, 
do najbardziej popularnych należą metoda obserwacyjna, monograficzna, badania do-
kumentów, sondaż diagnostyczny, analizy i konstrukcje logiczne, metoda eksperymen-
talna, heurystyczna, indywidualnych przypadków, analiza i krytyka piśmiennictwa, me-
toda statystyczna i symulacja komputerowa [Kawa, Fuks, Januszewski 2016].

Eksperymentalna metoda badawcza, wykorzystana w artykule, ma ugruntowaną pozycję 
w nauce, jednak jest ona wykorzystywana głównie w naukach ścisłych, a zdecydowanie rza-
dziej jest stosowana w naukach społecznych. Polega ona na takiej manipulacji i kontroli zmien-
nych niezależnych, aby umożliwić analizę ich wpływu na zmienne zależne [Kowalczyk 2016].

W badaniach procesów internacjonalizacji dominuje kilka metod, wykorzystuje się kwe-
stionariusz ankietowy jako metodę pozyskiwania danych, w tym również w wersji ankiety 
telefonicznej lub ustnej [Hilmersson i in. 2017, Zapletalová 2015]. Dość powszechnie stosuje 
się analizy studiów przypadków i wywiady pogłębione [Su 2013]. W części badań można 
znaleźć łączenie metod ilościowych i jakościowych [Lin, Mercier-Suissa, Salloum 2016].

Metoda eksperymentalna w  badaniach internacjonalizacji realnie działających fir-
mach jest w zasadzie niemożliwa do zastosowania. Oprócz kwestii kosztów dla przed-
siębiorstwa, wynik eksperymentu byłby mocno uzależniony od sytuacji danej firmy, 
a wnioski wyciągnięte na podstawie jednego przedsiębiorstwa, mogłyby być niemożli-
we do zweryfikowania na podstawie kolejnego eksperymentu.

Jednak wydaje się możliwy do przeprowadzenia eksperyment na firmach wirtual-
nych w czasie rozgrywek gier strategicznych, będących symulacją prowadzenia przed-
siębiorstwa. Rozgrywki polegają na tym, że uczestnicy zostają postawieni w  sytuacji 
właściciela i menadżera wirtualnego przedsiębiorstwa, prowadząc je przez kilka kolej-
nych rund decyzyjnych. Uczestnicy podejmują decyzje strategiczne i operacyjne, anali-
zują wyniki tych decyzji i korygują początkową strategię postępowania.

Założenia badawcze eksperymentu w zakresie internacjonalizacji

Aby zrealizować cele badawcze, przeprowadzono rozgrywkę wirtualnej gry strategicznej 
w okresie od października 2016 r. do lutego 2017 r. Zadaniem uczestników było założe-
nie od podstaw i  prowadzeniu firmy produkującej czekolady przez kolejnych 10 rund 
decyzyjnych. W scenariuszu rozgrywki przyjęto, że linia produkcyjna fabryki znajduje się 
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w Warszawie, natomiast uczestnicy rozgrywki mieli możliwość wyboru spośród 4 lokali-
zacji biur sprzedaży (Warszawa, Bukareszt, Wiedeń, Berno). W fabryce nie dokonywała się 
sprzedaż produktów, stąd aby być aktywnym w Warszawie, uczestnicy musieli uruchomić 
biuro sprzedaży w tym mieście. Z punktu widzenia internacjonalizacji przyjęto, że skoro 
fabryka znajduje się w Warszawie, sprzedaż lokowana w Warszawie była interpretowana 
jako sprzedaż krajowa, a pozostałe lokalizacje reprezentują następujące otoczenie:

 – Bukareszt – najbliższe otoczenie (dawny blok wschodni, Unia Europejska),
 – Wiedeń – średnie otoczenie (Unia Europejska),
 – Berno – najdalsze otoczenie.
Aby ograniczyć wpływ doświadczeń na czas wchodzenia na rynki międzynarodowe, 

uczestników eksperymentu rekrutowano spośród dwóch grup:
 – studenci zagraniczni i polscy studiujący w Poznaniu programy nauczania w języku 

angielskim, wszyscy na poziomie studiów magisterskich,
 – słuchacze studiów podyplomowych, rekrutujący się spośród menadżerów średnie-

go szczebla z korporacji międzynarodowych.
Łącznie w eksperymencie wzięło udział 57 osób, którzy zostali pogrupowani w zespoły 

2–4-osobowe i prowadzili łącznie 18 wirtualnych przedsiębiorstw. Wśród uczestników ekspe-
rymentu 36 osób stanowili zagraniczni studenci (63% uczestników), kolejne 4 osoby to polscy 
studenci uczestniczący w międzynarodowych programach nauczania w języku angielskim 
oraz 17 osób to słuchacze studiów podyplomowych z doświadczeniem menadżerskim.

W eksperymencie zrównano część z czynników uważanych za wpływające na internacjo-
nalizację. Wszyscy uczestnicy mieli doświadczenie na rynkach międzynarodowych z powodu 
pochodzenia z innego kraju niż Polska, studiowania w języku angielskim w międzynarodowej 
grupie studentów lub też doświadczeń zawodowych zdobytych w korporacjach międzyna-
rodowych. Informacje o  założeniach dotyczących wirtualnego rynku zostały uczestnikom 
przekazane przed rozpoczęciem eksperymentu i wszyscy otrzymali taki sam zestaw danych. 
Wszyscy brali udział w rozgrywce toczącej się na tym samym wirtualnym rynku, mając do 
dyspozycji identyczny kapitał początkowy i takie same możliwości założenia i rozwoju firmy.

Kluczowymi w badaniu czynnikami decydującymi o  internacjonalizacji była orien-
tacja biznesowa i  przedsiębiorczość uczestników eksperymentu. Można przyjąć, że 
uczestnicy eksperymentu różnili się postrzeganiem atrakcyjności rynków zagranicz-
nych, preferencjami strategicznymi czy intencjami wzrostu firmy.

W eksperymencie przyjęto za Zapletalovą [2015] następujące kryteria podziału firm 
aktywnych na rynkach międzynarodowych: liczba regionów geograficznych, na których 
jest obecne przedsiębiorstwo; moment wejścia na rynki zagraniczne oraz skala interna-
cjonalizacji, mierzona udziałem pojemności magazynów sprzedażowych zagranicznych 
w całkowitej pojemności.



43

Modele internacjonalizacji w świetle wyników badań eksperymentalnych

Wirtualne firmy zachowujące się zgodnie z założeniami modelu internacjonalizacji 
etapowej najpierw rozpoczynałyby działalność sprzedażową w Warszawie, w kolejnej 
rundzie uaktywniłyby się w  Bukareszcie, w  dalszej kolejności w  Wiedniu, ostatecznie 
uruchamiając sprzedaż w Bernie. Gdyby jednak wirtualne przedsiębiorstwa miały się za-
chować zgodnie z modelem wczesnej internacjonalizacji, ich aktywność sprzedażowa 
rozpoczęłaby się od początku rozgrywki we wszystkich lokalizacjach.

Wyniki eksperymentu internacjonalizacji w czasie rozgrywki 
wirtualnej gry strategicznej

Po zakończeniu trwania eksperymentu, przeprowadzono obserwację zachowań wirtu-
alnych firm. Na 18 wirtualnych przedsiębiorstw, tylko jedna zachowywała się w  sposób 
właściwy dla tradycyjnego modelu etapowego, jedna firma nie podjęła internacjonalizacji, 
jedna wirtualna firma przed końcem rozgrywki zlikwidowała swoją działalność na wszyst-
kich rynkach, a kolejna wyszła z rynku krajowego i częściowo zagranicznego, pozostając 
obecną w części z lokalizacji. Pozostałe wirtualne firmy prezentowały dwie postawy.

Najczęstszym zachowaniem wobec umiędzynarodowienia, była postawa ostrożnej 
internacjonalizacji. W ten sposób zachowało się osiem spośród 18 wirtualnych firm, co 
stanowi około 44,5% podmiotów prowadzonych przez uczestników eksperymentu. 
W  ramach tej postawy wirtualne firmy wchodziły wprawdzie na wszystkie rynki mię-
dzynarodowe, jednak w  czasie całego eksperymentu rynek krajowy (Warszawa) oraz 
najbliższy ekonomicznie rynek (Bukareszt) miały największe znaczenie w strategii sprze-
daży, dalsze ekonomicznie rynki (Wiedeń i Berno) były mniej istotne z punktu widzenia 
wolumenu sprzedaży. Niezależnie od sukcesów osiąganych na każdym z  dostępnych 
rynków, skala umiędzynarodowienia była relatywnie nieznaczna.

Drugą istotną postawą wirtualnych firm była sytuacja, gdy wchodzenie na rynki między-
narodowe było proporcjonalne, czyli wirtualne przedsiębiorstwa były aktywne na wszyst-
kich dostępnych rynkach i dążąc do rozwoju firmy, czyniły to w sposób równomierny na 
każdym z rynków. Można taką postawę opisać jako zrównoważony rozwój międzynarodo-
wy, cechujący się rozwojem firmy poprzez zachowanie stałych udziałów poszczególnych 
rynków docelowych w  całkowitych zdolnościach sprzedażowych. Firmy te, zwiększając 
swoją obecność w jednym kraju, równocześnie zwiększały w takim samym stopniu obec-
ność w pozostałych krajach. Postawa taka dotyczyła sześciu spośród 18 zespołów, zatem 
około 30% wirtualnych firm prowadzonych przez uczestników eksperymentu.

Tabela prezentuje zachowania firm, które dokonały internacjonalizacji i  pozostały 
aktywne na rynkach międzynarodowych do końca trwania rozgrywki.
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Tabela. Parametry internacjonalizacji uczestników eksperymentu

Firma Liczba regionów 
zagranicznych (max 3)

Początek aktywności 
zagranicznej (między 

2 a 10 rundą rozgrywki)

Udział sprzedaży 
zagranicznej na koniec 

rozgrywki
2 3 2 0,71
3 3 2 0,60
4 3 2 0,81
5 1 3 0,50
6 3 3 0,75
8 3 2 0,80
9 2 2 0,71

11 3 2 0,73
12 1 2 0,33
13 3 2 1,00
14 3 2 0,80
15 1 2 0,74
16 2 2 0,71
17 3 2 0,72
18 3 3 0,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników eksperymentu

Ponieważ wśród uczestników eksperymentu byli zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy 
studiujący i mieszkający w Polsce, podzielono wirtualne firmy uwzględnione w tabeli 1 
na dwie grupy w zależności od kraju pochodzenia badanych (por. wykresy 1 i 2). Można 
byłoby się spodziewać, że obcokrajowcy powinni być bardziej skłonni do aktywności 
międzynarodowej niż krajowi uczestnicy eksperymentu, gdyż dla nich rynki zagranicz-
ne są naturalnym punktem odniesienia. Tymczasem okazuje się, że zachowania uczest-
ników eksperymentu wobec internacjonalizacji były dość podobne.
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Wykres 1. Zagraniczni uczestnicy eksperymentu wobec internacjonalizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników eksperymentu

Wykres 2. Krajowi uczestnicy eksperymentu wobec internacjonalizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników eksperymentu
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Wnioski końcowe

Przed artykułem postawiono dwa rodzaje celów o charakterze metodycznym i teoretycz-
nym. Z metodycznego punktu widzenia, podjęto dyskusję na temat możliwości wyko-
rzystania eksperymentu jako metody badawczej w badaniach nad internacjonalizacją. 
Poprzez stworzenie uczestnikom równych warunków rozpoczęcia rozgrywki i identycz-
nych możliwości wchodzenia na rynki międzynarodowe, eksperyment pozwolił na wy-
eliminowanie czynników specyficznych dla danej firmy, branży czy kraju i dał większą 
neutralność wyników. Obserwacja przebiegu eksperymentu oraz odmienności strategii 
i wyników poszczególnych graczy, pozwoliła na wyodrębnienie różnic w zachowaniach 
uczestników eksperymentu i podjęcie próby uogólnienia wniosków.

Drugi cel artykułu ma charakter teoretyczny, gdyż próbowano wskazać modele 
wchodzenia na rynki zagraniczne oraz czynniki je determinujące. Pomimo iż uczest-
nicy eksperymentu mieli takie same możliwości internacjonalizacji, to ich zachowania 
znacząco się różniły. Na 18 wirtualnych przedsiębiorstw prowadzonych w czasie trwa-
nia eksperymentu, postawę przypisywaną modelom etapowym czy typu przedsiębior-
czości międzynarodowej przyjęło relatywnie niewiele firm. Typową internacjonalizację 
etapową dokonała jedna firma, kolejna jedna firma nie dokonała wejścia na rynki mię-
dzynarodowe w  czasie całego eksperymentu, a  dwie początkowo weszły na ścieżkę 
międzynarodową, lecz następnie dokonały dezinternacjonalizacji.

Okazuje się, że dominującą postawą była ostrożna internacjonalizacja, w ramach któ-
rej wirtualne firmy wchodziły na rynki międzynarodowe, jednak w czasie całego ekspe-
rymentu rynek krajowy oraz najbliższy ekonomicznie rynek miały największe znaczenie 
w strategii sprzedaży. Drugą najczęstszą postawą była zrównoważona internacjonaliza-
cja, w czasie której firmy były aktywne na wszystkich dostępnych w czasie eksperymen-
tu rynkach międzynarodowych od początku i proporcjonalnie zwiększały swoją aktyw-
ność na nich, zachowując stały udział potencjału sprzedaży każdego z rynków.

Można zatem zgodzić się z Ferencikovą i Hluskovą [2015], które wskazywały, iż kom-
binacja różnych perspektyw teoretycznych może przyczynić się do lepszego zrozumie-
nia procesu umiędzynarodowienia. 

W czasie eksperymentu wyeliminowano czynniki specyficzne dla branży, a wiedza 
o  rynku i  doświadczenie zagraniczne właścicieli były zbliżone. Wydaje się zatem, że 
czynnikiem w największym stopniu wpływającym na wchodzenie na rynki międzyna-
rodowe jest przedsiębiorczość i orientacja biznesowa uczestników eksperymentu, która 
przełożyła się na strategię internacjonalizacji powiązaną ze strategią wzrostu firmy.
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Znaczenie najsłabszego ogniwa dla bezpieczeństwa 
międzynarodowych łańcuchów dostaw

The Importance of the Weakest Link for the Security  
of International Supply Chains

Abstract: The frequently repeated statement saying that the supply chain is as strong (se-

cure) as its weakest link, became an inspiration for an in-depth analysis of this issue. The ar-

ticle presents two basic concepts of the weakest link. The first perspective stressed the im-

portance of weakest links for the functioning of supply chains, while the second one, which 

is much less obvious and not so frequently mentioned, refers to the weakest-link public 

goods. The paper presents also the basic characteristics of supply chain security which has 

significant impact on the occurrence of the most feeble elements. The last part of the article 

includes some examples of disruptions resulting from the weakest links. 

Key words: Supply chain security, terrorism, threats, supply chain, public good, weakest link

Wprowadzenie 

Po atakach terrorystycznych na World Trade Center w 2001 r. bezpieczeństwo łańcucha 
dostaw stało się jednym z najważniejszych problemów współczesnego handlu między-
narodowego. Potwierdzeniem tego trendu są liczne regulacje w tym zakresie oraz za-
angażowanie przedsiębiorstw w różne programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa. 
Globalizacja łańcuchów dostaw, zmniejszenie wielkości zapasów, outsourcing, a  także 
centralizacja produkcji i dystrybucji zwiększają wrażliwość łańcuchów dostaw na wszel-
kiego rodzaju zakłócenia [Jüttner 2005, ss. 120–141]. Liczne wzajemne powiązania po-
między podmiotami w  gospodarce światowej oraz integracja łańcuchów dostaw do-
datkowo wzmacniają siłę oddziaływania zakłóceń i zasięg możliwych strat. Zgodnie ze 
znanym stwierdzeniem, mówiącym, że łańcuch dostaw jest tak silny jak jego najsłabsze 
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ogniwo, najczęściej celem ataku przestępców i terrorystów, a tym samym źródłem zakłó-
cenia staje się najmniej chroniony element [Urciuoli, Paulraj, Naslund 2013, ss. 145–157, 
Button 2016, s. 63], przy czym, szczególnie w przypadku terroryzmu, powinien on za-
pewniać sprawcom najbardziej korzystną relację pomiędzy włożonym wysiłkiem i spo-
dziewanymi rezultatami [Burns 2013, ss. 329–338, Woo 2009, ss. 101–116, Price 2004, 
ss. 329–349]. Dobór odpowiednich środków ochrony powinien być poprzedzony szcze-
gółową analizą tych najsłabszych elementów.

Celem niniejszego opracowania jest zatem identyfikacja najsłabszych ogniw oraz 
określenie ich znaczenia dla bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw 
i  ich otoczenia. Analizie poddano obszary występowania najsłabszych ogniw, możli-
we konsekwencje wystąpienia zakłócenia będącego wynikiem występowania słabych 
ogniw, a  także koncepcję dobra publicznego najsłabszego ogniwa. Dobro publiczne 
najsłabszego ogniwa charakteryzuje jednoczesna niewykluczalność oraz nierywaliza-
cyjność konsumpcji, a także to, że jego ilość dostarczona na rynek zależy od podmio-
tu, który wytwarza najmniej tego dobra. Analizę przeprowadzono przede wszystkim 
w oparciu o literaturę oraz studia przypadku, przy czym prezentowane wnioski wynikają 
również z przeprowadzonych wcześniej badań empirycznych.

Charakterystyka bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Analiza literatury wskazuje, że bezpieczeństwo łańcucha dostaw (ang. supply chain secu-
rity) jest pojęciem bardzo szerokim, dotyczącym przepływów realizowanych w łańcuchu 
dostaw, podmiotów w nim uczestniczących, ale również jego otoczenia, w tym również 
całego społeczeństwa. Bezpieczeństwo rozumiane jako security dotyczy ochrony przed 
działaniami zamierzonym, które mają na celu wyrządzenie szkody, czyli przede wszyst-
kim działaniami przestępczymi i terrorystycznymi. 

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw1 można zdefiniować zarówno jako stan niezagroże-
nia, jako działania uczestników łańcuchów dostaw, organizacji międzynarodowych i insty-
tucji publicznych, zmierzające do ochrony łańcucha dostaw i jego otoczenia przed działal-
nością przestępczą, jak również jako element polityki [Jażdżewska-Gutta 2017, ss. 27–44, 
Fischer, Halibozek, Walters 2013, Ivanov, Sokolov 2010, s. 81, Closs i McGarrel 2004]. 

Jak wspomniano powyżej, dotyczy ono różnego rodzaju przestępstw, w  tym 
w  szczególności kradzieży, nielegalnej imigracji, nielegalnego handlu i  przemytu, 

1 Mimo jednoznacznego wskazania na łańcuch dostaw przy określaniu pojęcia bezpieczeństwa łańcucha do-
staw, należy podkreślić, że dotyczy ono również jego otoczenia oraz polityki i  działań państw i  organizacji 
międzynarodowych.
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cyberprzestępstw, piractwa morskiego, terroryzmu itp. [Jażdżewska-Gutta 2011, 
ss. 196–210]. W kontekście analizy najsłabszego ogniwa wskazanie na źródło zagrożeń 
jest niezwykle istotne. Inaczej bowiem działają siły natury, a inaczej przestępcy. W przy-
padku zagrożeń naturalnych badania nad różnymi zjawiskami pozwalają w dużym stop-
niu minimalizować ryzyko wystąpienia kolejnych nieprzewidzianych zdarzeń, natomiast 
w  przypadku przestępczości i  terroryzmu, wprowadzanie kolejnych środków ochrony 
powoduje udoskonalenie działań sprawców lub przeniesienie się na inne, mniej chronio-
ne cele, zatem konieczne jest ciągłe ich doskonalenie [Woo 2002, s. 203]. 

Warto również dodać, że z powodu odmiennych motywów działania sprawców, ina-
czej należy rozpatrywać najsłabsze ogniwa w  przypadku działalności terrorystycznej, 
o podłożu ideologicznym a inaczej w przypadku zwykłej przestępczości, motywowanej 
finansowo [Burns 2016, s. 52]. W pierwszym przypadku terroryści atakują przede wszyst-
kim cele związane z ludnością cywilną i władzami państw, natomiast podmioty gospo-
darcze są celem drugorzędnym, przy czym ogniwa i przepływy w ramach łańcuchów 
dostaw mogą stanowić również narzędzie w rękach sprawców. W przypadku motywów 
finansowych, sprawcy będą częściej wybierać cele biznesowe, przy czym w  pośredni 
sposób zakłócenia mogą oddziaływać również na gospodarkę czy bezpieczeństwo spo-
łeczne. W sytuacji, gdy zagrożenie ma swoje źródło w łańcuchu dostaw, ale oddziałuje 
na otoczenie, można mówić o  występowaniu efektów zewnętrznych. Mogą wystąpić 
zarówno negatywne efekty w postaci kosztów zewnętrznych, gdy środki transportu zo-
staną wykorzystane do przeprowadzenia ataku terrorystycznego, bądź za pomocą le-
galnego łańcucha dostaw będzie realizowany przemyt broni. Z kolei korzyści zewnętrz-
ne mogą wynikać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa w wyniku zastosowanych 
przez uczestników łańcucha dostaw środków ochrony, takich jak np. uniemożliwienie 
dostępu do obiektów firmy, środków transportu czy manipulowania ładunkiem. Ze 
względu na szczególne cechy tych efektów zewnętrznych można uznać, że bezpieczeń-
stwo łańcucha dostaw stanowi dobro publiczne [Dulbecco, Laporte 2005, ss. 1201–1214, 
Button 2012, ss. 1–11]. Spełnione są bowiem kryteria dobra publicznego, tj. jednoczesna 
niewykluczalność oraz nierywalizacyjność konsumpcji [Krugman 2012, s. 817].  

Rola najsłabszego ogniwa w łańcuchu dostaw

Zjawisko najsłabszego ogniwa bywa interpretowane w  kontekście różnych aspek-
tów funkcjonowania łańcucha dostaw. Może ono dotyczyć transportu, przepływu in-
formacji, procesów produkcji, a  także wpływu komponentów na jakość końcowego 
wyrobu [Closs, McGarrel 2004, s. 17, Baiman, Netessine, Kunreuther 2004]. Warto jed-
nak podkreślić jego wyjątkową trafność w odniesieniu do bezpieczeństwa, szczególnie 
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w sytuacji gdy występują liczne i silne wzajemne powiązania pomiędzy różnymi pod-
miotami. Sytuację taką określa się mianem bezpieczeństwa współzależnego2 [Kunreut-
her, Heal 2003, ss. 231–249]. 

Integracja łańcucha dostaw powoduje, że wszelkie zakłócenia wynikające z działalności 
przestępczej występujące u jednego uczestnika automatycznie przenoszą się na inne ogni-
wa. Podmioty uczestniczące w międzynarodowych łańcuchach dostaw są narażone nie tyl-
ko na bezpośrednie ataki na ich własny majątek, ale również na ataki inne elementy i ogniwa 
wzdłuż całego łańcucha dostaw. Niezawodność i bezpieczeństwo całego łańcucha zależy 
zatem od jego najsłabszego ogniwa [Kleindorfer, Saad 2005, ss. 53–68]. W związku z tym, 
jeżeli jeden podmiot lub nawet większość jego uczestników podejmie działania zmierzające 
do zwiększenia środków ochrony oraz podniesienia zdolności do radzenia sobie z ryzykiem, 
nie przyniesie to oczekiwanych efektów, gdy w całym łańcuchu dostaw znajdzie się choć 
jeden podmiot, którego podatność na zakłócenia będzie odbiegała od wymaganego pozio-
mu. Wszystkie ogniwa powinny zatem podejmować skoordynowane wysiłki w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa, aby dzięki temu osiągnąć wspólne korzyści w postaci zmniejszonej 
wrażliwości na zakłócenia całego łańcucha dostaw [Waters 2007, s. 87]. 

Pewnym utrudnieniem takich działań jest nierównomierne zaangażowanie poszcze-
gólnych podmiotów w ochronę łańcucha dostaw. Badania zrealizowane przez K. Parka 
i in. wskazują, że mniejsze firmy mają mniejszą skłonność do wprowadzania środków bez-
pieczeństwa ze względu przede wszystkim na ograniczone zasoby [Park, Min, Min 2016, 
ss. 120–130]. Zakłócenie mające źródło w takiej firmie może jednak spowodować straty 
w obrębie całej sieci. Z tego powodu duże firmy powinny w ramach łańcuchów dostaw 
zachęcać swoich mniejszych partnerów do inwestycji w bezpieczeństwo, a nawet wspo-
magać je w tym procesie poprzez pomoc finansową i współdzielenie zasobów.

Jednym z narzędzi, jakie mogą zostać wykorzystane do eliminowania najsłabszych 
ogniw z łańcucha dostaw są programy certyfikacji zaufanych przedsiębiorców, takie jak 
C-TPAT3 w  Stanach Zjednoczonych czy AEO4 w  Unii Europejskiej. Wiodące podmioty 
w łańcuchach dostaw mogą ograniczyć swoją współpracę jedynie do certyfikowanych 
podmiotów, co powoduje, że najsłabsze ogniwa nie zostaną dopuszczone do kolejnych 
kontraktów lub będą zmuszone do przystąpienia do wspomnianych inicjatyw. Badania 
wskazują, że wymagania stawiane podmiotom aplikującym do tych programów spra-
wiają, że w efekcie następuje u nich poprawa wydajności procesów logistycznych i fi-
nansowych, co stanowi dla nich dodatkową korzyść [Park, Min i Min 2016, ss. 120–130].

2 Ang. interdependent security.
3 Customs-Trade Partnership Against Terrorism.
4 Authorised Economic Operator.
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Bezpieczeństwo jako dobro publiczne najsłabszego ogniwa

Biorąc pod uwagę charakter występujących współzależności, fakt występowania efektów 
zewnętrznych, a także zakres bezpieczeństwa łańcucha dostaw, można zakwalifikować je 
jako dobro publiczne najsłabszego ogniwa [Varian 2004, ss. 1–16, Cornes, Sandler 1996, 
s. 54, Sandler, Arce 2003, ss. 355–368]. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zagrożeń 
związanych z działalnością terrorystyczną i przemytem broni masowego rażenia, ponieważ 
to właśnie w tych przypadkach zasięg negatywnego oddziaływania na otoczenie łańcucha 
dostaw jest największy. Dobro publiczne najsłabszego ogniwa w odróżnieniu od zwykłych 
dóbr publicznych charakteryzuje się tym, że jego ilość dostarczona na rynek odpowiada 
ilości dobra dostarczonego przez podmiot wytwarzający najmniej tego dobra [Hirschle-
ifer 1983, ss. 371–386]. Oznacza to, że bezpieczeństwo całego otoczenia łańcucha dostaw 
będzie zależeć od zabezpieczenia najsłabszego ogniwa. Warto również dodać, że w przy-
padku dóbr najsłabszego ogniwa nie występuje problem gapowicza [Hirschleifer 1983, 
ss. 371–386], ponieważ każdy podmiot zaangażowany w funkcjonowanie łańcucha dostaw 
jest zainteresowany utrzymaniem bezpieczeństwa na optymalnym dla siebie poziomie. 
Zbyt niski stopień ochrony może spowodować, że najsłabsze ogniwo stanie się źródłem 
zakłócenia, a straty poniesie on sam i wszystkie zaangażowane podmioty. 

Można zauważyć, że nie wszystkie podmioty są skłonne utrzymywać bezpieczeństwo 
na wysokim poziomie, co z jednej strony wynika z ograniczonych zasobów, a z drugiej – z in-
dywidualnej oceny ryzyka. Na poziomie krajowym takie niedoskonałości można niwelować 
dzięki interwencji rządu w postaci minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Po-
nadto, ze względu na charakter bezpieczeństwa, państwo również powinno zaangażować 
się w dostarczanie tego dobra w postaci finansowania zabezpieczenia infrastruktury oraz 
działań policji, służb wywiadowczych, służb celnych oraz innych instytucji publicznych. 

Podobny problem niedoboru bezpieczeństwa można zaobserwować z perspektywy 
globalnych dóbr publicznych najsłabszego ogniwa. Mniej rozwinięte państwa, które nie 
dysponują odpowiednio wysokim budżetem na zabezpieczenie infrastruktury krytycz-
nej i przepływów ładunków, stanowią z reguły najsłabsze ogniwa, zwiększając tym sa-
mym podatność na zagrożenia wszystkich międzynarodowych i globalnych łańcuchów 
dostaw, ich otoczenia oraz uczestników. Ze względu na brak globalnego suwerena, dzia-
łania w zakresie bezpieczeństwa przejęły międzynarodowe organizacje, takie jak IMO, 
WCO czy ICAO, ustanawiając szereg regulacji i inicjatyw, których zadaniem jest stworze-
nie minimalnych standardów, jakie państwa i firmy muszą spełnić, aby uzyskać dostęp 
do infrastruktury transportu i międzynarodowej wymiany handlowej [Kaul i Grundberg 
1999, s. 15]. Innym przykładem działań w  celu zwiększania poziomu globalnego bez-
pieczeństwa łańcuchów dostaw jest zaangażowanie NATO w zwalczanie piractwa oraz 
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pomoc rozwojowa udzielana przez ONZ czy OECD dla Somalii, której zadaniem jest po-
prawa dobrobytu społeczeństwa w celu obniżenia motywacji do podjęcia działalności 
związanej z piractwem.

Obszary występowania najsłabszych ogniw

Większość nieprzewidzianych zdarzeń, jakie wystąpiły w  łańcuchu dostaw w  wyniku 
działalności przestępczej można zakwalifikować jako efekt występowania najsłabszego 
ogniwa. Takie słabe strony można zidentyfikować na wielu płaszczyznach. Na poziomie 
pojedynczego przedsiębiorstwa mogą one wynikać z braku procedur bezpieczeństwa 
lub ich niedoskonałości, braku odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych in-
formacji lub obiektu firmy przed dostępem niepowołanych osób. Najczęściej jako słabe 
ogniwo wymienia się jednak człowieka [Jażdżewska-Gutta 2016]. W przypadku łańcucha 
dostaw najsłabszym ogniwem może być podmiot, który nie przestrzega procedur bez-
pieczeństwa. Natomiast w przypadku krajowego i międzynarodowego otoczenia łańcu-
chów dostaw każdy element całego systemu może stać się źródłem zakłócenia. 

Przykładów najsłabszych ogniw można szukać w przeszłych zdarzeniach związanych 
z  funkcjonowaniem łańcuchów dostaw. Brak odpowiednich procedur i  szczegółowej 
kontroli osób wsiadających do samolotu był przyczyną ataku terrorystycznego z 2001 r. 
na World Trade Center w Nowym Jorku, w wyniku którego życie straciło wiele osób oraz 
poniesiono znaczne straty finansowe. Brak odpowiednich zabezpieczeń był przyczyną 
ataku za pomocą złośliwego oprogramowania na system komputerowy firmy AP Moller- 
-Maersk w 2017 r., w wyniku którego zakłócone zostało funkcjonowanie m.in. systemu 
bukingowego firmy. Ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia w czasie po-
stoju, kierowca pojazdu ciężarowego stał się atrakcyjnym celem dla terrorysty, który 
przeprowadził następnie atak na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie w 2016 r.

Zakończenie 

Przedstawiona analiza wykazała, że najsłabsze ogniwo rzeczywiście determinuje poziom 
bezpieczeństwa międzynarodowych przepływów towarów i informacji, przy czym nie jest 
ono wyłącznie sprawą uczestników łańcucha dostaw. Ze względu na charakter zagrożeń, 
dotyczy ono również otoczenia łańcucha dostaw i  poprzez występowanie efektów ze-
wnętrznych może być rozpatrywane jako dobro publiczne. Przytoczone w ostatniej sekcji 
przykłady wskazują, że najsłabsze ogniwo na podstawowym poziomie, jak np. nieuwaga 
człowieka lub brak procedur, może spowodować zakłócenia i straty w całym łańcuchu do-
staw, a nawet stać się źródłem zagrożenia dla społeczeństwa i funkcjonowania państwa.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rynków i Konkurencji

Strategie konkurowania polskich transgranicznych 
e-commerce

Competing Strategies of Polish Cross-border E-commerce

Abstract: The aim of this article is to find the answer to the question of whether Polish IT 

exporters fit in the digitally driven tendencies of cross-border e-commerce development. If 

so do they compete on the foreign market like e-business? The research shows that Polish 

companies in virtual space do not compete with business models, and ICT for them is only 

a tool supporting traditional channels of foreign distribution.

Key words: cross-border e-commerce, business model, competing

Wprowadzenie 

Termin e-commerce został wprowadzony przez IBM w 1997 r. w odniesieniu do wymia-
ny informacji drogą elektroniczną. Obecnie, zgodnie z definicją GUS, oznacza „transak-
cje przeprowadzone przez sieci, oparte na protokole IP i przez inne sieci komputerowe 
[GUS]. Dynamiczny rozwój e-commerce wiąże się z rewolucją informatyczną i coraz częś-
ciej wykracza poza granice poszczególnych państw. Sprzyja temu unifikacja standardów 
przesyłania danych, rosnąca dostępność Internetu, jak też coraz częściej postrzeganie 
tego typu transakcji jako bezpiecznej [Budzyńska, Domańska, Komor 2015, ss. 485–487]. 
Powstaje w tym miejscu pytanie, czy polscy eksporterzy IT wpisują się w oparte na cyfry-
zacji tendencje rozwoju transgranicznego e-commerce? Czy na zagranicznych rynkach 
konkurują w sposób charakterystyczny dla e-biznesu? Problematyka strategii konkuren-
cji jest relatywnie dobrze rozpoznana, niemniej jednak w erze digitalizacji coraz więcej 
przedsiębiorstw konkuruje nie za pomocą konkretnych produktów, ale realizowanych 
modeli biznesu. W powyższy nurt rozważań wpisuje się przedkładany artykuł, w którym 
zostały wykorzystane wyniki telefonicznie przeprowadzonych badań ankietowych ze 
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wspomaganiem komputerowym CATI w  lipcu 2017 r. na reprezentatywnej próbie 131 
polskich eksporterów IT1. 

Tendencje w rozwoju transgranicznego e-commerce

Digitalizacja sprawia, że coraz więcej transakcji handlowych przenosi się do przestrzeni 
wirtualnej, gdyż przedsiębiorstwa osiągają liczne korzyści z e-handlu zarówno o wymier-
nym, jak i niewymiernym charakterze [Chaffey 2016, s. 31]. W pierwszym przekroju wska-
zuje się na: zwiększenie sprzedaży dzięki nowym leadom sprzedażowym, co pociąga za 
sobą wzrost przychodów, obniżenie kosztów związanych z  marketingiem, łańcuchem 
dostaw oraz ograniczenie kosztów administracyjnych. W grupie korzyści niewymiernych 
postrzega się m.in. wzmocnienie marki, lepszą obsługę klienta, lepsze zarządzanie in-
formacjami czy też nowe możliwości w zakresie pozyskiwania informacji zwrotnych od 
klientów nt. sprzedawanych produktów i jakości obsługi. Z wyżej wymienionych powo-
dów rozwój e-commerce cechuje wysoka dynamika wzrostu, a nowe kierunki rozwoju 
upatruje się w [Insight Report 2017, ss. 8–18]:

1. Upodmiotowieniu klienta. W erze digitalizacji coraz większą wagę przywiązuje 
się do korzyści niematerialnych, jakie otrzymuje klient, jak możliwość sprawowania 
przez niego kontroli nad przebiegiem transakcji, przejrzystość aplikacji czy szybkość 
nabycia produktu, w  czym pomocy jest adaptacyjny system marketingowy [Blatt-
berg, Getz, Thomas 2004, ss. 192–200]. 
2. Rozwoju przełomowych technologii. W odniesieniu do transgranicznego e-com-
merce nowe możliwości wiąże się z tymi, które w istotny sposób są w stanie zmo-
dyfikować końcowy element łańcucha wartości oraz rdzeń (core) prowadzonego 
biznesu. W najbliższym okresie największe zmiany należy wiązać z tymi technologia-
mi, które są już relatywnie dobrze rozpoznane i wiążą się z nimi dla przedsiębiorstw 
wymierne efekty ekonomiczne, jak Internet przedmiotów, pojazdy automatyczne/ 
/ drony, sztuczna inteligencja oraz robotyka.
3. Transformacja modeli biznesowych. Coraz bardziej zacierają się różnice pomię-
dzy tradycyjnym handlem detalicznym a handlem on-line. Przewiduje się, że wzroś-
nie liczba modeli hybrydowych w tym zakresie. Tradycyjne sklepy przyszłości będą 
mniejsze, z ograniczonymi zapasami i będą łączyć produkt dostępny w magazynie 
z możliwością produkcji niestandardowych produktów. Cztery nowe modele bizne-
sowe, które mają największe możliwości przeniesienia handlu na wyższy poziom to: 

1 Badania wykonane wspólnie z T. Pakulską w ramach badań statutowych KNOP SGH w Warszawie nr KNOP/
/S17/01/17.
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następnej generacji sharing economy, personalizacja produktu, gospodarka na żąda-
nie (wsparta automatyzacją i sztuczną inteligencją) oraz gospodarka usług („zrób to 
dla mnie”) [Pakulska 2017b, ss. 43–44].
Ww. czynniki sprawiają, że z roku na rok wzrasta liczna transgranicznych transakcji, 

które w pierwszej kolejności dotyczą modeli B2C. Jednakże w gronie ekspertów coraz 
częściej zwraca się uwagę na konieczność podniesienia konkurencyjności przedsię-
biorstw działających w modelu B2B poprzez wzrost ich transakcji w wymiarze międzyna-
rodowym. W modelach B2B najczęściej wyróżnia się trzy etapy ich rozwoju i związanych 
z nimi korzyści: a) kupowanie i  sprzedawanie on-line – redukcja kosztów oraz skróce-
nie czasu dostawy, b) wymiana pomiędzy stronami trzecimi – firmy łączą kupujących 
i  sprzedających, c) konsorcja – duże firmy kreują wirtualny rynek. W  drugiej dekadzie 
XXI w. coraz częściej kreatorami stają się przedsiębiorstwa funkcjonujące w modelu B2C, 
które przejmują transgraniczny rynek B2B. Jest to przede wszystkim charakterystycz-
ne dla największych światowych e-commerce (np. Amazon funkcjonuje w modelu B2B 
i B2C) [Esber, Pommeraud, Chatwani 2017]. 

Szacuje się, że w  2016. ok. 12% światowego handlu towarów prowadzona była za 
pośrednictwem największych platform aukcyjnych [Digital globalization 2016]. W 2017 r. 
w tym gronie uplasowały się: Amazon, Alibaba, Otto, Walmart wraz z GroupOn, Zalando, 
Rakuten, oraz eBay [Top 10 eCommerce Companies in the World 2017]. Przedsiębiorstwa 
te reprezentują różne typy sprzedawców e-commerce. Są to: a) „czyste” sklepy interne-
towe (Amazon), b) sprzedawcy, dla których Internet to dodatkowe źródło przychodów 
(Walmart, Best Buy), c) przedsiębiorstwa, łączące sprzedaż online i offline (jak niemiecki 
Otto Group) [Cheliński, Sass-Staniszewska, Szymkowiak 2016, s. 22]. Z ich usług korzysta-
ją nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorstwa (zwłaszcza MŚP).

Dylematy transgranicznego e-commerce – sprzedaż 
bezpośrednia czy pośrednik

W  literaturze przedmiotu jako podstawowe formy eksportu wyróżnia się eksport bez-
pośredni oraz pośredni. W przypadku handlu transgranicznego sytuacja się nieco kom-
plikuje. E-eksport, tak jak tradycyjny, może być prowadzony w sposób bezpośredni i po-
średni, a podstawowa różnica odnosi się do sposobu kontaktu z klientem i „inicjatora” 
internacjonalizacji. W eksporcie bezpośrednim on-line internacjonalizacja, w odróżnie-
niu od handlu tradycyjnego, może być zainicjowana także przez klienta. Stąd w  reali-
zacji działalności eksportowej przedsiębiorstwa mają do wyboru kilka możliwości, któ-
re są często względem siebie komplementarne. Ich wybór podyktowany jest wieloma 
zróżnicowanymi czynnikami, wśród których jako podstawowe można wskazać: wielkość 
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przedsiębiorstwa, specyfikę sprzedawanego produktu (cyfrowy vs. materialny) oraz rea-
lizowany model biznesowy (w przypadku e-commerce podstawowy podział odnosi się 
do wyróżnienia modeli B2C i B2B).

Polscy eksporterzy IT to przede wszystkim przedsiębiorstwa zliczane do grupy MSP – 
4/5 badanej populacji, w których zagranicznej ofercie dominują produkty o charakterze 
niematerialnym (74% respondentów uważa, że mają duże znaczenie), a realizowane mo-
dele biznesowe to przede wszystkim B2B (90% respondentów). Zdecydowana większość 
(77,8%) sprzedaje za granicę swoje produkty on-line, choć jest to sprzedaż uzupełniająca 
tradycyjne formy eksportowe, głównie na rynek państw Unii Europejskiej. Oznacza to, 
że cyfryzacja gospodarki, rosnąca rola w ofercie produktowej produktów cyfrowych nie 
przekłada się na poszerzenie zasięgu sprzedaży polskich produktów IT poza tradycyjne 
polskie kierunki eksportowe. 

Rysunek 1. Polscy eksporterzy IT prowadzący sprzedaż on-line wg kierunków sprzedaży 
i form eksportu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

W obu przypadkach – sprzedaż on-line, tradycyjna, odbywa się za pomocą pośred-
nika, co wynika przede wszystkich z wielkości ankietowanych przedsiębiorstw. W przy-
padku e-commerce polscy eksporterzy, tak jak w  rozwiązaniach tradycyjnych, przede 
wszystkich korzystają z  polskiego pośrednika. Eksport bezpośredni on-line wymaga 
bowiem: nakładów kapitałowych oraz nowych kompetencji, w tym przede wszystkim 



63

Strategie konkurowania polskich transgranicznych e-commerce

cyfrowych. W  pierwszym przekroju może być to zaskakujące, gdyż z  teoretycznego 
punktu widzenia poszerzenie rynku powinno prowadzić do zmniejszenia jednostko-
wych kosztów stałych, a  koszty zmienne w  przypadku produktów cyfrowych są mar-
ginalne. W sprzedaży produktów cyfrowych w wymiarze międzynarodowym dużą rolę 
należy przypisać marketingowi cyfrowemu, w  tym prezentacji produktu na stronie. 
Miejsce sprzedaży ma w  tym przypadku istotne znaczenie i  może wymuszać zmiany 
m.in. w zakresie języka, publikowanych treści, tonu, stylu itp. Transgraniczna sprzedaż 
wymaga przejrzenia dotychczasowej oferty od strony regulacyjnej i etycznej oraz wpro-
wadzenia stosownych zmian. W zależności od rodzaju produktów i restrykcyjności po-
lityki państwa goszczącego może to wiązać się z dodatkowymi nakładami finansowymi 
[Chodak  2014, s. 57]. Brak kompetencji w  tym zakresie polskich eksporterów IT może 
tłumaczyć korzystanie z „pośrednika” w sprzedaży on-line.

Przyjmując za 100% polskich eksporterów IT stosujących sprzedaż on-line można 
zauważyć, że 95% korzysta z usług krajowego pośrednika. Należy zaznaczyć, że pojęcie 
krajowy „pośrednik” on-line może być różnie postrzegane. Z jednej strony, tak jak w go-
spodarce tradycyjnej, to przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, które prowadzi sprze-
daż on-line (klasyczny eksport pośredni). Z drugiej strony, może być to pośrednik, jak 
firma Poland-Export. com, która koncentruje się w swojej działalności nie na sprzedaży 
polskich produktów za granicą, a na łączeniu potencjalnych sprzedających z kupujący-
mi. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z eksportem o charakterze bezpośred-
nim, choć w opinii przedsiębiorstw ww. przykład to krajowy pośrednik on-line. 

W świetle przeprowadzonych badań zaskakujący jest bardzo mały udział zagranicz-
nych pośredników on-line. W początkowej fazie ekspansji zagranicznej za bezpieczne 
rozwiązanie najczęściej przyjmuje się udostępnienie produktów do sprzedaży na du-
żych platformach aukcyjnych. Za największe bariery przyjęcia tego rozwiązania poda-
je się ograniczony wolumen transakcji (bezpośrednio zależny od liczby użytkowników 
serwisu) oraz niewielkie możliwości budowania marki [Poradnik „e-Commerce Polska: 
Handel transgraniczny”]. W przypadku polskich eksporterów IT wpływ na zaistniałą sy-
tuacją może mieć dodatkowo realizowany model biznesu B2B i utożsamianie międzyna-
rodowych platform handlu elektronicznego z obsługą modeli B2C.

Konkurowanie modelami biznesu w sektorze polskich 
eksporterów IT

Strategia wejścia na rynki zagraniczne to strategia internacjonalizacji obejmująca: formę 
wejścia na rynek zagraniczny, stopień samodzielności – czynnik ten rzutuje na formę wej-
ścia (w analizowanym przypadku przeważnie eksport pośredni) na rynki zagraniczne oraz 
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strategię konkurencji. M.E. Porter wyróżnia trzy główne strategie konkurencji, które defi-
niują ogólne metody konkurowania: 1) strategię wiodącej pozycji pod względem kosztów 
całkowitych (często nazywaną jako przywództwo kosztowe), 2) strategię dyferencjacji oraz 3) 
strategię koncentracji. Jednakże w erze digitalizacji przedsiębiorstwa coraz częściej konkurują, 
w tym też w wymiarze międzynarodowym, za pomocą modeli biznesu (element strategii kon-
kurencji na zagranicznym rynku). Nie ma jednoznacznie brzmiącej definicji modeli e-biznesu, 
jak też nie ma jednej ogólnie przyjętej klasyfikacji tego typu modeli, gdyż w warunkach re-
wolucji technologicznej ulegają one ciągłym przeobrażeniom. Najbardziej kompleksową pro-
pozycję, w której zdefiniowano podstawowe elementy (komponenty) modelu biznesowego 
w Internecie (modelu e-biznesu), wysunęli A. Afuah oraz Ch.L. Tucci [2004, ss. 120–130]. Autorzy 
postrzegają model e-biznesu jako środek do osiągania przewagi konkurencyjnej w branżach 
internetowych, a do takich możemy zaliczyć przedsiębiorstwa z sektora IT mające w swojej 
ofercie produkty cyfrowe o materialnym i niematerialnym charakterze, sprzedawane on-line. 
A. Afuah oraz Ch.L. Tucci określają trzy podstawowe sposoby walki konkurencyjnej dla modeli 
biznesowych w Internecie. Są to [Afuah, Tucci 2004, ss. 120–130]:

1. Strategia blokowania konkurencji (stworzenie barier chroniących rynek produk-
tów danej firmy: posiadanie chronionych prawem aktywów niematerialnych i praw-
nych).
2. Strategia ucieczki do przodu (firma przyjmuje założenie, że każde bariery ochron-
ne mogą zostać z czasem obalone, zatem walkę z konkurentami można wygrać po-
przez ciągle dokonywane zmiany w modelu biznesowym, bądź też przygotowanie 
i wdrożenie zupełnie nowej koncepcji funkcjonowania biznesu).
3. Strategia łączenia sił (alianse strategiczne, sieci współpracy bądź wejście kapita-
łowe partnera dysponującego lepszą technologią lub/i dostępem do sieci).
W praktyce występuje czwarta możliwość – przedsiębiorstwa w zależności od rynku 

i produktu stosują strategie mieszane.
Z punktu widzenia możliwości biznesowych, jakie stwarza gospodarka sieciowa, naj-

bardziej atrakcyjną strategią walki konkurencyjnej jawi się strategia ucieczki do przodu. 
Potencjał do zmiany pierwotnej konfiguracji i rekonfiguracji elementów konstytuujących 
model biznesowy w gospodarce sieciowej jest bardzo znaczący. Właściwie na poziomie 
każdego elementu tworzącego łańcuch wartości firmy, możliwe jest podejmowanie dzia-
łań, z jednej strony wprowadzających nowe moduły biznesowe (ściśle oparte na Interne-
cie, sieciowości), z drugiej zaś eliminujące moduły tradycyjne, związane z tzw. gospodar-
ką przed-internetową [Duczkowska-Piasecka, Duczkowska-Małysz, Poniatowska-Jaksch 
2013, s.222]. Ankietowane przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż on-line w 95% nie sto-
sują takiej strategii. Jeszcze rzadziej spotykana jest strategia łączenia sił – 97% negatyw-
nych odpowiedzi. Jest to o tyle zaskakujące, że w sektorach technologicznych (a do takich 
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w większości należy zaliczyć IT) bardzo często spotykane są fuzje i przejęcia oraz alianse 
[Korpus 2017]. Dokonywane są one głównie w celu [Poniatowska-Jaksch 2016]: wejścia na 
nowe rynki lub poszerzenia już istniejących poprzez tworzenie oferty pakietowej, nabycia 
praw do innowacyjnych rozwiązań dostarczających rewolucyjnych technologii czy też eli-
minacji potencjalnego konkurenta. W przypadku polskich przedsiębiorstw, eksporterów 
z sektora IT fuzje i alianse to jednostkowe przypadki.

W grupie ankietowanych firm nie odnotowano żadnego przypadku stosowania stra-
tegii blokowania konkurencji, choć w warunkach digitalizacji przedsiębiorstwa, zwłasz-
cza duże korporacje transnarodowe, coraz częściej poszukują konkurencyjnych przewag 
instytucjonalnych [Pakulska 2017a, ss. 117–121].

Rysunek 2. Strategie konkurencji polskich eksporterów on-line i w sposób tradycyjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Polscy eksporterzy IT sprzedający na zagranicznym rynku on-line najczęściej stosują 
mieszane strategie konkurencji. W badaniu nie wykazano też żadnych różnic w podej-
ściu do konkurowania pomiędzy przedsiębiorstwami sprzedającymi za granicą on-line 
i w sposób tradycyjny. Powyższe spostrzeżenie, w połączeniu z faktem, że ankietowane 
przedsiębiorstwa nie zamierzają poszerzyć swojej działalności w przestrzeni wirtualnej, 
a tej ostatniej nie postrzegają jako ważnego źródło innowacyjności, pozwalają wniosko-
wać, że ICT w tym przypadku to jedynie narzędzie wspomagające zagraniczną sprzedaż. 
Transgraniczne e-commerce nie oznacza żadnych zmian w podejściu do konkurowania.
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Zakończenie

W  erze digitalizacji dynamicznie rozwija się transgraniczny e-commerce. Światowy ry-
nek zdominowany jest przez kilka dużych przedsiębiorstw, które poszerzają swoje rynki, 
przechodząc z modelu B2C do modelu B2B. Znacznym wsparcie w tym zakresie są nowe 
technologie. W Polsce transgraniczny e-commerce jest słabo rozwinięty, a ankietowane 
przedsiębiorstwa (eksporterzy IT on-line) nie dyskontują korzyści z nim związanych. Sto-
sują w większości eksportowe strategie mieszane (łączenie sprzedaży on-line z off-line), 
w większości nie korzystają z usług światowych pośredników on-line, sprzedają on-line 
przede wszystkim na terenie UE (tak jak tradycyjnie) oraz nie prowadzą charakterystycz-
nych dla branż internetowych strategii konkurencji. Dla polskich eksporterów IT digitali-
zacja to transgraniczny e-commerce postrzegany jako dodatkowy kanał sprzedaży, z któ-
rym nie wiążą się żadne zmiany w podejściu do strategii konkurencji.
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Cash pooling jako metoda optymalizacji przepływów 
finansowych w korporacjach finansowych1

Cash Pooling as a Method of Optimization of Cash Flows  
in the International Corporations

Abstract: One of the most used methods of optimization of cash flows in transnational 

corporation (TK) is cash pooling. It relies on a concentration the bank accounts balances on 

a main account belonging to a mother company – a leader of a system and their balancing 

i.e. compensation of surpluses and shortages. There are several its kinds among them the 

basic are physical pooling, national pooling and their combination i. e. hybrid cash pooling. 

A physical pooling means a real flow of cash between accounts and national only theoreti-

cal in order to calculate of interest from consolidated main account.

The benefits of cash pooling rely on:

 – optimalization of interest effect – percentages from compensated balance yield higher 

revenues than those from individual accounts;  

 – reduction of operating,financial costs 

 – increase of financial liquidity;

 – improvement of cash flows transparency and by that a possibility of more effective ma-

nagement of them.

An organizer of cash pooling has to take in to account that in practice exist important bar-

riers of its uses in on international sphere resulting from restrictive legal and tax regulations 

and higher costs of its implementation.

Key words: cash pooling, transnational corporation, cash flows, cash concentration

1 Grant wewnętrzny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 2 | Część I | ss. 69–80



70

Jan Rymarczyk

Wprowadzenie

Związane z postępującą globalizacją zaostrzenie się konkurencji pomiędzy głównymi ak-
torami tych procesów tj. korporacjami transnarodowymi (KTN) spowodowało, że zaczęły 
one przykładać coraz większą wagę do zwiększenia efektywności nie tylko procesów pro-
dukcji i dystrybucji, ale również przepływów finansowych, w tym wewnątrzkorporacyjnych 
przepływów gotówki. W związku z tym rozwinięte zostały takie innowacyjne techniki ich 
optymalizacji, jak bank gotówki (cash pooling), kompensacje należności i zobowiązań (in-
tercompany netting), ceny transferowe (transfer pricing), centrum refakturowania (reinvoicing 
center), utworzenie banku wewnętrznego (in-house bank), faktoring i fortfaiting oraz lokaliza-
cja rozliczeń finansowych w rajach podatkowych (tax heaven). W niniejszym artykule przed-
stawiony został mechanizm działania cash poolingu, jego rodzaje, korzyści i wady, a w szcze-
gólności międzynarodowe uwarunkowania jego stosowania. Autor stawia tezę, że pomimo 
istotnych kosztów i ograniczeń jego aplikacji w różnych krajach jest on coraz powszechniej 
stosowany przez KTN, ponieważ per saldo przynosi dla nich wymierne korzyści finansowe. 
Artykuł oparty został na krytycznej analizie literatury, źródeł internetowych i case studies.

Pojęcie i mechanizmy działania cash poolingu

Cash pooling jest metodą zarządzania wewnętrznymi przepływami gotówki (cash flows) 
w grupie kapitałowej (korporacji transnarodowej), polegającą na kompensowaniu nad-
wyżek i niedoborów środków na rachunkach jej jednostek w określonym czasie poprzez 
wpłaty i wypłaty ze wspólnego, centralnego konta. Cash pooling jest zatem formą scen-
tralizowanego zarządzania płynnością. Kompensacja czasowych należności i  zobowią-
zań poszczególnych jednostek KTN występuje także przy nettingu, ale ma ona charakter 
zdecentralizowany – polegający na wyrównywaniu sald bezpośrednio pomiędzy nimi.

Można wyróżnić następujące główne rodzaje cash poolingu:
 – rzeczywisty (physical pooling);
 – nierzeczywisty (national pooling);
 – hybrydowy (hybrid pooling).
Wybór formy poolingu będzie zależał od preferencji KTN uwarunkowanych kwestiami 

prawnymi, podatkowymi i regulacjami dotyczącymi jego księgowania. Wymaga on zawar-
cia umowy pomiędzy prawnie odrębnymi jej jednostkami, liderem cash poolingu oraz ban-
kiem, w którym ulokowane jest konto główne i konta jego uczestników. Liderem cash po-
olingu zwykle jest centrala KTN, ale może to być również regionalne spółka córka, spółka 
finansowa, spółka specjalnego przeznaczenia (special purpose vehicle: SPV), wspólne cen-
trum usługowe (shared service center: SSC) lub Departament Skarbu KTN (treasury center).
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Rzeczywisty cash pooling

Ten rodzaj poolingu polega na fizycznym przemieszczeniu gotówki pomiędzy kontem lidera 
a kontami pozostałych uczestników, którzy posiadają swoje własne rachunki w banku ob-
sługującym go, które są połączone z rachunkiem głównym tzn. są subrachunkami rachunku 
lidera [Cash pooling – a treasurer’s guide 2012, ss. 5–7]. Na koniec każdego dnia bank ustala sal-
da na subrachunkach i dokonuje automatycznego ich transferu na konto główne (rys. 1). Jeśli 
kwota na rachunku głównym po transferze jest dodatnia, to traktowana jest jako depozyt 
i naliczane jest od niej oprocentowanie na bazie overnight, a konto główne jest „wyzerowa-
ne”. Natomiast w przypadku ujemnej kwoty bank udziela kredytu do wysokości ustalonego 
w umowie limitu, od którego nalicza sobie odsetki. Czyli również na koncie głównym znajdu-
je się zerowe saldo. Na początku następnego dnia następuje powrót do sytuacji wyjściowej 
poprzez automatyczne zwrotne transfery gotówki. Na koniec okresu rozliczeniowego, zwy-
kle miesięcznego, bank uznaje lub obciąża konto główne lidera kwotą należnych odsetek, 
a lider czyni to samo w stosunku do pozostałych uczestników poolu. Bank za swoje usługi 
otrzymuje od KTN ustaloną w umowie prowizję, która zwykle jest niższa aniżeli opłaty za 
transfery gotówki przeprowadzone przez systemy clearingowe takie jak np. Fedwire czy EAF.

Rys. 1. Rzeczywisty cash pooling

Źródło: na podstawie: http://www.iww.de/pistb/archiv.../, dostęp 11.11.2017.
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Natomiast przepływy gotówki pomiędzy kontem głównym lidera a kontami pozo-
stałych uczestników traktowane są jako wewnątrzkorporacyjne pożyczki.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje rzeczywistego cash poolingu. Pierwszy to tzw. zero 
balancing cash poolingu w ramach, które rachunki spółek córek na koniec dnia zostają „wy-
zerowane”. Natomiast w przypadku drugiego tj. target balancing cash poolingu na tych ra-
chunkach może pozostać z góry określona kwota. Zabezpiecza ona ewentualną koniecz-
ność dokonania przelewu gotówki, po dokonaniu transferu na konto główne. Pozwala to 
także uniknąć kosztów transakcyjnych związanych z przelewem niewielkich ilości gotówki.

Rzeczywisty cash pooling może być realizowany w jednym kraju lub mieć charakter 
międzynarodowy (rys. 2.). Jeśli jednak operacje prowadzone są w różnych walutach, to 
niezbędne jest przeliczenie transferów na wspólną, bazową walutę. Ponieważ ten typ 
poolingu związany jest z fizycznym przepływem gotówki, to nie może on być stosowany 
w krajach, w których regulacje finansowe zabraniają nieograniczone jej transgraniczne 
transfery. Taka sytuacja ma miejsce w Brazylii, Chinach i Indiach i Korei Płd. W innych zaś 
krajach, jak np. w Meksyku jest on dowolny, ale ze względów podatkowych nieopłacalny 
[http://bellin/de/treasury-matters.../, dostęp 25.10.2017].

Rysunek 2. Uwarunkowania krajowego i międzynarodowego cash poolingu

Sytuacja Krajowy cash pooling Międzynarodowy cash pooling

Niewymienialna waluta
Może być realizowany 
w zależności od uregulowań 
danego kraju

Nie może być realizowany

Prowadzenie rachunków 
w offshore lokalizacjach

Może być realizowany 
w zależności od uregulowań 
danego kraju

Może być realizowany

Restrykcje transferu 
gotówki lub opodatkowanie 
wewnątrzkorporacyjnych 
pożyczek

Problematyczny Problematyczny

Podatek od debetowych 
transakcji bankowych

Możliwy tylko wirtualny, jeśli jest 
dozwolony

Może być realizowany jeśli 
rachunek jest w offshore

Źródło: Cash pooling – a treasure’s guide 2012, s. 9.

Fizyczny cash pooling najczęściej stosowany jest w Europie ze względu na występo-
wanie strefy wspólnej waluty euro w 19 krajach Unii Europejskiej oraz na dobrze rozwi-
niętą sieć oddziałów banków globalnych. W Europie rachunki liderów poolu najczęściej 
lokowane są w  bankach w  Londynie i  Amsterdamie w  EUR a  w  strefie Azji – Pacyfiku 
w Singapurze w USD. Natomiast KTN, które realizują cash pooling w USA muszą brać pod 
uwagę, że oprocentowanie nie może być płacone od środków na rachunku bieżącym, 
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odsetki od lokat terminowych są opodatkowane, a na kontach musi być pozostawiona 
odpowiednia rezerwa gotówki, co oznacza, że część jej nie podlega oprocentowaniu.

Do podstawowych korzyści wynikających ze stosowania rzeczywistego cash poolingu na-
leżą [Borowiec, Włoch 2013, ss. 393–394; Remlein 2014, ss. 135–145; Lang i in. 2013, ss. 209–214]:

 – optymalizacja efektu odsetkowego. Dodatnie saldo na rachunku głównym KTN jest 
oprocentowane na koniec każdego dnia na bazie overnight. Przynosi to większe korzyści 
aniżeli indywidualne oprocentowanie dodatnich sald poszczególnych jej jednostek i in-
dywidualne obciążenie oprocentowaniem jednostek mających ujemne salda. Korzyści 
te demonstrowane są w tabeli 1, z której wynika, że bez cash poolingu spółki córki KTN 
zapłaciłyby oprocentowanie w wysokości 2 euro, a w warunkach konsolidacji sald uzy-
skałyby tytułem oprocentowania 5 euro. W sumie korzyści z poolingu wyniosłyby 7 euro.

Tabela 1. Optymalizacja efektu odsetkowego w korporacji transnarodowej

Wyszczególnienie
Bez cash poolingu Bez cash 

poolingu

Korzyści 
z cash 

poolingu
Spółka  
córka X

Spółka 
córka Y

Spółka  
córka Z Suma Suma

Salda kont spółek 200 (400) 300 100 100 -
Stopa procentowa 5 8 5 - 5 -
Kwota 
oprocentowania 
w euro

10 (32) 20 (2) 5 7

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku ujemnego salda na rachunku głównym automatyczne kredytowanie na 
podstawie umowy z  bankiem jest tańsze (niższe odsetki) aniżeli zaciąganie kredytu 
przez poszczególne spółki z debetowymi saldami.

 – obniżenie kosztów transakcyjnych i zmniejszenie zaangażowania personelu KTN 
w zarządzanie cash flows, ponieważ te obowiązki w największym stopniu przejmu-
je bank;

 – zwiększenie płynności finansowej KTN. Ujemne salda jednych jednostek KTN auto-
matycznie pokrywane są z dodatnimi saldami innych, a ujemne saldo rachunku głów-
nego kredytem bankowym. W normalnych warunkach utrzymywana jest stała płyn-
ność finansowa grupy kapitałowej;

 – efekty synergii – łączenie sald poszczególnych jednostek zwiększa efektywność fi-
nansowej działalności całej organizacji;

 – efekty skali – zwiększenie rozmiarów operacji finansowych zmniejsza ich jednostko-
we koszty;
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 – poprawie ulega kontrola cash flow – centrala KTN ma dokładną informację o ich co-
dziennym stanie poprzez bezpośredni wgląd w przepływy na koncie głównym;

 – zmniejszenie ryzyka finansowego poprzez rozłożenie go na wiele różnych lokalizacji 
uczestników cash poolu.
Tym niewątpliwym korzyściom rzeczywistego cash poolingu towarzyszą, tak jak każdej 
działalności w sferze finansów, określone koszty i ograniczenia a mianowicie [http://
treasurytoday.com2006/2007..., dostęp: 10.11.2017; Hangebrauck 2008, ss. 40 – 50]:

 – wysokie koszty implementacji i administrowania całym systemem;
 – wysokie opłaty bankowe przy dużej częstotliwości przelewów, zwłaszcza transgranicznych;
 – centralizacja zarządzania płynnością pozbawia spółki córki możliwości podejmowa-

nia samodzielnych decyzji w tej sferze;
 – fizyczne przepływy gotówki pomiędzy kontami powodują powstanie wewnątrz-

korporacyjnych pożyczek pomiędzy liderem systemu a  jego uczestnikami, co może 
powodować w  niektórych jurysdykcjach ich opodatkowanie. Oprocentowanie tych 
pożyczek traktowane jest tam przez władze podatkowe nie jako płatności bankowe, 
ale wewnętrznokorporacyjne;

 – redystrybucja środków z konta głównego na konto spółek córek nie może przekra-
czać pewnej granicy, ze względu na obowiązujące w poszczególnych krajach regulacje 
dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji (thin capitalisation). Oznacza ona, że finansowanie 
filii pożyczkami spółek matki dopuszczalne jest tylko do pewnego poziomu. Ten po-
ziom znacznie różni się pomiędzy krajami. Na przykład w Słowenii dopuszczalny sto-
sunek pożyczek do kapitału własnego wynosi 8:1, we Francji i RFN 1,5:1 a w Polsce 3:1. 
Odsetki od pożyczek powyżej tego poziomu nie są traktowane jako koszty uzyskania 
dochodu;

 – transfer środków pomiędzy spółkami córkami może powodować problemy zwią-
zane z niedopuszczalnym przez prawo ich łączeniem (commingling of funds). Dlatego 
musi być brana pod uwagę odpowiednia strukturyzacja wewnątrzkorporacyjnych po-
życzek, co może zapewniać podpisywanie odrębnych umów kredytowych dla każdej 
pożyczki;

 – generalnie konta uczestników cash poolingu utrzymywane są w jednym banku. Jeśli 
ulokowani oni są w  różnych krajach, co w  przypadku KTN jest regułą, to mogą po-
wstawać problemy z  ich obsługą, ponieważ ten bank może nie być reprezentowany 
w danym kraju lub może nie świadczyć pożądanych usług;

 – dla efektywnego funkcjonowania cash poolingu niezbędne jest prognozowanie wy-
sokości możliwych transferów gotówki pomiędzy kontami;

 – niewypłacalność jednego uczestnika cash poolu może spowodować kryzys finanso-
wy u innych na zasadzie „efektu domina”.
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Nierzeczywisty (wirtualny) cash pooling

Istota wirtualnego cash poolingu, przyczyny i efekty jego stosowania są w zasadzie takie 
same jak rzeczywistego. Zasadnicza różnica polega na tym, że nie występują przy tej 
konstrukcji poolingu rzeczywiste przepływy gotówki. Jej transfery mają charakter wir-
tualny tzn., że salda rachunków uczestników poolingu są kompensowane tylko „na pa-
pierze” i od zsumowanych kwot naliczane są dodatnie lub ujemne odsetki w zależności 
od debetowego lub kredytowego ich stanu. Jeśli dla całej grupy kapitałowej w danym 
czasie występuje saldo debetowe, to bank, tak jak w przypadku rzeczywistego cash po-
olingu, udziela kredytu. Jednostki KTN uczestniczące w cash poolingu, których rachunki 
wykazują salda ujemne, nie płacą od nich oprocentowania, ponieważ jest ono obliczane 
prze bank od skumulowanego salda całej grupy kapitałowej. Natomiast jeśli ich salda 
są dodatnie to korzystają z jednakowej stopy procentowej ustalonej w drodze umowy 
z bankiem dla salda całej KTN.

Główne zalety wirtualnego cash poolingu to [http://treasurytoday.com2006
/2007...10.11.2017]:

 – większa autonomia finansowa spółek córek w sferze zarządzania gotówką ze wzglę-
du na brak fizycznej koncentracji gotówki, przy zachowaniu ekonomicznych korzyści, 
takich jak w przypadku rzeczywistego cash poolingu;

 – znacznie mniejsze koszty zarządzania systemu, ponieważ salda fizycznie pozostają 
w każdej spółce córce; nie istnieją wewnątrzkorporacyjne pożyczki;

 – znacznie niższe opłaty bankowe, ponieważ nie występuje fizyczny transfer gotówki 
pomiędzy kosztami.

Natomiast jego wadami są:
 – brak fizycznego transferu gotówki pomiędzy różnymi kosztami w wirtualnym cash 

poolu powoduje znaczne rozszerzenie bilansów zarówno KTN, jak i banku;
 – w niektórych krajach jest on zabroniony;
 – sposób obliczania netto oprocentowania różni się w poszczególnych krajach;
 – wymagane są odrębne umowy dotyczące przekroczeń stanu kont i kredytu dla każ-

dego konta, co może zwiększać kompleksowość systemu.
Różnica pomiędzy rzeczywistym a wirtualnym cash poolingiem zostały przedstawio-

ne zbiorczo w tabeli 2.
Wirtualny cash pooling jest zabroniony w takich krajach jak USA, RFN, Meksyk, Tajlan-

dia i Brazylia. Natomiast najkorzystniejsze warunki do jego realizacji istnieją w WB, Ho-
landii i Belgii, gdzie podatek korporacyjny od jego transakcji jest minimalny lub zerowy 
[Griffiths, Zink 2003, s. 1].
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Tabela 2. Różnice pomiędzy rzeczywistym a wirtualnym cash poolingiem

Rzeczywisty cash pooling Wirtualny cash pooling

Stosowane są rynkowe stopy procentowe, 
wewnątrzkorporacyjne pożyczki i podział 
oprocentowania pomiędzy uczestnikami

KOMPENSACJA Oprocentowanie

Wewnątrzkorporacyjne pożyczki 
opodatkowane są podatkiem dochodowym OPODATKOWANIE Istnieje możliwość uzyskania 

korzyści podatkowych

Większa transparentność zmniejsza 
rozmiary niezbędnych regulacji KOMPLEKSOWOŚĆ

Wysoka kompleksowość ze 
względu na zaangażowanie 
banków i licznych jurysdykcji

Musi być realizowany w walucie bazowej STOSOWALNOŚĆ Może być realizowany w wielu 
różnych walutach

Łatwo dostępne i najczęściej stosowana 
forma cash poolingu DOSTĘPNOŚĆ Zabroniony w wielu krajach

Źródło: Cash pooling – a treasure guide 2012, s. 2.

Hybrydowy cash pooling

Hybrydowy cash pooling stanowi kombinację wirtualnego i rzeczywistego cash poolin-
gu, której celem jest bilansowanie sald na rachunkach jego uczestników prowadzonych 
w różnych walutach i w różnych krajach w celu uzyskania korzyści związanych z ich opro-
centowaniem [http://treasurytoday.com/2011/07 and08/, dostęp 8.11.2017]. Istnieją 
różne sposoby jego realizacji stosowane w zależności od rozmiarów KTN, tj. zasięgu ich 
działania i liczby spółek córek oraz jurysdykcji, w której funkcjonują. Niektóre KTN tworzą 
zero-bilansową strukturę cash poolingu (rzeczywisty cash pooling) w danym kraju na po-
ziomie lokalnym i później dodają do niej międzynarodową wirtualną strukturę nadrzęd-
ną. Inne natomiast preferują zero-bilansową strukturę na poziomie międzynarodowym 
i dodają do niej lokalną wirtualną strukturę cash poolingu.

W zależności od rodzaju przewidywanej hybrydowej struktury poolingu i krajowego 
lub międzynarodowego poziomu przepływu gotówki KTN musi brać pod uwagę zróż-
nicowanie systemów podatkowych, prawnych oraz dostępność żądanych usług banko-
wych przed podpisaniem umowy o  hybrydowym cash poolingu. Nie istnieje bowiem 
możliwość stosowania jednolitego podejścia do wszystkich krajów. Hybrydowe rozwią-
zanie umożliwia dostosowanie procesu optymalizacji zdecentralizowanego zarządzania 
gotówką do wymogów zróżnicowanych rynków. Zapewnia ono następujące korzyści:

 – tworzy efektywne sposoby łączenia płynności w szerszej geograficznej przestrzeni;
 – eliminuje potrzebę lokalnych pożyczek, ponieważ zmniejsza korporacyjne gwaran-

cje dla lokalnych linii kredytowych;
 – przynosi efekty skali;
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 – zwiększa przejrzystość i kontrolę bilansu gotówki;
 – umożliwia zadłużenie się w wybranej walucie;
 – utworzenie lokalnych kont bankowych umożliwia obsługę lokalnych potrzeb;
 – eliminuje wewnątrzkorporacyjne pożyczki, ponieważ tworzy nowe sposoby finansowania;
 – zmniejsza lub eliminuje transakcje rynku walutowego i swapy w celu równoważenia 

debetowych pozycji rachunków;
 – zmniejsza liczbę i koszty operacyjnych transakcji;
 – nie wymaga dodatkowego hardware/ software po stronie użytkownika systemu.
Zastosowanie hybrydowego rozwiązania wymaga jednak spełnienia pewnych wa-

runków. A mianowicie waluty zaangażowane w ten cały mechanizm muszą być wy-
mienialne, uczestniczące jednostki muszą być uprawnione do posiadania bankowych 
rachunków w lokalnej i obcej walucie, musi istnieć instytucja finansowa zapewniająca 
odpowiednią obsługę systemu, a ustawodawstwo danego kraju musi dopuszczać taką 
działalność.

Podczas gdy, jak już była mowa, generalnie w Europie nie ma większych ograniczeń 
stosowania cash poolingu, w tym hybrydowej jego formy, a szczególnie dogodne wa-
runki są np. w Belgii, Holandii i Szwajcarii, to w wielu krajach na innych kontynentach 
(Afryka, Azja, Południowa Ameryka) regulacje centralnych banków nie zezwalają firmom 
na zakładanie rachunków za granicą i uczestniczenia w wielowalutowym cash poolingu. 

Istotnym czynnikiem w  wielowalutowym cash poolingu są wzajemne gwarancje 
uczestników, ponieważ banki zwykle wymagają przyjęcia wspólnej odpowiedzialności 
za przekroczenie stanu ich kont lub gwarancji spółki matki. Korzyści finansowe wynika-
jące z tych gwarancji muszą odpowiadać kryterium arm’s length principle.

Kwestie podatkowe związane z cash poolingiem

Cash pooling może powodować znaczne podatkowe implikacje, które będą zależne od 
kraju jego domicylu, jego formy i  charakteru umowy poolingu. Praktycznie wszystkie 
formy poolingowego zarządzania płynnością muszą spełniać trzy bazowe kryteria [Cash-
pooling-a treasure’s guide 2012, ss. 17–21; Pentz, Solanek 2005, ss. 84–88].

 – wszystkie umowy finansowe pomiędzy uczestnikami cash poolingu, takie jak linie 
kredytowe, wzajemne gwarancje, stopy procentowe powinny być zawierane na bazie 
warunków rynkowych (arm’s length principle);

 – cash pooling nie może być użyty w celu przesunięcia dochodu z  jednej jurysdykcji 
lub jednostki do drugiej w celu uniknięcia lub zmniejszenia obciążenia podatkowego;

 – uczestnicy biorą na siebie prawną i  formalną odpowiedzialność za zapłatę opro-
centowania, ryzyko stopy procentowej i  ryzyko niewypłacalności partnera. Do 
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zabezpieczenia tych odpowiedzialności stosowane są w  cash poolingu wzajemne 
gwarancje i wzajemne zabezpieczenia wymagane przez bank obsługujący go.

Kluczowe kwestie związane z powstawaniem obowiązków podatkowych po implemen-
tacji struktury poolingowej, to po pierwsze cechy oprocentowania. Jeśli właściciel głównego 
konta poolingu działa jako lider grupy kapitałowej, to oprocentowanie otrzymywane lub pła-
cone będzie traktowane jako wewnątrzkorporacyjne i będzie przedmiotem podatku docho-
dowego (witholding fax). Natomiast jeśli działa on jako agent dla uczestników cash poolu, to 
w pewnych lokalizacjach m.in. w Holandii i WB będzie ono traktowane jako bankowe i nie 
będzie podlegało opodatkowaniu. Definicja oprocentowania jest kluczowe dla traktowa-
nia podatkowego, a rodzaj oprocentowania będzie wpływał na jego repartycję pomiędzy 
uczestników i jak oni będą opodatkowani w ich podatkowych jurysdykcjach.

Następna kwestia to istnienie międzypaństwowych umów dotyczących podwójne-
go opodatkowania i innych ułatwień funkcjonowania międzynarodowego cash poolin-
gu. Dostarczają one korzyści w formie obniżenia lub eliminacji podatku dochodowego 
od przepływów oprocentowania, płatności za usługi, dywidend i zysków kapitałowych. 
Ważna jest tu także lokalizacja jednostek KTN, ponieważ umiejscowione w rajach po-
datkowych wg regulacji wielu krajów nie mogą uczestniczyć w  strukturach poolingu. 
Względy podatkowe, a także logistyczne np. rozwinięta infrastruktura bankowa, będą 
decydowały o lokalizacji jednostek poolu.

Jeśli chodzi o podatkowe uwarunkowania cash poolingu w Polsce, to są one determi-
nowane zaliczeniem tego rodzaju konstrukcji do kategorii umów nienazwanych w ko-
deksie cywilnym. Wynika z tego, że nie istnieją ściśle określone przepisy podatkowe do 
nich się odnoszące. W  związku z  tym poszczególne ich elementy dla celów podatko-
wych powinny być oceniane według norm zdefiniowanych w polskim prawie podatko-
wym. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo różnic w interpretacji przepisów, to 
KTN powinna każdorazowo zwracać się o ich wykładnię do władz podatkowych [Wło-
darczyk, 2014, ss. 69–70; Chorowska-Kasperlik 2015, ss. 64–66].

Niezwykle silne zróżnicowane traktowanie podatkowe przepływów finansowych 
w międzynarodowych strukturach cash poolingu powoduje, że wymaga on dużej wie-
dzy i doświadczenia pracowników Departamentu Skarbu KTN, zatrudnienia międzyna-
rodowych doradców i każdorazowo konsultowania decyzji z Urzędem Skarbowym kraju 
lokalizacji jego uczestników.

Zakończenie

Korporacje transnarodowe wypracowały szereg sposobów optymalizacji ich przepływów fi-
nansowych. Mogą one mieć charakter legalny, quasilegalny lub nielegalny. O ich kwalifikacji 
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decyduje stopień zgodności z przepisami prawa lokalnego i międzynarodowego. Oprócz cen 
transferowych i nettingu, cash pooling należy do najczęściej stosowanych. Polega on na konso-
lidacji sald rachunków bankowych na koncie głównym należącym do lidera grupy – w przy-
padku KTN najczęściej spółki matki. Występuje szereg jego rodzajów, a  do podstawowych 
należy rzeczywisty i wirtualny. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi sprowadza się do tego, że 
w przypadku pierwszego następuje rzeczywisty przepływ środków pomiędzy kontami, nato-
miast drugi polega tylko na ich teoretycznej koncentracji dla celów optymalizacji oprocento-
wania. W wymiarze międzynarodowym występuje także ich połączenie, czyli hybrydowy cash 
pooling. Korzyści z cash poolingu sprowadzają się przede wszystkim do optymalizacji efektu 
odsetkowego, obniżeniu kosztów cash flow i zwiększenia płynności finansowej grupy kapita-
łowej. Transgraniczne jego stosowanie napotyka jednak na szereg przeszkód. Najważniejszą są 
zróżnicowanie regulacji prawnych i podatkowych pomiędzy krajami. W wielu krajach szczegól-
nie pozaeuropejskich jest on zabroniony lub dopuszczalna jest tylko rzeczywista jego forma. 
W innych zaś jest nieopłacalny ze względu na przepisy podatkowe. Generalnie obowiązujące 
zasady stosowania cash poolingu to oparcie jego warunków na cenach rynkowych, niewyko-
rzystywanie do unikania lub zmniejszenia obciążenia podatkowego, respektowanie reguł „cien-
kiej” kapitalizacji oraz przyjęcie przez uczestników pełnej odpowiedzialności za zobowiązania 
finansowe wynikające z jego operacji.
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Przesłanki rozwoju reshoringu i nearshoringu w Polsce – 
punkt widzenia przedsiębiorstw i konsumentów branży 
odzieżowo-obuwniczej1

Premises of Reshoring and Nearshoring Development in Poland – 
the Point of view of Consumers and Companies from the Clothing 
and Footwear Industry

Abstract: The article analyzes the possibilities of reshoring in Poland in the clothing and foot-

wear industry. A survey conducted on a group of Polish companies in this industry (67) and its 

consumers (426) shows that manufacturing in Poland is perceived as a marketing advantage 

and is positively evaluated in terms of the price / quality ratio of products by companies as well 

as consumers. Despite the clearly demonstrated economic patriotism (both on the manufac-

turers and buyers side), the chances of dynamic growth of reshoring in Poland are small. The 

return of production to Poland is justified mainly by premium brands due to slightly higher 

willingness to pay more for products made in Poland among older, more affluent, consumers.

Key words: reshoring, nearshoring, supply chain, consumer ethnocentrism, the manufac-

turing sector

Wprowadzenie 

Nasilające się od połowy lat 60 XX wieku przenoszenie operacji biznesowych do krajów 
o niższych kosztach pracy (tj. offshoring) w wielu przypadkach nie przyniosło oczekiwanych 
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korzyści [Ancarani i in. 2015; Kinkel 2012]. Po latach exodusu offshoringu obserwujemy odwrotny 
trend; powrót produkcji do krajów macierzystych (reshoring) bądź w ich pobliże (nearshoring).

Rozwój nearshoringu oraz reshoringu analizuje prasa ekonomiczna, raporty firm kon-
sultingowych [Economist 2013; Sirkin i  in. 2014], prace naukowe [m.in. Ellram 2013; El-
lram i in. 2013; Gray i in. 2013] i publikacje instytucji międzynarodowych [UNCTAD 2013, 
ss. 26–30]. 

Analizy rozwoju tego zjawiska dotyczą głównie wysoko rozwiniętych rynków 
[Shih 2013; Westkämper 2014], ale czy reshoring może się rozwinąć w mniej zamożnych 
gospodarkach? Czy trend reshoringu to swoisty manifest ekonomii społecznej, oznaka 
dojrzałości ekonomicznej lokalnych firm i  konsumentów, kiedy lokalna produkcja zo-
staje przywrócona nawet przy obustronnym wzroście kosztów tych operacji? A może 
reshoring to głównie wynik skrupulatnej analizy kosztów i  ryzyka w  ramach łańcucha 
dostaw? Celem artykułu jest rozpoznanie możliwości rozwoju zjawiska reshoringu w Pol-
sce. Poszukujemy w nim odpowiedzi na powyższe pytania, badając opinie polskich kon-
sumentów oraz przedsiębiorstw działających w  branży odzieżowej i  obuwniczej jako 
typowej branży sektora B2C, uzależnionej od rozwoju trendów konsumenckich i jedno-
cześnie tej, która w dużym stopniu korzysta z relokacji produkcji w skali świata. 

Od offshoringu do reshoringu – przyczyny zjawiska 
i wyjaśnienia teoretyczne 

Od lat 60. XX wieku obserwujemy wzrost zjawiska offshoringu [Helleiner 1973]. Ogni-
wa łańcuchów dostaw uległy rozproszeniu w skali świata, a podział pracy polaryzacji: 
w części krajów wysoko rozwiniętych skoncentrowały się procesy o wyższej wartości 
dodanej, podczas gdy produkcja o niższej wartości dodanej była kierowana do krajów 
niskokosztowych. 

W miarę rozwoju offshoringu, część takich decyzji okazywała się błędna z bizneso-
wego punktu widzenia. Przedsiębiorstwa, koncentrując się głównie na kosztach pro-
dukcji, ignorowały koszty ukryte oraz proces decyzyjny. Koszty operacji okazywały się 
niedoszacowane, oddalenie geograficzne ograniczało możliwość kontroli jakości pro-
cesów i spowalniało elastyczne reagowanie na zmienne potrzeby konsumentów [Tate 
i  Bals  2017]. Wiele przedsiębiorstw dostrzegło również problem z  ochroną własności 
intelektualnej, problemy związane z  zarządzaniem oraz kwestiami środowiskowymi 
i społecznymi [Eriksson, Svensson 2016; Wiesman 2017]. Jednocześnie stopniowo spada 
poziom atrakcyjności zagranicznych lokalizacji, zwłaszcza krajów azjatyckich, a postę-
pująca automatyzacja oraz robotyzacja łagodzi niedostatki taniej siły roboczej w krajach 
rozwiniętych [Cohen i in. 2016; De Backer i in. 2016]. 
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Następstwem powyższych trendów były decyzje wielu firm o ponownej rekonfi-
guracji łańcucha dostaw [Ellram 2013] i relokacja aktywności produkcyjnej do krajów 
macierzystych lub w ich pobliże. Ze względu na to, że termin reshoring jest niejed-
noznacznie definiowany [Fratocchi i  in. 2014; Bals i  in. 2016], w niniejszym artykule 
przyjęto, że powrót produkcji do kraju to reshoring, a powrót produkcji do regionu 
to nearshoring. 

Powody, dla których firmy dokonują powrotnej delokalizacji produkcji, można po-
dzielić na czynniki związane z 1] ryzykiem, niepewnością i łatwością prowadzenia bizne-
su; 2] kosztami ,3] infrastrukturą oraz 4] konkurencyjnością [patrz też Bestead i in. 2017, 
Stentoft i in. 2016]. Najczęściej przywoływane przez przedsiębiorstwa przyczyny resho-
ringu powiązane są z obszarem kosztów operacji zagranicznych (podejmowanych przy 
wykorzystaniu wewnętrznych lub zewnętrznych dostawców), w tym przede wszystkim 
kosztów pracy, logistycznych oraz związanych z koordynacją działań. Wskazywana jest 
także chęć ograniczenia ryzyka zakłóceń w  ramach łańcucha dostaw, wahań kursów 
walutowych oraz utraty własności intelektualnej. Przedsiębiorstwa zwracają też uwagę 
na kwestię jakości produktów, czas dostaw oraz elastyczność operacyjną. Motywem dla 
przedsiębiorstw działających na rynku dóbr konsumpcyjnych jest także efekt kraju po-
chodzenia, ściśle związany ze stopniem patriotyzmu ekonomicznego. Cześć przypad-
ków reshoringu jest efektem oferowanego wparcia finansowego (subsydia) oraz zachęt 
administracyjnych, wzmacniających atrakcyjność kraju macierzystego. 

Reshoring atutem marketingowym?

Powrót produkcji do kraju macierzystego może stanowić marketingowy atut. W  kra-
ju powstają nowe miejsca pracy, podatki płacone są do rodzimego budżetu, a łańcuch 
produkcyjny jest lepiej kontrolowany. Odpowiedzialna ekologicznie oraz zrównoważona 
działalność przedsiębiorstwa pozwala na wykreowanie dodatkowej, “etycznej” wartości 
dla klienta. Działania reshoringowe i nearshoringowe stanowią sposobność na wykaza-
nie się przez przedsiębiorstwa społecznym zaangażowaniem pozwalając jednocześnie 
na większą transparentność działań [Ashby 2016; Caputo i Palumbo 2006]. Świadomość 
znaczenia zrównoważonego rozwoju jest wypadkową zmiany sposobu myślenia konsu-
mentów. Badania wskazują, że na świecie rośnie grupa konsumentów świadomych spo-
łecznie, aktywnie reagujących na zagrożenia środowiskowe, naruszenia praw człowieka 
lub złe warunki pracy w krajach trzeciego świata [Tallontire i in. 2001]. To ludzie przeważ-
nie w  średnim wieku, o  wyższych dochodach i  wykształceniu [Carrigan i  Attalla 2001, 
Maignan i Ferrel 2001]. Reshoring i nearshoring, obok przesłanek marketingowych, jest 
jednak decyzją strategiczną, która ma optymalizować koszty i ryzyko operacji. Ale wciąż 



84

Beata Stępień, Michał Młody

nie wiemy, jakie korzyści: kosztowe, dotyczące niwelacji ryzyka, czy może długofalowe 
marketingowe, stanowią główny motyw reorientacji produkcyjnej? Czy w Polsce trend 
reshoringu ma szansę się rozwinąć, ze względu na dostrzeżenie marketingowych atutów 
takich działań? Czy Polacy są skłonni płacić więcej za powrót produkcji do kraju? 

W związku z powyższym chcemy przetestować następujące hipotezy:
(H1) W Polsce istnieją silne marketingowe przesłanki reshoringu w postaci patriotyzmu 
ekonomicznego wykazywanego zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i  konsumentów 
branży odzieżowo-obuwniczej. 
(H2) Zastosowanie reshoringu w branży odzieżowo-obuwniczej ma największe szanse suk-
cesu w przedziale marek premium, ze względu na większą skłonność do zapłaty marży za wy-
twarzanie tych produktów w Polsce przez grupę starszych, bardziej zamożnych konsumentów. 

Branża odzieżowo-obuwnicza na świecie i w Polsce 

Światowy rynek odzieży i obuwia jest wart obecnie około 1,7 bln USD. Średnia roczna 
stopa wzrostu tego sektora to ok. 5%, a  największe [7%] wzrosty odnotowywane są 
w  segmencie odzieży sportowej [Roberts 2017]. Branża charakteryzuje się relatywnie 
niską kapitałochłonnością i wysoką pracochłonnością [Nordas 2004]. Jest to jeden z naj-
starszych, najbardziej globalnych i  rozproszonych geograficznie sektorów gospodarki, 
który w pełni wykorzystuje zalety wolnego handlu.

Przemysł odzieżowy i  obuwniczy oparty jest na trzech podstawowych przewagach 
konkurencyjnych: przewadze kosztowej, szybkości oraz wartości marki [Mehrjoo i  Pa-
sek 2015]. Poszukiwanie najtańszych lokalizacji produkcyjnych na świecie jest głównym 
elementem strategii konkurencyjnych firm działających w  segmencie mody masowej. 
W segmencie tzw. fast fashion najistotniejsza jest koordynacja: szybka reakcja na zmienia-
jące się gusta rozproszonych w skali świata łańcuchów dostaw. Im wyższe segmenty klien-
tów, tym większe znaczenie marki w kreowaniu przewagi na rynku odzieżowym, choć nie 
rezygnuje się z optymalizacji kosztowej, szyjąc ubrania i buty na Dalekim Wschodzie. 

Globalna konsumpcja odzieży w 2015 r. wyniosła ponad 100 miliardów sztuk odzieży 
– dwukrotnie więcej niż w 2000 r. [Euromonitor International 2016]. Przemysł odzieżowo-
obuwniczy jest drugim największym trucicielem na świecie [Rehman 2016]. Ciągłe dąże-
nie do obniżenia kosztów w tym sektorze skutkuje wieloma przypadkami łamania praw 
człowieka i przemocy w lokalizacjach offshore [patrz np. Rouge 2016; Wöhrle i in. 2016]. Po-
szukiwanie niższych kosztów produkcji pociągnęło za sobą negatywne konsekwencje ob-
serwowane w przemyśle tekstylno-odzieżowym w Europie i USA [Euratex 2016]. Na przy-
kład w latach 2006–2015 nastąpił spadek zatrudnienia w Unii Europejskiej (UE) w branżach 
związanych z modą z 2,6 mln do mniej niż 1,7 mln pracowników, co zwiększyło bezrobocie 
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w grupie nisko wykwalifikowanych pracowników (głównie kobiet). Trzeba też zaznaczyć, 
że aktywizacja zawodowa tej grupy jest relatywnie (w porównaniu z innymi, bardziej wy-
kształconymi) najkosztowniejsza dla państw. 

Polska stanowiła ważną bazę produkcyjną dla wielu zachodnich firm odzieżowych 
i obuwniczych pod koniec lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Po 1989 r., polski przemysł teks-
tylny, odzieżowy i obuwniczy zaczął chylić się ku upadkowi; eksport na rynki wschodnie 
drastycznie spadł, a popyt krajowy zaspokajała tania odzież z Turcji i Chin. Wprowadze-
nie liberalnych zasad gospodarczych doprowadziło do bankructwa wiele firm sektora 
[Lachiewicz i Matejun 2006]. Po 2010 roku zaczęła się powolna reindustrializacja sektora, 
której przejawami są stopniowy wzrost zamówień, wydajności, wprowadzenie innowa-
cji (również technologicznych) oraz współpraca z kreatywnymi projektantami.

Obecnie polskie marki odzieżowe i obuwnicze w powodzeniem konkurują z zagra-
nicznymi. Dwaj gracze – LPP (odzież) i CCC (obuwie), posiadają największe udziały w obu 
segmentach w Polsce. Z roku na rok rynek się konsoliduje; 15 największych detalistów 
generuje 47% sprzedaży w sektorze odzieży, a 10 firm obuwniczych kontroluje ponad 
2/5 rynku [MarketLine 2015].

Zgodnie z  szacunkami Konfederacji Lewiatan (największe polskie stowarzyszenie 
przedsiębiorców), gdyby wszystkie polskie firmy odzieżowe i obuwnicze zdecydowały 
się na relokację produkcji z powrotem do kraju, pozwoliłoby to na utworzenie ponad 
100 tysięcy miejsc pracy. Prognozy Lewiatana dotyczące odrodzenia branży w  Polsce 
są jednak dość ostrożne – można liczyć na 2–3% wzrosty roczne, równoznaczne z 4 do 
6 tysiącami nowych ofert pracy [Otto 2013]. Zjawisko reshoringu oraz nearshoringu jest 
jednak coraz bardziej widoczne. W tabeli 1 przedstawione zostały przykłady relokacji 
produkcji do Polski, zidentyfikowane na bazie informacji publikowanych w prasie, ma-
gazynach branżowych i na stronach internetowych firm.
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Tabela 1. Przykłady relokacji produkcji do Polski w ramach nearshoringu / reshoringu

Nazwa 
firmy

Rodzaj 
relokacji

Deklarowane motywy/
podłoże relokacji

Charakter aktywności Źródło

Kastor S.A.
Near-
reshoring

Elastyczność, wysoka 
jakość produkcji, niskie 
koszty pracy

Głównie uzupełnianie 
pożądanych, szybko 
sprzedawanych kolekcji 
(bazowo produkowanych 
w ChRL). Dostawca do 
czołowych europejskich 
właścicieli marek premium.

Sudak [2013]

Łuksja sp. 
z o.o.

jw.
Wysoka jakość 
produkcji, relatywnie 
niskie koszty pracy

Dostawca towarów marek 
premium (np. Burberry, 
Max Mara, Marc Aurel), 
lista odbiorców pozostaje 
częściowo tajemnicą firmy. 

www.luksja.com.pl

Warmia S.A. jw. jw.

Dostawca do takich marek, 
jak Hugo Boss AG oraz 
Bugatti GmbH, Dressler, 
Pikeur, Burberry.

www.warmia.eu

Próchnik Reshoring 
Jakość oraz kwestie 
marketingowe

Ożywienie lokalnej 
produkcji; kampanie 
marketingowe nawiązujące 
do wzrostu krajowej 
produkcji

www.prochnik.pl

LPP jw.

Koszty pracy rosną 
w lokalizacjach offshore, 
wahania kursów 
walut, jakość, potrzeba 
szybkiej reakcji na 
potrzeby rynku.

Stały wzrost produkcji 
w kraju przy wykorzystaniu 
zewnętrznych dostawców, 
uzupełnienie bardzo 
poszukiwanych, szybko 
sprzedawanych kolekcji, 
Lokowanie produkcji 
w Polsce ma umożliwić 
szybkie reagowanie na 
potrzeby rynku i eliminację 
opóźnień wynikających 
z transportu z ChRL

Kapiszewski 
i Mayer [2015], 
Business Journal 
[2017]

CCC jw.

Czynniki marketingowe, 
wzrost kosztów 
produkcji w lokalizacji 
offshore

Stały dynamiczny 
wzrost produkcji 
w ramach własnego 
krajowego zakładu oraz 
przy wykorzystaniu 
zewnętrznych dostawców – 
również w regionie CEE

Kapiszewski 
i Mayer, [2015], 
Forsal.pl, [2013]

Źródło: opracowanie własne.
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Pomimo że ekonomiczne podłoże reshoringu oraz nearshoringu jest zasadniczo 
tożsame, to w środkach masowego przekazu omawia się jedynie występowanie tego 
pierwszego zjawiska. Wynika to ze strategii komunikacji przedsiębiorstw, w  których 
reshoring i intensyfikacja krajowej produkcji to marketingowy atut. Odmiennie wyglą-
da sytuacja w przypadku nearshoringu. Polscy dostawcy dla zagranicznych marek czę-
sto ukrywają fakt realizacji takich zleceń, głównie ze względu na klauzule poufności/ 
nieujawniania informacji w kontraktach na poddostawy z zagranicznymi koncernami 
odzieżowymi/ domami mody. 

Metodyka badań empirycznych 

Przesłanki rozwoju reshoringu w Polsce zbadano w drodze ankiety internetowej przesła-
nej do ponad 1 800 polskich przedsiębiorstw działających w branży odzieżowo-obuwni-
czej oraz ankiety papierowej skierowanej do 600 konsumentów tej branży. Otrzymano 
67 wypełnionych ankiet od przedsiębiorstw (zwrotność na poziomie 4%) i 426 odpowie-
dzi konsumentów. Badanie kwestionariuszowe wśród konsumentów stanowiło uzupeł-
nienie badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw, a jego celem było 1) ustale-
nie poziomu patriotyzmu konsumenckiego; 2) określenie skłonności konsumentów do 
wydatkowania wyższych kwot na produkty wyprodukowane w Polsce. Badania przepro-
wadzono na przełomie roku 2016/2017. 

Wśród analizowanych firm przeważały mikro, małe i średnie firmy (97% próby) o pol-
skim kapitale (89,5%). Nieco ponad 20% badanych przedsiębiorstw realizuje sprzedaż 
wyłącznie na terenie Polski, natomiast dla 37,9% firm rynki zagraniczne stanowią główne 
źródło przychodów (powyżej 50% to przychody zza granicy).

Próba konsumentów była zdywersyfikowana pod względem płci, wieku, dochodów 
oraz wykształcenia respondentów. Zdecydowaną większość badanych stanowiły oso-
by młode, między 18 a 35 rokiem życia (83,8%) o dochodzie do 4 tys. PLN miesięcznie 
(83,9%). Dochód netto powyżej 8 tys. PLN zadeklarowało tylko 6% respondentów. Prze-
ważały osoby z wykształceniem średnim (37,6%) oraz wyższym (59,3%). W obu ankietach 
zastosowano pytania zamknięte i 5-stopniową skalę Likerta (1 – całkowicie się nie zga-
dzam, 5 – całkowicie się zgadzam). 

Wyniki badań

Wyniki badań przedsiębiorstw
Ponad połowa badanych firm uważa, że ich głównym atutem jest stosunek ceny do ofero-
wanej jakości. Przedsiębiorcy są zdania, że produkcja w Polsce gwarantuje wysoką jakość; 
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zarówno odbiorcom biznesowym, jak i ostatecznym konsumentom. Badane przedsiębior-
stwa są przekonane, że zarówno ich klienci biznesowi (69,5%), jak i ostateczni konsumenci 
(67,3%) zwracają uwagę na to, gdzie ich towary zostały wyprodukowane. 

Wysoki poziom postrzeganego znaczenia miejsca produkcji dla klientów przekłada 
się na wysoki poziom wykorzystania informacji o produkcji w Polsce w komunikacji mar-
ketingowej. Ponad ¾ badanych przedsiębiorstw przekazuje informację na rodzimym 
rynku, gdzie odzież/obuwie zostały wyprodukowane. W tym celu wykorzystywane są 
różne narzędzia – social media, POS, oznaczenia na produktach (średnia 3,96). Polska 
jako kraj pochodzenia jest słabiej podkreślana za granicą (średnia 3,52) mimo że, zda-
niem ankietowanych przedsiębiorstw, jest tam pozytywnie postrzegana. 

Pytani o  możliwości relokacji działalności produkcyjnej respondenci ocenili zna-
czenie czterech czynników: jakości produkcji, marketingowego wydźwięku reshoringu 
na rodzimym rynku, a także ryzyka oraz kosztów produkcji poza granicami Polski. Naj-
częściej wskazywanym czynnikiem była wyższa jakość produkcji w Polsce (49,1%, śred-
nia 3,44). Ryzyko/nieprzewidywalność produkcji oraz koszty produkcji za granicą są 
postrzegane jako istotne przez ponad 1/3 badanych firm (odpowiednio: średnia 3,18, 
średnia 3,22). Zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo uznaje czynnik marketingowy za 
istotną przyczynę reshoringu firm z branży (średnia 3,02). Jednocześnie w ostatnich 5 
latach jedynie 5 firm (8%) przeniosło część działalności produkcyjnej do Polski, nato-
miast na relokację części produkcji za granicę zdecydowały się 4 przedsiębiorstwa. 
Jednocześnie zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw (76,3%) uważa, że 
reshoring polskich firm z branży odzieżowej i obuwniczej powinien być wspierany po-
przez zachęty administracyjne lub preferencyjne stawki podatków. Wydaje się przy 
tym, że oczekiwania dotyczące wsparcia administracyjnego są daleko większe niż 
dotychczas istniejące zachęty dla tego sektora. Uruchamiane programy rządowe (np. 
INNOTEXTILE czy Branżowy Program Promocji Branży Odzieży, Dodatków i Galanterii 
Skórzanej) okazały się zdecydowanie niewystarczającym wsparciem, o czym świadczy 
stosunkowa niewielka liczba przypadków reshoringu w branży (biorąc pod uwagę ska-
lę produkcji poza granicami Polski). 

Wyniki badań wśród polskich konsumentów
Wyniki badań wskazują, że polscy konsumenci są zasadniczo są skłonni wybierać polską 
odzież oraz obuwie, mając do wyboru podobny towar zagranicznej produkcji. Ta deklara-
cja nie koresponduje jednak ze zwracaniem uwagi na kraj pochodzenia, które deklaruje 
59,5% badanych. Skłonność do wydatkowania wyższych kwot na produkty polskiego 
pochodzenia maleje też z wzrostem ich relatywnych cen. O ile 40,2% badanych deklaru-
je, że jest skłonna zapłacić 10% więcej za produkty produkowane w Polsce (w porówna-



89

Przesłanki rozwoju reshoringu i nearshoringu w Polsce – punkt widzenia przedsiębiorstw i konsumentów branży 

odzieżowo-obuwniczej

niu z ich zagranicznymi odpowiednikami), to już gotowość do zapłacenia ceny wyższej 
o 20% sygnalizował zaledwie co piąty badany.

Interesujących wniosków dostarczają dane przedstawione w tabeli 2. Zebrane od-
powiedzi uporządkowano w celu wykonania analizy siły związków przy wykorzystaniu 
współczynnika rang Spearmana. Analiza współzależności obejmowała poziom akcep-
tacji twierdzeń przez respondentów oraz czynniki takie, jak: średni miesięczny dochód 
rozporządzalny, wykształcenie oraz wiek. W przypadku wszystkich siedmiu analizowa-
nych sformułowań stwierdzono dodatnią współzależność z  cechami respondentów, 
choć siła zależności jest dość zróżnicowana i waha się od korelacji słabej (0,1<|r|≤0,3) do 
przeciętnej (0,3<|r|≤0,5). Wraz ze wzrostem natężenia badanej cechy (średniego docho-
du, wykształcenia, wieku) rośnie też akceptacja poszczególnych twierdzeń.

Tabela 2. Poziom etnocentryzmu konsumenckiego a wiek, wykształcenie i dochody

 
Średni 

miesięczny 
dochód 

Wykształcenie Wiek

Etnocentryzm konsumencki
Kupowanie produktów (odzieży, butów, 
akcesoriów) wyprodukowanych w Polsce jest 
przejawem patriotyzmu

,225** ,207** ,312**

Jeśli mam do wyboru podobną polską lub 
zagraniczną odzież to wybieram polską

,268** ,246** ,378**

Jeśli mam do wyboru podobne polskie lub 
zagraniczne obuwie to wybieram polskie

,221** ,238** ,343**

Zwracanie uwagi na kraj pochodzenia
Jak robię zakupy, to zwracam uwagę na kraj 
pochodzenia

,198** ,217** ,312**

Skłonność do wydatkowania wyższych kwot za takie same produkty, ale wyprodukowane w Polsce

Jestem skłonna/y zapłacić ok. 10% więcej ,287** ,271** ,360**

Jestem skłonna/y zapłacić ok. 15% więcej ,276** ,241** ,336**

Jestem skłonna/y zapłacić ok. 20% więcej ,226** ,208** ,303**

Istotność **p ≤0.01 *p ≤0.05 (dwustronna), N – 426

Źródło: opracowanie własne na bazie wyników uzyskanych przy pomocy IBM SPSS.

Szczególną uwagę na kraj pochodzenia zwracają respondenci o ponadprzeciętnych 
zarobkach (powyżej 8 tys. PLN). Aż 67,1% respondentów w przedziale wieku 26–35 oraz 
78% badanych w wieku 36–45 deklaruje, że zwraca uwagę na kraj pochodzenia. W przy-
padku osób poniżej 26 roku życia odsetek ten wynosi zaledwie 34%. Podobnie rozkładają 
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się odpowiedzi dotyczące skłonności konsumentów do wydatkowania wyższych kwot na 
odzież i obuwie polskiej produkcji. Większość respondentów zarabiających powyżej 4 tys. PLN 
jest skłonna przeznaczać nawet 15% więcej pieniędzy na towary polskiego pochodzenia. Na 
ogół są to jednocześnie osoby z wyższym wykształceniem między 26 a 45 rokiem życia.

W  ramach badania zweryfikowano też poziom świadomości pochodzenia marek 
przez polskich konsumentów. W tym celu wskazano w ankiecie 19 marek odzieżowych 
i  obuwniczych2, których nazwy nie wskazują bezpośrednio na ich pochodzenie, choć 
wszystkie należą do polskich podmiotów. Konsumentów poproszono o określenie, czy 
dana marka jest polska czy zagraniczna. Średni wskaźnik prawidłowych wskazań wy-
niósł 53,3% dla wszystkich respondentów, przy czym zauważalna była niewielka różnica 
między mężczyznami (55,5%) a kobietami (52,2%). Dość zaskakująca okazała się stosun-
kowa niska rozpoznawalność polskich marek wśród ludzi młodych. Z przedstawionych 
danych wynika również, że wraz ze wzrostem wykształcenia oraz dochodów rośnie po-
ziom świadomości o pochodzeniu produktów. 

Dane te pozwalają na wstępnie pozytywną weryfikację następujących hipotez. 
(H1) W Polsce istnieją silne marketingowe przesłanki reshoringu w postaci patriotyzmu 
ekonomicznego wykazywanego zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i  konsumentów 
branży odzieżowo-obuwniczej. 
(H2) Reshoring w branży odzieżowo-obuwniczej w Polsce ma największe szanse sukce-
su w przedziale marek premium, ze względu na większą skłonność do zapłaty marży za 
wytwarzanie tych produktów w Polsce przez grupę starszych, bardziej zamożnych kon-
sumentów. 

Konkluzje 

Reshoring może stanowić rozwijający się trend nie tylko w wysoko rozwiniętych, dojrza-
łych gospodarkach [UNCTAD 2016], ale również w krajach o niższym stopniu rozwoju. 
Przykłady reshoringu w Polsce można traktować jako przejaw rosnącej dojrzałości ekono-
micznej. Nie należy się jednak spodziewać podobnego tempa rozwoju reshoringu w Pol-
sce, jak w  dojrzałych gospodarkach rynkowych. Zarówno zamożność, jak i  społeczna 
odpowiedzialność polskich konsumentów jest wciąż zbyt mała, pomimo deklaracji pa-
triotyzmu ekonomicznego. W polskim sektorze odzieżowym obserwowany jest zarówno 
reshoring, jak i nearshoring, chociaż widocznie większa jest aktywność firm świadczących 
usługi nearshoringowe (głównie zagranicznych marek premium oraz luksusowych). 

2 4f, Americanos, Big Star, Carry, Cropp, Diverse, Gatta, GinoRossi, House, Lavard, Medicine, Mohito, Monnari, 
Outhorn, PrettyOne, Reserved, Sinsay, Solar, Tallinder.
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Wyniki badań wskazują, że polscy konsumenci są w znacznym stopniu podatni na 
patriotyczną ideologię. Lokalna produkcja i zakupy produktów „made in Poland” są po-
strzegane zarówno przez firmy, jak i przez konsumentów jako swoisty wyraz patriotyzmu 
(którego pośrednim efektem może być wsparcie lokalnej gospodarki). Jednocześnie go-
towość konsumentów do płacenia wyższych cen za wyprodukowane w Polsce produk-
ty jest nadal niska – głównie z powodu ograniczonej siły nabywczej. Jeśli dodatkowo 
uwzględnimy typowe zjawisko rozbieżności deklaracji i zachowań respondentów [Perry 
and Chung 2016], silny patriotyzm konsumencki trudno uważać za główną przesłankę 
reshoringu w Polsce.

Implikacje menedżerskie
Reshoring działalności produkcyjnej może być wykorzystywany w strategiach komunika-
cji marketingowej jako dodatkowy element składający się na wartość marki, powiązany 
z kwestiami świadomości społecznej, środowiskowymi oraz społecznymi. 

Zjawisko reshoringu jest postrzegane przez wielu konsumentów jako przejaw rozwoju 
w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki i/lub bardziej patriotycznego zorientowa-
nia społeczeństwa. Ponieważ świadomość społeczna, połączona ze skłonnością do ponosze-
nia dodatkowych kosztów, jest cechą raczej dobrze wykształconych, wysoko zarabiających 
konsumentów, tego typu przesłanki reshoringu mogą mieć większe znaczenie w przypadku 
dojrzałych, dobrze rozwiniętych gospodarek lub w sektorze marek premium w Polsce. 

Chociaż relokacja produkcji do krajów macierzystych jest oczekiwana zarówno przez 
władze, jak i  konsumentów, działania te wydają się racjonalne głównie w  przypadku 
marek, które są postrzegane jako lokalne/krajowe. Tym samym warunkiem wstępnym 
wykorzystania reshoringu jako czynnika zwiększającego wartość dodaną są inwestycje 
w budowanie świadomości marek wśród konsumentów.

Ograniczenia i przyszłe obszary badawcze
Zrealizowane badanie posiada kilka ograniczeń. Dotyczy ono głównie struktury próby 
badanych przedsiębiorstw – w próbie jest niewielu producentów zatrudniających powy-
żej 251 pracowników (co wynika jednak bezpośrednio z silnego rozdrobnienia polskiego 
rynku) oraz firm podejmujących aktywność produkcyjną poza granicami Polski. Przyszłe 
badania powinny się koncertować również na tych podmiotach. Wartościowe byłoby 
także ukazanie wpływu modyfikacji łańcucha dostaw na wyniki przedsiębiorstwa oraz 
strategię firmy na rynku krajowym oraz zagranicznych.

W  przyszłych badaniach dotyczących konsumentów chcemy skoncentrować się 
na badaniu potencjalnych zależności między miejscem zamieszkania konsumentów 
a ich stosunkiem do pochodzenia odzieży i obuwia oraz poziomem znajomości marek.  
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Interesujące byłoby też odniesienie poziomu deklarowanego patriotyzmu oraz zainte-
resowania miejscem produkcji do rzeczywistej znajomości kraju pochodzenia towarów 
przez konsumentów.
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Benchmarking in Development Retailers’ Competitive 
Advantage on Global Market

Abstract: The aim of the paper is to show that in the global market, a retailer who is not 

experienced in a particular retail format could successfully develop it in a foreign market 

characterised by an obsolete market structure by benchmarking global companies. Thus, 

the retailer is able to create resources necessary for gaining competitive advantage and 

then develop them by introducing new routines, which helps it reach sustainable compe-

titive advantage according to the Resource Based View. To justify this thesis, the case stu-

dy of Biedronka is presented. The chain acquired its leader position in the discount FMCG 

market in Poland, although it did not have any experiences in this field from the home 

market. The company was able to sustain its position even when Lidl – a competitor having 

a much stronger market position – entered Poland by benchmarking its activities. The pro-

ven practice has created a new routine, in terms of RBV, for discount trade in Poland. 

Key words: benchmarking, retailing, globalization, competitive advantage, discount trade, FMCG

Introduction

The concept of benchmarking is often understood as an act of imitating or copying [Dat-
takumar, Jagadeesh 2003], but such a definition would be too simplistic. The development 
of this concept has led to many theoretical approaches that better reflect its contemporary 
status. One of the most cited definitions reads: “benchmarking is the search for the best 
industry practices which will lead to exceptional performance through implementation 
of these best practices” [Camp 1989]. There are many areas of benchmarking application. 
Dattakumar and Jagadeesh [2003, p. 190] indentified forty three of them. Their research 
showed that at the turn of the century, retail trade was not a very important area of its 
implementation. Later, the situation got better although most of the research was aimed 
at comparing the productivity of individual stores. Among them, the study of Pestana and 
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Alves [2003] should be mentioned; they used data envelopment analysis (DEA) for the ana-
lysis of intra-chain store efficiency and assessment of their competiveness. 

Here, an attempt is made to explore strategic benchmarking, which seems to be 
a very interesting area of investigation, as far as changes in retail structure as a conse-
quence of the development of competitive advantage by market leaders are concerned. 
The successful concepts which they introduce are visible not only to customers but also 
to competitors, which makes them easy to copy. It was the case of new retail formats 
like supermarkets or discount stores which were copied very fast, which has changed 
the retail market structure into a  more efficient one. The other examples include va-
lue added chain management. For example, the success of Walmart, now the biggest 
retail company in the world, caused its competitors, first Kmart and then other mass 
merchandisers to copy its logistics’ system based on owning logistic centres, trucks, and 
heavy use of information technologies [Śmigielska 2007, p. 117–119]. Competitors also 
tried to implement Walmart’s strategy called “everyday low prices” (EDLP), which be-
came a very successful marketing tool. However, they were not very successful and, as 
a consequence, they failed to defeat Walmart due to the fact that the company had been 
also very efficient and gained economics of scale very rapidly. Nevertheless, the system 
of organizing logistics within a retail company became very popular, especially among 
mass merchandisers, as did the EDPL strategy which, according to the research is more 
efficient than HiLo [Gauri 2013]. Thus, it is obvious that retailers copy each other but this 
problem is rarely researched in the context of benchmarking. Some attempts to search 
this problem for trade companies during the transformation period in Poland could be 
found in the literature, e.g. the paper of Żurakowski [2013].

The fast internationalization of retailing which started in the 1980s and led to glo-
balization of the sector opened new possibilities for benchmarking in retail chains 
which started to invest in many foreign markets bringing new knowledge about how 
to successfully organize and manage logistics and marketing operations which could 
be a  source of sustainable competitive advantage [Śmigielska, Oczkowska 2017]. The 
aim of the paper is to show that a retailer could learn from global companies, especially 
competitors who invest in its host country. Even if the company is not able to compete 
successfully in its home market it could become a leader in a new foreign market, cha-
racterized by an obsolete structure, in which the global competitor is not present yet. By 
benchmarking the competitor strategy, it could sustain the competitive advantage in 
the foreign market even after the more experienced companies enter it. In the papepr 
the relationship between benchmarking and competitive advantage is discussed first, 
followed by a short case study of Biedronka managed by the Portuguese JM corporation 
and Lidl – a German company. These companies compete in Poland but also in Portugal. 
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However, in its home market, JM is less successful than in Poland. For the case study, 
methodology described by Eisenhardt [1989] has been implemented.

Benchmarking in sustainable competitive advantage 
development

The development of practice and theory of benchmarking has led to many definitions of 
this concept stressing its different aspects, depending on the context. One of the most im-
portant ones is drawing attention to the way of acquiring and using information as mentio-
ned, inter alia, by R. Pieske [1994] and B. Ziębicki [2007, p. 42]. According to them, the idea 
of benchmarking is to learn from others in the way which enables one to get knowledge 
which could be further used in perfecting one’s own business. and could not be identi-
fied with copying the best practices. It is rather searching and analyzing the best, current 
solutions to acquire the knowledge which will be used for creating new, better solutions. 
To sum up, nowadays benchmarking is rather understood as a process of comparing the 
company with the leaders in the industry to learn from them [Chechłowska 2015].

Fast development of benchmarking is related to the success of Xerox in the end of 
the 1970s, although it could be traced till the forties [Anand, Kodali 2008]. Watson [1993] 
identified five generations in its development: reverse benchmarking, competitive bench-
marking, process benchmarking, strategic benchmarking and global benchmarking. The 
last two have developed fast since the nineties of the last century. Strategic benchmarking, 
which is the case here, aims at comparing a strategy with the strategy of a leading com-
pany to adopt its best solutions [Horzela 2015]. It could become the source of competitive 
advantage, whether internal, external or generic [Anand, Kodali 2008, p. 266].

The problems with the role of benchmarking in gaining sustainable competitive ad-
vantage (SCA) are mainly discussed by the representatives of the Resource Based View 
(RBV). The essence of the RBV, as it was seen by its first representatives, Penrose [1959], 
Wernerfelt [1984], and Barney [1991], is the emphasis on resource and capabilities as the 
sources of sustainable competitive advantage. The main assumption is that valuable, 
rare, inimitable and non-substitutable company resources indicate the direction of com-
pany development to sustain the advantage. 

New technologies, globalization processes, and network development characteri-
stics for contemporary economy and relentless competition since the 1990s have “dri-
ven firms constantly to adopt, renew, reconfigure and re-create their resources and 
capabilities in line with the competitive environment” [Wang, Ahmed 2007, p. 31]. As 
a consequence, the concept of sustainable competitive advantage was developed, inter 
alia, by scientists dealing with the problems of knowledge management [Winter 2003, 
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Zollo, Winter 2002]. They focused on the learning process and development of routines 
which could be used for development of new markets and new products so the organi-
zation could sustain its advantage. 

Organizational learning links Resource Based View and benchmarking. It aims at de-
veloping new organizational knowledge with the purpose of enhancing organizational 
performance. Pemberton et.al. [2001] noticed that when a  company uses benchmar-
king, learning takes place in some form. However, it is likely to result in the development 
of competitive advantage only if it is does not involve copying the practice of successful 
organizations. Hence, benchmarking should be rather used as a catalyst for reflection 
on, review of current organizational processes and practices, and a  basis for creating 
new approaches stemming from new organizational knowledge. 

Development of new routines for discount trade in Poland. 
The case of Biedronka and Lidl

The aim of the case study is to identify the successful marketing practices of Lidl which 
were benchmarked by Biedronka and to show how they contributed to its competitive 
advantage. It consists of short descriptions of both companies which makes up the case 
study context, examples of benchmarking practices and conclusion in which they are 
shown as routines within the meaning of RBV. 

Biedronka belongs to the Portuguese company Jeronimo Martins. The retail market 
in Portugal had gone through similar changes to the ones that took place in Poland, but 
earlier [Cachinho 1998]. They started in the early 1990s as a consequence of the country’s 
reorientation towards market economy and the Single European Market and has changed 
the fragmented retail structure towards a more concentrated one, on top of involving new 
forms of consumer service and new spatial patters. Foreign direct investment of the com-
panies like Auchan, Carrefour, Intermarche, Lidl & Cia, and Dia became accelerators of the 
retail structure changes. Discounters have been very successful but JM has not diversified 
into discount retailing focusing rather on developing supermarkets – its original format. 

In the mid–nineties, Polish retail structure was rather fragmented and characteri-
zed by the lack of modern retail formats. The first discount store, Biedronka, founded 
in Poznań in 1995 by the Polish entrepreneur M. Świtalski, was a hard discount, which 
is characterized by a limited range of products (around 600–1,000), limited service and 
the everyday-low-price proposition. At that time this concept was very successful and 
in 1997 under the Biedronka trademark, 210 stores operated. That year, the chain was 
sold to JM which did not have an experience in managing the discount format because 
in Portugal the chain was the leader in the supermarket segment. The low cost strategy 
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was continued and despite criticism, concerning low quality of goods, policy towards 
suppliers and employees, the number of stores was growing. Low cost was transformed 
to the low prices of goods and communicated to the customers by the slogan “Biedron-
ka – everyday low prices” [Bilińska-Reformat 2014]. 

The German company Lidl, which entered Poland in 2002 as a “soft-hard discount”, 
become the main competitor of Biedronka, The company is characterized by more SKU, 
more national brands and more fresh foods [Domański 2005, p. 48]. Lidl’s strategy in-
spired Biedronka, which gradually started to change its marketing policy and relations 
with suppliers and employees. It was communicated to the public by its website but 
also in advertisements. As a consequence, within several years of competing on the Po-
lish market, both chains have upgraded their positioning from stressing the low prices 
to communicating changes in assortment. First came Lidl with the slogan “Every day 
something new”. Biedronka reacted by supplementing its old slogan positioning it on 
price and introduced “Every day something new, everyday low prices” and really made 
changes in the assortment [Biedronka zmienia… 2016].

Not only the general idea of positioning has been copied, but also promotional acti-
vities like “thematic weeks” in which products from a particular region of the world are 
sold and the customers are encouraged to buy them by means of distributing culinary 
recipes. But of course, the regions as well as products are different. A very good example 
of copying promotional activities was a coupon action stimulated by introducing a be-
nefit 500 PLN monthly per each child for families with at least two children by the Polish 
government [Miączyński, Kostrzewski 2016]. It was started by Lidl who offered a coupon 
for 20 PLN for every 100 PLN spent on shopping. One day later, Biedronka offered its 
customers 25 PLN for spending 195 PLN. In two days, Lidl raised the value of the coupon 
from 20 to 30 PLN. The other sales promotion campaign was introduced by Lidl before 
the Easter of 2016. Customers could find 100 products which cost only 2 PLN. In one 
week’s time, Biedronka started to sell 100 products with prices reduced by 2 PLN. 

As a result of trading up, important changes in business models of discounters have 
been noticed [Kucharska 2016]. They include offering more than 2,500 products, also na-
tional brands, as well as fresh bread which is baked in the store, localizations close to the 
customer, and heavy spending on advertising. It should be noted that Lidl is a leader in 
expenditures, spending on advertising in retail sector and Biedronka is also among the 
leaders. High expenditures on advertising (including TV advertising) is one of the main 
features of the discount chains’ business model changes in Poland and along with the 
changes in assortment and localization policy could be treated as a new routine. The ori-
ginal routine involved offering a limited range of goods, location in the peripheries and 
avoiding expensive promotion to reduce costs. These changes, which have taken place 
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in Poland, are of course reflected in prices which are gradually raised, but the customers 
accept them. In 2015, for the third time Biedronka, became the most popular retail brand 
and the value of the brand is growing every year [Weiss 2017]. 

The success of discount stores in Poland is justified by the fact that their number is 
growing every year, whereas at the same time, the number of supermarkets has been 
growing at a much slower rate, while the one of hypermarkets was even reduced [GFK 
2016]. In 2015 Biedronka was the biggest retailer in Poland generating 39 mld PLN of sa-
les (11% growth from 2014) and 1.2 mld PLN of net profit. Lidl occupied the third position 
generating sales of 11.7 mld PLN and 420 mln PLN netto profit [Paćkowski 2016].

Conclusion

In the paper, the Resource Based View has been challenged because it is shown that 
a company lacking resources could became a leader in a foreign market and could get 
the better of a company with better resources by benchmarking it. It is shown on the 
example of the case of the retail chain Biedronka, which is the leader of the Polish FMCG 
market. Biedronka was able to develop a strategy which combines its resources – market 
share and image – with the knowledge benchmarked from a more experienced compa-
ny – Lidl. By benchmarking each other, both companies have developed new routines 
for discount trade in Poland which fit the customers’ expectations, that makes both of 
them successful.
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Związek funduszy venture capital z eksportem – wyniki 
badania współzależności dla krajów Grupy Wyszehradzkiej1

Correlation Between Export Growth Rate and Share of Venture 
Capital as Part of GDP – Experience of Visegard Group

Abstract: The article is aimed at presenting research on Correlation between export growth 

rate and share of venture capital as part of GDP – experience of Visegard Group. Research 

results show that there is strong dependence between these two factors in Poland.

Key words: export, correlation, Visegrad Group, venture capital, financing

Wprowadzenie 

Fundusze venture capital są uważane za współczesne źródło finansowania przedsię-
biorstw. Ich działanie polega na tym, że dostarczają one przedsiębiorstwu kapitał 
w zamian za udziały. Oprócz tego fundusz taki uczestniczy aktywnie w bieżących dzia-
łaniach na rzecz rozwoju finansowanego przedsiębiorstwa. Po określonym czasie wy-
cofuje on zaangażowany kapitał i tym samym realizuje zysk lub stratę z danego przed-
sięwzięcia.

Problem badawczy podjęty w artykule dotyczy analizy wpływu funduszy venture ca-
pital na rozwój eksportu przedsiębiorstw działających w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 
Badaniem objęto okres lat 2012–2016. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników ba-
dań nad współzależnością między udziałem funduszy venture capital w PKB a wzrostem 
eksportu w  krajach Grupy Wyszehradzkiej. Współzależność zbadano przez obliczenie 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Okazuje się, że w przypadku Polski istnieje silna 

1 Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynaro-
dowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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zależność między wzrostem eksportu a udziałem funduszy venture capital finansujących 
startupy w PKB. 

Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. W części teoretycznej 
omówiono aspekty związane z pojęciem venture capital jako formy finansującej przedsię-
wzięcia oraz zaprezentowano trendy w zakresie rozwoju rynku tych funduszy. W drugiej 
części artykułu na podstawie danych pozyskanych z międzynarodowych źródeł obliczo-
no współzależność pomiędzy wzrostem eksportu a  udziałem funduszy venture capital 
w tworzeniu PKB w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej wykorzystując wskaź-
nik korelacji Pearsona. 

Fundusze venture capital jako forma finansowania 
przedsięwzięć 

Zapotrzebowanie na kapitał finansujący innowacyjne przedsięwzięcia po raz pierwszy 
pojawiło się w XIX w. W tamtym czasie popyt na tego typu finansowanie był w główniej 
mierze związany z postępującą rewolucją przemysłową w krajach Europy Zachodniej 
i Stanach Zjednoczonych [Więcławski 1997]. Zakładane przedsiębiorstwa borykały się 
z wieloma problemami natury finansowej, stąd też przedsiębiorcy poszukiwali alterna-
tywnych (zewnętrznych) źródeł finansowania. W głównej mierze finansowaniem tych 
przedsięwzięć zajmowały się zarówno bogate rody, jak i banki [Więcławski 1997]. 

W  literaturze przedmiotu możemy doszukać się wielu definicji funduszy venture 
capital. Kowalczyk [1991] opisuje je jako kapitał wysokiego stopnia ryzyka. Z  kolei Ta-
mowicz [1995] określa fundusze venture capital jako kapitał średnio- i długoterminowy, 
inwestowany przede wszystkim w różnego rodzaju papiery wartościowe o charakterze 
udziałowym (właścicielskim), bądź też quasi-udziałowym (przedsiębiorstw, które nie są 
notowane na giełdzie papierów wartościowych) w celu ich późniejszej odsprzedaży za 
wyższą cenę. Najogólniej rzecz biorąc można stwierdzić, że wprowadzony do danego 
przedsiębiorstwa kapitał ma charakter udziałowy, a nie kredytowy (dług), a co z  tego 
wynika podmiot finansujący przedsiębiorstwo staje się równocześnie jej współwłaści-
cielem [Tamowicz 2004].

Dwaj amerykańscy ekonomiści Aizenman i Kendall [2012] podobnie z resztą jak 
w przypadku definicji Tamowicza [1995] opisują venture capital jako długotermino-
wą lokatę kapitału, z  tą jednak różnicą, że inwestowany jest on głównie w  spółki 
prywatne o wysokim potencjale wzrostu. Z kolei inni amerykańscy naukowcy Fenn, 
Layang, Pays oraz Johnson [Ivashko, Chulipa 2016] identyfikują venture capital z  fi-
nansowaniem kapitału małych innowacyjnych przedsiębiorstw, które posiadają 
spory potencjał już na samym początku swojej działalności (głównie w początkowej 
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fazie rozwoju przedsiębiorstwa). Jest to zbieżne z  badaniami Murray’a  [1994], któ-
ry w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. stwierdził, że fundusze venture capital 
szczególnie zainteresowane są dobrze prosperującymi przedsiębiorstwami znajdu-
jącymi się we wczesnym stadium rozwojowym.

Wśród polskich badaczy Latusek-Jurczak [2013] definiuje venture capital jako kapitał 
wysokiego ryzyka oraz istotne źródło finansujące nowe przedsięwzięcia. Nieformalnie 
rzecz biorąc zarówno w odczuciu Bannock [1991], jak i Harrison oraz Mason [1993] są one 
głównym źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardzo ogólną definicję funduszy venture capital proponuje stowarzyszenie EVCA2. 
Zgodnie z jego definicją, venture capital to, ściśle mówiąc, podzbiór private equity i od-
nosi się on do inwestycji kapitałowych finansujących głównie przedsięwzięcia związane 
z uruchomieniem, rozwojem bądź ekspansją przedsiębiorstwa [EVCA 2007, s. 8].

Ewolucja badań nad funduszami venture capital miała miejsce na przełomie XX i XXI w. Ber-
gemann oraz Hege [1998] nazwali venture capital głównym źródłem finansowania startupów. 
W wielu krajach, w tym głównie w Stanach Zjednoczonych, za pomocą tego kapitału finansuje 
się działalność z pogranicza nauki i wiedzy. Ze względu na innowacyjny charakter, finansowa-
ne projekty są z natury wysoce podatne na duże ryzyko niepowodzenia. Kilka lat później ba-
dania empiryczne Hellmanna i Puriego [2002] wykazały, że firmy finansowane przez venture 
capital są bardziej podatne na zmiany kadrowe niż te, które nie są finansowane tego typu ka-
pitałem. Zdaniem naukowców założyciele finansowanych firm spychani są na drugi plan, zaś 
rolę dyrektorów zarządzających przejmują ludzie spoza przedsiębiorstwa (często bezpośred-
nio powiązani z funduszami venture capital, które zainwestowały w dane przedsiębiorstwo). 
Zdaniem Wacha [2005] przyciąganie inwestycji venture capital jest zależne od stabilnej grupy 
małych i średnich przedsiębiorstw, które generują większą liczbę innowacyjnych pomysłów.

Landström [2007] twierdzi, że fundusze venture capital są ważnym ogniwem w pro-
mowaniu wzrostu przedsiębiorstw innowacyjnych, zaś Bygrave i Timmons [1992] w swo-
ich badaniach wyróżnili dwa typy venture capital:

 · klasyczne fundusze venture capital – gdzie kapitał pochodzi od inwestorów takich jak za-
możne osoby (przedsiębiorcy). Fundusz taki jest zarządzany przez inwestora z  doświad-
czeniem i wiedzą z zakresu przedsiębiorczości. Co istotne, fundusz ten inwestuje głównie 
w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnym stadium rozwojowym. Oprócz tego aktyw-
nie angażuje się w działalność firmy, w którą zainwestował kapitał.

2 Stowarzyszenie EVCA (z ang. European Venture Capital Association) zostało założone w 1983 r. Jego siedzibą 
jest Bruksela. Organizacja ta reprezentuje interesy europejskiego sektora private equity poprzez m.in. two-
rzenie standardów i prowadzenie badań nad szeroko pojętym sektorem private equity (do którego można 
zaliczyć również venture capital). W 2015 r. organizacja ta zmieniła swoją nazwę na Invest Europe.
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 · komercyjne fundusze venture capital – gdzie kapitał pochodzi od różnego rodzaju instytucji 
z krótkookresowym horyzontem inwestycyjnym. Fundusze takie są zarządzane przez osoby 
z doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej lub innych organizacjach finansowych. Fun-
dusze te inwestują głównie w przedsiębiorstwa dojrzałe (znajdujące się w zaawansowanym 
stadium rozwojowym) lub przyjmują na siebie zarządzanie w ramach tzw. Buy-Outs (MBOs)3.

Trendy w zakresie rozwoju funduszy venture capital 

Najnowszy raport OECD pt. Entrepreneuership at a Glance [2017] ukazuje, że rynek inwe-
stycji venture capital w Europie znacznie różni się od tego zlokalizowanego w Stanach 
Zjednoczonych. Okazuje się, że w USA nieprzerwalnie od trzeciego kwartału 2013 r. fun-
dusze venture capital inwestują znacznie więcej środków w dojrzalsze przedsiębiorstwa, 
aniżeli w te z dużym potencjałem wzrostu w przyszłości (startupy). Można przewidywać, 
że spowodowane jest to tym, że fundusze amerykańskie za wszelką cenę próbują zmniej-
szać ryzyko inwestycyjne szukając stabilniejszych form lokaty kapitału. Odwrotna sytu-
acja ma miejsce w Europie, gdzie fundusze venture capital głównie inwestują w młode 
przedsiębiorstwa z  dużym potencjałem rozwoju (a  więc przedsiębiorstwa z  większym 
ryzykiem). Ten trend utrzymuje się nieprzerwalnie od trzeciego kwartału 2011 r. i trwa 
po dziś dzień.

Zgodnie z raportem OECD w latach 2007–2016 średnio 85% mikro- i małych przed-
siębiorstw było finansowanych przez fundusze venture capital (por. rys. 1)4. Trend ten 
utrzymuje się od dłuższego czasu w gospodarce światowej i zdaje się potwierdzać tezy 
postawione zarówno przez Bannocka [1991], jak i Harrisona oraz Masona [1993].

3  MBO/MBI/LBO (z ang. Management Buy-Out/Management Buy-In/Leveraged Buy-Out) służą do przejmowa-
nia małego lub średniego przedsiębiorstwa przez jego zarząd, bądź krewnych właściciela. MBO, czyli wykup 
menedżerski polega na wykupie przedsiębiorstwa lub wydzielanej w ramach restrukturyzacji dużej firmy no-
wej jednostki gospodarczej przez dotychczas zatrudnionych w nim menadżerów [Gawlik 2016].
4 Dla uproszczenia niniejszej analizy za małe przedsiębiorstwa przyjęto takie, w  których zatrudnienie jest 
mniejsze niż 100 pracowników.
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Rysunek 1. Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, w które zainwestowały fundusze 
venture capital w latach 2007-2016 (w zależności od liczby zatrudnionych pracowników)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Entrepreneuership at a Glance OECD [2017].

Zastosowana metodyka badawcza

Analiza statystyczna współzależności cech polega na badaniu własności rozkładów wie-
lowymiarowych. Współzależności można również ograniczyć do badania dwóch cech 
[Sobczyk 2010, s. 97] i wtedy mamy do czynienia m.in. z korelacją liniową Pearsona.

Ze współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona mamy do czynienie wtedy, gdy mie-
rzymy zarówno siłę, jak i kierunek związku prostoliniowego, który z kolei obejmuje dwie 
cechy mierzalne [Sobczyk 2010, s. 104]. Powstały w wyniku analizy dwóch cech rozkład 
nazywamy rozkładem dwuwymiarowym. Chcąc opisać liczbowo wspomniany wcześniej 
rozkład musimy zastosować miary, które charakteryzują zarówno całkowity rozrzut cech 
wartości, jak i  skupienie poszczególnych punktów wokół określonej krzywej [Ostasie-
wicz 2011, ss. 115–116].

Do pomiaru stopnia skupienia punktów wokół określonej prostej stosuje się współ-
czynnik korelacji:

 (1)

gdzie:

x , y – średnie arytmetyczne zmiennych „x” i „y”

xs , ys – odchylenia standardowe zmiennych „x” i „y”
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Współczynnik korelacji mieści się w przedziale: 11 ≤≤− xyr . Jeżeli = 1 (lub –1), 
oznacza to, że między cechami istnieje doskonała dodatnia (ujemna) korelacja, z kolei 
jeżeli = 0, oznacza to, że między cechami nie istnieje żaden związek.

Współzależności między wzrostem eksportu a udziałem 
funduszy venture capital w tworzeniu PKB

Dla potrzeb artykułu obliczono korelację między udziałem funduszy venture capital fi-
nansujących startupy w  PKB a  średnim wzrostem poziomu eksportu w  krajach Grupy 
Wyszehradzkiej. Wyniki analizy zaprezentowano poniżej (zob. tabela 1 i 2).

Tabela 1. Dane wejściowe do analizy współzależności między wzrostem eksportu 
a udziałem funduszy venture capital w PKB w latach 2012–2016 w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej5

Kraj 2012 2013 2014 2015 2016

Czechy
1 0,00008 0,00124 0,00189 0,00095 0,00241

2 4,27917 0,18694 8,65037 7,70282 4,27196

Polska
1 0,00138 0,00167 0,0028 0,00308 0,00394

2 4,58426 6,08237 6,67504 7,69389 9,01675

Słowacja
1 0,00000* 0,00000* 0,00226 0,00792 0,01232

2 9,30652 6,66477 3,65877 7,00066 4,76372

Węgry
1 0,05728 0,00916 0,0229 0,01997 0,02592

2 -1,79396 4,18262 9,8003 7,67055 5,78233

Legenda: 

1 – Udział wartości zainwestowanych pieniędzy przez fundusze venture capital w przedsiębiorczość star-

tupową w relacji do PKB (w %).

2 – Wzrost eksportu danego państwa w relacji do okresu poprzedniego (w %).

* z powodu braku danych założono, że w danym roku fundusze venture capital nie finansowały żadnych 

przedsięwzięć.

Źródło: na podstawie danych zamieszczony w raportach Entrepreneurship at a Glance OECD (różne lata) 

oraz Banku Światowego (różne lata).

5 1.; 2. Wzrost eksportu danego państwa w relacji do okresu poprzedniego (w %).
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Tabela 2. Dane wyjściowe w analizie korelacji między wzrostem eksportu 
a udziałem funduszy venture capital w PKB w latach 2012–2016 w krajach 
Grupy Wyszehradzkiej

Kraj R2 V A B S

Czechy 0,0171 76,38% 490,50 4,37 3,83

Polska 0,9242 7,80% 1527,76 2,88 0,53

Słowacja 0,1584 36,77% -159,44 7,00 2,31
Węgry 0,5260 68,25% -176,94 9,91 3,50

Legenda: 

R2 – współczynnik determinacji Pearsona.

V – współczynnik zmienności reszt.

A – współczynnik kierunkowy.

B- wyraz wolny.

S – odchylenie standardowe reszt.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 1.

Zaprezentowane w tabeli 2 wyniki analizy korelacji pokazują jasno, że w badanych la-
tach korelacja pomiędzy wzrostem eksportu a udziałem funduszy venture capital w PKB 
jest bardzo silna w przypadku Polski. Współczynnik determinacji dla naszego kraju wyniósł 
aż 92,42%, z kolei współczynnik zmienności reszt tylko 7,80%. W przypadku pozostałych 
państw krajów Grupy Wyszehradzkiej dopasowanie zmiennych do modelu było słabe.

Badanie przeprowadzone w 2016 r. przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita-
łowych przy współpracy z firmą konsultingową KPMG pokazuje, że blisko 60% ankieto-
wanych przedsiębiorstw finansowanych przez fundusze private equity (w skład których 
w przeważającej wielkości wchodzą inwestycje venture capital) dokonuje ekspansji za-
granicznej [KPMG 2016]. Warto tutaj nadmienić, że głównymi udziałowcami istniejących 
funduszy venture capital w Polsce są przede wszystkim inwestorzy zagraniczni (w tym 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), zaś w nieco mniejszym stopniu budżet państwa.

Zakończenie 

Fundusze venture capital są głównym źródłem finansowania innowacyjnych przedsię-
wzięć. W Europie rynek tych funduszy różni się od tego znajdującego się w Stanach 
Zjednoczonych. Na naszym kontynencie venture capital finansują przedsiębiorstwa 
znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, zaś w  Stanach Zjednoczonych te 
posiadające już bagaż doświadczeń (późniejsza faza rozwojowa przedsiębiorstwa). 
W przypadku Polski inwestorzy tworzący fundusze venture capital pochodzą głównie 



116

Krystian Bigos

z zagranicy (np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). W naszym kraju fundusze ven-
ture capital angażują się w przedsięwzięcia międzynarodowe – głównie poprzez rozwi-
janie eksportu finansowanych przedsiębiorstw.

Obecnie brak jest dostatecznie wielu badań nad eksportem przedsiębiorstw finan-
sowanych przez fundusze venture capital. Wydaje się więc zasadne, aby kolejnymi kro-
kami badaczy było analizowanie aspektów związanych z międzynarodowym zaangażo-
waniem finansowanych przedsiębiorstw w celu lepszego zrozumienia fenomenu silnej 
zależności eksportu od funduszy venture capital w Polsce. 
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw – 
badanie empiryczne1

Export Activity of Polish Companies – Empirical Research 

Abstract: This article presents the scale of export activity of Polish companies, with a spe-

cial attention to the SME group. The results confirm the expectation that the value of sales 

achieved depends on the size of the business. In addition, it was found that export revenues 

are not higher in companies with high total revenues.

Key words: export, SME, internationalization of firms

Wprowadzenie 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie aktywności eksportowej polskich eksporte-
rów i identyfikacja zależności pomiędzy intensywnością handlową a czynnikami ograni-
czającymi działalność międzynarodową.

 Wyniki przeprowadzonego badania dały odpowiedź nie tylko na pytanie jaka część 
polskich firm prowadzi działalność eksportową na rynkach zagranicznych (stan bieżący 
w roku badania), a także jaka jest intensywność tej działalności. Zidentyfikowano także 
czynniki warunkujące ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw.

Stan wiedzy o  umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw opiera się głównie 
o statystyki handlu zagranicznego dostarczane przez GUS. Dotychczas nie przeprowa-
dzono równie kompleksowego badania polskich przedsiębiorstw zarówno jeśli chodzi 
o wielkość badanej populacji, jak i dane o działalności. W obliczeniu danych wykorzy-
stano wagi charakteryzujące strukturę wielkości przedsiębiorstw w  populacji ogółem 

1 Artykuł został przygotowany w ramach badań statutowych Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.
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oraz podział działalności, a także lokalizację, dzięki czemu uzyskano obraz zbliżony do 
rzeczywistości. Dobór próby był reprezentatywny na poziomie województw i poszcze-
gólnych grup przedsiębiorstw według wielkości i PKD. Dane skorygowano wagami, tak 
by wykonanie w danym województwie (grupie wg wielkości lub PKD) większej liczby an-
kiet aniżeli wynikałoby to z rzeczywistej liczebności podmiotów gospodarczych w woje-
wództwie (grupie wg wielkości lub PKD) nie zaburzało wyników badania2.

Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki – dane 
makroekonomiczne

Od początku lat dziewięćdziesiątych polski eksport wyrobów i usług wzrósł 14-krotnie, 
a  import prawie 16-krotnie osiągając w  2016 r. odpowiednio 251,5 mld dolarów (eks-
port) i 231,2 mld dolarów (import) [UNCTAD 2017]. W 1990 r. udział handlu zagranicz-
nego w PKB wynosił 45,9%. W 2016 r. wskaźnik ten wzrósł do 83,9% i jest porównywalny 
z wynikiem dla Niemiec (86,9%) i znacznie wyższy niż we Francji (76,4%), czy Hiszpanii 
(72,4%).  W latach 1990–2016 systematycznie wzrastał udział polskiego eksportu (dóbr 
i usługi) w PKB z 21,6% do 49,5% [WTO 2017]. Podobny wzrost dotyczył importu – z 44,4% 
do 48,4% [WTO 2017]. 

Systematycznie wzrasta więc umiędzynarodowienie gospodarki mierzone zarów-
no wartością eksportu i importu, jak i udziałem handlu w PKB. Ponadto, na podstawie 
wskaźnika  skuteczności eksportu (z ang. export performance index)3 [Le Fouler i in. 2001; 
Brézillon i in. 2010] można zauważyć, że w kilkunastu ostatnich latach poprawiła się po-
zycja eksportowa polski. Wskaźnik skuteczności eksportu dla polskich wyrobów i usług 
wzrósł z 0,93 w 2000 r. do 1,32 w 2013 r. [OECD 2016].

Dodatkowo, należy zauważyć, że według wskaźnika handlu zagranicznego per ca-
pita, którego średnia dla krajów OECD wyniosła 21 612 USD, Polska osiągając w 2015 r. 
wartość 11 441 USD znalazła się w trzeciej dziesiątce krajów OECD. Wskaźnik ten mamy 
porównywalny z takimi krajami jak Japonia, Grecja, Chile, Meksyk [OECD 2014]. 

2 Zastosowany dobór nieproporcjonalny umożliwił uogólnianie wyników z próby na populację z następujący-
mi błędami oszacowania w przypadku firm poszczególnych klas wielkości: 2% – firmy mikro, 3% – firmy małe, 
3% – firmy średnie, 5,5% – firmy duże; błąd oszacowania w przypadku podziału wg województw wyniósł 6%, 
zaś wg PKD – 3,5%.  
3 Wskaźnik ten oznacza wzrost eksportu danego kraju ogółem względem wzrostu sprzedaży na rynkach 
eksportowych.
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Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki – obraz 
przedsiębiorstw

Dane GUS wskazują, że zaangażowanie firm polskich na rynkach zagranicznych uległo 
w ostatnich latach wyraźnej stabilizacji. Wg GUS 34,2% polskich przedsiębiorstw uzyska-
ło w 2015 r. przychody ze sprzedaży eksportowej. W 2009 r. odsetek ten wynosił 34,3% 
[GUS 2016b]. Na podstawie tych danych można przyjąć, że polskie firmy współpracują 
z zagranicą w zakresie zbliżonym do firm z pozostałych krajów UE. Jak wskazuje raport 
KE [2010] z badania 9 480 przedsiębiorstw w UE(27), w latach 2006–2008 odsetek ekspor-
terów w populacji firm ogółem wynosił w UE 25,6%. Należy jednak zauważyć, że z bada-
nia GUS wyłączono firmy mikro. Dane z UE uwzględniają natomiast tę grupę firm. Firmy 
duże znacznie częściej podejmują działalność międzynarodową niż pozostałe firmy. Naj-
mniej umiędzynarodowione są firmy mikro. Są one często znacznie mniej konkurencyjne 
niż pozostałe podmioty i nie mają możliwości by skutecznie konkurować z korporacjami 
transnarodowymi. Niski odsetek prowadzących działalność eksportową wśród firm mi-
kro silnie obniża ten średni wskaźnik dla firm ogółem, ponieważ firmy mikro to najwięk-
sza grupa firm w  gospodarce. W  szczególności zasada ta dotyczy rynku polskiego, na 
którym firm mikro jest 96,04% wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych [GUS 2016a]. 
Wydaje się więc zasadnym niewyłączanie z badanej grupy firm mikro. Dopiero sprawdze-
nie stopnia zaangażowania wszystkich polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicz-
nych pokaże faktyczny obraz umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Wskazaną zależność pomiędzy wielkością firm i ich umiędzynarodowieniem potwier-
dza także K. Wach [2015] stwierdzając, że w grupie firm mikro jest 26% firm umiędzyna-
rodowionych, wśród średnich – 39,9%, małych – 55,7, %, a dużych 71,7% [Wach 2015].

Wyniki badania empirycznego 

Ocenie skali działalności międzynarodowej polskich firm, w tym MŚP, posłużyło badanie 
przeprowadzone z wykorzystaniem wyników ankiet przeprowadzonych w 2014 r. przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości4. Badanie ankietowe przeprowadzono tech-
niką CATI na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorstw (bez samozatrudnionych). 

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu podzielono według wielkości, lecz z po-
wodu braku danych na temat obrotów lub sumy bilansowej dla wszystkich podmiotów 

4 Badanie PARP, Ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw, zrealizowane 
w 2014 r., finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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w badanej populacji, klasyfikacja przedsiębiorstw opierała się wyłącznie na liczbie zatrud-
nionych5 wg definicji z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.6 

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badań ankietowych 
i  przeprowadzono badanie aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw. W  ba-
daniu zidentyfikowano czynniki ograniczające ekspansję zagraniczną, które wynika-
ją z  otoczenia przedsiębiorstwa i  czynniki związane ze specyfiką działalności danego 
przedsiębiorstwa. Zgodnie z przyjętym podziałem czynniki zewnętrzne określa się mia-
nem przyciągających, a wewnętrzne – wypychających [Etemad 2004].

W badaniu ustalono, że zaledwie 13,6%7 polskich firm uzyskuje przychody z ekspor-
tu (mikro – 12,8%, małe – 23,5%, średnie – 40,2% oraz duże – 48,8%). Ankietowanych 
zapytano o szacunkowy udział eksportu w przychodach ogółem. Ważny wniosek z tych 
danych wynika z analizy średniego udziału eksportu w poszczególnych grupach przed-
siębiorstw wg klas wielkości. A mianowicie, w firmach dużych będących eksporterami 
przychody z  eksportu stanowią nieco ponad połowę przychodów ogółem. Pozostałe 
przedsiębiorstwa mają raczej zbliżony udział eksportu w przychodach wynoszący w fir-
mach mikro najmniej, bo tylko 30,1%, w firmach małych 32,4%, a w średnich 35,8%. 

Rysunek 1. Średnie udziały przychodów z eksportu w przychodach ogółem w grupach 
przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=398)8

5 Z badania wyłączono grupę samozatrudnionych.
6 W badaniu wyróżniono firmy mikro – zatrudniające mniej niż 10 osób, małe – od 11 do 49 osób, średnie – od 
50 do 249 osób, oraz duże – 250 osób i więcej. 
7 Średnia MŚP (uwzględniająca wagi) – 13,4%.
8 N stanowi podzbiór ogółu ankietowanych n = 4826; jest to liczba ankietowanych, którzy odpowiedzieli na 
pytanie o przychody z eksportu.
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Na rysunku 2 przedstawiającym rozkłady częstości przychodów z eksportu w przy-
chodach ogółem (w %) wyraźnie widzimy, iż w firmach mikro i małych największa kon-
centracja występuje dla niższych wartości zmiennej. Dla przykładu, 75% mikro firm 
osiąga przychody z eksportu na poziomie nie wyższym niż 45% przychodów ogółem. 
Podobne częstości obserwujemy w  firmach małych, choć średni udział przychodów 
z eksportu w przychodach ogółem wynosi 32,4%. Jeśli chodzi o firmy średnie, obser-
wujemy pewne podobieństwa do rozkładu firm dużych – średni udział przychodów 
z eksportu wyniósł w firmach średnich 35,8%, a w dużych 50,2%. Różnica median firm 
średnich i dużych jest jednak znacznie większa niż różnica średnich. Dodatkowo 75% 
populacji firm dużych osiągało przychód eksportowy na poziomie nie wyższym niż 
75% przychodu ogółem. 

Rysunek 2. Częstości przychodów z eksportu jako część przychodów ogółem (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=398).

Powyższe dane wskazują, że firmy mikro i małe mniejszą część przychodów ogółem 
uzyskują z działalności eksportowej – w grupie firm mikro i małych występuje znacz-
nie większa koncentracja dla wartości niższych przychodów z eksportu w przychodach 
ogółem w porównaniu z firmami średnimi i dużymi.
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Na podstawie rysunku 2 i zidentyfikowanych różnic w rozkładzie średnich przychodów 
w przedsiębiorstwach mikro i małych w porównaniu do średnich i dużych można oczeki-
wać, że istnieje zależność pomiędzy osiąganymi przychodami z eksportu w przychodach 
ogółem a wielkością przedsiębiorstwa. W celu sprawdzenia tej zależności przeprowadzo-
no test, którego hipoteza zakładała, że istnieje zależność monotoniczna między wielkością 
przedsiębiorstwa a przychodami z eksportu (w % – udział przychodów z eksportu w przy-
chodach ogółem) (hipoteza H1).  Hipoteza H0 dotyczyła natomiast braku zależności mo-
notonicznej między wielkością przedsiębiorstwa a przychodami z eksportu. W celu weryfi-
kacji hipotez i potwierdzenia występowania opisanej zależności przeprowadzono test dla 
współczynnika  korelacji Kendalla, w którym otrzymano p-wartość testu wynoszącą 0.0155, 
co oznacza, że na poziomie istotności 0.05 można odrzucić hipotezę zerową H0 na rzecz hi-
potezy H1 i stwierdzić, że rozkład przychodów z eksportu jest różny w różnych (ze względu 
na wielkość) rodzajach przedsiębiorstw. Współczynnik korelacji w próbie wyniósł τ=0.1473. 

Na podstawie tych wyników możemy uznać, iż wartość osiąganych przychodów ze 
sprzedaży zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a zależność ta, choć bardzo słaba, jest mo-
notoniczna i dodatnia.

W dalszej części analizy sprawdzono związek intensywności handlowej z potencja-
łem rozwoju działalności międzynarodowej, określając przy tym, że miarą intensywności 
handlowej jest udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem. Przyjęto nastę-
pującą skalę wskaźnika intensywności handlowej: poniżej 20% – bardzo niska intensyw-
ność; od 21 do 40% – niska intensywność; od 41–60% – średnia intensywność; od 61 do 
80% – wysoka intensywność; 81% i powyżej – bardzo wysoka intensywność.

Rysunek 3. Intensywność handlowa badanej populacji eksporterów (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=398).
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Jak wskazują wyniki badania, w  ponad połowie polskich eksporterów (52%) przy-
chody z eksportu stanowią mniej niż jedną piątą przychodów ogółem. Firmy te charak-
teryzuje więc bardzo niska intensywność handlowa. Niską intensywność handlową ma 
jedna piąta eksporterów. Pozostałe badane przedsiębiorstwa wyróżnia średnia, wysoka 
i bardzo wysoka intensywność handlowa, w odpowiednio 7%, 8% i 13% badanej popu-
lacji przedsiębiorstw. 

Na tle przedstawionych wyników interesującym wydaje się więc sprawdzenie czy in-
tensywność handlowa zależy od przychodów ogółem. Niestety, nie jest możliwe wyzna-
czenie funkcji regresji badającej zależność między wskazanymi zmiennymi, ponieważ 
zarówno przychody z eksportu oraz przychody ogółem są danymi porządkowymi, bo 
ankietowani mieli do wyboru odpowiedzi z kilku zakresów wartości. Rozkład populacji 
względem intensywności handlowej oraz potencjału rozwoju działalności międzynaro-
dowej przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Statystyczny rozkład populacji według intensywności handlowej i przychodami 
ogółem
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Ogółem

do 50 tys. zł 2,5% 0,0% 3,6% 0,0% 2,0% 1,8%

50 tys. zł – 500 tys. zł 16,2% 19,2% 17,9% 23,5% 18,0% 17,8%

500 tys. zł – 3 mln zł 30,9% 24,4% 39,3% 26,5% 18,0% 28,2%

3 mln zł – 8 mln zł 13,2% 17,9% 10,7% 20,6% 12,0% 14,5%

8 mln zł – 40 mln zł 8,8% 2,6% 7,1% 5,9% 14,0% 7,9%

40 mln zł – 200 mln zł 1,0% 1,3% 3,6% 2,9% 2,0% 1,5%

> 200 mln zł 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

nie wiem, trudno 
powiedzieć 27,5% 34,6% 17,9% 20,6% 34,0% 28,4%

Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=398). 

Na podstawie powyższych danych można przyjąć, że im firma osiąga wyższe przy-
chody ogółem, tym jej intensywność handlowa jest większa. W  celu weryfikacji tych 
przypuszczeń przeprowadzono test  D-Somers, w którym postawiono hipotezę, że ba-
dane zmienne są zależne (H1) oraz hipotezę przeciwną o niezależności zmiennych (H0). 
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Wyniki przeprowadzonego testu nie pozwalają na odrzucenie hipotezy H0. Przeprowa-
dzony test statystyczny nie wykazał istnienia zależności kierunkowej pomiędzy inten-
sywnością handlową a potencjałem rozwoju działalności międzynarodowej. Następnie 
testami Kendala przeprowadzono test istnienia zależności (testy symetryczne). Kalkula-
cje te również potwierdziły brak zależności zmiennych.

Tabela 3. Testy symetryczne zależności pomiędzy intensywnością handlową 
a potencjałem rozwoju działalności międzynarodowej

  Wartość Asymptotyczny 
błąd standardowy* Przybliżone T** Istotność 

przybliżona

tau-b Kendalla 0,016 0,042 0,391 0,696

tau-c Kendalla 0,015 0,038 0,391 0,696

Gamma 0,023 0,058 0,391 0,696

* nie zakładając hipotezy H0

** użyto asymptotycznego błędu standardowego, przy założeniu hipotezy zerowej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=398). 

Bariery aktywności eksportowej 

W  dalszej części badania przeanalizowano bariery umiędzynarodowienia firm. Bez 
względu na intensywność handlową czynniki zewnętrzne  wskazywano częściej niż we-
wnętrzne. Uwagę zwraca jednak zależność, że znaczenie barier wewnętrznych wzrastało 
ze wzrostem intensywności handlowej do grupy firm o średniej intensywności handlo-
wej. Należy również podkreślić, że przedsiębiorstwa o  bardzo wysokiej intensywności 
handlowej przypisywały czynnikom wewnętrznym najmniejsze znaczenie – tylko 23,5% 
odpowiedzi.
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Rysunek 4. Intensywność handlowa a czynniki ograniczające działalność  
międzynarodową (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=398).

Spośród czynników zewnętrznych przedsiębiorstwa o niskiej intensywności handlo-
wej najczęściej wskazywały „zbyt wysokie koszty logistyki” i „ryzyko zmian kursów wa-
lutowych”. Z kolei dla przedsiębiorstw, które mają nieco wyższą intensywność handlową 
(21–40% przychodów z eksportu w przychodach ogółem) podobnie oceniają ważność 
czynnika związanego z ryzykiem dotyczącym kursów walutowych. Ponadto, w tej gru-
pie respondentów podobnie często wybierano „zmiany koniunktury na rynku zagra-
nicznym”. Czynnik ten ważny był także dla ponad połowy przedsiębiorstw o  średniej 
intensywności handlowej. Z kolei „ryzyko związane z kursami walutowymi” jest istotne 
dla aż prawie połowy z tej grupy respondentów. Temu czynnikowi największe znaczenie 
przypisały przedsiębiorstwa o wysokiej i bardzo wysokiej intensywności handlowej. 

Barierą najsilniej odczuwaną przez przedsiębiorstwa o bardzo niskiej, niskiej i śred-
niej intensywności handlowej była „niska rozpoznawalność produktów i usług”. Ponad-
to, przedsiębiorstwa z  tej grupy często podkreślały, iż ograniczeniem ich działalności 
jest także zbyt niska cena, którą otrzymują od kontrahentów. Ten czynnik okazał się 
najważniejszą barierą wewnętrzną dla firm o wysokiej i bardzo wysokiej intensywności 
handlowej. 
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Tabela 4. Intensywność handlowa a czynniki ograniczające działalność międzynarodową (w %)
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cz. zewnętrzne 76,2% 78,2% 96,7% 79,4% 82,0%

Ryzyko zmian kursów walutowych 32,7% 33,3% 48,3% 47,1% 37,2%

Zmiany koniunktury na rynku 
zagranicznym 20,00% 34,6% 55,2% 35,3% 19,6%

Zbyt wysokie koszty logistyki 36,1% 16,7% 20,7% 35,3% 11,8%

Nieznajomość języka 
potencjalnych kontrahentów 14,6% 21,8% 24,1% 14,7% 9,8%

Różnice kulturowe 7,8% 9,0% 24,1% 11,8% 2,0%

Ograniczenia prawne 14,6% 28,2% 17,2% 20,6% 19,6%

Niedostateczne wsparcie 
publiczne eksportu 14,2% 25,6% 17,2% 17,6% 35,3%

Uwarunkowania polityczne 17,6% 20,5% 37,9% 14,7% 15,7%

Nierzetelność kontrahentów 20,0% 12,8% 17,2% 20,6% 11,8%

cz. wewnętrzne 38,0% 52,6% 55,2% 58,8% 23,5%

Brak wolnych mocy wytwórczych 7,8% 3,8% 17,2% 11,8% 2,0%

Wygórowane oczekiwania 
dotyczące jakości produktów 9,8% 11,5% 3,4% 8,8% 2,0%

Wygórowane oczekiwania 
dotyczące innowacyjności 
produktów

4,9% 11,5% 13,8% 5,9% 2,0%

Zbyt niska cena jaką są w stanie 
zapłacić kontrahenci 15,1% 19,2% 6,9% 26,5% 13,7%

Wygórowane oczekiwania 
dotyczące designu produktów 1,5% 7,7% 0,0% 0,0% 2,0%

Wygórowane oczekiwania 
dotyczące „ekologiczności” 
produktów

4,4% 9,0% 17,2% 5,9% 2,0%
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Niska rozpoznawalność  
produktów i usług 18,5% 20,5% 24,1% 17,6% 7,8%

Nie wiem/trudno powiedzieć 7,8% 2,6% 0,0% 11,8% 5,9%

Inne 12,2% 19,2% 6,9% 8,8% 13,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=398).

Zakończenie 

Odsetek polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową jest zbliżony 
do tego wskaźnika w państwach członkowskich UE. 

Wyniki badania potwierdziły, że istnieje zależność pomiędzy osiąganymi przycho-
dami z eksportu w przychodach ogółem a wielkością przedsiębiorstwa i zależność ta, 
choć bardzo słaba, jest monotoniczna i dodatnia. Tym samym ustalono, że na rynkach 
zagranicznych najaktywniej działają firmy duże. Zaledwie 13,4% polskich MŚP prowadzi 
działalność eksportową. Skala tej działalności nie jest szczególnie duża nie tylko wśród 
MŚP, ponieważ ponad 70% wszystkich eksporterów charakteryzuje bardzo niska i niska 
intensywność handlowa. Jednocześnie przedsiębiorstwa z tych dwóch grup wskazywa-
ły, że czynniki zewnętrzne, np. zbyt wysokie koszty logistyki, czy ryzyko zmian kursów 
walutowych najbardziej ograniczają ich ekspansję zagraniczną. 
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The Importance of Firm Location for Exports Activity – 
Literature Review

Abstract: The leading authors of the “new” new trade theory literature point out that globally, 

export potential is highly concentrated among few, biggest firms [Mayer, Ottaviano 2008]. Ex-

porting firms are more competitive and productive and they provide more employment than 

non-exporting companies. They also generate more profit in comparison and boost the econo-

mic growth significantly. Therefore a question is often asked whether it is possible to advance 

the growth of export by successfully encouraging companies to enter foreign markets. The firm-

level determinants of export activity should be identified beforehand in order to indicate which 

firms are potential exporters. It would provide a valuable insight for trade policy and export su-

pport programs allowing to sustain the desired level of exports. In the recent years a great deal 

of attention has been dedicated to geography in regard to spatial distribution of firms activity. 

The resurgence of interest in spatial aspects of international trade led to combining firm-level 

determinants with the characteristics of the host location of exporters. 

Key words: heterogeneous firms, exports, location, agglomeration

JEL Classification: F10, F23, F40 

Introduction 

This paper aims at presenting a theoretical and empirical perspective on the importance 
of location for the export activity. To achieve the goal of the article the author analyzed 
relevant literature, with special emphasis on the newest trade theories, regions as a loca-
tion for exporting firms and elements of agglomeration aspects. The spatial dimension 
of trade has been the subject of interest of the researchers for decades now. Now it is 
especially interesting since it is being combined with the firm-level determinants. 

The 21st century has brought a  distinct- change in the international trade theory 
since the main focus shifted from country-level to firm-level perspective. A model built 
by Melitz [2003] contributed significantly to this change and the new strand of litera-
ture was developed. Contrary to traditional, theoretical approaches it concentrates on 
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firm-level determinants of trade, amongst which the most frequently referred to are 
firm’s productivity, its age and size, foreign ownership and past foreign trade experiences. 
Nonetheless, the geographical dimension of export propensity and intensity has not been 
emphasized enough, despite the fact that productivity varies strongly not only between 
particular firms but also between particular regions. But yet, when investigating the firm-
level determinants of export activity, the importance of location is reduced or treated very 
generally, similarly when investigating the relationship between agglomeration and ex-
port regional characteristics are often omitted. The very concept of location is neverthe-
less present in international trade theory and empirical findings, although often implicitly. 

The following paper briefly presents the overview of the theoretical background of 
location in international trade and provides a subjective selection of contemporary em-
pirical findings regarding exporting firms in the above-mentioned field.

The aspect of location in international trade – literature overview

Although as far back as in the 1930s the significant attention was drawn to trade be-
tween regions [Ohlin 1933], not until the 1990s has the location of production become 
of high interest, at least in the Anglo-Saxon school of economic literature. In that conte-
xt the contribution of German authors, who investigated spatial economics, should be 
mentioned. According to A. Lösch [1940], “space” is equally crucial for international trade 
as „time” or „organization” of economic activity. Predöhl [1971] ponded over the diffe-
rence between economic and political spaces, stating that economic space transcends 
national borders, since it has its own tendencies in accordance with economic principles. 
He is also associated with the idea of growth centers (Kerngebiete, Randzonen, Peripherie). 

Nevertheless, it has been more of the researchers’ interest to investigate the desired 
combination of factors of production and the factor endowment itself rather than the 
location of production using those factors. Sohns [1976] notices that one of the elements 
influencing the volume and the structure of international trade is the transportation 
cost, which is directly connected to the location. Forty years later, despite the enormous 
technological progress Ghemawat [2007] notes that location is crucial in international 
trade analysis precisely because of trade’s sensitivity to transportation costs. The closer 
the firm is located to the coast, the closer it is to the port, the lower the transportation 
cost and higher the propensity to export. 

In his seminal work, Krugman [1991] points out that economic geography has been 
long neglected in international trade theory, disregarding the real-life economies fea-
tures. He suggests a model that is to help understand why manufacturing concentrates 
in certain regions. In the paper, he presents the core-periphery pattern and states that 
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manufacturing firms are likely to locate in regions with larger demand in order to both 
minimize the transportation costs and to benefit from economies of scale. At the same 
time, the demand is dependent on the distribution of manufacturing. He continues with 
his interest in economic geography and titles one of the chapters of his book Geography 
Lost and Found [Krugman 1997] in which he points out the consequences of neglecting 
the geographic dimension of the economy.

Economic activity, in general, is not evenly distributed in space, as it undergoes the 
process of agglomeration and concentration. It is even more vividly observable for ex-
porting firms. Two possible explanations for this are often referred to as first-nature and 
second-nature geography factors. The first one would be that firms tend to agglomerate 
at certain locations due to natural advantages of the location that other relatively simi-
lar regions do not have. The second one would be that certain location makes it more 
probable that a company becomes an exporter. This view is based on agglomeration 
economies, stating that it is beneficial to be around other firms because of the interac-
tion between them, for example assuming the form of knowledge or technology sp-
illovers, regardless of the particular geographic location [Roos 2002, pp. 1–2]. Although 
some regions are quite similar in terms of first nature geography, their export perform-
ance differs. The explanation might be sought in the second-nature geography, which 
is a combination of interaction between people from a particular region, the density of 
population and the infrastructure available.

Firms that are able to penetrate foreign markets supposedly have certain advantages 
over domestic companies. The recent strand of literature and empirical findings con-
centrates on firm-level characteristic constituting the mentioned advantage. It seems 
reasonable to add yet another dimension to those characteristics – the spatial factor. 
Therefore, the relevant research combines firm-level determinants with the characteri-
stic and economic condition of the region the firm is originating from. 

A  firm can benefit from agglomeration economies (meaning urbanization econo-
mies and localization economies) by being located close to one or more similar and re-
lated firms and/or industries. It can either lower the production costs by sharing certain 
resources, namely the social and physical infrastructure or lower the transaction and 
transportation costs due to the close proximity of suppliers and customers and therefo-
re the increased interaction between them [Malmberg et al. 2000]. However, it should 
also be considered that for the same reasons the costs might increase due to demurra-
ges or limited availability of certain resources related to the increased demand. It is ex-
pected that regions with a high agglomeration index attract export-oriented industries 
[Rodríguez-Pose et al. 2013]. 
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Location of exporting firms – empirical findings

Firms depend on the direct surrounding in terms of qualified labor and the infrastructure. 
Some of them hope to benefit from the “spillover effect” of information and knowledge. 
Aitken et al. [1997] investigated the spillover effect resulting from either export activity 
in general or particular activities of multinational companies following the studies that 
indicate that companies present at foreign markets reduce the entry costs for other po-
tential exporters. They found evidence supporting the spillover effects of multinational 
companies’ export, not export in general. The literature on spillovers is quite substantial. 
Apart from Aitken, works by Greenaway et al. [2004] and Barrios et al. [2003] could be 
mentioned, Bernard and Jensen [2004] address the issue of spillovers in research based 
on a panel of US manufacturing firms, there are also papers investigating the influence of 
nearby presence of exporters of the same product or exporters to the same destination 
countries on propensity and intensity of export. Koenig [2009] and Koenig et al. [2010] 
use French Customs data whereas Requena Silvente and Castillo-Giménez [2007] and 
Castillo-Giménez et al. [2011] use a panel of Spanish firms data. Another interesting stu-
dy was carried out by Cassey and Schmeiser [2013] and concerns behavior of Russian 
exporting firms. The authors found out that exporting firms agglomerate geographically 
not only around ports but also with respect to the shipment’s destination, creating a kind 
of regional hierarchy of export destinations, which lowers the transaction costs. This phe-
nomenon was also investigated by Ramos and Moral-Benito [2013] who operated on 
a Spanish firms dataset. According to the authors, the spatial localization of exporters 
shows a certain pattern in which the exporters tend to agglomerate by export destina-
tions. The observed agglomeration allows cost-sharing, information spillovers and other 
benefits to exporters, somehow similar to cluster advantages. 

Coşar and Fajgelbaum [2016] investigate Chinese companies using the industry-level 
data and a model based on the dual-economy structure. It is assumed that companies 
located nearer to so called “international gates” specialize in sectors that are export-
oriented, so the further from international ports the company is, the less likely it is to 
trade internationally. Their findings are consistent with those assumptions.

Another aspect of location often considered in trade analysis is the proximity to bor-
der and a border shared with a trading partner, so generally the “border effect”. Altho-
ugh some researchers argue that national borders do not matter [Ohmae 1990], others 
put a great emphasis on their meaning [McCallum 1995]. McCallum [1995] investigated 
trade flows between USA and Canada in 1988, the year of signing the Canada-USA Free 
Trade Agreement, which took effect on the 1st of January the following year. The USA 
and Canada are close to each other not only in sense of geographical distance but also 
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in terms of culture, language and preferences. According to the findings, the less similar 
the countries are, the greater impediment to the bilateral trade the border is. Another 
USA-Canada study by Anderson and Wincoop [2003] shows that the intensity of the bor-
der effect depends strongly on the size of the country, so the smaller the country is the 
more intense the effect becomes.

Rodríguez-Pose et al. [2013], in their analysis of export determinants, combine two 
approaches, micro- and macro one. The authors investigated the regional and supra-
regional features of host locations of firms being researched, combining the firm-level 
characteristics with spatial agglomeration features. They tried to estimate the extent 
to which export intensity and propensity result from firm-level characteristics, to what 
extent from place-based geography characteristics and to what extent from the com-
bination of both. They came to the conclusion that both types of factors, the internal 
and the external ones do matter, with the advantage of the second ones, so the greater 
significance would be attributed to agglomeration rather than location itself. They con-
cluded that location and its influence is another characteristic differentiating exporters 
from non-exporters and firms of high and low export intensity. 

Although currently the main focus seems to be on the second-nature geography, 
some researchers concentrate on the factor endowments only. González-Val and Pu-
eyo [2010] studied the influence of the first nature geography, to be precise the presence 
of a natural resource in the territory of one of the two modeled countries, on the con-
centration of economic activity. In their study, they combine the endogenous growth 
theory, New Economic Geography and the economy of natural resources. 

Location of economic activity is crucial for analyzing international trade flows. It used 
to be analyzed at the industry-level but significant changes brought by Melitz [2003] 
and new, firm-level approach to international trade encouraged the researchers to take 
a closer, disaggregated look at spatial aspects of the export activity.

Summary

This paper provides a survey of the literature on location treated as one of the ex-
port determinants. It presents both the theory and empirical findings selection relevant 
to the topic that author considered most promising. Authors researching the influence 
of geographical factors on export potential of the company indicate a number of con-
sequences derived from the location of the firm. Those are the border effect, spillover 
effect, international gate effect and wide spectrum of agglomeration economies. It must 
be underlined that it is difficult to compare the findings due to the specific characteristic 
of countries the researched companies are from. However, regardless of the nationality, 



136

Anna Fornalska-Skurczyńska

it appears that some common patterns are observable. It is outside the scope of this paper 
to present fully the theoretical background and empirical studies review, it is rather to sig-
nal the importance of location and firm-level attitude emerging from latest publications. 

Bibliography

Aitken B., Hanson G., Harrison A. (1997), Spillovers, foreign investment, and export behavior, 

“Journal of International Economics”, No. 43 (1–2), pp. 103–132.

Anderson J.E., van Wincoop E. (2003), Gravity with Gravitas. A Solution to the Border Puzzle, 

“American Economic Review”, No. 93 (1), pp. 170–192.

Barrios S., Görg H., Strobl E. (2003), Explaining Firms’ Export Behaviour, R&D, Spillovers and 

the Destination Market, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, No. 65 (4), pp. 475–496.

Bernard A.B., Bradford J.J. (2004), Why Some Firms Export, “Review of Economics and Stati-

stics”, No. 86 (2), pp. 561–569.

Cassey A.J., Schmeiser K.N. (2013), The agglomeration of exporters by destination, “The An-

nals of Regional Science”, No. 51 (2), pp. 495–513.

Castillo-Giménez J., Serrano G., Requena-Silvente F. (2011), Exports dynamics and informa-

tion spillovers: evidence from Spanish firms, “Working Papers in Applied Economics”, No. 1103, 

Universidad de Valencia, Valencia.

Coşar A.K., Fajgelbaum P.D. (2016), Internal Geography, International Trade, and Regional Spe-

cialization, “American Economic Journal: Microeconomics”, No. 8 (1), pp. 24–56.

Ghemawat P. (2007), Redefining global strategy, “Crossing borders in a world where differen-

ces still matter”, Boston, Mass, Harvard Business School Press, Boston.

González-Val R., Pueyo F. (2010), First nature vs. second nature causes. Industry location 

and growth in the presence of an open-access renewable resource, “Working Paper of Institut 

d’Economia de Barcelona”, No. (2010/39).

Greenaway D., Sousa N., Wakelin K. (2004), Do domestic firms learn to export from multinatio-

nals?, “European Journal of Political Economy”, 20 (4), pp. 1027–1043.



137

The Importance of Firm Location for Exports Activity – Literature Review

Koenig P. (2009), Agglomeration and the export decisions of French firms, “Journal of Urban Eco-

nomics”, No. 66 (3), pp. 186–195.

Koenig P., Mayneris F., Poncet S. (2010), Local export spillovers in France, “European Economic 

Review”, No. 54 (4), pp. 622–641.

Krugman P.R. (1991), Increasing Returns and Economic Geography, “Journal of Political Econo-

my”, No. 99 (3), pp. 483–499.

Krugman P.R. (1997), Development, Geography, and Economic Theory, “MIT Press”, Massachusetts.

Lösch A. (1940), Die raumliche Ordnung der Wirtschaft, Gustav Jena, Fischer.

Malmberg A., Malmberg B., Lundquist P. (2000), Agglomeration and firm performance: eco-

nomies of scale, localisation, and urbanisation among Swedish export firms, “Environ Plan A”, 

No. 32 (2), pp. 305–321.

Mayer T., Ottaviano G.I.P. (2008), The Happy Few, “The Internationalisation of European 

Firms”, No. (3).

McCallum J. (1995), National Borders Matter. Canada-U.S. Regional Trade Patterns, “American 

Economic Review”, pp. 615–623.

Melitz M.J. (2003), The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry 

Productivity, “Econometrica”, No. 71 (6), pp. 1695–1725.

Ohlin B.G. (1933), Interregional and international trade, Harvard University Press, Cambridge.

Ohmae K. (1990), The borderless world [in:] Power and strategy in the interlinked economy; [ma-

nagement lessons in the new logic of the global marketplace], rev. ed., Harper Business, New York.

Predöhl A. (1971), Außenwirtschaft, 2, völlig neubearb, Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & Ru-

precht, “Grundriß der Sozialwissenschaft”, No. 17.

Ramos R., Moral-Benito E. (2013), Agglomeration matters for trade, “Documentos de Trabajo 

Banco de España”, 1316.



138

Anna Fornalska-Skurczyńska

Requena-Silvente F., Castillo-Giménez J. (2007), Information Spillovers and the Choice of Ex-

port Destination. A Multinomial Logit Analysis of Spanish Young SMEs, “Small Business Econo-

mics”, No. 28 (1), pp. 69–86.

Rodríguez-Pose A., Tselios V., Winkler D., Farole T. (2013), Geography and the Determinants 

of Firm Exports in Indonesia, “World Development”, No. 44, pp. 225–240.

Roos M. (2002), How important is geography for agglomeration?, ERSA conference papers.

Sohns R. (1976), Theorie der internationalen Arbeitsteilung. Gegenwärtiger Stand und Problema-

tik, “Ökonomische Studien”, No. 22, Stuttgart, Fischer.



Monika Grottel | monika.grottel@wp.pl

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Status AEO – przywilej czy konieczność dla polskich 
przedsiębiorstw?

AEO status – a Privilege or a Must for Polish Companies?

Abstract: Evaluation of AEO program is the main task of this article. To achieve the research 

goal, author analyzed the changes made to AEO program by Union Customs Code, developed 

statistics for years 2009–2017, indicated trend in AEO program development and conducted in-

depth individual interviews with Polish entrepreneurs and customs administration. Completed 

studies allow us to conclude that the AEO program will become a must for reliable businesses, 

an essential tool in the process of building their competitive position in the international market.

Key words: AEO, AEO status, AEO authorisation, customs clearance, customs simplifica-

tions, Union Customs Code

Wprowadzenie 

Program AEO, od początku realizacji, postrzegany był jako przywilej dla rzetelnych 
przedsiębiorców, wykazujących niskie ryzyko wystąpienia zagrożeń wpływających na 
bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Z  roku na rok program oferuje coraz szerszy zakres 
uproszczeń, które obniżają koszty prowadzonej działalności i wpływają na pozycję kon-
kurencyjną przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Otwarty jest dla wszystkich 
uczestników międzynarodowych łańcuchów dostaw. Programy oparte na takich samych 
założeniach realizowane są w wielu krajach świata, UE podpisała z najważniejszymi part-
nerami gospodarczymi umowy o wzajemnym ich uznaniu. Czy przedsiębiorcy nadal po-
strzegają status AEO jako przywilej czy staje się on koniecznością? Liczby wydawanych 
co roku pozwoleń oraz nowe kryteria i  korzyści dla przedsiębiorców AEO, wynikające 
z  regulacji UKC, pozwalają przypuszczać, że status AEO zaczyna być postrzegany jako 
warunek konieczny do podjęcia negocjacji handlowych na rynku międzynarodowym. 
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Status AEO – kryteria i korzyści dla unijnych 
przedsiębiorców

Instytucja AEO funkcjonuje w UE od 2009 r., wprowadzona przepisami WKC [WKC 2005, 
RW WKC 2006], stanowiła akt przyjęcia przez UE wytycznych WCO [WCO, 2007], ma-
jących na celu zwiększenie bezpieczeństwa w  handlu międzynarodowym, ochronę 
międzynarodowego łańcucha dostaw przed atakami terrorystycznymi i ułatwienie do-
stępu do uproszczeń w obsłudze celnej. Do końca 2014 r. analogiczne systemy wpro-
wadzono w 53 krajach [Thomson Reuters 2015], w kolejnych 10 znajdowały się w fa-
zie testów, podpisano 23 dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu statusu AEO 
(Mutual Recognition Agreements – MRAs), a 12 kolejnych było w fazie negocjacji. MRA 
wzmacniają i wspomagają globalne bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz zwielokrot-
niają korzyści wynikające z AEO. 

Status AEO w  UE nadawany jest na wniosek przedsiębiorcy [Ministerstwo Finan-
sów  2017a], po przeprowadzeniu przez  organy celne audytu ostatnich 3 lat działal-
ności [Grottel 2013, ss. 97–113]. Przedsiębiorca musi uzyskać pozytywną ocenę w każ-
dym z  pięciu obszarów [art. 39 UKC]: przestrzeganie przepisów prawa; odpowiedni 
system zarządzania ewidencjami; wypłacalność finansowa; standardy kompetencji lub 
kwalifikacji zawodowych; standardy bezpieczeństwa i  ochrony. Do wniosku o  wszczę-
cie postępowania audytowego, oprócz wymaganych zaświadczeń, podmiot dołącza 
kwestionariusz samooceny [art. 26 ust. 1 RD UKC]. Ułatwia on przeprowadzenie samo-
oceny w zakresie spełniania wymaganych kryteriów oraz przygotowanie się do audytu 
[art. 39 UKC], informacje w nim zadeklarowane są również wykorzystywane w procesie 
przyznawania innych pozwoleń celnych [art. 39 UKC, Ministerstwo Finansów 2017b]. 
Zasady przeprowadzania oraz zakres czynności audytowych określone są przepisami 
krajowymi – w Polsce w dziale V rozdziału 3 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 
[art. 100 UKAS 2016]. Czynności audytowe polegają na badaniu dokumentacji i wery-
fikacji jej autentyczności, sprawdzaniu stanu pomieszczeń i  obiektów, ocenie wypła-
calności wnioskodawcy, badaniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych pod 
względem możliwości prowadzenia kontroli zawartych w nich danych. W przypadku 
zaistnienia możliwości niespełnienia przez wnioskodawcę warunku wymaganego 
do udzielenia pozwolenia AEO, organ celny wydaje zalecenia i  wskazuje na koniecz-
ność podjęcia działań naprawczych oraz wyznacza termin ich realizacji. Po wydaniu 
pozwolenia AEO organ celny monitoruje działalność przedsiębiorcy i weryfikuje speł-
nianie warunków niezbędnych do posiadania statusu AEO, co pół roku przeprowadza 
kontrolę wewnętrzną [art. 23 ust.5 UKC]. Spełnienie wymienionych kryteriów potwier-
dza, że przedsiębiorca AEO jest wiarygodnym partnerem i  potrafi skutecznie dbać  
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o  bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Premiowane jest ułatwionym dostępem do 
uproszczeń celnych [Krajowa Administracja Skarbowa 2017], ograniczoną liczbą kon-
troli fizycznych i kontroli dokumentów, priorytetowym traktowaniem przesyłek w przy-
padku wytypowania do kontroli [art. 14b ust. 1 RWKC]. UKC rozszerzył wykaz korzyści 
dla posiadaczy AEO poprzez przypisanie niektórych uproszczeń tylko przedsiębiorcom 
AEO. Należy do nich odprawa scentralizowana, zwolnienie z obowiązku przedstawie-
nia towarów w  procedurze uproszczonej w  formie wpisu do rejestru zgłaszającego, 
świadczenie usług przedstawicielstwa celnego w  innym państwie członkowskim, za-
bezpieczenie generalne w  obniżonej wysokości – w  przypadku długu celnego oraz 
innych należności, które już powstały, samoobsługa celna. W przypadku konieczności 
udzielenia pozwolenia na korzystanie z zabezpieczenia generalnego, prowadzenie ma-
gazynu czasowego składowania oraz stosowanie procedury specjalnej, uznaje się, że 
status AEO jest tożsamy z uzyskaniem takiego pozwolenia. Narzędziami wspierającym 
przedsiębiorców AEO są newslettery, instrukcje, wyjaśnienia i  możliwość bezpośred-
niego kontaktu z organem celnym w przypadku problemów w realizacji operacji cel-
nych. Pozwolenie AEO wydane w jednym kraju UE jest uznawane we wszystkich krajach 
członkowskich i ma nieograniczony okres ważności.

Program AEO w ujęciu statystycznym

Począwszy od 2009 r. liczba przedsiębiorców AEO na rynku unijnym systematycznie roś-
nie – z 1 291 do 15 402 na koniec października 2017 r. (wykres 1). Największy wzrost licz-
by pozwoleń nastąpił między 2011 r. (4 449 wydanych pozwoleń) a 2012 r. (10 390  wy-
danych pozwoleń), co należy wiązać z  przyznaniem posiadaczom AEO możliwości 
korzystania bez dodatkowych zezwoleń z procedur uproszczonych [Gwardzińska 2014, 
ss. 507–517]. W kolejnych latach do katalogu korzyści wynikających z posiadania statu-
tu AEO wpisano procedurę SASP (Single Authorisation for Simplified Procedure) i odprawę 
scentralizowaną [Ministerstwo Finansów 2017c].



142

Monika Grottel

Wykres 1. Liczba świadectw AEO wydanych w UE w latach 2009–2017 (stan na 
dzień 31.10.2017)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu upoważnionych przedsiębiorców [Komisja Europejska 2017]. 

Wśród pozwoleń AEO dominuje AEOF (7 975 pozwoleń wydanych do 2017 r.), które-
go posiadacze mogą korzystać z uproszczeń przewidzianych przepisami prawa celnego 
i ułatwień w zakresie bezpieczeństwa i ochrony towarów oraz AEOC (6 798 pozwoleń 
wydanych do 2017 r.) – pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z  uproszczeń w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej określonych przepisami prawa celnego (tab. 2).

Tabela 2. Liczba poszczególnych rodzajów pozwoleń AEO wydanych w UE w  latach 
2009–2017 (stan na dzień 31.10.2017 r.)

Rodzaj 
pozwolenia

2009 r. 2011 r. 2012 r. 2014 r. 2017 r.

AEOF 1 027 2 918  5 271  6 327 7 975
AEOC 233 1 470 4 819 5 430 6 798
AEOS 31 161 300 425 629
Ogółem 1 291 4 549 10 390 12 182 15 402

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu upoważnionych przedsiębiorców [Komisja 

Europejska 2017]. 
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Tabela 3. Liczba pozwoleń AEO wydanych w poszczególnych krajach UE w latach 
2014 (stan na dzień 15.03.2014 r.) i 2017 (stan na dzień 31.10 2017 r.)

Lp. Kraj
AEO

w 2014r. AEOC AEOS AEOF

AEO

w 2017 r. AEOC AEOS AEOF
1. Austria 251 86 1 164 316 107 4 205
2. Belgia 330 28 29 273 461 49 32 380
3. Bułgaria 17 1 0 16 43 5 0 38
4. Chorwacja 2 2 0 0 28 24 0 4
5. Cypr 13 2 0 11 20 5 0 15
6. Czechy 133 40 5 88 246 126 12 108
7. Dania 79 2 1 76 116 21 0 95
8. Estonia 20 5 3 12 32 8 3 21
9. Finlandia 61 0 7 54 89 8 8 73
10. Francja 991 254 142 595 1 549 418 226 905
11. Grecja 43 17 1 25 129 75 2 52
12. Hiszpania 575 182 26 367 714 230 35 449
13. Holandia 1 370 340 78 952 1 545 391 118 1036
14. Irlandia 105 11 0 94 140 18 2 120
15. Litwa 23 5 1 17 39 10 1 28
16. Luksemburg 24 5 2 17 35 10 3 22
17. Łotwa 18 1 1 16 28 8 1 19
18. Malta 12 1 1 10 15 3 1 11
19. Niemcy 5 428 3 223 40 2 165 6 116 3 476 53 2 587
20. Polska 666 422 20 224 814 513 34 267
21. Portugalia 94 66 7 21 110 72 8 30
22. Rumunia 51 4 4 43 117 15 6 96
23. Słowacja 54 22 3 29 94 49 5 40
24. Słowenia 83 26 8 49 107 42 9 56
25. Szwecja 325 136 7 182 289 130 5 154
26. Węgry 287 162 17 108 360 217 16 127
27. Wielka Brytania 333 49 8 276 609 233 15 361
28. Włochy 794 338 13 443 1241 535 30 676

 Ogółem 12 182 5 430 425 6 327
15 402

6 798 629 7 975

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu upoważnionych przedsiębiorców [Komisja Europejska 2017].

Od 2009 r. w grupie krajów, które rejestrują najwięcej przedsiębiorców AEO, znaj-
dują się: Niemcy (6 116 wydanych pozwoleń), Francja (1 549), Holandia (1 545), Włochy 
(1 241) i Polska (814) [Komisja Europejska 2017] (tab. 3). W Polsce, podobnie jak w Niem-
czech, większość stanowią przedsiębiorcy z pozwoleniami AEOC. Wynika to z  faktu, 
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że o nadanie statutu AEO w tych krajach wnioskują głównie agencje celne i przedsię-
biorstwa transportowo-spedycyjno-logistyczne, zainteresowane możliwością korzy-
stania z  szerokiego wachlarza uproszczeń w  obsłudze celnej ładunków. W  pozosta-
łych krajach dominuje pozwolenie AEOF, które łączy w sobie uproszczenia w obsłudze 
celnej oraz bezpieczeństwo na każdym etapie i  obszarze prowadzonej działalności. 
Z analizowanych danych wynika, że coraz więcej podmiotów uczestniczących w mię-
dzynarodowym łańcuchu dostaw korzysta z przywilejów programu AEO.

Program AEO w ocenie przedstawicieli praktyki 
gospodarczej i administracji celnej

Ocenę programu AEO sformułowano na podstawie wyników pogłębionych wywia-
dów indywidualnych, przeprowadzonych przez autorkę artykułu z  przedstawicielami 
ATC Cargo SA, Flex International Poland Sp. z o.o. oraz Naczelnikiem Wydziału Obsługi 
Przedsiębiorców Izby Celnej (IC) w  Gdyni1, w  ramach badania: Program AEO jako prze-
jaw współpracy administracji publicznej z biznesem w celu podwyższania bezpieczeństwa 
w  międzynarodowych łańcuchach dostaw. Spółka ATC Cargo SA oferuje usługi logistycz-
ne, status AEO uzyskała w styczniu 2009 r. jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce 
[ATC 2017]. Flex International Poland Sp. z o.o. w Tczewie [Flex 2017] jest jednym z dwóch 
polskich oddziałów koncernu międzynarodowego,  projektuje i  wytwarza podzespoły 
oraz urządzenia elektroniczne, oferuje usługi w  ramach zintegrowanego łańcucha do-
staw, tj.: składowanie produktów, zarządzanie nimi i  dystrybucja. Status AEO spółka 
uzyskała w lipcu 2010 r. [FLEX 2017]. Oba przedsiębiorstwa posiadają pozwolenia AEOF. 
Wydział Obsługi Przedsiębiorców IC w Gdyni obsługiwał podmioty AEO, monitorował ich 
działalność i przeprowadzał oceny okresowe [PUCSG 2017].  

Uczestnicy wywiadu poproszeni zostali o odpowiedź na pytania: Jakie są motywy 
występowania z  wnioskiem o  przyznanie statusu AEO? Czy pozwolenie AEO stanowi 
ułatwienie czy przeszkodę w działalności gospodarczej? Dlaczego?

W opinii przedstawicieli Flex, „…chęć uzyskania statusu AEO pojawia się wtedy, gdy 
oczekują tego kontrahenci. Każdy operator łańcucha dostaw musi mieć korzyść z uczest-
niczenia w tym łańcuchu, musi dbać o prawidłową realizację kontraktów, o standardy 
i procedury, ponieważ każde zakłócenie w  łańcuchu powoduje szkody dla wszystkich 
jego uczestników. Dla korporacji realizującej operacje door-to-door pozwolenie AEOF to 
konieczność. Odprawa 2 tys. zgłoszeń w skali miesiąca przy zastosowaniu zwykłej proce-
dury, opierającej się na zgłoszeniu celnym przez system CELINA, jest bardzo ryzykowna. 

1 Obecnie: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni.
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CELINA, ze względu na bardzo duże obciążenie serwerów, często się zawiesza. Dzięki 
AEO, w przypadku awarii systemu, możemy funkcjonować bez zakłóceń. Podmioty bez 
AEO muszą wstrzymać pracę. W  przypadku korporacji międzynarodowej uproszcze-
nia dostępne dla AEO w postaci wpisu do rejestru zgłaszającego, wyznaczania miejsc 
do kontroli celnej, odprawy scentralizowanej i samoobsługi celnej, są niezbędne, wraz 
z zabezpieczeniami wewnętrznymi stanowią podstawę realizowania transakcji door-to 
door”. Zdaniem przedstawicieli Flex, przedsiębiorstwa, które będą chciały korzystać 
z uproszczeń celnych wprowadzonych przepisami UKC, będą musiały posiadać status 
AEO, gdyż wówczas występowanie z wnioskami o przywileje i korzystanie z ułatwień 
będzie prostsze. Szczególnie istotne jest to w przypadku wniosków o wydanie pozwo-
lenia na odstąpienie od złożenia gwarancji lub zabezpieczenia na poczet spłaty należ-
ności, które często wynoszą setki tys. złotych. Korzyścią, na którą warto zwrócić uwagę, 
jest również fakt, że proces samooceny i certyfikacji w tym przypadku wiele usprawnił 
w procesach wewnętrznych. Trzeba było odnowić pewne zezwolenia oraz procedury, 
np. instrukcje dokonywania zgłoszeń celnych. Przedsiębiorstwa, które nie mają takiego 
potencjału gospodarczego jak Flex, nie są zainteresowane pozwoleniem AEO, ponieważ 
są obsługiwane przez agencje celne, a  te już w  większości posiadają AEO. Flex działa 
globalnie, z  certyfikowanymi podmiotami, które chcą pokazać, że realizują transakcje 
z certyfikowanym przedsiębiorcą. Status AEO jest dużą zaletą w kontaktach z klientami, 
dostawcami i odbiorcami, przekłada się na PR”. 

Zdaniem ATC Cargo, warto mieć status AEO, szczególnie w przypadku agencji cel-
nej, mimo że wiążą się z nim określone wymogi i procedury wewnętrzne, które muszą 
być elastyczne i dopasowywać się do zmiennych sytuacji w otoczeniu przedsiębiorstwa. 
Procedury trzeba spisać, wdrożyć, monitorować i kontrolować, to wymaga określonego 
wysiłku, czasu i nakładów finansowych. Taka jest cena za AEO. Przedsiębiorstwo musi 
zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce taką cenę ponieść i czy jest mu to po-
trzebne. „My współpracujemy z dużymi podmiotami, np. IKEA, u których pytanie o AEO 
pojawia się jako część zapytania ofertowego: czy jesteśmy ubezpieczeni, czy mamy po-
zwolenie AEO, tzn. czy można nam zaufać, czy jesteśmy bezpieczni. Teoretycznie przed-
siębiorcy AEO mają pierwszeństwo przy kontrolach celnych. W praktyce to jest fikcja, bo 
prawie wszyscy w branży mają AEO. Dlaczego zatem warto mieć AEO? Pozwolenie AEO 
oznacza dostęp do uprawnień, a  im więcej uprawnień, tym więcej odpowiedzialności 
i większe ubezpieczenia, które możemy zapewnić naszym klientom”.  

Przedstawiciel IC zauważył, że „….przedsiębiorcy występują o AEO tylko wtedy, gdy 
widzą w tym interes, np. wymaga tego od nich kontrahent, gdy AEO umożliwia podpi-
sanie intratnego kontraktu. Jeśli takiego wymogu nie ma, nikt nie będzie występował 
z wnioskiem o nadanie statusu AEO, bo to wiąże się z koniecznością uporządkowania 
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procedur wewnętrznych, wymaga wysiłku i nakładów finansowych. Motywem dla AEO 
jest przymus ekonomiczny, a nie idea. Podstawowe korzyści wynikające z AEO przestają 
mieć znaczenie. Czas odprawy celnej podmiotów AEO i nieposiadających AEO wyrów-
nał się. Wynika to z zaawansowanej komputeryzacji i elektronicznej obsługi celnej. Do 
wystąpienia z wnioskiem o AEO zachęca lub zmusza dostęp do ułatwień celnych. Moż-
liwość skorzystania z niektórych z nich uzależniona jest od posiadania pozwolenia AEO. 
Podmioty AEO mają większy zakres ułatwień fakultatywnych w  przypadku procedur 
uproszczonych (tylko AEO zwolnione są z obowiązku przedstawiania towarów przed or-
ganem celnym), mogą rozliczać podatek VAT w imporcie w deklaracji podatkowej, korzy-
stać z samoobsługi celnej. Podmioty AEO mogą być zwolnione z konieczności składania 
zabezpieczeń finansowych. Jeśli podmiot wnioskujący o pozwolenie na zabezpieczenie 
generalne posiada pozwolenie AEOC, to warunki i kryteria wydania pozwolenia na za-
bezpieczenie uznaje się za spełnione. Przedsiębiorcy chcą posiadać status AEO również 
dlatego, że wiąże się to z prestiżem, innym postrzeganiem na rynku”.

Zakończenie 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że program AEO, szczególnie ze względu 
na ujednolicenie i uszczegółowienie przepisów prawnych oraz rozszerzenie katalogu ko-
rzyści wynikających ze statusu AEO, będzie dla unijnych przedsiębiorców coraz ważniej-
szym narzędziem budowania pozycji rynkowej. Uproszczenia celne przyznane wyłącznie 
podmiotom AEO  będą prowadziły do wzrostu zainteresowania uzyskaniem pozwolenia. 
Wypowiedzi przedstawicieli praktyki gospodarczej i  administracji celnej oraz rosnąca 
z roku na rok liczba upoważnionych przedsiębiorców potwierdzają, że AEO staje się ko-
niecznością dla rzetelnych przedsiębiorstw profesjonalnie realizujących swoje zadania 
w łańcuchach dostaw, narzędziem niezbędnym w procesie budowania konkurencyjnej 
pozycji na rynku międzynarodowym. 
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The Intensity of Export and Efficiency of the Production 
Mesostructure

Abstract: The aim of the article is to assess the intensity of export activity and general ef-

ficiency together with their dependencies as well as the identification of the attributes of 

Poland’s production mesostructure in the years 1990–2016. The study covered: the phases 

of mesostructure development, the changes in the location of its objects (sections of the 

Polish classification of activities), the ways of the central point and the classification of ob-

jects. The selected dimension of the model was used to study one of the four development 

and transformation processes, i.e. competitiveness. Employed measurement range assu-

med relationship between two highlighted sub–measures of competitiveness (intensity of 

export and general efficiency).
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Wprowadzenie 

Szerokie pole eksploracji badawczej opisuje ocenę przemian gospodarczych, w  tym 
transformacji [Csaba 1995, ss. 79–80]. Jej sednem są procesy rozwojowe gospodarki, 
tworzące w istocie obraz wielu transformacji równoległych [Roland 2000, ss. 54–56]. Cele 
szczegółowe i odpowiadające im kluczowe procesy obejmują: przemiany strukturalne, 
wzrost konkurencyjności, restrukturyzację oraz poprawę kondycji finansowej podmio-
tów gospodarki [Bałtowski, Miszewski 2006, s. 24].

1 Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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Najczęściej badaniom poddawane są makrostruktury gospodarcze – rzadko niższe 
poziomy. Barierami są ograniczenia informacyjne, wielość elementów i związków struk-
turalnych. Aby jednak zrozumieć procesy rozwoju i przemian gospodarki uwagę należy 
koncentrować właśnie na nich – w tym na mezostrukturze.

Jako kwantytatywną charakterystyką właściwości rozwoju elementów mezostruktu-
ry uznano jej efektywność. Opisana jest ona relacjami efektów i nakładów poddanych 
kwantyfikacji oraz powiązanych w układy strukturalne i złączonych w miary syntetycz-
ne, tworząc konstrukcję modelową z wyróżnieniem jej trzech warstw: elementarnej – 
klasyfikowanie obiektów mezostruktury, pośredniej – związki strukturalne miar w ob-
rębie charakterystyk procesów oraz uogólniającej – współzależność i wpływ procesów 
[Kaczmarek 2012, ss. 16–17].

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące jednego z czterech procesów roz-
wojowych, tj. konkurencyjności, w ramach pierwszej i drugiej warstwy analitycznej przy-
wołanego powyżej modelu, wykorzystując związek dwóch jej miar cząstkowych2. Anali-
zowaną strukturą jest mezostruktura produkcyjna gospodarki Polski w latach  1990–2016.

Celem artykułu jest ocena intensywności działalności eksportowej i  efektywności 
ogólnej oraz rozpoznane ich zależności, a także identyfikacja właściwości badanej me-
zostruktury: faz rozwoju, zmian położenia obiektów, drogi punktu centralnego oraz kla-
syfikacja obiektów.

Dowodzonymi hipotezami są: (1) rozwój mezostruktury produkcyjnej cechuje fazo-
wość oraz upodabnianie się jej obiektów i trwałość ich pozycji rangowych, (2) kluczo-
wym czynnikiem wzrostu produktywności mezostruktury skorelowanej z  rozprosze-
niem jej obiektów jest intensywność eksportu.

Wielopoziomowość konkurencyjności i jej ocena

Konkurencyjność jest pojęciem zróżnicowanym, często krytykowana wobec przewartoś-
ciowania jej roli, niezdefiniowanie, trudność oceny i doboru mierników – wzbudza kon-
trowersje aż do zwątpienia w jej sens jako czynnika zmian [Nazarczuk 2008, ss. 29–30]. 
Problemy te są widoczne w  opisie transformacji gospodarczej w  Polsce [Zinnes, Eilat, 
Sachs 2001, ss. 315–353].

Z  punktu widzenia podmiotowego konkurencyjność jest wielopoziomowa [Gory-
nia  1998, s. 10]. W  ujęciu mikro i  mezo badanie dotyczy jej poziomu, rangi, wyników, 

2 Pary czynników (miar cząstkowych) to: wydajność jednostkowa pracy i koszty jednostkowe pracy, opisujące 
produktywność pracy oraz intensywność działalności eksportowej i efektywność ogólna, opisujące produk-
tywność kosztów (względem eksportu). Tworzą one syntetyczną miarę konkurencyjności.
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natomiast na poziomie makro i mega – zdolności do konkurowania w długim okresie 
[Bieńkowski 2007, s. 322]. Poziom mezoekonomiczny jest najrzadziej obecny w  bada-
niach pomimo akcentowania, że chcąc zrozumieć czynniki efektywności i wzrostu go-
spodarki, nie należy skupiać uwagi na niej, lecz na jej elementach (sektorach i ich seg-
mentach) [Porter 2001, s. 200].

Niejednoznaczność definicyjna konkurencyjności przenosi się na jej ocenę, w której mia-
ry teoretyczne są zdecydowanie szerzej określone niż możliwości ich zastosowania w prak-
tyce [Skawińska 2002, s. 77]. Ocena konkurencyjności (teorie handlu i  teorie konkurencji) 
wykorzystuje najczęściej miary efektywności – wyniki finansowe oraz udział sprzedaży eks-
portowej i koszty jednostkowe [Marsh, Tokarick 1994, ss. 700–722, Aiginger 1998, ss. 93–121]. 
Z drugiej strony, należy unikać oceny konkurencyjności wyłącznie z wykorzystaniem miar 
kondycji finansowej (opisują one odrębny proces składowy przemian i rozwoju).

Podmiot, przedmiot i sposób badania mezostruktury

W  artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy i  ocenę intensywności działalności 
eksportowej oraz efektywności ogólnej oraz rozpoznane ich zależności3, a także właści-
wości mezostruktury produkcyjnej Polski w latach 1990–2016. Jej elementami są działy 
PKD utworzone z całości jakimi są przedsiębiorstwa4. W badaniach wykorzystano model 
opisany szerzej w: [Kaczmarek 2012, ss. 103–137].

Intensywność działalności eksportowej (EK) kwantyfikuje udział w międzynarodowym 
podziale pracy. Jest to powszechnie uznany element oceny pozycji konkurencyjnej jednost-
ki gospodarującej, a jej wzrost odczytywany jest jako element oceny zdolności konkurencyj-
nej. Z drugiej strony oceniana jest ogólna efektywność funkcjonowania jednostki z wykorzy-
staniem miary produktywności kosztów całkowitych (PK). Odnosząc oba czynniki do siebie 
ocenie podlegała siła ich oddziaływania na wielkość wynikową (produktywność kosztów 
względem eksportu – PE) oraz wielkość wyprzedzenia czynników (PK przez EK).

3 Intensywność eksportu opisana jest relacją przychodów z eksportu do przychodów ogółem, efektywność 
ogólna jako relacja przychodów do kosztów ogółem, a  ich związek jako relacja przychodów z eksportu do 
kosztów ogółem (produktywność kosztów względem eksportu).
4 Badanie w latach 2007–2016 (klasyfikacja PKD 2007) objęło 16 713 przedsiębiorstw (podmioty niefinansowe 
o liczbie pracujących od 10 osób, które złożyły sprawozdanie statystyczne F–01/–01oraz F–02 i SP) w ramach 
34 produkcyjnych działów PKD. Dla lat 1990–2007 (klasyfikacja PKD 2004) było to 15 489 przedsiębiorstw i 29 
działów PKD Udział badanych przedsiębiorstw w  wartości dodanej całej zbiorowości to blisko 2/3. Źródło 
pierwotnych danych liczbowych: PONT Info – Gospodarka (SŚDP).
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Analizie i  ocenie podlegało zagęszczenie obiektów mezostruktury, położenie 
punktu centralnego5 i jego droga, a także dokonano klasyfikacji obiektów. Została ona 
przeprowadzona z  wykorzystaniem średniej pozycji rangowej6 oraz jej zmienności7. 
Powstałe cztery grupy obiektów charakteryzują się w  zakresie produktywności PE: 
wysoką i  stabilną pozycją, wysoką pozycją o  znacznej jej zmienności, niską i  stabil-
ną pozycją, niską pozycją o znacznej jej zmienności. Zagęszczenie obiektów badano 
z wykorzystaniem skonstruowanego do tego celu współczynnika zagęszczenia8.

Oddziaływanie intensywności eksportu i efektywności 
ogólnej na mezostrukturę

Długi horyzont obserwacji produktywności (PE) ukazuje cztery fazy zmian. Pierwsza 
to okres recesji transformacyjnej (1990–1992) z  gwałtownym obniżeniem jej wartości, 
w następstwie niekorzystnych zmian miar czynnikowych (EK i PK). Druga faza do 2000 r. 
to stabilizacja, przy nadal pogarszającej się efektywności ogólnej (PK). Kolejna faza (do 
2007 r.) wiąże się z  otwieraniem gospodarki i  wejściem w  struktury UE – gwałtownie 
wzrasta intensywność eksportu przy poprawie efektywności ogólnej, tym samym znacz-
nie wrasta produktywność PE. W 2008 r. uwidaczniają się negatywne skutki kryzysu – po-
wszechne, ale krótkotrwałe. Od 2009 r. nastąpił wzrost produktywności PE, jednak dzięki 
wzrostowi intensywności eksportu (EK), wobec stabilizacji po stronie czynnika efektyw-
ności ogólnej (PK). W analizowanym okresie (1990–2016) ten pierwszy czynnik wykazał 
wysokie skorelowanie z  miarą wynikową (0,98), natomiast drugi zdecydowanie niższe 
(0,50), co wzmacnia sformułowane powyżej prawidłowości (rysunek 1).

5 Punkt centralny mezostruktury wyrażony jest odniesieniem do siebie sum wielkości czynnikowych obiektów 
(a nie wynikowych).
6 Jako rozwiązywanie problemu rang powiązanych wybrano metodę średniej rangi. Zasadą było przypisanie 
najniższej wartości rangi najwyższej wartości analizowanej miary.
7 Jako miarę zmienności wykorzystano odchylenie standardowe. Im mniejsza wartość odchylenia, tym obser-
wacje są bardziej skupione wokół średniej (mniejsze zróżnicowanie).
8 Dla zbioru obiektów w dwuwymiarowym układzie współrzędnych jest on obliczany jako pierwiastek kwa-
dratowy wyznacznika ich macierzy kowariancji. Jego wartość jest proporcjonalna do pola powierzchni elipsy 
pokrywającej badany zbiór obiektów na płaszczyźnie.
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Rysunek 1. Czynniki produktywności PE mezostruktury produkcyjnej w latach 1990–2016

Uwagi: dla celów porównawczych wartości dla 2007 r. są prezentowane według dwóch klasyfikacji – PKD 

2004 i PKD 2007. Wartości miar w jednostkach niemianowanych. PK – oś prawa.

Źródło: opracowanie własne.

Mezostruktura w 1992 r. (koniec recesji transformacyjnej) to zbiór obiektów bez wy-
raźnych ich skupień, w znacznym stopniu rozproszonych. Najbardziej odstająca obser-
wacja wartości czynnika EK dotyczy działu PKD „Produkcja maszyn biurowych i kompu-
terów”, natomiast czynnika PK – „Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych 
i optycznych, zegarów”.

 Wyniki obserwacji w 2016 r. zwracają uwagę na upodobnienie się obiektów mezo-
struktury pod względem wartości czynnika PK (dwie obserwacje odstające). Tym samym 
kluczowym czynnikiem powodującym różnice między obiektami stał się czynnik EK. 
Najwyższą jego wartość odnotowano dla działu PKD „Produkcja pojazdów samochodo-
wych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli” oraz „Górnictwo rud metali”, które 
odznaczyło się także najwyższą wartością czynnika PK (kolejne miejsce to „Górnictwo 
ropy naftowej i gazu ziemnego”) (rysunek 2).
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Rysunek 2. Położenie obiektów mezostruktury produkcyjnej wyznaczone przez  
czynniki produktywności PE w 1992 r. (panel lewy) oraz 2016 r. (panel prawy)

Źródło: opracowanie własne.

Dojście do obrazu mezostruktury o  specyficznym rozproszeniu – rozciągnięciu 
wzdłuż osi EK, a zbliżeniu wzdłuż osi PK w 2016 r. – można prześledzić rozwijając na 
osi czasu wartości współczynnika ZG. Zagęszczanie się obiektów trwało do 1997 r., 
na następnie ze zmienną intensywnością postępował proces ich rozpraszania. Szcze-
gólnie odznaczyły się lata 2010–2012, w których nastąpił gwałtowny wzrost rozpro-
szenia, przynoszący jako efekt specyficzny jej obraz prezentowany dla 2016 r. Wyko-
nany test korelacji szeregów czasowych miar ZG i PE wskazał na silną ich zależność 
(–0,79) – wraz ze wzrostem produktywności PE następował wzrost rozproszenia 
obiektów ZG (rysunek 3).

.
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Rysunek 3. Współczynnik zagęszczenia (ZG) i produktywność PE mezostruktury  
produkcyjnej w latach 1990–2016

Uwagi: jako do rysunku 1. ZG – oś prawa.

Źródło: opracowanie własne.

Droga punktu centralnego mezostruktury (produktywności PE) podzielona jest na 
trzy charakterystyczne odcinki: lata 1990–1992 – zmniejszania się wartości EK a zwłasz-
cza PK, lata 1999–2003 – znaczący wzrost wartości EK i słabszy PK, 2009–2016 – wzrost 
wartości EK i stabilizacja PK. Między tymi odcinkami widoczne są dwa okresy zmian 
bez wyraźnej tendencji (wielokrotne zmiany kierunku). Zaobserwowane właściwości 
wzmacniają dotychczasowe wnioskowanie dotyczące wyróżnionych faz zmian pro-
duktywności PE. Najbardziej korzystnym i intensywnym okresem były lata 1999–2003 
i trzecia faza zmian, natomiast ostatnia faza to silne i wyłączne oddziaływanie czynni-
ka EK (rysunek 4).
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Rysunek 4. Droga punktu centralnego PE względem czynników PK i EK mezostruktury 
produkcyjnej w latach 1990–2016

Uwagi: wartości analizowanych miar zostały poddane unitaryzacji.

Źródło: opracowanie własne.

Pozycje rangowe obiektów i zmienność mezostruktury

Ocenę zmian zachodzących w mezostrukturze można przeprowadzić z wykorzystaniem 
metody rangowania. Zabieg ten pozwala ocenić nie tylko zmiany pozycji danego obiek-
tu w mezostrukturze, ale także określić trwałość tej pozycji.

Analizując uzyskane wyniki, ich ocena jest negatywna – w  latach 1990–2006 mia-
ły miejsce nieliczne zmiany na najwyższych oraz najniższych pozycjach rangowych 
(regułą porządkującą zbiór była częstość występowania obiektu w grupie pierwszych 
bądź ostatnich dziesięciu). Najczęściej do zmian dochodziło na pozycjach w środku li-
sty. Ukształtowana do 2006 r. mezostruktura wykazała znikomą zmienność w  latach 
2007–2016 – uwidaczniają się jeszcze bardziej skupienia obiektów o cechach wysokiej 
trwałości (rysunek 5).
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Rysunek 5. Rangi ustalone dla wartości miary produktywności PE mezostruktury  
produkcyjnej w latach 1990–2006 oraz 2007–2016

Uwagi: kolorem szarym ciemniejszym oznaczono obiekty zaliczone do ostatnich dziesięciu, a  kolorem 

szarym jaśniejszym – do pierwszych dziesięciu obiektów mezostruktury.

Źródło: opracowanie własne.

Porównując wartości uzyskane w procedurze rangowania (jako średnie pozycje ran-
gowe) z wartościami odchylenia standardowego rang, można ocenić zmiany w mezo-
strukturze równocześnie z punktu widzenia pozycji rangowej obiektu i  jej zmienności 
w czasie. Dokonano tego przez podział płaszczyzny dwiema prostymi prostopadłymi 
przecinającymi się w punkcie o współrzędnych: średnia pozycja rangowa równa 15, od-
chylenie standardowe równe 4, co klasyfikuje obiekty mezostruktury do czterech grup 
(rysunek 6).
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Rysunek 6. Działy PKD mezostruktury produkcyjnej według średniej pozycji rangowej 
wartości miary produktywności PE oraz jej zmienności w  latach 1990–2006 (panel 
lewy) oraz 2007–2016 (panel prawy)

Źródło: opracowanie własne.

Cechą charakterystyczną mezostruktury jest wzrastająca jej trwałość, szczegól-
nie widoczna dla lat 2007–2016 – tylko jeden jej obiekt znalazł się w grupie wysokiej 
zmienności (i niskiej pozycji rangowej). W analizowanym okresie (1990–2016) nastąpiły 
przede wszystkim niewielkie – jak na procesy transformacyjne – zmiany działów PKD 
zajmujących wysokie i  trwałe pozycje („liderzy”) oraz pozycje najniższe. Wśród tych 
pierwszych zwraca uwagę powtarzająca się obecność górnictwa rud metali (także 
produkcji mebli) oraz awans górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego (dwa przemy-
sły wydobywcze w pierwszej grupie liczącej 13 obiektów). Natomiast przemysłami no-
woczesnymi, pożądanymi jako dominujące w mezostrukturze, są w 2016r. tylko dwa: 
produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz produkcja pojaz-
dów samochodowych (tabela 1).



159

Intensywność eksportu i efektywność mezostruktury produkcyjnej

Tabela 1. Wiodące działy PKD mezostruktury produkcyjnej według średnich pozycji rangowych 
i ich zmienności w ujęciu produktywności PE w latach 1990–2006 oraz 2007–2016

1990–2006 2007–2016

Pierwszych pięć pozycji (najwyższych)

13. Górnictwo rud metali 07. Górnictwo rud metali 

35. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 29. Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 

36. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

26. Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

31. Produkcja maszyn i  aparatury elektrycznej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 31. Produkcja mebli 

18. Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich 27. Produkcja urządzeń elektrycznych 

Ostatnich pięć pozycji (najniższych)

25. Produkcja wyrobów gumowych i  z  tworzyw 
sztucznych 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

11. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 05. Wydobywanie węgla kamiennego i  węgla 
brunatnego

37. Przetwarzanie odpadów 39. Działalność związana z rekultywacją i pozostała 
dz. gospodarki odpadami 

30. Produkcja maszyn biurowych i komputerów 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

14. Pozostałe górnictwo 09. Działalność usługowa wspomagająca 
górnictwo i wydobywanie 

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie 

Syntetyzując przedstawione w  artykule wyniki oceny intensywności działalności eks-
portowej (EK) oraz efektywności ogólnej (PK) oraz rozpoznane ich związki i wpływ na 
produktywność PE, pozytywnie zweryfikowano postawione hipotezy badawcze, a  ich 
szczegółowym objaśnieniem są następujące właściwości mezostruktury produkcyjnej:

 · wystąpiły cztery fazy rozwoju mezostruktury, z najbardziej dynamiczną przypadającą na 
lata 2001–2007 – silny wzrost intensywności eksportu przy poprawie efektywności ogólnej,
 · nastąpiło zbliżenie się obiektów mezostruktury oraz ich upodobnienie pod wzglę-

dem efektywności ogólnej,
 · od 2008 r. kluczowym czynnikiem powodującym wzrost produktywności PE i różni-

ce między obiektami mezostruktury stała się intensywność eksportu,
 · w  latach 2007–2011 pogłębiła się trwałość składu list rangowych – wyróżnione 

w nich zbiorowości charakteryzuje wysoka częstość zajmowania najwyższych i najniż-
szych pozycji rangowych,
 · istnieje bardzo silna, istotna statystycznie współzależność między rozproszeniem 

obiektów a ich produktywnością PE.
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Eksport jako forma ekspansji międzynarodowej polskich 
przedsiębiorstw IT w erze digitalizacji

Export as a Foreign Expansion Mode of Polish IT Companies  
in the Digital Era

Abstract: The aim of this paper is to try to answer the question of how digitization influen-

ces the benefits and risks of export as a mode of foreign expansion, using the example of 

Polish IT exporters. The research shows that although the main export products in the Po-

lish IT sector are intangible, the behaviour of enterprises are characterized by a „traditional” 

approach to international expansion. Digitization is considered to build a better relations-

hip with the customer, but not new opportunities in the field of internationalization.

Key words: export, IT digitization, platform, entry barriers, risk

Wprowadzenie

Rozwój gospodarki cyfrowej sprawia, że zanikają granice charakterystyczne dla tradycyj-
nej gospodarki, w  tym o  charakterze przestrzennym. Nowe możliwości w  tym zakresie 
niosą ze sobą czynniki napędzające rozwój cyfryzacji, do których zalicza się m.in.: Inter-
net rzeczy (Internet of Things – IoT), Internet wszechrzeczy (Internet of Everything – IoE), 
wszechobecną łączność (hyperconnectivity), czy też aplikacje i usługi oparte na chmurze. 
W efekcie każdy biznes wykracza poza tradycyjnie ujmowane granice krajowe, a dla przed-
siębiorstw funkcjonujących w wymiarze międzynarodowym cyfryzacja to nowe możliwo-
ści rozwoju, czego wyrazem jest rosnąca liczba transgranicznych transakcji handlowych 
dokonywanych w przestrzeni wirtualnej, jak też zagrożeń. Zmieniają się charakter barier 
wejścia i ryzyko związane z ekspansją międzynarodową przedsiębiorstwa (np. cyberata-
ki). Brak jest jednak pogłębionych analiz w tym zakresie, a dotychczasowe rozpoznanie 
ogniskuje się na internacjonalizacji, rozpatrywanej w szczególności z punktu widzenia jej  
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tradycyjnych form, w  tym eksportu, powiązanych z  nimi strategii i  przejawów [Gory-
nia 2007; Rymarczyk 2004, s. 19; Pan, Tse 2000, s. 538]. Stąd też celem artykułu jest próba 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób digitalizacja wpływa na klasycznie ujmo-
wane korzyści i ryzyko eksportu jako formy ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa. 
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których podstawą były wywiady telefoniczne 
ze wspomaganiem komputerowym CATI (Computer Assisted Telephone Interview), prze-
prowadzone w lipcu 2017 r. na reprezentatywnej próbie 131 przedsiębiorstw – polskich 
eksporterów IT1. Wybór sektora IT, tj. przedsiębiorstw specjalizujących się w  technolo-
giach związanych z komputerami i oprogramowaniem (stanowiący integralną część ICT, 
tj. z pominięciem technologii komunikacyjnych i dotyczących sieci), nie jest przypadkowy. 
Przedsiębiorstwa te, zważywszy na charakter sprzedawanego produktu, będącego przed-
miotem wymiany międzynarodowej, są, z teoretycznego punktu widzenia, w dużym stop-
niu podatne na cyfryzację gospodarki2. Sektor ICT cechuje wysoka dynamika wzrostu, co 
plasuje nasz kraj w  czołówce europejskiej [PARP  2017, ss. 26–30]. Firmy z  tego sektora 
charakteryzuje jednak umiarkowana produktywność, a przyczyn tej sytuacji upatruje się 
m.in. w  niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Szansą na jej podniesienie są 
zagraniczne rynki, gdyż popyt krajowy na najnowocześniejsze rozwiązania jest niewiel-
ki. Wskazuje na to indeks DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) 
w  obszarze integracji technologii cyfrowej przez przedsiębiorstwa, klasyfikujący Polskę 
w 2017 r. w grupie najsłabiej rozwiniętych państw UE3.

Charakterystyka eksporterów IT 

Wśród objętych badaniem przedsiębiorstw zajmujących się eksportem IT nieco ponad 
połowę stanowiły przedsiębiorstwa produkcyjne (53%), dla pozostałych dominującym 
rodzajem działalności były usługi. Stosunkowo najbardziej liczną grupę stanowiły małe 
i  średnie przedsiębiorstwa (ponad 4/5 badanej populacji). Przeważały one zarówno 
wśród tych zajmujących się działalnością produkcyjną, jak i usługową (odpowiednio ok. 
84% i 79%). Większość badanych przedsiębiorstw sektora IT reprezentowała zarazem ob-
roty poniżej 2 mln euro, charakterystyczne dla mikroprzedsiębiorstw (59%), co łącznie 
z małymi i średnimi (odpowiednio 25% i 15% badanych) stanowiło 99% ogółu. Wykazuje 

1 Badania wykonane wspólnie z M. Poniatowską-Jaksch w ramach badań statutowych KNOP SGH w Warszawie 
nr KNOP/S17/01/17.
2 Według raportu MIT Center radykalne zmiany w wyniku cyfryzacji mogą nastąpić przede wszystkim w sekto-
rach „napędzanych danymi” (ang. data-driven industries) [za: Paprocki, Pieriegud, Gajewski red. 2016, s. 14].
3 Polska zajmuje w UE miejsca od 19 w zakresie e-fakturowania do 25 pod względem mediów społecznościo-
wych i chmury [Komisja Europejska 2017]. 
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to zbieżność zarówno ze strukturą wielkości polskich przedsiębiorstw (99,8% z 1,84 mln 
przedsiębiorstw niefinansowych to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), jak też struk-
turą ich eksportu (na wskazane grupy przedsiębiorstw przypadało w 2014 r. łącznie ok. 
98–99% polskiego eksportu) [PARP 2016, s. 7, 25]. 

Rysunek 1. Charakterystyka respondentów-eksporterów IT

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Dla większości, tj. 77% badanych przedsiębiorstw, przychody z eksportu wynosiły 
od 11% do 49% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem. Wśród pozostałych przed-
siębiorstw zbliżony odsetek stanowiły te, w których eksport kształtował się na poziomie 
poniżej 10%, jak i powyżej 50% przychodów ze sprzedaży (odpowiednio 11% i 12% ogó-
łu). Nieco większe znaczenie odgrywała realizowana w formie eksportu internacjonali-
zacja wśród przedsiębiorstw usługowych niż produkcyjnych.

W ocenie respondentów polskie przedsiębiorstwa z sektora IT największe przycho-
dy ze sprzedaży za granicą osiągają ze sprzedaży produktów cyfrowych o charakterze 
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niematerialnym, często w  połączeniu ze świadczeniem usługi (74% i  72% responden-
tów, podczas gdy w przypadku produktów cyfrowych o materialnym charakterze jedy-
nie 48% respondentów). Polskie przedsiębiorstwa, tak jak i ich zagraniczni konkurenci, 
w warunkach walki o klienta i jego malejącej lojalności starają się go w jak największym 
stopniu „przywiązać” do przedsiębiorstwa. Przejawia się to m.in. oferowaniem produktu 
w postaci pakietu (produkt i usługa), czy też poprzez personalizację produktu. 

Rysunek 2. Produkty generujące największą wartość w eksporcie ogółem firm IT według 
rodzaju działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Respondenci wskazywali zarazem, że największą grupę klientów za granicą stanowią 
przedsiębiorstwa zagraniczne, tj. z udziałem kapitału zagranicznego (92%), przy czym 
większy odsetek wśród eksporterów IT, w których dominującym rodzajem działalności 
jest produkcja (97%) niż usługi (87%). Znikomą część eksportu badane przedsiębiorstwa 
kierują do klientów indywidualnych, jak też pozostałych przedsiębiorstw i  instytucji 
publicznych (w granicach 2–3%).

Główny rynek odbiorców produktów przedsiębiorstw IT stanowiły kraje UE, do 
których kierowało swe produkty 76% ogółu respondentów (podobnie jak w całym 
sektorze przedsiębiorstw w  Polsce) [PARP 2016, s. 26]. Ten kierunek eksportu bar-
dziej preferowały przedsiębiorstwa produkcyjne (83%) niż usługowe (69%), głównie 
małe i średnie.
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Stany Zjednoczone Ameryki to dla badanych relatywnie mało znaczący kierunek ekspor-
tu (16% kierowało do tego kraju swe produkty), nieznacznie częściej wybierany przez produk-
cyjne niż usługowe przedsiębiorstwa. Podobnie spostrzeżenie odnieść należy do penetrowa-
nych w niewielkim zakresie przez respondentów pozostałych poza UE krajów Europy.

Bariery wejścia – wielowymiarowość problemu 

Bariery wejścia na zagraniczne rynki ewoluują wraz z cyfryzacją produktu. W tradycyjnym 
podejściu do internacjonalizacji przedsiębiorstwa postrzegane są najczęściej poprzez pry-
zmat: formy ekspansji międzynarodowej, geograficznego kierunku oraz stopnia zaawan-
sowania technologicznego produktu. W odniesieniu do małych, zwłaszcza innowacyjnych 
firm, nieco inne są motywy zagranicznej ekspansji, jej formy, a w efekcie bariery. Jak zauwa-
ża J. Cieślik [2011, ss. 15–18], w internacjonalizacji upatrują one możliwości swego rozwoju 
(born global – globalne od powstania), a główne motywy jej podjęcia stanowią: 

 · możliwość wdrożenia sprawdzonych rozwiązań zagranicznych (mniejsze ryzyko 
działalności);
 · zdobycie nowego rynku zbytu (zwrot nakładów na innowacje wymaga skali produk-

cji przekraczającej krajowy popyt);
 · dostęp do kluczowych dla innowacji zasobów (technologii, doświadczonych part-

nerów w zaawansowanych formach współpracy) i zagranicznych źródeł finansowania 
innowacji, ryzykownej działalności (np. venture capital); 
 ·  wzmocnienie strategicznych aktywów (identyfikacja jako producenta i  potencjal-

nego partnera) i  budowa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym 
(powiązania z miejscowymi firmami).

Ekspansja takich przedsiębiorstw na rynek zewnętrzny dokonuje się w  różny sposób, 
w tym poprzez wchodzenie w początkowe formy internacjonalizacji, np. w postaci ekspor-
tu [Rymarczyk 2012, ss. 271–276]. W literaturze przedmiotu można spotkać różne jego formy, 
a główny ich podział odnosi się do eksportu bezpośredniego i pośredniego. W tradycyjnym 
ujęciu w pierwszym przekroju wskazuje się na zagranicznego dystrybutora, agenta, franczy-
zę dystrybucyjną i handlową filię zagraniczną, a w drugim zaś na pośrednika krajowego i ko-
operacyjnego. Badane polskie przedsiębiorstwa z sektora IT w swojej zagranicznej sprzedaży 
prawie w 100% korzystają z usług różnego typu pośredników. W eksporcie bezpośrednim spo-
radycznie wykorzystywana jest franczyza dystrybucyjna oraz zagraniczny agent. W eksporcie 
pośrednim to pośrednicy zarówno „tradycyjni”, jak i „nowocześni” – postrzegani, na potrzeby 
badania, jako sprzedaż on-line, w niewielkim stopniu zróżnicowani ze względu na kierunek 
ekspansji zagranicznej. W odniesieniu do państw UE (główny kierunek handlu zagranicznego), 
z usług „tradycyjnego” krajowego pośrednika korzysta 60% respondentów (aż 76% niezależnie 
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od kierunku ekspansji), krajowego pośrednika on-line 56%, a zagranicznego pośrednika on- 
-line jedynie 2%. Innymi słowy, dominująca rola w eksporcie niematerialnego produktu cyfro-
wego w grupie MSP z sektora IT nie implikuje znaczących zmian w ich podejściu do internacjo-
nalizacji. Wybór kierunków wynika z niskich barier wejścia ze względu na:

 · mały dystans psychiczny (firmy rozpoczynają ekspansję od rynków najbliższych ma-
cierzystemu), postrzegany także jako efekt upowszechniania technologii ICT; 
 · realizowane modele B2B – odbiorcą są w dużym stopniu korporacje transnarodowe.

Z  wykorzystywaniem eksportu pośredniego jako dominującej formy ekspansji zagra-
nicznej wiążą się takie korzyści, jak: niewielkie zaangażowanie zasobów, brak konieczności 
organizacji sieci dystrybucji i  niskie ryzyko. Z  drugiej jednak strony sprzedaż ma de facto 
charakter sprzedaży na polskim rynku, gdyż przedsiębiorstwa nie mają bezpośredniej stycz-
ności z otoczeniem zagranicznym, co sprzyjałoby podnoszeniu innowacyjności i konkuren-
cyjności oferowanych na rynkach zagranicznych produktów. Pewnego rodzaju wsparciem 
w tym zakresie są pozaformalne kontakty pracowników w sieci, gdyż informacje z portali 
społecznych i blogów są wykorzystywane w analizie bliższego i dalszego otoczenia przed-
siębiorstwa, poszerzenia kanałów dystrybucji i tworzenia nowego rynku (77%, 73% i 69% 
respondentów). Są one pomocne w budowie relacji z docelowym klientem.

Bariery wejścia na rynki zagraniczne można także postrzegać w wymiarze wirtualnym. 
Digitalizacja zmniejsza niektóre z nich, lecz zarazem wprowadza nowe ograniczenia w eks-
pansji. Internet „wysmukla” cały proces transakcji zachodzący między kupującym i sprze-
dającym, zwiększa jego efektywność i może obniżyć koszty. Internet skraca czas transakcji, 
a tym samym podnosi oczekiwania klientów w tym zakresie. Dzięki nowej przestrzeni ko-
munikacji przedsiębiorstwo ma lepszy kontakt z klientem i jego potrzebami, zarówno o cha-
rakterze indywidualnym jak i społecznym. Dzięki dobremu zabezpieczeniu transakcji, łatwe, 
przyjemne i przejrzyste strony internetowe buduje się zaufanie. Dobre relacje sprzyjają także 
indywidualizacji rozwiązań dzięki coraz lepszemu dostosowywaniu produktów do indywi-
dualnych potrzeb klientów [Chen 2005, ss. 16–18]. Szczególną rolę w tym zakresie należy 
przypisać platformom, które coraz częściej są szkieletem budowy strategii wejścia na rynki 
zagraniczne [Poniatowska-Jaksch 2016, s. 172]. Ankietowani jednak w zdecydowanej więk-
szości nie planują poszerzenia swojej działalności w wymiarze wirtualnym – 83% respon-
dentów. Nie widzą oni bowiem żadnych korzyści z  tym związanych. Nieliczni zwolennicy 
cyfryzacji upatrują w  niej przede wszystkim: możliwości zwiększenia sprzedaży w  grupie 
nowych i już istniejących klientów (np. poprzez stworzenie oferty pakietowej, na którą poza 
produktem właściwym składają się produkty dodatkowe i usługi wspomagające korzystanie 
z produktu), lepszej obsługi klienta i wzmocnienia wizerunku i marki.

Jest to o tyle zaskakujące, że w odniesieniu do MSP ekosystem platform ułatwia 
pokonywanie wielu barier istotnych w  procesie internacjonalizacji, w  tym [Talar, 
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Kos-Łabędowicz 2014, ss. 573–574]: bariery kapitałowej, bariery zasobowej (dostęp 
do zasobów, w  tym talentów innych przedsiębiorstw), bariery innowacji, realizacji 
transakcji finansowych na skalę międzynarodową (pośrednictwo platform e-han-
dlowych). Zdaniem respondentów, narzędzia ICT są mało istotne w  pokonywaniu 
tradycyjnych, wskazanych powyżej barier ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw 
z sektora IT, zwłaszcza bariery kapitałowej. 

Ryzyko działalności eksportowej w warunkach wirtualizacji 
gospodarki

W sytuacji wysokiej dynamiki rozwoju wiedzy i technologii, jaką obserwuje się na rynku 
usług IT, pojawiają się jednak nowe rodzaje niepewności i ryzyka, do których zalicza się cy-
berataki (np. phishing, ataki odmowy dostępu do usługi-Distributed Denial of Service, ata-
ki związane z IoT, wymuszenia z użyciem złośliwego oprogramowania typu ransomware, 
ataki wielowektorowe) czy też łatwość kopiowania produktów cyfrowych. W takiej sytuacji 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza duże, mając na względzie poniesione koszty, dążą do zapew-
nienia kontroli na rynku, poprzez regulacje prawne (w zakresie ochrony praw autorskich 
i egzekwowania praw własności intelektualnej), stosując także geograficzne wykluczenie 
klienta [Poniatowska-Jaksch 2016, s. 173]. W  przypadku dużych korporacji transnarodo-
wych prowadzi to do poszukiwania, jak też kreowania przewagi instytucjonalnej, której 
źródeł upatruje się w rosnącej w erze digitalizacji roli instytucji nieformalnych, ale także 
formalnych (regulacjach) [Pakulska 2017, ss. 117–121]. Skutki cyberataków, podobnie jak 
łatwość kopiowania produktów cyfrowych czy wykazujące powiązanie z przewagą instytu-
cjonalną, chociaż nie tylko z nią, sprawowanie kontroli przez KTN na rynku międzynarodo-
wym, wpisują się w różne płaszczyzny i wymiary przestrzeni biznesu cyfrowego, zwłaszcza 
małych firm [Rymarczyk 2012, ss. 569–574] i rzutują na ograniczenia w jej prowadzeniu.

Na wzrost ryzyka prowadzenia działalności za granicą wpływają zatem różne czyn-
niki, a  te rozpoznane w  literaturze przedmiotu nie zawsze w sposób jednoznaczny są 
identyfikowane przez badane przedsiębiorstwa. W warunkach gospodarki cyfrowej do 
najważniejszych, w ocenie respondentów, zalicza się: 

 · pojawienie się znikąd nowych graczy (np. przedsiębiorstwa już funkcjonujące na 
rynku, lecz w  nowej roli oraz szybko zwiększające skalę działalności przy niższych 
niż funkcjonujące na rynku firmy kosztach). Jako ważne zagrożenie wskazywało ten 
czynnik aż 79% badanych, częściej przedsiębiorstwa usługowe niż produkcyjne (od-
powiednio 86% i 74%);
 · zmianę gustu klientów – częste zagrożenie w ocenie niemal 69% badanych, głównie 

dużych usługowych (73%) i małych produkcyjnych (78%);
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 · mniejszą lojalność klientów – ok. 59% respondentów oceniło jako często występują-
ce zagrożenie, częściej małe przedsiębiorstwa (67%);
 · zmiany w  postrzeganiu produktu (jako pakiet wartości dostarczanej klientowi) to 

zagrożenie w ocenie 56% respondentów, częściej dostrzegane przez duże usługowe 
i małe produkcyjne przedsiębiorstwa (po ok. 72%). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród ryzyk wskazywanych w literaturze 
przedmiotu, kopiowanie oraz narzucanie przez korporacje transnarodowe polityki ce-
nowej i  sprawowanie przez nie kontroli na rynku, badane przedsiębiorstwa uznały za 
ważne ograniczenia działalności o charakterze cyfrowym w wymiarze międzynarodo-
wym (po ok. 77–80%). Pozostałe wskazane przez respondentów ryzyka należy w więk-
szym stopniu łączyć z barierami wejścia na rynki zagraniczne niż prowadzeniem działal-
ności za granicą w erze digitalizacji. 

Zakończenie 

Przeprowadzone badania wykazały, że dla polskich eksporterów z  sektora IT, wśród 
których przeważały MSP, charakterystyczne jest tradycyjne podejście do ekspansji za-
granicznej w postaci eksportu. Pomimo faktu, iż w  ich eksporcie duże znaczenia mają 
produkty cyfrowe o charakterze niematerialnym (często wraz z usługą), to dominującą 
formą sprzedaży jest eksport pośredni o charakterze „tradycyjnym”, a głównym kierun-
kiem eksportowym są kraje UE. 

Ze specyfiki eksportowanego produktu wynika, że teoretycznie przedsiębiorstwa 
z sektora IT winny być zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności w wymiarze 
wirtualnym. Nie potwierdzają tego wyniki badań. Brak znaczenia narzędzi ICT w inter-
nacjonalizacji i  pokonywaniu barier ekspansji (zwłaszcza kapitałowej) z  jednej strony, 
a  z  drugiej wzrost znaczenia klienta w  dostarczaniu produktu cyfrowego, pozwalają 
wnioskować, że strategia digitalizacji nie jest integralną częścią strategii eksportu. Na 
obecnym etapie, mimo korzyści wynikających z digitalizacji biznesu, istotnym ograni-
czeniem jawi się, w ocenie respondentów, ryzyko związane z konkurencją, jak też siła 
korporacji transnarodowych w biznesie i jego otoczeniu ukierunkowanym na cyfryzację. 
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Lokalizacja stron internetowych polskich eksportowych 
marek mody – analiza zawartości1

Localization of Websites of Polish Fashion Export Brands –  
Content Analysis

Abstract: The aim of this paper is to identify the scope of the localization of the Polish 

fashion brands’ websites. To answer the research question the authors analysed the content 

of 17 websites of fashion brands. The study indicates a small extent of the internationaliza-

tion of Polish fashion brands’ websites addressed to foreign users measured by the number 

of their foreign languages versions, and the low scope of their localisation (adaptation). 
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Wprowadzenie

Zastosowanie narzędzi internetowych w komunikowaniu się z zagranicznymi nabywca-
mi to jedno z  kluczowych wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorstwa [Kaynak, Ta-
toglu, Kula 2005, ss. 623–640]. Podstawowym narzędziem marketingu internetowego 
jest nadal strona www. Wciąż jednak nieliczne są publikacje dotyczące lokalizacji stron 
internetowych. 

Na skutek rosnącej internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, stają one wobec dyle-
matu: standaryzować czy lokalizować strony internetowe adresowane do zagranicznych 

1 Artykuł jest wynikiem badań statutowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie, finansowa-
nych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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konsumentów. Relatywnie dużą aktywnością w Internecie charakteryzują się gestorzy pol-
skich marek mody [Witek-Hajduk, Zaborek, Mazur, Sznajder, Targański 2017, ss. 189–199]. 
Ze względu na brak badań, zasadne jest podjęcie tematu lokalizacji stron internetowych 
polskich marek eksportowych z branży mody w celu odpowiedzi na pytanie: jaki jest za-
kres lokalizacji stron www polskich marek mody adresowanych do zagranicznych użyt-
kowników? Aby zrealizować cel, autorzy dokonali jakościowej analizy zawartości stron in-
ternetowych 17 polskich eksportowych marek mody. 

Standaryzacja a lokalizacja stron WWW adresowanych  
do zagranicznych konsumentów 

Standaryzacja i  adaptacja działań marketingowych przedsiębiorstw w  skali międzyna-
rodowej są od lat tematem licznych publikacji [m.in. Vrontis 2003, ss. 283–305]. Dylemat 
standaryzować czy lokalizować dotyczy też stron www adresowanych do zagranicznych 
klientów. Gibb i Matthaiakis [2007, ss. 664–678] wskazują trzy podejścia do ich adapta-
cji: 1) kastomizacja – dostosowanie do potrzeb różnych kanałów i trybów dostępu, a nie 
do różnych typów użytkowników, 2) personalizacja – adaptacja do indywidualnych po-
trzeb użytkownika dzięki pozyskaniu informacji o jego profilu i opracowaniu oraz pre-
zentowaniu treści adekwatnych do każdego z adresatów, 3) lokalizacja – dostosowanie 
do potrzeb językowych, kulturowych i innych preferencji grupy docelowej na podstawie 
zagregowanych danych o grupach użytkowników. Lokalizacja strony www oznacza więc 
dostosowanie do profilu zagranicznej grupy docelowej, a standaryzacja – ujednolicenie 
komunikacji z zastosowaniem strony www w skali międzynarodowej. Lokalizacja stron 
www dotyczy języków i ich liczby, układu, kolorystyki, logo i innych elementów wizual-
nych (zdjęcia, rysunki), treści informacji tekstowych, menu, a także nawigacji i oprogra-
mowania [Okazaki 2005, ss. 87–109, Nacar, Burnaz 2011, ss. 274–288]. 

Gibb i  Matthaiakis [2007, ss. 664–678] wyróżniają dwa wymiary lokalizacji domen: 
1) zakres lokalizacji kulturowej, tj. dostosowanie układu, menu, kolorów, ikon, obrazów, 
waluty, sposobu pomiaru, daty/czasu oraz 2) liczba stosowanych języków. Autorzy wy-
różniają cztery kategorie przedsiębiorstw ze względu na ich podejście do lokalizacji 
stron www: 1) które nie lokalizują lub w małym stopniu lokalizują domeny, 2) których 
witryny są przetłumaczone na wiele języków, ale niewielkie jest dostosowanie treści, 
3) których strony są przetłumaczone na niewielką liczbę języków, ale cechuje je znaczą-
ce dostosowanie przetłumaczonej treści oraz 4) których strony są przetłumaczone na 
dużą liczbę języków i cechuje je znaczące dostosowanie treści.

Na układ i projekt stron www [Cyr, Trevor-Smith 2004, ss. 1199–1208] oraz na opisy 
zawartości [Okazaki 2004, ss. 81–94] wpływają przede wszystkim czynniki kulturowe. 
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Okazaki [2004, ss. 81 – 94] wyróżnił trzy kluczowe z punktu widzenia różnic kulturowych 
komponenty stron www: treść informacji, wartości kulturowe oraz strategie kreatywne. 
Według autora, japońskie korporacje w niewielkim stopniu standaryzują, a najczęściej 
lokalizują treść informacji i strategie kreatywne stron www, dostosowując je do specy-
fiki zagranicznych grup docelowych, zaś wartości kulturowe są w największym stopniu 
standaryzowane mimo różnic kulturowych. Z badań Okazaki [2005, ss. 87–109] wynika 
też, że amerykańskie firmy stosują strategię lokalizowania stron internetowych marek 
adresowanych do europejskich odbiorców, dopasowując informacje tekstowe i wizual-
ne do każdego rynku, a utrzymują minimalny poziom standaryzacji logo, kolorów i ukła-
du. Do podobnych wniosków doszli Okazaki i Skapa [2008, ss. 1224–1245] porównując 
strony www amerykańskich korporacji w USA oraz na rynkach polskim i czeskim: zwłasz-
cza polskie domeny cechował znaczący stopień lokalizacji treści mimo dużego ujedno-
licenia wizualnych elementów. Stwierdzono też większy zakres dostępnych funkcji na 
polskich domenach niż na ich czeskich wersjach. Nacar i Burnaz [2011, ss. 27–288] stwier-
dzili zaś adekwatność treści informacji podanych na 108 stronach www marek koporacji 
międzynarodowych do tureckich wartości kulturowych, przy czym język i menu pozo-
stają zwykle niezmienione. Badania Singha, Baacka i Botta [2010, ss. 25–267] na próbie 
27 domen niemieckich korporacji potwierdzają, że całkowita standaryzacja stron www 
okazuje się rzadka, zaś częsta jest lokalizacja ich zawartości.

Wskazuje się szereg czynników decydujących o lokalizacji stron www, w tym dystans 
kulturowy [Fletcher 2006, ss. 259–273]. Shneor [2012, ss. 352–374] stwierdził, że na de-
cyzje te mają też wpływ dystans geograficzny między krajem macierzystym a docelo-
wym, a także natężenie ruchu w witrynie pochodzące z kraju docelowego i popyt oraz 
intensywność konkurencji w tym kraju. Podkreśla się, że przedsiębiorstwa reprezentują-
ce różne branże lub kategorie produktów, jak wina [Mills, Pitt, Sattari 2012, ss. 169-182], 
czy produkty mody [Kim, Choi i Lee 2015, ss. 384–401], różnią się w podejściu do kwestii 
standaryzacji/lokalizacji zagranicznych domen internetowych. Według Okazaki [2005, 
ss. 87–109] zakres standaryzacji stron www marek dóbr konsumpcyjnych jest znaczą-
co większy w przypadku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku niż innych produktów 
konsumpcyjnych. Kaczmarek-Kurczak [2010, ss. 61–74] zauważa zaś, że polskie przed-
siębiorstwa branż wysokich technologii stosują w działaniach adresowanych do zagra-
nicznych nabywców szerszy zestaw rozwiązań internetowych (np. zagraniczne domeny 
www, zróżnicowanie wersji językowych serwisu) oraz częściej niż inne firmy narzędzia 
umożliwiające interakcję z użytkownikami serwisu. 
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Strony www przedsiębiorstw branży modowej

W  ostatnich latach obserwuje się rosnącą aktywność w  Internecie przedsiębiorstw 
branży mody [Rowley 2009, ss. 348–369], o  czym świadczy dynamiczny wzrost sprze-
daży odzieży przez Internet: wartość sprzedaży online branży modowej w Europie ma 
wzrosnąć z ok. 86 mld USD w 2016 r. do ok. 130 mln USD w 2020 r. [Statista 2017]. Bada-
nia potwierdzają kluczową rolę stron www w komunikacji firm branży modowej z kon-
sumentami. Układ strony wpływa na emocjonalny stosunek internauty do strony oraz 
na decyzję o  zakupie produktu oferowanego na tej stronie [Wu, Lee, Fu, Wang 2013, 
ss. 4–24]. Stwierdzono też silną pozytywną zależność między postrzeganiem przez inter-
nautę strony www przedsiębiorstwa branży modowej a postrzeganiem jego marek [Kim, 
Choi, Lee 2015, ss. 384–401]. Przedsiębiorstwa tej branży powinny więc traktować stronę 
www jako kluczowy element komunikacji z otoczeniem i zapewnić spójność między ko-
munikacją tradycyjną i internetową. 

Koncepcja, metoda i wyniki badania lokalizacji stron www 
polskich marek mody

Aby odpowiedzieć na pytanie badawcze, zrealizowano badania empiryczne polega-
jące na jakościowej analizie zawartości stron www 17 polskich marek produktów mody 
(odzież, obuwie, akcesoria mody) sprzedawanych na rynkach zagranicznych, w  przy-
padku których stwierdzono istnienie wersji obcojęzycznych stron www marki. Marki te 
wybrano spośród 30 marek mody zidentyfikowanych na podstawie Rankingu polskich 
marek dziennika ,,Rzeczpospolita” [2016] oraz wskazań ekspertów, przy czym w przy-
padku 12 marek istniała tylko polska wersja strony www. Dane pozyskano we wrześniu 
2017 roku w wyniku obserwacji i analizy zawartości stron www badanych marek z za-
stosowaniem opracowanego przez autorów kwestionariusza ankiety obejmującego py-
tania dotyczące różnych aspektów lokalizacji domen. Autorzy badali takie cechy stron 
www marki, jak: liczba i rodzaje wersji językowych, treść i  forma (layout), menu, kolor 
i logo marki. 

Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 1.



175

Lokalizacja stron internetowych polskich eksportowych marek mody – analiza zawartości

Tabela 1. Lokalizacji a standaryzacji elementów stron internetowych polskich marek mody
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Reserved/
LPP

odzież 0
10: EN, DE, CS, SK, 
RO, RU, HU, LT, 
LV, ET

brak różnic
treść w języku strony, 
slogany w języku 
angielskim

CCC / CCC
obuwie, 
torebki

0

16: EN, DE, CS, SK, 
RO, RU, HU, LT, 
LV, ET, AT, BG, HR, 
RS, SL, UA

różnica w menu – na 
niektórych domenach 
brak zakładki ,,praca”

treść w języku strony, 
slogany w języku 
angielskim

Diverse / Etos odzież 2: EN, RU 0

layout – różnice między 
wersjami PL i EN, RU: 
w PL– dodatkowy 
element strony 
startowej.
RU – mniej podstron 
w menu niż w PL i EN

brak różnic w treści tych 
samych podstron

Top Secret, 
Troll / Redan

odzież 0 2: RU, UA
różnice: layout, menu, 
kolory, zdjęcia.

RU, UA: różne treści 

Wojas/ Wojas obuwie 0 4: SK, CS, HU, RO

strony SK i CS – brak 
różnic
RO – inne zdjęcia (bez 
polskich ambasadorów 
marki)
HU: tylko strona 
startowa – inny layout, 
kolory, zdjęcia.

SK, CS, RO – brak różnic.
HU: inne treści

Gino Rossi / 
Gino Rossi

obuwie
3: EN, DE, 
CS, RU

0
CS – brak różnic.
EN, DE, RU: różnice 
menu – mniej podstron

brak

Simple / Simple 
Creative 
Products

odzież 
4: EN, CS, 
LT, SK

0 brak brak 

La Mania / La 
Mania

odzież 1: EN 1: EU brak brak 

Kazar/ Kazar 
Footwear 

obuwie, 
torebki, 
galanteria 
damska

1: EN 0
EN: mniejsza liczba 
podstron (brak 
podstrony Outlet

brak 
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Wittchen / 
Wittchen S.A. 

torebki, 
obuwie, 
galanteria 
skórzana, 
walizki

1: EN 2: RU, UA

EN: drobne różnice, 
mniej podstron (brak 
podstrony„okazje 
mid season”, „relacje 
inwestorskie” 
UA, RU: inne kolory, inny 
kolor logo, odmienny 
układ zdjęć, inne zdjęcia 

brak 

Big Star / Big 
Star Limited sp. 
z o.o. 

odzież, 
obuwie

2: EN, RU 1: DE

PL, EN: logo brak różnic, 
layout zbliżony (inne 
zdjęcia)
EN, DE, RU: te same 
zdjęcia produktów co 
w PL, lecz brak sklepu

EN, DE, RU: skierowana 
do partnerów 
handlowych
RU: nieprzetłumaczone 
opisy na podstronie 
News

Ryłko / Ryłko 
sp. z o.o.

obuwie, 
torebki

2: EN, RU 0
EN, RU: mniej podstron 
z informacjami 
handlowymi 

EN, RU: mniej informacji 
handlowych 

4 F / OTCF
odzież 
sportowa

1: EN
5: RU, DE, SK, 
CS, RO

EN, RU, DE, SK, CS, RO: 
layout minimalnie mniej 
rozbudowany (w PL 
dodatkowa linia zdjęć) 

EN, RU, DE, SK, CS, 
RO: mniej informacji 
handlowych, 
nieprzetłumaczone 
niektóre informacje 
o produktach 

Patryzia Aryton 
/ Aryton sp. 
z o.o.

odzież 1: EN 0
EN: inny layout, inne 
menu, wejście tylko 
przez podstronę Kontakt 

różne treści

Hexeline / 
Hexeline

odzież 2: EN, RU 0 brak 
brak, przekierowanie do 
e-sklepu w PL 

Samanta / 
Samanta 
Listwan 
i Adamek sp.j.

odzież 0 1: EU 
EN: różnice w menu 
głównym (np. brak 
podstrony Outletu)

brak, nieprzetłumaczone 
niektóre informacje 
o produktach

Bartek / Bartek 
S.A.

obuwie 
dziecięce

2: EN, RU, 1: UA EN, RU, UA: mniej zdjęć 

mniej informacji 
handlowych, 
nieprzetłumaczone 
niektóre informacje 
o produktach

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 1, w przypadku większości badanych marek mody stwierdzono 
niewielką liczbę wersji zagranicznych stron/domen www (3 marki – tylko po 1 wersji  
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obcojęzycznej, 5 marek – po 2 wersje, a 4 marki – po 3 wersje). Jedynie 5 badanych marek 
ma 4 lub więcej wersji obcojęzycznych ich strony www, w tym CCC – 16, a Reserved – 10. 
W przypadku 15 badanych marek istnieje strona www w języku angielskim (EN), 12 ma-
rek – wersja rosyjska (RU), 6 marek – czeska (CS), 5 marek – niemiecka (DE), 4 marek – 
ukraińska (UA), 4 marek – rumuńska (RO), 3 – litewska LT. Wersję słowacką (SK), węgierską 
(HU), łotewską (LV), estońską (ET), austriacką (AT), bułgarską (BG), chorwacką (HR), serb-
ską (RS), słoweńską (SL) czy słowacką (SK) mają po 1–2 z badanych marek. Wersje zagra-
niczne stron www/domen polskich marek mody są więc adresowane przede wszystkim 
do konsumentów z krajów bliskich Polsce geograficznie lub kulturowo. 

Na podstawie analizy zawartości zagranicznych wersji stron www badanych marek 
można stwierdzić, że poszczególne elementy tych witryn, to jest ich układ, menu, kolo-
ry, zdjęcia, logo marki czy treść informacji tekstowych są w przeważającej mierze takie 
same lub bardzo zbliżone do wersji polskiej, co może świadczyć o dążeniu do standary-
zacji stron internetowych. Jednak tylko w przypadku 4 marek nie stwierdzono żadnych 
różnic między wersjami domen w różnych językach. Zidentyfikowane różnice dotyczą 
przede wszystkim ,,uboższego” menu niektórych wersji zagranicznych (mniejsza liczba 
podstron), mniejszego zakresu podawanych informacji handlowych i informacji o pro-
duktach, a rzadziej – układu, kolorystyki, zdjęć czy logo marki. W przypadku kilku bada-
nych marek zakres dostosowania różni się w zależności od kraju docelowego. Przykłado-
wo ukraińską i rosyjską wersję strony www marki Wittchen cechują inne kolory, zdjęcia 
i ich układ oraz kolory logo marki niż wersję polską i angielską, co może być przejawem 
dostosowania do specyfiki kulturowej użytkowników tych stron. Na rumuńskiej stronie 
www marki Wojas nie ma zaś zdjęć z udziałem polskich aktorów – ambasadorów marki, 
które prezentowane są na polskiej, słowackiej i czeskiej domenie. Z kolei wersja węgier-
ska strony marki Wojas to tylko strona startowa odmienna od innych wersji językowych, 
co być może związane jest z innym poziomem zaangażowania marki na tym rynku.

Podsumowanie

Wyniki badania wskazują, że obcojęzyczne wersje stron www badanych marek cechuje 
dość duża standaryzacja ze względu na treść, układ, kolorystykę i inne elementy wizual-
ne, co może wynikać z niewielkiej liczby wersji językowych stron większości badanych 
marek. W  przypadku niektórych marek charakter różnic (np. w  menu poszczególnych 
wersji językowych) nie wskazuje na dążenie do adaptacji stron www do specyfiki uwa-
runkowań kulturowych w  krajach docelowych. W  kilku przypadkach (np. marka Witt-
chen) można przypuszczać, że gestor w tym właśnie celu dokonał lokalizacji strony. Róż-
nice między polską a zagranicznymi stronami www kilku badanych marek mogą jednak 
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świadczyć o braku staranności (np. fragmenty tekstu nie są przetłumaczone z języka pol-
skiego). Wydaje się, że potencjał stron www jako narzędzia komunikacji z zagranicznymi 
użytkownikami nie jest w pełni wykorzystany przez gestorów marek mody. Większość 
badanych gestorów marek mody można zaliczyć do kategorii firm, które cechuje niewiel-
ka liczba zagranicznych wersji stron www i które w małym stopniu lokalizują domeny. 

Badania należy w przyszłości rozszerzyć o analizę tych przypadków z zastosowaniem 
wywiadów pogłębionych z menedżerami badanych marek, analizę innych branż oraz ba-
dania dotyczące zastosowania portali społecznościowych przez gestorów marek mody. 

Bibliografia

Cyr D., Trevor-Smith H. (2004), Localization of web design: An empirical comparison of German, 

Japan, and United States website characteristics, ,,Journal of American Society for Information 

Science and Technology”, vol. 55, iss. 13, ss. 1199–1208.

Fletcher R. (2006), The impact of culture on web site content, design, and structure. An interna-

tional and a multicultural perspective, ,,Journal of Communication Management”, vol. 10, iss. 3, 

ss. 259–273.

Gibb F., Matthaiakis I. (2007), A framework for assessing web site localization, ,,The Electronic 

Library”, 25 (6), ss. 664–678.

Kaczmarek-Kurczak P. (2010). Wykorzystanie stron internetowych przez polskich eksporterów 

z wybranych branż wysokich, średnich i niskich technologii, ,,MBA”, nr 5, ss. 61–74.

Kaynak E., Tatoglu E., Kula V. (2005), An analysis of the factors affecting the adoption of elec-

tronic commerce by SMEs: Evidence from an emerging market, ,,International Marketing Review”, 

vol. 22, iss. 6, ss. 623–640.

Kim H., Choi Y., Lee Y. (2015), Web atmospheric qualities in luxury fashion brand web sites, 

,,Journal of Fashion Marketing and Management”, vol. 19, iss. 4, ss. 384–401.

Mills A., Pitt L., Sattari S. (2012), Reading between the vines: analyzing the readability of con-

sumer brand wine web sites, ,,International Journal of Wine Business Research”, vol. 24. iss. 3, 

ss. 169–182.



179

Lokalizacja stron internetowych polskich eksportowych marek mody – analiza zawartości

Nacar R., Burnaz S. (2011), A cultural content analysis of multinational companies’ web sites, 

,,Qualitative Market Research: An International Journal”, vol. 14, iss. 3, ss. 274–288.

Okazaki S. (2004), Do multinationals standardise or localise? The cross-cultural dimensionality 

of product-based Web sites, ,,Internet Research”, vol. 14, iss. 1, ss. 81–94.

Okazaki S. (2005), Searching the web for global brands: how American brands standardise their 

web sites in Europe, ,,European Journal of Marketing”, vol. 39, iss. 1/2, ss. 87–109.

Okazaki S., Skapa R. (2008), Global web site standardization in the new EU member states. Ini-

tial observations from Poland and the Czech Republic, ,,European Journal of Marketing”, vol. 42, 

iss. 11/12, ss. 1224–1245.

Okazaki S., Taylor C. (2013), Social media and international advertising: theoretical challenges 

and future directions, ,,International Marketing Review”, vol. 30, iss. 1, ss. 56–71.

Rowley J. (2009), Online branding strategies of UK fashion retailers, ,,Internet Research”, vol. 19, 

iss. 3, ss. 348–369.

Ranking polskich marek (2016), ,,Rzeczpospolita” [online], http://rynkologia.pl/wp-content/

uploads/2017/02/Ranking-Marek-Edycja-2016.pdf, dostęp: 30.07.2017.

Shneor R. (2012), Influences of culture, geography and infrastructure on website localization de-

cisions, ,,Cross Cultural Management: An International Journal”, vol. 19, iss. 3, ss. 352–374.

Singh N., Baack D., Bott J. (2010). Are multinationals localizing their web sites? The link between 

managerial attitudes and MNE web content, ,,International Journal of Commerce and Manage-,,International Journal of Commerce and Manage-International Journal of Commerce and Manage-

ment”, vol. 20, iss. 3, ss. 258–267.

Statista (2017), Statistics & Facts on the U.S. Apparel Industry, https://www.statista.com/top-

ics/965/apparel-market-in-the-us/, dostęp: 29.10.2017.

Vrontis D. (2003), Integrating Adaptation and Standardisation in International Marketing: The 

AdaptStand Modelling Process, ,,Journal of Marketing Management”, vol. 19, ss. 283–305.



180

Marzanna K. Witek-Hajduk, Bartosz Targański

Witek-Hajduk M., Zaborek P., Mazur J., Sznajder A., Targański B. (2017), Cechy domen 

internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży, „Polityki Europejskie, Finanse 

i Marketing”, nr 17(66), ss. 189–199.

Wu W., Lee C., Fu C., Wang H. (2013), How can online store layout design and atmosphere influ-

ence consumer shopping intention on a website, ,,International Journal of Retail & Distribution 

Management”, vol. 42, iss. 1, ss. 4–24.

Yamin M., Sinkovics R.R. (2006), Online internationalisation, psychic distance reduction and the 

virtuality trap, ,,International Business Review”, vol. 15, iss. 4, ss. 339–360.



Społeczne czynniki 
internacjonalizacji 

przedsiębiorstw





Mariola Ciszewska-Mlinarič | mariolac@kozminski.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego

Piotr Trąpczyński | piotr.trapczynski@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uwarunkowania postrzeganego dystansu – perspektywa 
menedżerów polskich firm na rynku niemieckim1 

Psychic Distance Antecedents – the Perspective of Polish 
Managers in the German Market 
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Wprowadzenie

Dystans psychiczny (DP) jest jednym z kluczowych zagadnień w ramach badań dyscyplin 
biznesu międzynarodowego i  zarządzania międzykulturowego. Postrzegany dystans 

1 Niniejszy artykuł powstał w  ramach realizacji grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

(nr 2014/13/B/HS4/03297) pt. Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, 

mechanizmy redukcji, wpływ na kluczowe wybory strategiczne oraz ich efekty.
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pomiędzy rynkiem przedsiębiorstwa a  rynkami zagranicznymi zyskał na popularności 
wśród badaczy m.in. przez to, iż stanowi trzon wpływowego modelu uppsalskiego [Jo-
hanson i Vahlne 1977], wyjaśniającego proces internacjonalizacji przedsiębiorstw. Stąd 
DP cechuje się długą historią badań, zarówno jako centralny temat wielu dociekań em-
pirycznych, jak i „rytualna” zmienna, którą należy uwzględnić, badając inne zagadnienia.

DP często przedstawiano jako czynnik utrudniający ekspansję i  wpływający na sze-
reg związanych z nią decyzji menedżerskich. Z drugiej jednak strony badania empirycz-
ne wskazują na tzw. paradoks dystansu w  przypadku rynków pochopnie uznanych za 
„podobne” [O’Grady i  Lane 1996]. Ograniczeniem istniejącego dorobku jest niejedno-
znaczność wyników związana ze złożoną kwestią operacjonalizacji DP. Choć wiele uwagi 
poświęcono takim zagadnieniom, jak wpływ DP na wybór rynków, sposoby wejścia, adap-
tację strategii, wyniki ekonomiczne czy transfer wiedzy, nadal relatywnie nieliczne bada-
nia skupiały się na uwarunkowaniach postrzeganego dystansu. Celem niniejszego bada-
nia jest analiza uwarunkowań postrzeganego przez menedżerów polskich firm dystansu 
wobec rynku niemieckiego. Przeprowadzona analiza ma w szczególności odpowiedzieć 
na pytanie, jakie czynniki (z poziomu indywidualnego, firmy, otoczenia) tłumaczą postrze-
gany przez decydentów dystans wobec rynku zagranicznego. Wybór rynku niemieckiego 
wynika z faktu, iż w świetle przeprowadzonych przez autorów badań empirycznych jest 
on przez polskich menedżerów często postrzegany jako podobny, co może prowadzić do 
pochopnych, często mylnych ocen, rodząc pytanie o czynniki kształtujące takie percepcje.

Podstawy teoretyczne i hipotezy badawcze

Koncepcja dystansu psychicznego
DP jest definiowany jako kombinacja czynników zakłócających przepływ informacji 

pomiędzy firmą a  jej rynkiem docelowym [Johanson i Wiedersheim-Paul 1975; Johan-
son i Vahlne 1977], a tym samym utrudniająca proces uczenia się i zrozumienia rynku 
zagranicznego [Nordstrom i  Vahlne 1994]. Evans i  Mavondo [2002] definiują DP jako 
dystans pomiędzy rynkiem pochodzenia firmy a  rynkiem zagranicznym, wynikający 
z postrzegania zarówno różnic kulturowych, jak i biznesowych2. Omawiając kombinację 
czynników determinujących DP, badacze wskazują różne bardziej szczegółowe zestawy 
zmiennych (zob. rysunek 1), takie jak różnice w języku, kulturze, systemach politycznych, 
poziomie wykształcenia, poziomie rozwoju przemysłowego [Johanson i Vahlne 1977]; 
religii dominującej, poziomie emigracji [Boyacigiller 1990] czy edukacji [Evans i in. 2000]. 

2 Ta definicja zawiera zatem dwa elementy kluczowe dla koncepcji DP: jego wielowymiarowość i subiektywny 
charakter.
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Uogólniając, można stwierdzić, że DP wiąże się z przetwarzaniem przez umysł decyden-
tów różnic kulturowych i biznesowych pomiędzy krajami [Evans i in. 2000]. DP określano 
także jako trudności wynikające z  postrzeganych różnic miedzy rynkami, w  kilku wy-
miarach (CAGE) [Ghemawat 2001; Child i in. 2009]. Istotne zatem jest rozróżnienie ,,do-
strzegania różnic” oraz „postrzegania trudności wynikających z różnic” [Child i in. 2009; 
Puthusserry i in. 2014].

Rysunek 1. Wymiary dystansu psychicznego 

Źródło: Ciszewska-Mlinaric 2018.

DP i uwarunkowania indywidualne, organizacyjne i branżowe 
Na potrzeby niniejszych analiz przeprowadzono przegląd badań w recenzowanych cza-
sopismach, obejmujący 123 artykuły, w tym 78 artykułów zawierających „dystans psy-
chiczny” w  tytule oraz 45 artykułów w  których „dystans psychiczny” pojawiał się tylko 
w abstrakcie, prezentujące wyniki badań empirycznych i konceptualnych [por. Ciszewska- 
-Mlinaric 2018]. Relatywne znaczenie zidentyfikowanych w przeglądzie wątków badaw-
czych, jak również ich ewolucję, przedstawiono na rysunku 2. 

W  toku przeglądu z  zakresu uwarunkowań DP można stwierdzić, iż DP zależy od 
czynników indywidualnych, na poziomie firmy i otoczenia. Wpływające na DP indywi-
dualne czynniki obejmują wcześniejsze międzynarodowe doświadczenie decydentów, 
ich wykształcenie, poziom płynności w językach obcych, ich globalny sposób myślenia 
i konserwatyzm (tolerancja na ryzyko, postawa w kierunku zmiany) [Smith i in. 2011; So-
usa & Bradley 2006]. Wyniki badań nie są spójne. I tak, Evans, Mavondo & Bridson [2008], 
wskazują, że międzynarodowe doświadczenie nie wpływa na DP. Sousa & Bradley [2006] 
wskazują z kolei, że DP jest warunkowany dodatnio przez indywidualne wartości mene-
dżerów (konserwatyzm); natomiast doświadczenie obniża DP. 
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Rysunek 2. Kierunki badań z zakresu dystansu psychicznego 

Źródło: Ciszewska-Mlinaric 2018.

Wpływ DP na proces internacjonalizacji i jej wyniki zależą również od rodzaju branży 
i  od innych czynników kontekstualnych, takich jak obecność zagranicznych przedsię-
biorstw w branży [Puthusserry i  in. 2014], a także od wieku, wielkości i doświadczenia 
firmy w internacjonalizacji. Podsumowując dokonany przegląd literatury, na rysunku 3 
zamieszczono uwarunkowania postrzeganego dystansu na poziomie indywidualnym, 
firmy i jej otoczenia, przyjmując, że powinny wywierać wpływ na DP w jego wymiarze 
kulturowym i biznesowym. Celem analiz empirycznych przedstawionych w artykule jest 
eksploracja siły i kierunku poszczególnych determinant w kontekście działalności pol-
skich firm na rynku niemieckim.
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Rysunek 3. Model konceptualny

Źródło: opracowanie własne.

Metody badawcze

Badania empiryczne zostały przeprowadzone w okresie od października 2015 do stycz-
nia 2016 roku. Objęto nimi tylko firmy polskie w rozumieniu pochodzenia kapitału, za-
trudniające co najmniej 10 osób. Na potrzeby niniejszego artykułu skoncentrowano się 
na firmach prowadzących działalność na rynku niemieckim (N=98). Charakterystykę pró-
by badawczej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Struktura próby

Cała próCała 
próba
N=98

Firmy działające w branży 
wysokich technologii*

N=33

Firmy działające 
w branżach średnich 
i niskich technologii*

N=65

Wielkość firmy
Średnia 261,67 243,06 271,12

SD 411,93 262,27 471,73

Wiek firmy (lata)
Średnia 24,48 24,94 24,25

SD 18,43 16,18 19,58

Liczba rynków zagra-
nicznych

Średnia 6,21 6,70 5,97
SD 6,24 8,21 4,99
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Cała próCała 
próba
N=98

Firmy działające w branży 
wysokich technologii*

N=33

Firmy działające 
w branżach średnich 
i niskich technologii*

N=65
Przychody zagranicz-

ne w przychodach 
ogółem

Średnia 38,82 36,76 39,86

SD 22,59 20,88 23,50

* Klasyfikacja w oparciu o PKD i wytyczne OECD.

Źródło: opracowanie własne. 

Jako metodę zbierania danych zastosowano CAPI (Computer Assisteted Personal In-
terview). Do grupy docelowych respondentów należeli właściciele lub menedżerowie 
wyższego szczebla, mający zasadniczy wpływ na podejmowanie decyzji związanych 
z ekspansją zagraniczną. 

Zastosowana do DP skala pomiarowa stanowi adaptację narzędzia opracowanego 
przez Childa i in. [2009]. Wymiar kulturowy DP cechuje się wysokim poziomem rzetelno-
ści (a=0,920), podobnie jak wymiar biznesowy (a=0,855). Pośród uwarunkowań indywi-
dualnych uwzględniono wiek respondentów, poziom wykształcenia, płeć, wcześniejsze 
doświadczenia respondentów związane z pracą lub studiami w Niemczech, znajomość 
języka niemieckiego, mentalność globalną [Nummela i  in. 2004; a=0,917] oraz zacho-
wawczość (w  zakresie tradycji, przystosowania i  bezpieczeństwa, a=0,643). Natomiast 
na poziomie uwarunkowań z poziomu firmy wzięto pod uwagę doświadczenie firmy na 
rynku niemieckim (lata działalności na rynku niemieckim); wiek firmy w momencie in-
ternacjonalizacji; liczbę rynków zagranicznych (logarytm); obecność udziałowca z rynku 
niemieckiego; charakter firmy rodzinnej, wielkość firmy (logarytm liczby zatrudnionych); 
kauzalną logikę podejmowania decyzji [Chandler i  in. 2011; a=0,906]. Wreszcie, w  za-
kresie uwarunkowań z poziomu otoczenia w analizach uwzględniono branżę wysokich 
technologii [PKD 2007], dynamizm otoczenia zagranicznego [Ortega i in 2013; a=0,562], 
poziom globalizacji branży (dominacja branży przez konkurentów zagranicznych; inten-
sywność działalności firm na rynkach zagranicznych). 

Korelacje między zmiennymi oraz statystyki opisowe przedstawia tabela 2. Celem 
zbadania wpływu przedstawionych uwarunkowań dystansu, przeprowadzono analizy 
regresji wielorakiej z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS (modele przedstawio-
no w tabelach 3 i 4). 

Wyniki badań

Przeprowadzone analizy ilościowe pozwoliły na weryfikację znaczenia uwarunkowań 
postrzeganego dystansu z poziomu indywidualnego, firmy oraz otoczenia. 
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Żadne zmienne poziomu indywidualnego nie okazały się istotne statystycznie. Mo-
dele poziomu organizacyjnego wskazują natomiast na znaczenie uczenia się poprzez 
doświadczenie i  bezpośrednie kontakty. I  tak, w  przypadku firm o  większym stopniu 
dywersyfikacji międzynarodowych rynków, postrzegany dystans jest niższy. Posiada-
nie udziałowca z danego kraju również zmniejsza DP. Jeżeli chodzi o kontekst branży, 
większa intensywność technologiczna branży firmy zmniejsza DP. Ponadto, działanie 
w branży o wysokim poziomie globalizacji również redukuje znaczenie różnic pomiędzy 
krajami w wymiarze kulturowym i biznesowym.

Tabela 2. Korelacje zmiennych i statystyki opisowe

DP DP-B DP-K 1 2 3 4 5 6 7

DP 1,00

DP biznesowy ,928** 1,00

DP kulturowy ,930** ,726** 1,00

1 Wiek 0,11 0,12 0,08 1,00

2 Wykształcenie 0,05 0,04 0,05 -0,15 1,00

3 Płeć -0,14 -0,12 -0,15 ,259** -0,17 1,00

4 Wcześniejsze dośw. 
ind. (studia i praca) -0,07 -0,05 -0,08 0,06 0,11 -0,06 1,00

5 Znajomość języka 
niemieckiego 0,09 0,11 0,06 -0,01 -0,13 -0,02 -0,02 1,00

6 Mentalność globalna 0,06 0,09 0,02 -0,01 0,01 ,239* 0,16 0,18 1,00

7 Zachowawczość 0,13 0,06 0,19 0,06 0,09 ,204* 0,05 -0,01 ,407** 1,00

8
Doświadczenie firmy 
na rynku niemieckim 

(lata)
,309** ,398** 0,178 0,164 0,087 -0,109 0,085 -0,068 0,196 -0,040

9 Wiek firmy w momen-
cie int. 0,06 0,09 0,03 0,10 0,05 0,08 0,00 0,01 -0,15 -0,04

10 Liczba rynków zagra-
nicznych (Ln) 0,02 0,10 -0,07 0,12 -0,01 ,221* 0,11 0,08 ,299** 0,05

11 Udziałowiec z rynku 
niemieckiego -0,15 -0,10 -0,17 -0,08 -0,05 -0,20 -0,06 0,18 -0,15 -,235*

12 Firma rodzinna (01) -,242* -,240* -,210* 0,02 -,327** 0,09 -0,04 0,13 -0,05 0,00

13 Wielkość firmy (ln) 0,14 0,16 0,09 -0,02 ,291** 0,01 0,16 -0,09 ,294** -0,09

14 Kauzalna logika pod.
decyzji 0,03 -0,10 0,16 0,00 0,07 ,241* 0,08 -0,11 ,521** ,650**

15 Branża wysokich 
technologii -,206* -0,15 -,234* -0,01 0,04 -0,02 0,09 0,05 -0,08 -0,18

16 Dynamizm otoczenia 
zagr. 0,05 -0,01 0,11 0,05 0,05 0,06 -0,02 -0,10 ,504** ,442**

17 Poziom globalizacji 
branży 0,09 0,19 -0,02 -0,18 -0,07 -0,06 0,01 0,11 ,286** 0,01
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DP DP-B DP-K 1 2 3 4 5 6 7

Średnia 3,23 3,08 3,38 43,73 3,68 1,62 0,11 0,66 5,42 5,45

Odchylenie standar-
dowe 1,23 1,31 1,33 9,96 0,73 0,49 0,32 0,48 1,11 0,94

Tabela 2. Korelacje zmiennych i statystyki opisowe (cd.)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8
Doświadczenie 
firmy na rynku 

niemieckim (lata)
1

9
Wiek firmy w mo-
mencie interna-

cjonalizacji
,269** 1,00

10
Liczba rynków 
zagranicznych 

(Ln)
,373** -0,07 1,00

11
Udziałowiec 

z rynku niemie-
ckiego

0,084 -0,02 0,08 1,00

12 Firma rodzinna 
(01) -0,192 -0,09 -0,02 0,01 1,00

13 Wielkość firmy 
(ln) ,289** 0,05 ,289** 0,04 -,353** 1,00

14
Kauzalna logika 
podejmowania 

decyzji
-0,048 -0,13 0,05 -,285** -0,01 0,09 1,00

15 Branża wysokich 
technologii 0,007 0,02 -0,08 0,12 -0,04 0,06 -,237* 1,00

16
Dynamizm oto-

czenia zagranicz-
nego

0,180 -0,12 0,06 0,06 -0,13 0,17 ,539** 0,02 1,00

17 Poziom globali-
zacji branży 0,060 -0,05 ,290** ,243* -0,01 -0,02 -0,04 0,17 0,10 1,00

Średnia 9,27 1,32 0,15 0,33 4,75 5,47 0,34 5,29 4,52

Odchylenie 
standardowe 14,17 1,05 0,36 0,47 1,30 0,93 0,48 0,89 1,20

**. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). *. Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie).

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Wyniki regresji liniowych (N=98): DP i uwarunkowania indywidualne

Zmienna zależna

Zmienne niezależne

Dystans psychiczny (agreg.) Postrzegany dystans kul-
turowy 

Postrzegany dystans  
biznesowy

Beta Ist. VIF Beta Ist. VIF Beta Ist. VIF

Wiek 0,172 0,107 1,106 0,134 0,207 1,106 0,186 0,084 1,106

Wykształcenie 0,045 0,670 1,093 0,031 0,768 1,093 0,053 0,620 1,093

Płeć -0,229 0,041 1,205 -0,225 0,044 1,205 -0,200 0,075 1,205

Wcześniejsze dośw. ind. 
(studia i praca) -0,109 0,294 1,059 -0,109 0,292 1,059 -0,094 0,372 1,059
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Zmienna zależna

Zmienne niezależne

Dystans psychiczny (agreg.) Postrzegany dystans kul-
turowy 

Postrzegany dystans  
biznesowy

Beta Ist. VIF Beta Ist. VIF Beta Ist. VIF

Znajomość języka niemie-
ckiego 0,079 0,450 1,069 0,060 0,561 1,069 0,086 0,413 1,069

Mentalność globalna 0,057 0,626 1,347 -0,014 0,907 1,347 0,120 0,308 1,347

Zachowawczość 0,148 0,190 1,243 0,233 0,040 1,243 0,041 0,716 1,243

Podsumowanie modelu

R-kwadrat 0,091 0,100 0,075

Skorygowane R-kwa-
drat 0,020 0,030 0,004

F 1,280 1,423 1,050

Uwaga: † p<0.10; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. W nawiasach podany błąd standardowy

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Wyniki regresji liniowych (N=98): DP i uwarunkowania poziomu firmy i branży

Zmienna zależna

Zmienne niezależne

Dystans psychiczny 
(agreg.)

Postrzegany dystans 
kulturowy 

Postrzegany dystans  
biznesowy

Beta Ist. VIF Beta Ist. VIF Beta Ist. VIF

Doświadczenie na rynku niemie-
ckim (lata) 0,357 0,002 1,468 0,238 0,045 1,468 0,426 0,000 1,468

Wiek firmy w momencie interna-
cjonalizacji -0,063 0,528 1,164 -0,048 0,643 1,164 -0,069 0,467 1,164

Liczba rynków zagranicznych (Ln) -0,210 0,064 1,465 -0,220 0,064 1,465 -0,171 0,111 1,465

Udziałowiec z rynku niemieckiego -0,206 0,048 1,231 -0,158 0,144 1,231 -0,224 0,024 1,231

Firma rodzinna (01) -0,166 0,104 1,189 -0,163 0,125 1,189 -0,145 0,133 1,189

Wielkość firmy (ln) 0,072 0,503 1,340 0,042 0,706 1,340 0,092 0,368 1,340

Kauzalna logika podejmowania 
decyzji -0,065 0,606 1,857 0,060 0,649 1,857 -0,183 0,130 1,857

Branża wysokich technologii -0,263 0,010 1,152 -0,247 0,019 1,152 -0,242 0,012 1,152

Dynamizm otoczenia zagranicz-
nego -0,010 0,933 1,728 0,015 0,909 1,728 -0,034 0,769 1,728

Poziom globalizacji branży 0,217 0,038 1,235 0,107 0,323 1,235 0,297 0,003 1,235

Podsumowanie modelu

R-kwadrat 0,255 0,188 0,330

Skorygowane R-kwadrat 0,169 0,095 0,253

F 2,974** 2,016* 4,286***

Uwaga: † p<0.10; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. W nawiasach podany błąd standardowy

Źródło: opracowanie własne.



192

Mariola Ciszewska-Mlinarič, Piotr Trąpczyński

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie uwarunkowań dystansu postrzeganego przez 
polskich menedżerów wobec rynku niemieckiego wskazują na złożoność tego tematu.

Po pierwsze, badane charakterystki z poziomu firmy i otoczenia to silniejszy predyktor 
postrzeganego dystansu wobec rynku zagranicznego niż charakterystyki indywidualne. 
Okazuje się, że percepcja wyzwań wynikających z odmienności rynku jest w większym stop-
niu kształtowana przez uwarunkowania zewnętrzne. Można się spodziewać, iż ułatwienia 
prowadzenia biznesu międzynarodowego w rosnącym stopniu relatywizują znaczenie ta-
kich czynników, jak znajomość języka czy uprzednie doświadczenie międzynarodowe. 

Po drugie, w  badaniu stwierdzono występowanie paradoksu dystansu, bowiem 
doświadczenie firmy na zagranicznym rynku zwiększa postrzegany dystans. Wynik ten 
implikuje, iż pozorne podobieństwo rynku wymaga weryfikacji przez operacyjne do-
świadczenie. W przypadku rynków o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego i insty-
tucjonalnego, można się spodziewać efektu niedoceniania trudności prowadzenia dzia-
łalności na zagranicznym rynku.
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Modelowanie AHP wyboru menadżera ds. integracji 
organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw  
w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa1

Choosing the Merger’s Organizational Integration Manager 
via AHP Modeling of Leadership Development Framework

Abstract: Objective: elaboration of a decision-making model for choosing the organizatio-

nal integration manager in the process of companies’ merger. Research Design & Methods: 

Analytic Hierarchy Process has been employed for model designing. Decision criteria came 

from a literature analysis on mergers and acquisitions. Decision alternatives derive from the 

modified Leadership Development Framework by Torbert & Cook-Greuter. Assessments of 

relevance of decision-making criteria have been acquired from carefully selected experts in 

mergers and acquisitions. Findings: research resulted in a decision-making model that pro-
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a multicriteria decision-making model allows a wider perspective on managerial personnel 

selection for precisely defined managerial tasks – incorporating the candidate’s personality 

as one of the decision-making factors.

Key words: mergers & acquisitions; post-merger integration; Analytic Hierarchy Process; 

Leadership Development Framework; decision-making.

Wprowadzenie

Jednym ze sposobów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw są transakcje fuzji i przejęć, któ-
re cieszą się znacznym zainteresowaniem wśród współczesnych przedsiębiorstw. Efek-
tywna fuzja czy przejęcie powinny przynieść korzyści w postaci synergii, tzn. powstania 
dodatkowej wartości będącej wynikiem integracji w różnych obszarach działalności łą-
czących się przedsiębiorstw. Chęć uzyskania efektu synergii (finansowego, jak również 
operacyjnego) jest najczęstszym motywem podjęcia decyzji o współpracy z innymi pod-
miotami. W przypadku zdecydowanej większości transakcji fuzji i przejęć o powodzeniu 
decyduje właściwe przeprowadzony proces integracji organizacyjnej po formalnym po-
łączeniu przedsiębiorstw [Sokół, Surmacz 2008, s. 51]. W procesie łączenia się przedsię-
biorstw potrzebny jest przewodnik, tzw. menadżer integracji, który przede wszystkim 
pomoże osobom z dwóch różnych organizacji pokonać dzielące ich różnice i nawiązać 
efektywną współpracę [Ashkenas, Francis 2001, s. 183]. Celem artykułu jest zapropono-
wanie modelu wspierającego proces decyzyjny wyboru najbardziej odpowiedniej osoby 
na stanowisko menadżera ds. integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw. 

Przegląd literatury
Faza integracji w procesie fuzji i przejęć

Fuzja to proces łączenia się co najmniej dwóch autonomicznych jednostek w celu stworzenia 
nowego, odrębnego podmiotu [Frąckowiak 2009, s. 24], który można podzielić na trzy eta-
py: przygotowawczy, negocjacyjny i integracyjny [Sudarsanam 1998, s. 43]. Etap integracji 
przedsiębiorstw odnosi się głównie do fazy po nabyciu, w której dochodzi do operacyjne-
go ujednolicenia procedur, struktur i kultury organizacyjnej łączących się w różny sposób 
przedsiębiorstw. Etap ten jest uznawany za jeden z najtrudniejszych, ponieważ działania, od 
których zależy powodzenie transakcji i pojawienie się efektów synergii, rozpoczynają się  do-
piero po dokonaniu transakcji [Frąckowiak 2009, s. 29]. Jednakże, jak wskazuje praktyka, jest 
to faza, której wielu nabywców nie poświęca należytej uwagi [Chwistecka-Dudek 2003, s. 27].

Kluczowym zadaniem, z punktu widzenia efektywnej integracji,  staje się więc powo-
łanie menadżera ds. integracji, który potrafi uzasadnić konieczność wprowadzania zmian 
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i  zakomunikować wizję zmian w  łączących się organizacjach [Stankiewicz-Mróz  2016, 
ss. 117–118]. Ashkenas i Francis sprowadzają jego rolę do przyspieszenia procesu inte-
gracji, opracowania struktury integracji, tworzenia więzi międzyludzkich i  kreowania 
sukcesów w krótkim czasie po przejęciu [2001, s. 183].

Analiza literaturowa [Kaźmierska-Jóźwiak 2002, Knap 2006, Sierpińska, Bąk 2007, So-
kół Surmacz 2008, Łobejko, Rafińska 2014] pozwala na wyodrębnienie trzech kluczowych 
czynników efektywnego przebiegu procesu integracji: (i) komunikacja wewnętrzna 
i zewnętrzna – przekazywanie informacji pracownikom i inwestorom; (ii) dopasowanie 
kulturowe – zdolność rozpoznawania, przyswajania i wykorzystywania reguł obowiązu-
jących w nieznanym  środowisku; (iii) dopasowanie organizacyjne – w obszarach strate-
gii zarządczych, technologii produkcyjnych, systemów informacyjnych i procedur dzia-
łania. Profesjonalny menadżer ds. integracji przedsiębiorstw powinien być skuteczny 
w każdym z tych obszarów, stanowi to uzasadnienie przyjęcia powyższych czynników 
za kryteria wyboru właściwego menadżera ds. integracji organizacyjnej.

Model struktury rozwoju przywództwa
Model struktury rozwoju przywództwa autorstwa Torberta i Cook-Greuter jest jednym 
z  modeli rozwoju kompetencji osób dorosłych [Piaget 1954; Maslow 1968; Loevin-
ger  1966, Kohlberg 1969; Graves 1970, Cook-Greuter 1990, 1999; Torbert 1991, 1994]. 
Opisuje on etapy rozwoju przywódców [Cook-Greuter 2000], czyli sposoby, w jaki ludzie 
organizują rzeczywistość poprzez systemy tworzenia znaczeń, inaczej nazywane logiką 
działania. Logika działania to „rozwojowy poziom tworzenia znaczeń, który informuje 
jednostkę i kieruje jej rozumowaniem oraz zachowaniem, a  także obejmuje to, co po-
strzegamy jako cel życia, potrzeby skutkujące naszym działaniem, cele, do jakich dążymy, 
nasze emocje i doświadczenia istnienia w świecie oraz to, jak myślimy o sobie i świecie” 
[Brown 2011, s. 2]. Poszczególne etapy (logiki) określają zdolności przywódców do podej-
mowania efektywnych działań w coraz bardziej złożonych i zmieniających się okolicznoś-
ciach [Grzesik, Kwiecińska 2017]. Im bardziej zaawansowany etap rozwoju przywódcy, 
tym bardziej złożone zadania mogą być zrealizowane w sposób bardziej efektywny [An-
derson 2016, ss. 76–87]. Cook-Greuter [2004] wyróżnia 9 takich etapów (logik działania), 
Rooke i Torbert [2005] zawężają ich liczbę do 7 (Tabela 1). Każdy kolejny etap przekracza 
i jednocześnie zawiera w sobie działania poprzedzających go etapów rozwojowych.
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Tabela 1. Etapy rozwoju/ logiki działania przywódców

Etap rozwoju 
przywódców 

(% menadżerów)

Charakterystyka poszczególnych etapów / logik działania

Alchemik 

(<1%)

Integruje materialną, duchową i społeczną transformację; dobry w przewodzeniu 
szerokim społecznym przemianom; obejmuje wzajemne oddziaływanie 
świadomości, myśli, działania i skutków; jest charyzmatyczny, kieruje się wysokimi 
standardami moralnymi; potrafi zajmować się bieżącymi sprawami, nie tracąc 
z oczu długoterminowych celów. Mocne strony: zdolność radzenia sobie 
z wieloma sytuacjami na wielu poziomach jednocześnie.

Strateg 

(1,4%)

Koncentruje się na ograniczeniach i przekonaniach panujących w organizacjach; 
wierzy, że podlegają one dyskusji i że można je zmienić; opanowuje do perfekcji 
komunikację ze swoimi współpracownikami przyjmującymi inną logikę działania; 
generuje zmiany osobiste i organizacyjne; wysoce nastawiony na współpracę; 
łączy wizję i pragmatyczne, realizowane w wyznaczonym czasie inicjatywy; jest 
mistrzem w określaniu, jaki wpływ wywierają na organizację podejmowane 
działania i dokonywane ustalenia; tworzy wspólne wizje, obejmujące różne 
logiki działania; zdaniem indywidualisty przeobrażenia organizacyjne i społeczne 
to interaktywny proces rozwoju, który wymaga świadomości i dużej uwagi ze 
strony liderów. Mocne strony: generuje transformację w perspektywie długo- 
i krótkookresowej.

Indywidualista 

(5%)

Działa niekonwencjonalnie; ignoruje zasady, które uważa za nieistotne; 
rozumie, że każdy rodzaj logiki jest tylko konsekwencją określonego sposobu 
interpretacji świata zewnętrznego i samego siebie, co wnosi wartość praktyczną 
do organizacji; potrafi odnieść się z dystansem do osobowości i ich sposobów 
kształtowania relacji, a także skutecznie komunikować się z tymi, którzy kierują 
się inną logiką; jest świadomy, że między wyznawanymi zasadami a działaniami, 
które podejmuje, podobnie jak pomiędzy wartościami organizacji a praktyką 
funkcjonowania, może wystąpić konflikt; konflikt staje się dla niego źródłem 
silnych dążeń, kreatywności i potrzeby dalszego rozwoju. Mocne strony: nadaje 
się do pełnienia funkcji wiążących się z ryzykiem i doradztwem.

Zdobywca 

(34,8%)

Stawia przed pracownikami wyzwania; wspiera ich; dba o pozytywną atmosferę 
w zespole i pomiędzy poszczególnymi działami firmy; ogranicza możliwość 
myślenia nieszablonowego; postrzega świat kompleksowo; jest otwarty na 
informację zwrotną; zdaje sobie sprawę z różnic w percepcji pomiędzy ludźmi 
i możliwości powstawania z tego powodu niejasności i konfliktów; rozumie, 
że kreatywna transformacja i rozwiązywanie konfliktów wymagają wrażliwości 
na relacje i zdolności pozytywnego wpływania na innych; może pokierować 
zespołem tak, by wdrożył nowe strategie w okresie roku do trzech przy 
zachowaniu równowagi pomiędzy celami krótko i długookresowymi; może 
pochwalić się mniejszą rotacją pracowników; reaguje na potrzeby rynku, by 
osiągać cele. Mocne strony: nadaje się do pełnienia zadań menadżera.

Ekspert 

(47,8%)

Dąży do objęcia kontroli nad otaczającym go światem i nad własnym 
zachowaniem; dąży do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy zarówno na polu 
zawodowym, jak i prywatnym; ma niezachwiane poczucie własnej racji; stawia 
na doskonalenie się i zwiększanie swojej efektywności, uważa, że współpraca 
to starta czasu; z pogardą odnosi się do opinii innych, jeśli nie są ekspertami co 
najmniej na takim samym poziomie co on; inteligencja emocjonalna nie jest 
pożądana ani ceniona przez ekspertów. Mocne strony: angażuje się w realizację 
zadania.
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Dyplomata 

(12%)

Lojalnie służy grupie; stara się zadowolić tych, którzy zajmują wyższe stanowiska 
niż on; unika konfliktów; nie jest nastawiony na kontrolę otoczenia, a wyłącznie 
własnego zachowania; jego logika działania opiera się na przekonaniu, że 
zyska większą i trwalszą akceptację i możliwość wpływania na innych, jeżeli 
podporządkuje się normom obowiązującym w grupie i dobrze wypełni 
swoje codzienne obowiązki; unika zmian generujących konflikty i nie udziela 
negatywnej informacji zwrotnej. Mocne strony: ma dużo do zaoferowania w roli 
wspierającej lub w kontekście zespołowym, stanowi społeczne spoiwo i dba 
o swoich współpracowników.

Oportunista 

(5%)

Nieufny; egocentryczny; skłonny do manipulacji; koncentruje się na osobistych 
korzyściach; postrzega ludzi i świat w kategoriach szans, które należy 
wykorzystać; sposób reakcji na konkretne wydarzenie zależy od tego, czy będzie 
w stanie kontrolować efekt końcowy; traktuje innych ludzi jak obiekty albo jak 
konkurentów; kieruje się zasadą „oko za oko ząb za ząb”, nie jest otwarty na 
informację zwrotną; jego styl przewodzenia oparty jest na szukaniu własnych 
korzyści, gaszeniu pożarów, częstym łamaniu zasad. Mocne strony: dobry 
w sytuacjach kryzysowych i w sprzedaży.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Torbert, Taylor 2008; Cook-Greuter 2000, 2004; Rooke, Torbert 2005.

Większość badanych menadżerów (85%) działa na poziomach: Oportunista, Dyplo-
mata, Ekspert i Zdobywca [Barker, Torbert 2011]. To konwencjonalni przywódcy – kon-
centrują się na obiektywnej rzeczywistości i własnym przywództwie. W działaniu sku-
piają się na realizacji celu z minimalną refleksją i modyfikacją jedynie zachowań, a nie 
samej logiki działania. Post-konwencjonalni przywódcy – Indywidualista, Strateg, Alche-
mik – są bardziej ukierunkowani na problemy i rozpoznawanie różnych logik działania 
u innych, co pozwala na tworzenie wspólnych wizji. Są w stanie identyfikować luki we 
własnym myśleniu i doświadczaniu i modyfikować je tak, by służyć rozwojowi organi-
zacji. Są to głównie członkowie zarządu, menadżerowie najwyższego szczebla, czy też 
liderzy w określonej dziedzinie naukowej [Torbert i in. 2004].

Metoda badawcza

Do konstrukcji modelu decyzyjnego zastosowano metodę AHP [Saaty 1980; Gawlik 2016; 
Gawlik, Jacobsen 2016]. Rysunek 1 przedstawia poziomy modelu: (i) głównego celu pro-
cesu decyzyjnego; (ii) jego kryteriów i podkryteriów; (iii) rozważanych alternatyw decy-
zyjnych. 
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Rysunek 1. Propozycja modelu decyzyjnego AHP dla wyboru menadżera ds. integracji 
organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju 
przywództwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kaźmierska-Jóźwiak 2002, Knap 2006, Sierpińska, Bąk 2007, 

Sokół, Surmacz 2008, Łobejko, Rafińska 2014 – kryteria decyzyjne; Cook-Greuter 2000, 2004; Rooke, Tor-

bert 2005 – alternatywy decyzyjne.

AHP pozwala na wybór optymalnych wariantów decyzyjnych, na podstawie określo-
nych kryteriów opisujących problem decyzyjny [Strojny, Baran 2013, s. 50]. O zaletach ra-
cjonalizacji procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach poprzez ich ustruk-
turyzowanie pisał m.in. Peleckis [2015].

Celem głównym procesu decyzyjnego jest wybór menadżera znajdującego się na ta-
kim etapie rozwoju przywództwa, który zmaksymalizuje efektywność procesu integracji 
organizacyjnej. Poziomy kryteriów, podkryteriów i alternatyw decyzyjnych opracowano 
na podstawie analizy literaturowej. Dokonano wstępnego ograniczenia etapów rozwoju 
przywództwa do trzech: Zdobywca, Ekspert i Dyplomata. Kryterium wyboru alternatyw 
decyzyjnych stanowiła częstość ich występowania (badania wskazują, że jest to najczęściej 
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reprezentowana grupa menadżerów we współczesnych przedsiębiorstwach [Rooke, 
Torbert 2005]. Ewaluacji istotności kryteriów decyzyjnych dokonali wyselekcjonowa-
ni eksperci ds. przejęć i  fuzji – za pomocą oprogramowania Expert Choice Comparion®
(AN-0000000645) w wersji sieciowej.  Zachowano zwyczajowy poziom spójności ewalua-
cji dla metody AHP równy 10% [Saaty 1999; Davoodi 2009, s. 344; Marona, Wilk 2016, s. 61].

Wyniki i dyskusja

Prezentowane wyniki uzyskano w drodze eksperckich ewaluacji istotności kryteriów i podkry-
teriów decyzyjnych, poprzez porównania parami (każdy z każdym). Porównań dokonano w od-
niesieniu do kryteriów nadrzędnych, którymi w kolejnych etapach badania były: (i) kryteria de-
cyzyjne; (ii) alternatywy decyzyjne; (iii) poziom celu głównego badania. Ginevičius, Gedvilaitė, 
Bruzgė wskazują, że dopiero obróbka danych przez normalizację umożliwia ich porównywanie 
[2015, s. 142], dlatego otrzymane wyniki znormalizowano dla wszystkich oceniających.

Wyniki ewaluacji (Rysunek 2) wskazują na Zdobywcę (42,83%) jako na etap rozwoju 
przywództwa, który w możliwie maksymalnym stopniu jednocześnie spełnia wszystkie 
kryteria i podkryteria decyzyjne – w odniesieniu do celu głównego badania. Na drugim 
miejscu uplasował się Ekspert (29,58%), na trzecim Dyplomata (27,59%). Warto zauwa-
żyć, że uzyskane oceny eksperckie pozostają spójne z hierarchią etapów rozwoju przy-
wództwa Torberta i Cook-Greuter (Tabela 1).

Rysunek 2. Ranking istotności alternatyw decyzyjnych po normalizacji (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ocen eksperckich pozyskanych w Expert Choice Comparion®.
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Należy dodać, że automatyczne przyjęcie najwyższego etapu rozwoju – Alche-
mika – za optymalny wybór menadżera odpowiedzialnego za przeprowadzenie in-
tegracji organizacyjnej przedsiębiorstw być może zapewniłoby najwyższą skutecz-
ność realizacji zadań, ale raczej nie spełniłoby warunku racjonalnej alokacji zasobów 
przedsiębiorstwa. Zbyt wysokie koszty w stosunku do zakresu obowiązków menad-
żera mogłyby się w tym przypadku przejawiać m.in. trudnościami ze znalezieniem 
odpowiedniej osoby czy wysokimi kosztami jej pozyskania, zatrudnienia i utrzyma-
nia w przedsiębiorstwie.

Rysunek 3 przedstawia ranking istotności alternatyw decyzyjnych z uwzględnie-
niem zagregowanych wag poszczególnych kryteriów decyzyjnych. Można zauważyć, 
że priorytetyzacja kryteriów zmienia się w zależności od etapu rozwoju przywódz-
twa. Należy ją interpretować jako stopień, w którym dane kryterium przyczynia się 
do możliwie optymalnego zarządzania procesem integracji organizacyjnej przez 
dany typ przywódcy.  Podczas gdy, dla Dyplomaty i Zdobywcy najwyższą wagę uzy-
skuje kryterium komunikacja (odpowiednio 27,20% i 38,41%), jest ona najmniej istot-
na dla efektywności Eksperta (20,22%). Podobne odwrócenie istotności można za-
uważyć w wagach kryterium dopasowanie organizacyjne, które jest najmniej istotne 
dla Dyplomaty (9,76%) i Zdobywcy (22,34%), zaś najważniejsze dla Eksperta (23,61%). 
Co ciekawe, wagi kryterium dopasowanie kulturowe plasują się pośrodku hierarchii 
istotności niezależnie od typu przywódcy. Wyniki te potwierdzają, że logika dzia-
łania Zdobywcy pozwala na tworzenie pozytywnego środowiska pracy (poprzez 
zapewnienie sprawnej komunikacji i  dopasowania kulturowego) i  koncentrację na 
realizacji zadań (poprzez zapewnienie dopasowania organizacyjnego).
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Rysunek 3. Ranking istotności alternatyw decyzyjnych z uwzględnieniem wag 
kryteriów (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ocen eksperckich pozyskanych w Expert Choice Comparion®.

Priorytetyzację podkryteriów decyzyjnych przedstawiono na Rysunku 4. Wyni-
ka z  niej, że najistotniejsze są podkryteria propagator (16,45% kryterium nadrzędne 
komunikacja) i  dopasowanie w  obszarze norm i  wartości (16,20%, dopasowanie kulturo-
we), a następnie kolejno rzecznik (12,24%, komunikacja), dopasowanie w obszarze zało-
żeń podstawowych (12,03%, dopasowanie kulturowe), dopasowanie w  obszarze strategii 
przedsiębiorstw (11,80%, dopasowanie organizacyjne), monitor (9,72%, komunikacja), 
dopasowanie w  obszarze metod i  technik zarządzania (8,54%, dopasowanie organizacyj-
ne), dopasowanie w obszarze artefaktów (6,85%, dopasowanie kulturowe) i dopasowanie 
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (6,17%, dopasowanie organizacyjne). Rozkład 
istotności poszczególnych podkryteriów wskazuje na dominację społecznych aspektów 
związanych z integracją przedsiębiorstw. Za najistotniejsze podkryteria zostały uznane 
rola propagatora, która sprowadza się do usprawniania wewnętrznego przepływu in-
formacji pomiędzy łączącymi się podmiotami (przekazywania i uzasadniania istotnych 
informacji o celach i rezultatach wprowadzanych zmian), jak również dopasowanie w ob-
szarze norm i wartości (wypracowanie wartości wspólnych dla łączących się podmiotów).
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Rysunek 4. Priorytetyzacja podkryteriów decyzyjnych w ocenach eksperckich (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ocen eksperckich pozyskanych w Expert Choice Comparion®.

Linie na wykresie odzwierciedlają skuteczność zapewnienia przez menadżerów 
możliwie optymalnej realizacji poszczególnych kryteriów w odniesieniu do celu głów-
nego. Zgodnie z uprzednio przedstawionymi wynikami w większości przypadków op-
tymalnym wyborem będzie Zdobywca. Jednakże z dopasowaniem (kulturowym) w ob-
szarze artefaktów w opinii ekspertów dużo lepiej poradzą sobie Ekspert i Dyplomata, zaś 
z  dopasowaniem (organizacyjnym) w  obszarze strategii przedsiębiorstw, oraz w  obszarze 
metod i technik zarządzania skuteczniejszy będzie Ekspert.

Zakończenie 

W artykule przedstawiono model decyzyjny AHP dla wyboru menadżera ds. integracji 
organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw. W efekcie ocen eksperckich otrzymano 
priorytetyzację etapów rozwoju przywództwa, ze wskazaniem na Zdobywcę jako me-
nadżera reprezentującego etap rozwoju przywództwa, który zapewni możliwie optymal-
ną skuteczność realizowania zadań etapu integracji organizacyjnej.

Praktyczne zastosowania modelu wykraczają poza sformułowany cel główny ba-
dania. Można go stosować do dopasowywania kadry menadżerskiej do zadań zarząd-
czych, adekwatnie do etapu rozwoju przywództwa, na którym dana osoba się znajduje. 
Wartość dodaną stanowi wielokryterialność analizy procesu decyzyjnego. 

Podstawowymi ograniczeniami przeprowadzonego badania były: (i) zredukowanie eta-
pów rozwoju przywództwa do trzech; (ii) ograniczenie kryteriów decyzyjnych do komunikacji, 
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dopasowania kulturowego i  organizacyjnego; (iii) nieujęcie relacji pomiędzy etapem roz-
woju menadżera a kosztem jego pozyskania i utrzymania w organizacji. Stąd w przyszłości 
należy rozważyć uzupełnienie prezentowanego badania o: (i) poszerzenie zestawu alterna-
tyw decyzyjnych o pozostałe etapy rozwoju przywódcy; (ii) poszerzenie zakresu kryteriów 
i podkryteriów decyzyjnych, np. o te wynikające z działalności komitetu ds. transformacji 
właścicielskiej, postulowanego przez Zająca [2014]; (iii) przeformułowanie celu badania pod 
kątem doboru menadżerów do pozostałych etapów procesu fuzji przedsiębiorstw. Niezależ-
nie wskazane byłoby przeprowadzenie równoległego badania, oceniającego efektywność 
doboru menadżera w relacji do kosztów jego pozyskania i utrzymania w przedsiębiorstwie.
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Znaczenie dystansu psychicznego w rozwoju relacji 
biznesowych na rynku zagranicznym1

The Impact of Psychic Distance in the Development of a Foreign 
Business Relationships

Abstract: During the internationalization companies enter markets characterized with 

different level of psychic distance. The perception of distance by managers influences 

the development of the relationship between partners operating in the business ne-

twork. The aim of the article is to analyze impact of psychic distance in the develop-

ment of a foreign business relationship. The analysis is realized on the basis of the case 

of the company’s entry into the Saudi Arabian market. Conclusions indicate managerial 

actions reducing the level of psychic distance in the business network in the interna-

tionalization process.

Key words: psychic distance, relationships, business network, internationalization, case study

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym, chcąc osiągnąć zamierzone cele, 
podejmują współpracę z  innymi podmiotami. Rynek przedsiębiorstw umożliwia bliższe 
interakcje, które ułatwiają wymianę zasobów oraz rozwój nieformalnych relacji między 
partnerami biznesowymi [Fonfara, Deszczyński, Dymitrowski 2016]. Posiadanie relacji jest 
nieodzowną cechą przedsiębiorstwa działającego w podejściu sieciowym [Ford i in. 2011]. 
Różnorodność podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje oraz zróżnicowany 

1 Artykuł został napisany dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Centrum Nauki – Decyzja nr. DEC-2013/09/B/ 
/HS4/01145. Tytuł projektu: Dojrzałość międzynarodowa przedsiębiorstwa i jej wpływ na przewagę konkurencyjną 
(podejście sieciowe) [Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara].
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zakres i charakter tej współpracy sprawiają, iż relacje stają się specyficzne dla danego po-
wiązania [Hauke-Lopes 2017]. 

W przypadku kooperacji z partnerami pochodzącymi ze znacząco odmiennych kul-
tur, duży wpływ na tworzenie oraz rozwój powiązań sieciowych ma występujący między 
rynkami dystans psychiczny. Dystans psychiczny można określić jako „odległość między 
rynkiem wewnętrznym a rynkiem zagranicznym wynikającą z postrzegania i zrozumie-
nia różnic kulturowych i biznesowych. Różnice biznesowe mogą obejmować otoczenie 
prawne i  polityczne, otoczenie gospodarcze, praktyki biznesowe, język i  branżę lub 
strukturę sektora rynkowego” [Treadgold, Mavondo 2000, s. 378]. 

Dystans psychiczny ocenia różnice z  perspektywy menedżerskiej, indywidualnej, 
w odróżnieniu od dystansu kulturowego, który ma wymiar bardziej uniwersalny – odno-
si się do obiektywnych różnic występujących pomiędzy krajami [Sousa, Bradley 2006]. 
Globalizacja, ułatwienia komunikacyjne, rozwój nowoczesnych technologii sprawiają, iż 
pojęcie dystansu psychicznego ewoluuje. Dlatego coraz więcej badaczy zwraca uwagę 
na konieczność zmiany postrzegania dystansu psychicznego w międzynarodowej dzia-
łalności przedsiębiorstw [Ambos, Håkanson 2014; Hutzschenreuter i in. 2016].

Intensyfikacja działań międzynarodowych przedsiębiorstw oraz ekspansja na odległe 
geograficznie i kulturowo rynki stanowią wyzwanie dla menedżerów. Celem artykułu jest 
zbadanie wpływu dystansu psychicznego na rozwój relacji między partnerami bizneso-
wymi na rynku zagranicznym. Do zrealizowania celu przeprowadzono analizę literatury 
przedmiotu na temat relacji oraz dystansu psychicznego. Jako przedmiot analizy wybrano 
studium przypadku wejścia firmy ALVO na rynek Arabii Saudyjskiej. Wnioski zawarte w ar-
tykule mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat tworzenia i rozwoju relacji 
między partnerami działającymi na rynkach o różnym poziomie dystansu psychicznego.

Relacje biznesowe w ujęciu sieciowym

Relacje, jakie łączą każdy z podmiotów w powiązaniu, są warunkowane czasem współ-
pracy, siłą partnerów, zaufaniem, otwartością, zaangażowaniem, intensywnością kon-
taktów, wielkością i częstotliwością zamówień czy atmosferą współpracy [m.in. Crosby 
i in. 1990; Małys 2014, Ratajczak-Mrozek 2017]. Na relacje wpływają także elementy ze-
wnętrzne, niezależne od podmiotów, jak na przykład otoczenie kulturowe czy liczba kon-
kurentów. Firmy mogą próbować wpływać na wiele aspektów relacji, jednak zarządzanie 
nimi jest ograniczone [Ford i in. 2011].

Rozwój relacji jest ewoluującym procesem umacniania więzi społecznych i  struk-
turalnych [Turnbull i  in. 2002]. W  efekcie powtarzających się interakcji tworzy się po-
wiązanie sieciowe. Współzależność oraz wielowymiarowość relacji mogą być uznane 
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za podstawę budowania przewagi konkurencyjnej dla współpracujących w powiązaniu 
sieciowym partnerów. Niektórzy badacze zwracają uwagę na niebezpieczeństwo wyni-
kające z więzi społecznych i pozostawania w tej samej relacji. Mogą one powodować brak 
aktywności w poszukiwaniu innych, bardziej odpowiednich z punktu widzenia przedsię-
biorstwa, podmiotów [Ebers 2002]. Ponadto bliskie relacje, wspierane nieformalnymi po-
wiązaniami, mogą ułatwić przejęcie strategicznych zasobów przez jednego z partnerów.

Znaczenie dystansu psychicznego w działalności na 
rynkach zagranicznych

Koncepcja dystansu psychicznego zakłada, iż występujące w procesie internacjonalizacji 
różnice zakłócają wymianę informacji i  wpływają na postrzeganie rynków przez mene-
dżerów [Håkanson, Ambos 2010, Johanson, Wiedersheim-Paul 1975]. W  początkowych 
badaniach dystans psychiczny traktowano jako istotny element wpływający na decyzje 
menedżerów [Johnson, Wiedersheim-Paul 1975]. Obecnie korelacja między wyborem po-
szczególnych rynków a  dystansem psychicznym jest mniejsza [Johanson, Vahlne 2009]. 
W literaturze przedmiotu coraz częściej postuluje się zmianę podejścia do zagadnienia dy-
stansu psychicznego i analizowanie go w połączeniu z innymi elementami charakteryzu-
jącymi rynek zagraniczny [Håkanson, Ambos 2010; Nabus, Chai 2014]. Z uwagi na badania 
dewaluujące znaczenie oddziaływania dystansu kulturowego w  dystansie psychicznym 
[Brewer 2007] proponuje się jego pomiar poprzez analizę ocen menedżerów na temat po-
strzeganego dystansu lub różnic między rynkiem lokalnym i zagranicznym [Dow 2000].

Badania nad internacjonalizacją przedsiębiorstw wykazały występowanie paradok-
su dystansu psychicznego (psychic distance paradox). Opiera się on się na założeniu, iż 
mały dystans psychiczny negatywnie oddziałuje na wyniki przedsiębiorstwa, gdyż me-
nedżerowie nie zwracają uwagi na niewielkie, lecz niekiedy znaczące różnice pomiędzy 
rynkami. Natomiast wchodząc na rynek postrzegany przez menedżerów jako bardziej 
odmienny od lokalnego, poświęcają mu oni więcej uwagi oraz zasobów, co przyczynia 
się do polepszenia wyników przedsiębiorstwa [O’Grady, Lane 1996].

Analiza przypadku firmy ALVO na rynku Arabii Saudyjskiej2

W artykule do analizy wpływu dystansu psychicznego na rozwój relacji na rynku zagra-
nicznym wykorzystano metodę studium przypadku (case study). Studium przypadku służy 

2 Studium przypadku powstało na podstawie rozmowy z p. Magdaleną Gałęzewską-Spychałą oraz p. Aliną Kubiak 
z firmy ALVO.
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pogłębionej analizie konkretnego, pojedynczego przypadku usytuowanego w  specy-
ficznym kontekście [Babbie 2008]. Badanie zostało zrealizowane w  pierwszej połowie 
2016 roku w oparciu o wywiad strukturalizowany przeprowadzony z osobami wyższego 
szczebla zarządzania firmy ALVO – Dyrektor Handlowej (pełniącą tę funkcję w trakcie wej-
ścia na rynek Arabii Saudyjskiej) oraz Dyrektor Marketingu. 

Firma ALVO jest polską rodzinną firmą produkcyjną usytuowaną w Śmiglu – w 2016 roku 
zatrudniała 250 osób. Początkowo przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją mebli, później 
rozszerzyło działalność o drobne wyposażenie gabinetów medycznych, a następnie skon-
centrowało się na produkcji wyposażenia do sal operacyjnych. W 2016 roku firma produko-
wała między innymi: zabudowy modułowe, stoły operacyjne, specjalistyczne drzwi i myjnie 
dla chirurgów czy panele ścienne. Zaledwie część produkowanych wyrobów jest standardo-
wa, większość elementów sali operacyjnej jest dopasowana do wymagań klientów. 

ALVO eksportuje ok. 60% produkcji. Na początku firmie trudno było skutecznie kon-
kurować na rynkach zagranicznych z uwagi na małą znajomość marki oraz negatywny 
efekt kraju pochodzenia. Wraz z rozwojem, ALVO umacniało swoją pozycję i wygrywało 
kolejne projekty do realizacji. Wzrost zaangażowania międzynarodowego wymusił in-
tensyfikację form konkurencji, dlatego firma inwestuje w budowę referencyjnych cen-
trów szkoleniowych w  szpitalach oraz centrów doświadczeń (pełnowymiarowych sal 
operacyjnych wykonanych z produktów ALVO). 

Studium przypadku opisuje proces internacjonalizacji firmy ALVO na rynek Arabii 
Saudyjskiej. Przedsiębiorstwo było obecne na innych rynkach w regionie, jednak niektó-
re czynniki, jak na przykład udział kobiet w biznesie, sprawiały, iż przedstawiciele firmy 
uważali rynek saudyjski za niezwykle wymagający. 

Wejście na rynek Arabii Saudyjskiej było zaplanowanym w strategii firmy działaniem. 
Przedstawiciele firmy uczestniczyli w targach branżowych, między innymi w Niem-

czech, Dubaju i  Arabii Saudyjskiej. Nawiązanie kontaktów z  partnerami biznesowymi 
z  Arabii Saudyjskiej (Al Kaws i  Dräger Arabia) miało miejsce około 2007 roku. Począt-
kowo przez kilka lat kontakty ograniczały się tylko do spotkań w trakcie targów i wy-
miany maili. Zbudowane zaufanie okazało się kluczowe dla działalności i sukcesu ALVO 
w Arabii Saudyjskiej. Obecnie firma jest zapraszana przez partnera (Al Kaws) do wsparcia 
negocjacji przetargowych, prowadzenia szkoleń dla ich pracowników, na uroczystości 
firmowe i rodzinne. Przedstawiciele Alvo uważają, iż zdobyte zaufanie oraz dobrze prze-
biegająca współpraca sprawiają, że klienci z Arabii Saudyjskiej są bardziej przywiązani 
i wierni marce niż ma to miejsce w innych krajach, także Bliskiego Wschodu. 

Firma od samego początku przygotowywania strategii wejścia była świadoma wy-
stępowania bardzo dużych różnic, przede wszystkim kulturowych, między rynkiem lokal-
nym a saudyjskim. W celu ułatwienia współpracy zatrudniono w dziale eksportu osoby  
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mówiące po arabsku, choć nie był to warunek saudyjskich klientów. Uznano, że osoba mó-
wiąca po arabsku, szczególnie na początku współpracy, wyróżni ALVO i umocni pozycję 
jako partnera. Stopniowy rozwój relacji oraz w efekcie stopniowe zmniejszenie dystansu 
psychicznego sprawiły, że Dyrektor Handlowa Alvo była bardzo dobrze przyjęta przez lo-
kalnych kooperantów, którzy chcieli pokazać, iż są otwarci na współpracę. Na początku 
procesu internacjonalizacji Alvo krótko współpracowało z ambasadą RP. Jednak kluczowe 
znaczenie w procesie mieli dystrybutorzy. Umacnianie marki oraz pozycji firmy na rynku 
zależało od ich zaangażowania, pomysłowości, działań oraz posiadanych nieformalnych 
relacji z osobami decyzyjnymi w sprawie zakupu produktów ALVO w Arabii Saudyjskiej. 
Pierwsze zamówienia realizowano bez formalnych umów. Stopniowo, z  uwagi przede 
wszystkim na skalę i zakres zamówień, ale również dla usprawnienia procesów produk-
cyjno-logistycznych, firma dopracowywała proces zarządzania projektem, edukując i włą-
czając w to dystrybutorów. 

Alvo oferuje w  Arabii Saudyjskiej standardowe produkty (wyjątek stanowi baria-
tryczna linia stołów operacyjnych). Odmienny jest jednak charakter współpracy oraz 
zaawansowania relacji w  porównaniu do rynku polskiego. Lokalni architekci i  planiści 
szpitali w większym niż w Polsce stopniu angażują dostawców technologii medycznych 
w proces zarządzania projektem. Ponadto stawiają sobie za cel nie tylko wygodę i bez-
pieczeństwo personelu medycznego i pacjenta, ale uwzględniają również potrzeby ro-
dzin odwiedzających, odgrywających istotną rolę w procesie rekonwalescencji. Arabskie 
rodziny są na ogół liczne, w związku z czym zwiększa się ryzyko wystąpienia zakażeń 
szpitalnych. Dlatego Alvo oferuje rozwiązania zwiększające aseptykę bloku operacyj-
nego i korytarzy szpitalnych (automatyczne drzwi przesuwne, bezdotykowe myjnie dla 
chirurgów, wielkoformatowe panele pokryte jonami srebra). 

Kolejną kwestią charakterystyczną dla tych rynków są małe ograniczenia finansowe. 
Produkty z linii Premium (na przykład nowoczesna myjnia chirurgiczna), które z uwagi 
na cenę są rzadko zamawiane w Polsce, tam są kupowane w kilku sztukach. Zdobycie 
dobrej reputacji na rynku Arabii Saudyjskiej odegrało ważną rolę w  procesie interna-
cjonalizacji firmy. Obecnie formalizacja współpracy jest wymagana przez polską firmę – 
saudyjski kooperant opiera współpracę przede wszystkim na zaufaniu. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy

Analiza przypadku firmy ALVO w Arabii Saudyjskiej potwierdziła wcześniejsze badania do-
tyczące paradoksu dystansu psychicznego oraz znaczenia międzynarodowego doświad-
czenia menedżerów w procesie internacjonalizacji. Działalność firmy na rynkach zagranicz-
nych pozytywnie wpłynęła na podejście do współpracy z saudyjskimi partnerami. Firma 
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była świadoma występowania i znaczenia dystansu w rozwoju relacji na rynku zagranicz-
nym. Do podjętych przez Alvo działań niwelujących dystans psychiczny można zaliczyć 
szkolenie pracowników, zatrudnienie osoby mówiącej po arabsku i zaplanowane podejście 
do nawiązywania relacji. Działania te były zgodne z dotychczasowymi badaniami wykazu-
jącymi, że wysoki dystans psychiczny ma pozytywny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa na 
rynku zagranicznym [Evans, Mavondo 2002]. 

Działalność na odległym kulturowo rynku stanowiła wyzwanie dla firmy. Sieciowe po-
dejście do kooperacji, rozwój relacji i zaufania pozytywnie przyczyniły się do zmniejszenia 
dystansu psychicznego charakteryzującego partnerów biznesowych. Początkowa działal-
ność obejmowała jedynie epizody współpracy (targi branżowe, maile). Wraz z rozwojem 
zaufania, działalność firmy zaczęła w coraz większym stopniu opierać się na posiadanych 
relacjach, które umacniane były przez interakcje podmiotów w sieci biznesowej. Ponadto 
firma wsłuchiwała się w sugestie klientów i dopasowała produkt do ich potrzeb oraz do 
specyfiki rynku, co zwiększało zaufanie partnerów i potencjalnych klientów. Firma dosto-
sowała też charakter współpracy (relacje z saudyjskimi architektami stały się bliższe niż 
z polskimi partnerami) oraz inwestowała w rozwój stworzonego na rynku powiązania (suk-
ces wynikał przede wszystkim z silnych relacji z dystrybutorami). 

Zakończenie

Relacje stanowią efekt zachodzących w powiązaniu procesów interakcji. Wraz z rozwo-
jem kooperacji rośnie zaangażowanie i doświadczenie, które skutkują powstaniem rutyn 
współpracy. Zmniejszeniu ulegają natomiast niepewność oraz istniejący między pod-
miotami dystans. Dystans psychiczny jest uzależniony od wielu czynników, w tym przede 
wszystkim kulturowych. Ważne są też indywidualne doświadczenia i obawy menedże-
rów dotyczące rynku zagranicznego. Dlatego dystanse psychiczne nie są symetryczne 
i różnią się postrzeganiem przez menedżerów [Håkanson, Ambos 2010]. 

Choć w  dotychczasowych badaniach wskazuje się na zmniejszenie wpływu dy-
stansu psychicznego w procesie internacjonalizacji, wnioski z przeprowadzonej ana-
lizy przypadku wskazują, iż nadal oddziałuje on na relacje przedsiębiorstwa na rynku 
zagranicznym. Alvo przed wejściem na rynek Arabii Saudyjskiej starało się zmniejszyć 
istniejący dystans psychiczny. Menedżerowie byli świadomi różnic oraz zagrożeń, jakie 
mogą wynikać dla przedsiębiorstwa i podejmowali działania mające na celu obniże-
nie dystansu. Sieciowe podejście do współpracy oraz aktywne zmniejszanie dystansu 
psychicznego przyczyniło się do skutecznej realizacji zaplanowanych na rynku saudyj-
skim celów biznesowych. Wyzwaniem dla Alvo będzie wchodzenie na kolejne odległe 
kulturowo rynki. Jednak doświadczenie, jakie firma uzyskała oraz wysoka świadomość 
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menedżerów w kwestii znaczenia dystansu psychicznego mogą, zgodnie z paradok-
sem dystansu psychicznego, pozytywnie wpływać na rozwój relacji i wyniki firmy na 
nowym rynku zagranicznym.

Przypadek firmy ALVO ukazuje, iż dystans psychiczny nadal odgrywa istotną rolę 
w  procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dalsze badania powinny obejmować 
analizę i zakres wpływu dystansu psychicznego na postrzeganie rynków zagranicznych 
przez menedżerów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa lub doświadczenia osób 
zajmujących kierownicze stanowiska w firmie.  
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Wprowadzenie 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to pojęcie, 
którego źródeł należy poszukiwać w naukach z dziedziny filozofii i etyki biznesu. Pojawiło 
się jako odpowiedź na ekspansywne działania przedsiębiorstw mających na celu jedynie 
maksymalizację osiąganych zysków, bez zwracania uwagi na stan środowiska naturalnego.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu swoistego zawłaszczenia 
pojęcia z  dziedziny etyki przez działalność marketingową przedsiębiorstw. Prowadzi to 
w ocenie Autora do wypaczenia samej idei, choć oczywiście nie należy przekreślać pozy-
tywnego dorobku implementacji koncepcji CSR do działalności przedsiębiorstw, nawet 
jeśli motywy popularności tej koncepcji w świecie biznesu są nieraz czysto ekonomiczne. 

1 Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynaro-
dowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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Artykuł powstał na bazie dorobku nauki w zakresie tej tematyki oraz analizie dostęp-
nych specjalistycznych raportów, a także poszczególnych przypadków przedsiębiorstw 
wykorzystujących CSR w komunikacji marketingowej. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu – definicja pojęcia 
oraz geneza jego powstania

Chociaż rozwój pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu nastąpił w drugiej poło-
wie XX wieku, to sama idea etycznego postępowania w prowadzonej działalności ekono-
micznej znalazła swoje miejsce zarówno w nauce Kościoła, jak i w rozważaniach greckich 
filozofów. Platon i  Sokrates podkreślali znaczenie moralnego postępowania w  działa-
niach człowieka, a Arystoteles uznawał etykę za teorię cnoty ludzkiej [Wieczorek, Mali-
nowska 2011, s. 347].

XX wiek to m.in. okres gwałtownego postępu technologicznego oraz rozwoju dzia-
łań umożliwiających przedsiębiorstwom maksymalizację zysku m.in. poprzez redukcję 
kosztów wytwarzania, osiąganą dzięki automatyzacji produkcji i  obniżce kosztów za-
trudnienia oraz ekspansywną politykę przemysłową. Działania te z  jednej strony pro-
wadziły do osłabienia znaczenia godności pracy ludzkiej, z drugiej do degradacji środo-
wiska naturalnego. W odpowiedzi, problem odpowiedzialności biznesu za skutki jego 
działalności był coraz częściej podejmowany w rozważaniach naukowców i publicystów. 
Wśród pionierów zajmujących się ta tematyką warto przytoczyć prace McGuirre’a [1963], 
Johnsona [1971], Steinera [1971], S.P. Sethiego [1975] czy Ackermana i Bauera [1976].

Koncepcję CSR pod koniec lat 70. XX wieku rozwinął m.in. A.B. Caroll [1979, ss. 497–505], 
dokonując wyróżnienia czterech poziomów społecznej odpowiedzialności biznesu: eko-
nomicznego, prawnego, etycznego oraz filantropijnego.

Rysunek 1. Poziomy odpowiedzialności społecznej biznesu według A. Carolla

Źródło: Caroll 1979, ss. 499–500.
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Caroll w  swojej koncepcji jako podstawę piramidy, przedstawiającej stopień za-
awansowania implementacji wzorca społecznej odpowiedzialności, wskazał odpowie-
dzialność ekonomiczną, podkreślając tym samym, iż to motywy ekonomiczne stanowią 
główną przesłankę działalności przedsiębiorstw. Zatem przedsiębiorstwo, które w swo-
jej działalności nie będzie kierowało się racjonalnością ekonomiczną, chociażby działało 
zgodnie z normami prawnymi i etycznymi, nie będzie stanowiło przykładu działalności 
odpowiedzialnej społecznej. Natomiast na samym szczycie piramidy Carolla znajduje się 
odpowiedzialność filantropijna, polegająca na byciu „dobrym obywatelem”, aktywnie 
wspierającym różnego rodzaju inicjatywy społeczne i charytatywne.

Czysto etyczny wymiar koncepcji CSR podważa w swoich pracach m.in. M. Friedman, 
wskazując, iż nie można mówić o  odpowiedzialności czy zobowiązaniach biznesu, gdyż 
pojęcia te są właściwe jedynie ludziom, zatem koncepcja odpowiedzialności biznesu w rze-
czywistości dotyczy odpowiedzialności osób zatrudnianych na poszczególnych stanowi-
skach w przedsiębiorstwie, podejmujących kluczowe decyzje wpływające na jego wyniki 
finansowe. W sytuacji, kiedy są to osoby zatrudnione przez właścicieli (akcjonariat), powin-
ny realizować działania prowadzące do maksymalizacji zysków swoich pracodawców, w in-
nym przypadku ponoszenie zobowiązań finansowych, wynikających np. z CSR, byłoby tylko 
nienależnym podatkiem. Friedman [1999, s. 265], oceniając zasadność i wymiar koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu, stwierdza: „biznes ponosi jednego i tylko jednego 
rodzaju społeczną odpowiedzialność – może wykorzystywać swoje zasoby i angażować się 
w działania w celu zwiększania swoich zysków dopóty, dopóki przestrzega reguł gry; to 
oznacza, że uczestniczy w otwartej i wolnej konkurencji bez podstępów czy oszustwa”. 

Problematyka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu znalazła także swoje miejsce 
w dokumentach organizacji międzynarodowych. Podwaliny w tym zakresie dla rozwią-
zań na szczeblu prawa międzynarodowego znajdują się w  Deklaracji Praw Człowieka 
przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w  1948 roku, natomiast zasady 
etycznego i  społecznie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu zostały rozwinięte 
m.in. w Wytycznych Dotyczących Biznesu i Praw Człowieka przyjętych przez ONZ w 2011 
roku, systemie normatywnym Rady Europy [Machowicz, Tabaszewski 2017, ss. 107–119] 
oraz w prawodawstwie Unii Europejskiej. Komisja Europejska w przyjętej w 2001 roku 
Zielonej Księdze… [Komisja Europejska 2001, s. 8] definiuje CSR jako koncepcję dobrowol-
nego uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowa-
dzenia działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami. 

Opracowana w 2010 roku norma ISO 26000 [ISO 26000, Guidance on Social Respon-
sibility] definiuje Społeczną Odpowiedzialność Biznesu jako odpowiedzialność organi-
zacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste 
i etyczne zachowanie, które:
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 · przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
 · bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, 
 · jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania,
 · jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

Natomiast Forum Odpowiedzialnego Biznesu [Buczkowski 2016, s. 15] przyjęło de-
finicję CSR jako efektywną strategię zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu 
społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przed-
siębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrówno-
ważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. 

Na znaczenie CSR jako strategii zarządzania zwraca uwagę również J. Szumniak-
Samolej [Buczkowski 2016, s. 15], definiując społeczną odpowiedzialność biznesu jako 
strategiczne i holistyczne podejście do zarządzania organizacją, które zakłada:

 · dobrowolne przestrzeganie zasad etyki,
 · eliminowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie przy jednoczesnej maksy-

malizacji pozytywnego,
 · prowadzenie dialogu z interesariuszami i uwzględnianie ich oczekiwań.

Interesariusze firmy jako odbiorcy działań CSR

Jak zostało wspomniane, jednym z  kluczowych elementów skutecznie prowadzonej 
przez przedsiębiorstwo polityki w  zakresie CSR jest prowadzenie dialogu z  wszelkimi 
interesariuszami celem poznania i  uwzględnienia ich oczekiwań wobec firmy. Pojęcie 
interesariuszy (ang. Stakeholders) B. Buczkowski [2016, ss. 17–18] określa jako wszyst-
kie grupy i podmioty, mogące wywierać w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na 
działalność danego przedsiębiorstwa lub pozostające pod wpływem jego działalności. 
M. Romanowska [2004, s. 151] określa interesariuszy jako osoby lub grupy pozostają-
ce z przedsiębiorstwem w związku wynikającym z wymiany zasobów oraz wspólnego 
ponoszenia ryzyka płynących z prowadzonej przez to przedsiębiorstwo działalności go-
spodarczej. Możemy wyróżnić interesariuszy wewnętrznych (insiders) oraz zewnętrznych 
(outsiders). Ich podział przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Grupy interesariuszy przedsiębiorstwa i ich oczekiwania

Grupy interesariuszy Oczekiwania względem przedsiębiorstwa
Interesariusze wewnętrzni

Właściciele (akcjonariat)

Wzrost wartości przedsiębiorstwa

Wzrost wartości akcji i wypłaconej z tego tytułu dywidendy

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Rzetelność otrzymywanych informacji

Pracownicy

Stabilność zatrudnienia

Godziwe wynagrodzenie

Przestrzeganie kodeksu pracy i przepisów BHP

Możliwość samorozwoju i awansu zawodowego

Stworzenie warunków umożliwiających satysfakcję 
z wykonywanej pracy

Rzetelność otrzymywanych informacji
Interesariusze zewnętrzni

Kooperanci

Terminowość regulacji zobowiązań

Uczciwość i przejrzystość zasad kooperacji

Zyskowność współpracy

Etyka działań biznesowych

Profesjonalizm 

Rzetelność otrzymywanych informacji

Konkurenci
Uczciwość zasad konkurowania

Etyka i kultura działań biznesowych 

Klienci

Wysoka jakość oferowanych produktów 

Bezpieczeństwo użytkowania produktu

Profesjonalna obsługa klienta

Łatwo dostępna i rzetelna informacja

Przestrzeganie praw konsumenckich

Zachowanie wysokich standardów etycznych 
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Grupy interesariuszy Oczekiwania względem przedsiębiorstwa

Społeczeństwo

Tworzenie miejsc pracy

Działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego

Wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności

Ochrona środowiska

Władze centralne i lokalne

Przestrzeganie prawa

Regulowanie zobowiązań prawno-podatkowych

Angażowanie się w projekty na rzecz społeczeństwa

Rzetelność otrzymywanych informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Buczkowski 2016, ss. 20–21, Nieradzik 2017, s. 127.

Poszczególne grupy interesariuszy charakteryzuje zróżnicowanie ich oczekiwań, specy-
ficznych dla danej grupy, jednakże takie czynniki, jak przestrzeganie prawa oraz wysokich 
standardów etycznych ze strony przedsiębiorstwa są wysoce pożądane przez praktycznie 
wszystkich interesariuszy. Elementem, który powtarza się w żądaniach wszystkich grup, jest 
także dostęp do uczciwej, rzetelnej informacji dotyczącej poszczególnych aspektów działań 
przedsiębiorstwa. Wdrożenie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stanowi odpo-
wiedź ze strony przedsiębiorstwa na zgłaszane oczekiwania interesariuszy, natomiast komu-
nikacja i raportowania o podejmowanych działaniach staje się zadaniem public relations.

PR w służbie CSR czy CSR w służbie PR?

Pojęcia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz Public Relations (PR) rozumia-
ne jako element zarządzania komunikacją pomiędzy firmą a jej otoczeniem [Hope 2017, 
s. 87)] łączy zarówno odwołanie się do relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego bliż-
szym i dalszym otoczeniem, jak i budowa pozytywnego wizerunku firmy jako główny 
cel podejmowanych w tym zakresie działań. W konsekwencji dochodzi do wzajemnego 
przenikania się tych pojęć w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, co może przybrać jedną 
z trzech form [Hope 2017, ss. 90–95]:

a) CSR jako narzędzie PR, celem budowy odpowiedniego wizerunku przedsiębior-
stwa, w tym zarządzania sytuacją kryzysową (greenwashing),
b) PR jako technika komunikowania o CSR – poprzez m.in. raporty roczne, dialog spo-
łeczny czy wolontariat pracowniczy,
c) Synergia działań w zakresie CSR i PR – stanowiąca wyraz dojrzałej formy współdzia-
łania tych dwóch elementów.
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Public relations jako strategia komunikacji wprost odwołuje się do przytoczonego 
wcześniej oczekiwania interesariuszy rzetelnej, pełnej i uczciwej informacji na temat po-
szczególnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Tymczasem bardzo częstym zja-
wiskiem w praktykach public relations stał się tzw. greenwashing, pojęcie, które począt-
kowo bezpośrednio określało zabiegi PR przedsiębiorstwa, przedstawiające w lepszym, 
nieprawdziwym świetle jego działalność w zakresie ochrony środowiska. Z czasem to 
znaczenie pojęciowe greenwashingu rozszerzyło się na także inne obszary nierzetelnego 
komunikowania przedsiębiorstwa o swojej działalności, wśród których najczęściej spo-
tyka się [Szadziewska 2017, s. 42, Saczyna 2015, s. 248]:

 · świadome wprowadzanie w błąd konsumentów na temat oddziaływania środowi-
skowego produktów, np. poprzez nieuprawnione stosowanie etykiet oraz certyfika-
tów ekologicz nych;
 · publikowanie wyłącznie informacji wskazujących na podejmowanie przez organi-

zację korzystnych działań w zakresie CSR, a pomijanie tych, które mogłyby negatyw-
nie wpłynąć na wizerunek firmy;
 · świadome wprowadzanie opinii publicznej w  błąd na temat prowadzenia działal-

ności w sposób etyczny, pomimo stosowania innych praktyk w relacjach z otoczeniem;
 · celowe pomijanie informacji na temat przekraczania norm środowiskowych oraz 

działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami; 
 · celowe stosowanie zbyt ogólnych i nieprecyzyjnych sformułowań w opisie cech pro-

duktu bądź działań środowiskowych i społecznych organizacji;
 · publikowanie informacji o  otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach i  certyfikatach 

w sposób wprowadzający konsumenta w błąd;
 · informowanie o faktach, które nie są ważne lub pomocne dla konsumenta; 
 · nieudostępnianie dowodów potwierdzających ekologiczność produktu bądź też 

wiarygodność otrzymanych certyfikatów. 
Wspomniane działania, odwołujące się przecież w swoim komunikacie do koncepcji 

CSR, stanowią przykład całkowitego zaprzeczenia tej idei oraz dowód na wspomniane 
we wstępie zawłaszczenie pojęcia stanowiącego fundament etyczny przez marketing 
przedsiębiorstwa. Zjawisko to wynika z nadmiernej ekonomizacji idei CSR, co znajduje 
swoje potwierdzenie w licznych badaniach [m.in. Pava, Krausz 1995; Orlitzky, Schmidt, 
Rynes 2003; Godfrey, Merrill, Hansen 2009]. Przeprowadzone w 2016 roku przez Instytut 
Zarządzania SGH [Bachnik 2017, ss. 204–206] oraz przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości w 2015 roku [PARP 2015] badania wśród polskich małych i średnich przed-
siębiorstw czy także badanie z 2017 roku Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej [2017] 
również wykazało, iż polscy przedsiębiorcy w działaniach CSR upatrują przede wszyst-
kim korzyści prowadzących do wzrostu dochodów ze sprzedaży swoich produktów.
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CSR idea etyczna czy marketingowa – wątpliwości wokół 
wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach

Analizując dorobek literatury w zakresie CSR, można spotkać się niejednokrotnie z kry-
tyką działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, wynikającą ze wspomnianego 
zarzutu instrumentalizacji idei etycznej celem maksymalizacji zysku. Należy sobie po-
stawić w tym miejscu pytanie: czego oczekujemy od przedsiębiorstwa w zakresie jego 
społecznej odpowiedzialności? Czy zgodnie z koncepcją Friedmana odpowiedzialność 
społeczna biznesu dotyczy jedynie przestrzegania uczciwej konkurencji, a wszystko co 
jest „ponad”, powinniśmy traktować jako wdrażanie działań sprzecznych z  ideą wolno-
rynkową, mających wręcz, jak sugeruje Friedman, pewien wymiar socjalistyczny? A może 
angażowanie się przedsiębiorstw w dobroczynność ma, jak twierdzą krytycy [m.in. Zad-
ros 2017, Kazojć 2012, Urbaniak 2013], charakter czysto pragmatyczny czy wręcz intere-
sowny w oczekiwaniu na większe zyski spowodowane dobrym wizerunkiem przedsię-
biorstwa wśród konsumentów? Liczne przykłady zachowań rynkowych potwierdzają 
tezę tej swoistej ekonomizacji idei, ale czy właściwie powinno to spotykać się z krytyką? 
Należy pamiętać, iż działalność przedsiębiorstw ma charakter ekonomiczny i  wszelkie 
działania przez niepodejmowane powinna charakteryzować racjonalność ekonomiczna. 

Wobec powyższego, nawet jeśli przyjmiemy tezę, iż idea CSR stała się stricte instru-
mentem marketingu, to z punktu społecznego i etycznego konsekwencje stosowania 
tego instrumentu są niewątpliwie korzystne. Jeśli działalność charytatywna firmy X jest 
determinowana głównie względami marketingowymi to, abstrahując od czysto moral-
nego wymiaru tej inicjatywy, jest to inicjatywa bardziej pożądana społecznie niż prze-
znaczenie tych środków finansowych na tradycyjną reklamę.

Zakończenie

Rozwój technologii informacyjnych, w  tym powszechne wykorzystanie Internetu oraz 
mediów społecznościowych, sprzyjający szybkiemu przekazywaniu informacji oraz za-
pewniający szerokie grono jej odbiorców, prowadzi do wzrostu świadomości interesariu-
szy w zakresie nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa, także te od-
wołujące się w swojej działalności do koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

Należy jednak pamiętać, że kolejne ujawniane przypadki tego typu niewłaściwych za-
chowań prowadzą do utraty zaufania interesariuszy do działań nie tylko danego przed-
siębiorstwa, któremu takie działanie udowodniono, ale także do świata biznesu ogółem, 
uderzając w ten sposób także w przedsiębiorstwa przestrzegające najwyższych standar-
dów etycznych i  realizujące podejmowane działania zgodnie z  rzeczywistym duchem 



227

Społeczna odpowiedzialność biznesu – od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu

przyświecającym idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Dlatego, z  uwagi na ka-
pitał zaufania, jaki niesie ze sobą sformułowanie Firma Odpowiedzialna Społecznie, na-
leży bezwzględnie piętnować wszystkie przykłady naruszenia zasad etycznych przez 
poszczególne podmioty gospodarcze bądź cynicznego wykorzystywania idei CSR do 
fałszowania ich wizerunku.
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Managers’ Perceptions about the Importance  
of Psychic Distance in the Process of Companies’ 
Internationalization – Company G Case

Abstract: This paper provides insights and evidence related to the role of the psychic distance 

factors in the process of Polish companies’ internationalization. Psychic distance is a concept 

widely used in international business as well as international marketing and management 

literature to assess differences in culture, economic and political systems as well as differences 

in mentality and geographic distance. Research objectives of this article are to identify the im-

pact of these differences on main decisions of Polish managers connected with engagement 

in international business activity (on the example of the case of company G).

In the first part of the article the concept of psychic distance is presented, this part of the 

article is based on the critical literature overview. The second, empirical part of the article 

presents the case of Polish company internationalizing its activity (depth interview with 

manager and internal data of company under research). 

The value of the article constitutes the uninhibited responses of manager and his indivi-

dual perceptions of psychic distance. Manager representing company G perceives psychic 

distance among home and host markets of his activity; however psychic distance is not 

treated as barrier of internationalization. 

Key words: psychic distance, case study method, company internationalization

Introduction

Psychic distance is a particularly valuable analytical tool; it is discussed in international 
business, international management and international marketing literature. According to 
Zaheer, Schomaker and Nachum [2012, p. 19] international management is a management 
of distance. Coordinating the activities of units or firms that are dispersed across countries 
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requires dealing with time zones, miles and communication by phone and emails. Apart 
from this, international firms must also face the other country’s differences that contribute 
to other forms of distance, such as cultural, administrative and economic distance [Ghema-
vat 2001, p. 138]. While temporal and geographical distance is absolute and indisputable, 
other forms of distance are not as well delineated. Unlike the simple dichotomous distinction 
and other pair wise comparisons, distance constructs allow us to consider the whole gamut 
of country options, providing a yardstick by which many alternatives can be measured and 
compared. The value inherent in the kind of nuanced analyses can be done with distance 
constructs makes it incumbent to try to fix the way they are conceptualized and measured. 

Literature review

In spite of dramatic advances in transportation and communications, Internet revolu-
tion, removal or reduction of tariffs and other barriers to trade, there are no signs that 
the effect of distance on international business activity has diminished; on the contrary, 
some evidence suggests that the sensitivity of international trade to distance has in fact 
increased over time. It appears that – contrary to common perception – globalization has 
not made the world a smaller place [Håkanson, Dow 2012, p. 762]. 

However, before developing an instrument to measure the construct, it is necessary 
to establish a clear definition of psychic distance. A range of scientists have argued, that 
much broader conceptualization of distance is required in international business rese-
arch [Dow, Larimo 2011, p. 329]. The most important remarks about the term “psychic 
distance” will be presented in the paper.

The literature review lead to the conclusion that – despite the widespread research – 
two main problems remain the theory advancement in the field: first, operationaliza-
tion shows little theoretical consistency; and second, the relationship between psychic 
distance and various different variables leads to different results characterized by the 
lack of replication and some inconsistencies [Sousa, Lages 2011, p. 202].

The term “psychic distance” was used in the research by Beckerman [1956 pp. 31–40], 
Johanson and Vahlne [1977, pp. 232–32], Johanson and Wiedersheim [1975, pp. 305–322]. 
It was defined as a sum of factors preventing the flow of information between the firm 
and the market. Beckerman [1956, pp. 31–40] was the first to suggest that bilateral ex-
ports may not only decrease with geographical but also with cultural or psychic distan-
ce, as trading partners from culturally more distant countries are generally less familiar 
with one another [Slangen, Beugelsdijk, Hennart 2011, p. 876]. 

Within the internationalization process theory [Johanson, Vahlne 1977, pp. 23–32] psy-
chic distance is viewed as an underlying factor that determines the geographical pattern 
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of internationalization where firms first establish business in psychically close markets and 
expand further in a gradual manner as more knowledge about international operations is 
acquired. Even though, the concept of psychic distance is well researched, a few generally 
accepted conclusions can be drawn about its effects. In general, the problem with psychic 
distance is that it causes communication problems which challenges knowledge transfer 
and impedes knowledge acquisitions, which in turn increases costs and risks of making 
mistakes [Nordman, Tolstoy 2014, pp. 30–31]. 

It should be mentioned that some authors [Dow, Larimo 2011, p. 329] implement the 
term ‘distance’, which does not refer only to psychic or geographic distance but rather to 
the differences between countries which may cause managers to perceive some poten-
tial host countries as more close or more faraway taking into consideration the different 
criteria of comparison. 

According to Evans et al [2000, pp.164–169], the differences between the home and 
host country shape the construct. Psychic distance can therefore be defined as the 
individual’s perceived differences between the home and the foreign country [Sousa, 
Lages 2011, p. 203]. Some examples of factors affecting psychic distance include diffe-
rences in languages, culture, level of education, and level of industrial development 
[O’Grady, Lane 1996, pp. 309–333].

Results

Qualitative research in the form of depth interviews were undertaken in the period be-
tween July 2013 and April 2014. This research was undertaken within the territory of Po-
land; the research objects were Polish companies undergoing the process of internatio-
nalization and the research subjects were managers’ perceptions of the psychic distance 
between Poland and the foreign expansion markets of Polish companies. Purposive sam-
pling was selected for research. The rules of sampling were chosen in accordance with 
methodology proposed by Miles and Huberman [2000], and research was conducted on 
a sample of 13 companies (A-M). 

In order to deeper description of the importance of psychic distance in the process 
of internationalization of Polish companies, one case study presenting the importance 
of psychic distance in the process of Polish companies’ internationalization is presented. 

The case study introduce one industrial company acting on the B2B market, repre-
senting automotive industry – company G. The company was chosen to the research 
because of its internationalization level – the longstanding experience in activity on in-
ternational markets, the value of sales on international markets and the geographical 
dispersion. The case study was also chosen for deeper description because of the very 
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comprehensive respondent’s answers. Company G is the family company, Polish produ-
cer of modern vehicles of city communication. There are also trams and trolleybuses in the 
offer of the company. The company employs about 2300 people in the four factories in 
Poland and 500 employees in foreign subsidiaries. The company G is a leader in Europe in 
producing vehicles. Since the start of production in 1996, over 11 000 vehicles have been 
produced. They are running in 28 countries. Despite its young age, company G has become 
one of the trendsetting companies in its industry. Company G is known as the one setting 
out new trends in its industry. The company as its own “Technical Office” responsible for 
research and development activities. It was using computer equipment for it. The models of 
vehicles were exchanged in the interims of 2-3 years. At the beginning, the R&D department 
was employing 60 employees; in the autumn of 2010 there were 140 people employed. 

The internationalization of the company was very dynamic. The company establis-
hed its own export department which has been developing parallel with the develop-
ment of foreign expansion markets. The foreign sales of company G is being realized by 
the network of sales representatives in the whole Europe. This form of contact helps the 
company to know the experiences of clients and to adopt the strategy to the specific 
features of each country. The value of foreign sales was growing in the next years of 
company expansion. In the year 2005 it has reached the level of 487 000 000 PLN, and in 
the year 2010 the level of 809 000 000 PLN. In the year 2012 it has reached the level of 833 
000 000 PLN. It should be noticed that the percentage of foreign sales to the total sales 
of the company was decreasing. In the year 2005 it has reached the level of 73,0%, and 
in the year 2010 – 62,3%, and in the year 2012 the level of 64,03% .

The manager representing company G was asked about his perceptions of the importan-
ce of psychic distance in the process of internationalization of company represented by him. 

At the beginning the manager described the cultural differences between his home 
country and the countries in which the company operates. 

The respondent representing company G perceives numerous differences between 
national cultures stating that ‘every country has its own customs’. This respondent sta-
ted that each country has specific features which have an impact on business operations 
there. To give one example, the inhabitants of Scandinavian countries are focused on 
procedures, communicating in an open and clear manner. The representative of com-
pany G mentioned also the role of women in Islamic countries, specifying the example 
of adaptation of products to local conditions in these countries (for example, men and 
women occupy separate sections of buses when travelling by this means of transport). 
In Scandinavian countries rules are important. The managers have clear and open way of 
communication. The different situation is in the United Arab Emirates. The respondent 
mentioned about the role of women in that society.
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The respondent representing company G quoted also the importance of symbols in 
marketing mix strategy. Differences in values and practices have the most significant im-
pact on negotiations with business partners, and are of comparatively smaller importance 
during the following stages of business transaction. For company G the most important 
issue is preparation for foreign transaction, discerning information on local culture and 
maintaining a flexible approach to the client. Their offers are aimed at countries which 
prognosticate well, but the means of gaining access to clients vary according to country. 
The manager also mentioned the importance of the country of origin and the promotion 
of some national products, of which one example would be France and more specifically 
government regulation on promoting French products during the tender process. 

Other important stimuli of cultural differences are differences in languages. The mana-
ger of company G stated that language differences can affect decisions relating to interna-
tionalization. There are no issues with communication in countries where English is treated 
as an international business language, however in many countries where English is not as 
prevalent, there is a necessity to employ staff who can communicate using local langua-
ges. Turkey is the example of country where the limitations of language and cultures occur. 
The business language is English, but successful business negotiations are in local langua-
ge. Another example of country where international communication could be difficult is 
France. It is treated as a country with a somewhat closed attitude to foreign languages and 
cultures and as oriented toward the superiority of its own language and culture. 

The second dimension of psychic distance are economic differences. For the respon-
dent representing company G what is important is the tender procedure in different 
countries. According to this, preparing to foreign contacts is important. The respondent 
took into consideration the fact that the offer is being driven to countries which progno-
sticate well and there are different ways of reaching clients in these countries. The next 
issue are subsidies. There is a question who will be promoted: the country or the compa-
ny from the country. For example, in France French products are advantaged. They have 
superiority in the access to the market. Preparing the order, the contractor reserves the 
components produced in France. They have the primary access to the market. The next 
issue is financing the public transport or the exchange of transport means (for example 
it was necessary to withdraw diesel vehicles from some markets because of the envi-
ronment protection). The companies chose alternative sources of propulsion. According 
to the respondent representing company G, the differences in economic systems have 
impact on decisions connected with internationalization. 

The third dimensions of psychic distance discussed by manager representing 
company G are differences in political systems. The manager representing company 
G perceives the impact of differences in political systems on decisions concerning 
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internationalization. The German government strongly encourages internationaliza-
tion of domestic companies; to this end, there is an active lobbying policy, especially 
in the case of vehicles using alternative sources of energy. The level of market im-
penetrability is also a factor in the implementation of internationalization policies. 
Many decisions connected with the aforementioned industry are discussed at the 
government, self-government and union levels, as in the United Arab Emirates.

The respondent from company G also mentioned the important differences in men-
tality and geographical distance in the process of company internationalization. Accor-
ding to the manager representing company G the differences in mentality have impact 
on formality of the mutual relations. In Western countries business relations are very 
formal and not familiar. There are often ‘discussions behind closed doors’. The obligation 
of the sales director is establishing relations, leading to the contract realization and the 
way leading transaction. 

Geographical distance is not important for the manager representing company G. In 
this company what is important is only the adaptation of products to the climate con-
ditions, which are different on different foreign markets.

Conclusions

The article presents the case study of the impact of psychic distance on Polish companies’ 
internationalization. The presented research results constitute a part of research conducted 
on the sample of 13 companies. The results cannot be generalized on the whole population 
of the Polish companies internationalizing their activity, however the article presents the 
comprehensive picture of the perceptions of the differences in cultural, economic, political 
factors as well as differences in mentality and geographical distance by Polish managers. 

The described company is characterized by the high level of internationalization and 
geographical dispersion. The company G is present in Europe, North and South America, 
Africa and Asia. Despite the fact that the production of the company is located mainly in 
Poland, the export of the company is growing systematically. However, it should be noticed 
that the value of export in the value of total sales of the company was decreasing. In the year 
2010 it raised the value by 73.00% of the total sales, and in the year 2012 only by 64.03%. 

The manager representing company G perceives the importance of cultural differences 
in taking decisions about internationalization. For the respondent representing company 
G each country has its specific features in conducting business, especially on the negotia-
tion stage. The next dimension are the differences in languages, especially the necessity 
of speaking local languages. In the case of economic distance the most important for the 
manager representing company G is tender procedure in different countries, subsidies, 
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promotion of domestic export. The manager representing company G notices also the dif-
ferences in political systems. For him the most important is lobbying policy and the level of 
market impenetrability. According to the manager representing company G, the differen-
ces in mentality have impact on the formality of the international relations. The business 
relation could have formal or familiar character. The manager representing company G 
states that – taking into consideration geographical distance – the most important for him 
is adopting products to climate conditions different on different international markets. 

The manager of company G noticed the impact of psychic distance factors on the 
process of internationalization. He sees the differences in both national cultures, eco-
nomic and political systems as well as in the mentality of managers and geographic 
distance. The company has to overcome them or to adapt to them, but they do not pose 
the barrier of internationalization. 

The presented case study shows that despite the fact that managers perceive psy-
chic distance among Poland and the foreign expansion markets of Polish companies, 
they do not treat the differences among these markets as barriers of internationalization 
and they are active in entering foreign markets. 
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Wpływ różnic kulturowych na działania marketingowe 
przedsiębiorstw e-commerce na rynkach międzynarodowych

The Influence of Cultural Differences on E-commerce Companies 
Marketing Activity on International Markets

Abstract: E-consumers from different culture have different needs, expectations and re-

quirements connected with perception of online transaction. The paper discusses the 

significance of cultural aspects of consumer behaviors in the development of e-com-

merce marketing strategies on foreign markets. The aim of this paper is to examine how  

e-consumers behaviors differentiate on cultural grounds and to explore how companies can 

reach their local consumers. 

Key words: culture, e-commerce, e-consumer behaviors, purchase intention, culture dimensions

Wprowadzenie

Globalizacja oraz postęp technologiczny kreują nowe wyzwania dla współczesnych 
przedsiębiorstw, które poszukują możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
na rynkach tworzonych dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym. Zjawi-
ska te skutkują również zmianami w sektorze e-commerce. Globalna sieć internetowa 
umożliwia konsumentom nieograniczony dostęp do informacji, dóbr i usług, a przed-
siębiorstwom ułatwia ekspansję na międzynarodowym rynku. Wydaje się, że przed-
siębiorstwa sektora e-commerce mają ułatwiony dostęp do zagranicznych rynków, 
gdyż elektroniczne kanały dystrybucji w dużej mierze niwelują bariery geograficzne, 
czasowe i przestrzenne, jakie istnieją na tradycyjnym rynku. Jednak ograniczenie tego 
rodzaju barier nie oznacza, że łatwiej jest spełnić oczekiwania i wymagania zagranicz-
nych klientów, którzy prezentują różne wzorce zachowań konsumpcyjnych, odmienne 
zwyczaje, przekonania, system wartości oraz preferencje dotyczące procesu zakupu 
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i samego produktu. Dlatego nie sposób pominąć złożonych uwarunkowań społeczno-
kulturowych, które determinują sukces na zagranicznym rynku. 

Celem pracy jest charakterystyka zróżnicowanych kulturowo preferencji e-konsumen-
tów oraz określenie wpływu czynników kulturowych na skuteczność działań marketingo-
wych podejmowanych przez przedsiębiorstwa e-commerce na zagranicznych rynkach.

Kulturowe aspekty zachowań e-konsumentów

Wiele zachowań konsumenckich ma swoje źródło w kulturze, czego dowodzą liczne pra-
ce i badania potwierdzające wpływ czynników kulturowych na zachowania nabywców. 
Dotyczy to również zachowań konsumentów w Internecie. Z tego względu aspekty kul-
turowe są jednym z najistotniejszych czynników determinujących procesy internacjona-
lizacji przedsiębiorstw e-commerce. 

Wpływ czynników kulturowych na zachowania klientów sklepów internetowych naj-
częściej był przedmiotem badań w kontekście zaproponowanych przez Geerta Hofstede 
wymiarów kultury (indywidualizm–kolektywizm, dystans władzy, unikanie niepewno-
ści, męskość–kobiecość, orientacja krótko-lub długoterminowa) [Hofstede 2001, s. 38]. 

Nastawienie do transakcji online w  najistotniejszy sposób determinowane jest 
przez unikanie niepewności. Badanie przeprowadzone przez Belkhamza i  Wafa [2014, 
ss. 166–173] wykazało, że poziom unikania niepewności wpływa na zaufanie oraz chęć 
dokonywania zakupów online przez konsumentów na różnych rynkach. Konsumenci 
z krajów o wysokim stopniu unikania niepewności często z rezerwą odnoszą się do za-
kupów online. Natomiast w krajach o niskim poziomie unikania niepewności transakcje 
internetowe nie są uznawane za ryzykowne, a konsumenci deklarują zaufanie do wir-
tualnych sprzedawców. Różne są też preferencje odnośnie poszczególnych elementów 
transakcji online. Dla mieszkańców Azji decydujące znaczenie ma zaufanie do serwisu 
e-commerce, natomiast konsumenci z  Bliskiego Wschodu najbardziej cenią sobie za-, natomiast konsumenci z  Bliskiego Wschodu najbardziej cenią sobie za-
chowanie prywatności oraz jakość strony internetowej sklepu [Es-haghi, Afshardoost 
i Ahmadi 2015, ss. 159–182]. Dla konsumentów koreańskich największym źródłem obaw 
podczas zakupów online okazały się warunki dostawy oraz jakość obsługi klienta, nato-online okazały się warunki dostawy oraz jakość obsługi klienta, nato- okazały się warunki dostawy oraz jakość obsługi klienta, nato-
miast dla amerykańskich klientów najistotniejsze było bezpieczeństwo transakcji [Choi 
i Park 2006, ss. 577–596]. Różnice między krajami dotyczą też systemów płatności. Miesz-
kańcy krajów arabskich preferują płatności gotówkowe i z rezerwą odnoszą się do kart 
kredytowych czy innych systemów płatności internetowych, co bez wątpienia utrudnia 
transakcje online. Nieufność wobec internetowych transakcji ma również swoje źródło 
w charakterystycznych cechach kultury arabskiej, którą cechuje duży stopień unikania 
niepewności oraz wysoka kontekstowość [Elbeltagi 2007, ss. 196–201]. 
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Badania przeprowadzone przez Cyra i  Lariosa na grupie konsumentów ze Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, Niemiec i Japonii potwierdziły istnienie różnic w postrzeganiu 
internetowych transakcji. Największe zaufanie do treści prezentowanej strony interne-
towej mieli Niemcy. Jako najmniej wiarygodne informacje przedstawione na stronie 
postrzegali Japończycy. Natomiast umiarkowanym poziomem zaufania wykazywali się 
Kanadyjczycy i  Amerykanie. Japońscy konsumenci zostali zidentyfikowani jako grupa 
najbardziej unikająca ryzyka, natomiast Kanadyjczycy i  Amerykanie wykazywali naj-
mniejsze obawy wobec internetowych transakcji, a także płatności kartą kredytową na 
stronie internetowej sklepu. Niemcy i  Japończycy preferowali płatności za pośredni-
ctwem banku [Cyr i Larios 2003]. 

Dla e-handlu charakterystyczny jest również, obserwowany w tradycyjnym obrocie 
towarowym, efekt kraju pochodzenia. Wykazano, że postrzeganie transakcji internetowej,  
a zwłaszcza towarzyszącego jej ryzyka, ma swój kulturowy kontekst związany z percep-
cją zagranicznego e-sklepu i wywiera realny wpływ na zachowania nabywców [Rezvani 
i Dehkordi 2012, ss. 205–216]. Oddziaływanie efektu kraju pochodzenia na e-konsumen-
tów potwierdzają badania przeprowadzone w Szwecji, Rosji i Australii. Wykazały one, 
że konsumenci preferują rodzime strony internetowe. Przede wszystkim ze względu na 
język, czas dostawy, koszty kontaktu w  przypadku reklamacji oraz znajomość warun-
ków obsługi klienta i  uwarunkowań prawnych. Atrakcyjność zagranicznego e-sklepu 
postrzegana była przez pryzmat wizerunku konkretnego kraju oraz pozytywnych, ste-
reotypowych skojarzeń związanych z wytwarzanymi tam produktami [Hadjikhani, Safari 
i Thileniuset 2011, ss. 229–242].

Kultura stanowi swego rodzaju schemat, narzucający danej społeczności sposób 
postępowania oraz system wartości, który przekłada się na funkcjonowanie jednostki 
i  podejmowane przez nią decyzje. Przełożenie to dotyczy również sfery konsumpcji, 
podejmowanych decyzji zakupowych oraz zachowań rynkowych, które w dużej mierze 
determinowane są przez czynniki natury kulturowej. Świadomość istnienia różnic kultu-
rowych zwiększa szansę na skuteczne dostosowanie oferty oraz sposobu funkcjonowa-
nia serwisu e-commerce do specyficznych wymagań klientów na docelowych rynkach. 

Marketingowa adaptacja serwisów e-commerce

Jednym z najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem sklepu interne-
towego na zagranicznym rynku jest konieczność określenia stopnia jego dostosowania 
do wymagań tamtejszych klientów. Badania potwierdzają, że adaptacja treści i projektu 
strony e-sklepu do kulturowej specyfiki danego rynku zwiększa jej skuteczność w gene-
rowaniu wolumenu sprzedaży [Singh, Kumar i Baack 2005, ss. 71–86]. Udowodniono też 
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pozytywny wpływ kulturowego dostosowania strony sklepu internetowego na jej sku-
teczność marketingową w postaci pozytywnych opinii konsumentów, deklarowanych in-
tencji dokonania zakupu oraz faktycznego wzrostu sprzedaży [Vyncke i Brengman 2010, 
ss. 14–29]. Analiza trzydziestu stron e-sklepów z różnych krajów i kontynentów potwier-
dziła wpływ kultury na postrzeganie strony przez potencjalnych klientów. Użytkowni-
cy globalnej sieci, pochodzący z  krajów o  silnej narodowej tożsamości, przywiązywali 
większą wagę do kulturowej adaptacji odwiedzanych stron, natomiast dla klientów z kra-
jów charakteryzujących się wysokim stopniem indywidualizmu, priorytetem był kom-
fort użytkowania strony oraz bezpieczeństwo transakcji [Steenkamp i  Geyskens 2006, 
ss. 136–150]. Klienci z kultur preferujących męskie wartości przywiązują większą wagę 
do zawartości informacyjnej serwisu. Oznacza to, że informacje na stronie powinny być 
prezentowane w sposób logiczny i uporządkowany, aby ułatwić potencjalnemu nabyw-
cy decyzję o zakupie produktu. Z kolei wysoki stopień unikania niepewności wymaga 
zwrócenia uwagi na łatwość nawigacji [Ganguly, Dash i Cyr 2010, ss. 302–329]. 

Niektórzy badacze sugerują konieczność opracowania metodyki oceny jakości stron 
sklepów internetowych, która uwzględniałaby aspekty kulturowe oraz odmienne prefe-
rencje i wymagania klientów pochodzących z różnych kultur. Istnienie takich wytycznych 
bez wątpienia ułatwiłoby adaptację serwisów e-commerce do lokalnych uwarunkowań 
i zwiększyło ich skuteczność marketingową. Badania potwierdziły, że oczekiwania konsu-
mentów względem cech i jakości platform e-commerce są różne w poszczególnych krę-e-commerce są różne w poszczególnych krę- są różne w poszczególnych krę-
gach kulturowych. Wartości męskie oraz orientacja długoterminowa wiążą się z wysokimi 
oczekiwaniami względem jakości strony internetowej. Z kolei niskie unikanie niepewno-
ści, wysoki dystans władzy, kolektywizm i wartości męskie implikują neutralny stosunek 
do wyglądu strony oraz jej funkcjonalności i łatwości nawigacji. Natomiast klienci z kultur 
o orientacji krótkoterminowej przywiązują dużą wagę do upustów cenowych i promocji 
oferowanych na stronie e-sklepu [Ladhari 2008, ss. 65–86].

Dla lokalizacji strony e-sklepu istotne są też elementy wizualne oraz język. Odpo-
wiedni dobór kolorów czy elementów graficznych może uatrakcyjnić stronę i  przy-
ciągnąć potencjalnych klientów z  danego kręgu kulturowego. Strony skierowane 
do klientów z  kultur indywidualistycznych powinny eksponować wartości związane 
z przyjemnością i zadowoleniem, natomiast konsumenci z kultur kolektywistycznych 
preferują dużą ilość informacji, intensywne kolory i elementy multimedialne. Niezwy-
kle istotne jest również dostosowanie strony pod względem językowym, gdyż dla 
klientów międzynarodowych koncernów, którzy nie posługują się alfabetem łaciń-
skim, korzystanie ze standaryzowanych stron może stanowić dużą trudność. Dlatego 
konieczne jest zwiększenie ich funkcjonalności na lokalnych rynkach nie tylko poprzez 
wprowadzenie różnych wersji językowych, ale również dostosowanie projektu strony. 
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Przykładem może być wprowadzenie pionowego menu dla konsumentów azjatyckich 
czy zmiana kierunku tekstu dla konsumentów z Bliskiego Wschodu [Chen, Yen, Porn-
priphet i Widjaja 2015, ss. 1283–1299].

Z pozoru wydaje się, że Internet, jako uniwersalne medium o globalnym zasięgu, jest 
idealnym środowiskiem dla standaryzowanych działań marketingowych. Globalna sieć wy-
korzystywana jako kanał dystrybucji oraz komunikacji z klientem nie niweluje jednak istnie-
jących barier mentalnych i kulturowych. Choć wiele międzynarodowych koncernów próbuje 
standaryzować swoje serwisy e-commerce, to nie sposób nie zauważyć różnic między ich 
wersjami dedykowanymi dla różnych rynków docelowych. Ze względu na niekwestiono-
wane znaczenie czynników kulturowych adaptacja działań marketingowych związanych 
z funkcjonowaniem serwisów e-commerce na lokalnych rynkach wydaje się koniecznością. 

Zróżnicowanie kulturowe-konsekwencje dla działań 
marketingowych 

Przedsiębiorstwa e-commerce mają wiele możliwości, aby dostosować funkcjonowanie 
swoich serwisów internetowych do specyfiki lokalnych rynków, zwłaszcza w  kontekście 
ich zróżnicowania kulturowego. Konsumenci preferują zwykle rodzime e-sklepy, przede 
wszystkim ze względu na czas dostawy, język, łatwość kontaktu i wcześniejsze doświadcze-
nia, co pozwala zredukować niepewność i postrzegane ryzyko towarzyszące transakcji. Jest 
ono nieporównywalnie większe w przypadku kontaktu z zagranicznym sprzedawcą. Celem 
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo powinna być taka adaptacja oferty, która  
w maksymalnym stopniu zredukuje niepewność towarzyszącą transakcji online, dostosowu-
jąc jej cechy do lokalnych uwarunkowań. Ma to szczególne znaczenie w krajach o wysokim 
poziomie unikania niepewności, gdyż ten wymiar kultury stanowi największą barierę dla ak-
ceptacji, a tym samym możliwości rozprzestrzeniania się na danym rynku tego modelu bi-
znesu. Istnieją narzędzia, które pozwalają zredukować postrzegane przez klienta ryzyko zwią-
zane z zakupami  w sieci. To przede wszystkim zagwarantowanie bezpieczeństwa transakcji 
oraz ochrona prywatności i danych klienta. Niepewność redukuje też dostęp do opinii innych 
konsumentów oraz implementacja w serwisie elementów społecznościowych, takich jak: fo-
rum, grupa dyskusyjna, czat, a także aktywność podmiotu w social mediach. Konsument po-social mediach. Konsument po- mediach. Konsument po-
winien mieć zagwarantowany łatwy kontakt ze sprzedawcą, a także natychmiastową pomoc 
online. Niepewność redukuje też zapewnienie alternatywnych systemów płatności dostoso-
wanych do preferencji klientów, a także łatwość nawigacji i niezawodność serwisu.

Dla konsumentów z  kultur, które cechuje indywidualizm, istotne będą możliwości 
personalizacji strony internetowej sklepu oraz oferty, a także funkcjonalność i komfort 
korzystania z serwisu. 
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Współczesne technologie oferują też możliwość implementacji narzędzi, pozwalają-
cych na dostosowanie witryny e-sklepu do zachowań konsumentów z kultur kolektywi-
stycznych, którzy chętnie dzielą się swoimi opiniami i nawiązują relacje w sieci. Implemen-
tacja funkcjonalności mediów społecznościowych, takich jak forum czy blog oraz integracja 
strony e-sklepu z serwisami społecznościowymi zwiększają jego atrakcyjność dla konsu-
mentów preferujących wartości kolektywistyczne [Brengman i Karimov 2012, ss. 791–817]. 

W  kulturach męskich należy zwrócić uwagę na logiczny i  uporządkowany sposób 
prezentacji informacji na stornie internetowej, a  także jakość i niezawodność serwisu. 
Natomiast dla klientów z kultur uważanych za kobiece istotna będzie estetyka witryny 
sklepu. W przypadku orientacji długoterminowej klienci mają duże wymagania wzglę-
dem jakości serwisu e-commerce oraz jego niezawodności. Orientacja krótkoterminowa 
wiąże się z koniecznością zapewnienia szybkiego czasu reakcji na sygnały płynące od 
klienta, oczekiwane są również obniżki i promocje oferowane na stronie e-sklepu. 

Wykorzystanie wiedzy międzykulturowej ułatwia pozyskanie przychylności klien-
tów, pozwala też w znacznym stopniu zniwelować bariery, na które napotykają przed-
siębiorstwa e-commerce, dokonując ekspansji na zagranicznych rynkach. 

Aspekty kulturowe mają również związek z  istniejącym zaufaniem między strona-
mi internetowych transakcji oraz reputacją e-sprzedawcy. Wykazano zależność między 
kulturowym dostosowaniem strony e-sklepu a wizerunkiem marki. Pozytywny wizeru-
nek danej marki zmniejsza znaczenie kulturowego dostosowania, natomiast mało znana 
marka znacząco zwiększa konieczność adaptacji strony do lokalnych uwarunkowań kul-
turowych [Bartikowski i Singh 2014, ss. 246–252]. W przypadku znanej marki pozytywny 
wizerunek i renoma firmy tworzą relację zaufania niezależną od czynników kulturowych. 
Mało znane czy nowe na danym rynku marki wymagają podbudowy w postaci kulturo-
wego dostosowania strony internetowej, które w pewnym stopniu rekompensuje brak 
istniejącego zaufania. Podobną zależność przypisać można również, obserwowanemu 
także na wirtualnym rynku, efektowi kraju pochodzenia.

Świadomość istnienia różnic oraz znajomość specyficznych oczekiwań potencjalnych 
klientów z różnych kręgów kulturowych pozwala na optymalne dostosowanie oferty, spo-
sobu funkcjonowania serwisu e-commerce, a także obsługi klienta i komunikacji marketin-e-commerce, a także obsługi klienta i komunikacji marketin-, a także obsługi klienta i komunikacji marketin-
gowej. Zwiększa to szansę na sukces na lokalnym rynku oraz pozyskanie zaufania klientów, 
którzy często z rezerwą traktują zagraniczne podmioty działające w Internecie. 

Podsumowanie

Czynniki natury kulturowej mogą hamować internacjonalizację przedsiębiorstw e-com-
merce, determinują też stosunek poszczególnych społeczeństw do nowych technologii 
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i poziom akceptacji dla posługiwania się nimi w celu nabywania dóbr czy usług. Bada-
nia potwierdzają, że czynniki te mogą wyjaśniać różnice w zachowaniach zakupowych 
e-konsumentów, a  ich znajomość jest pomocna w  marketingowej adaptacji platform 
e-commerce na odmiennych kulturowo rynkach. Wydaje się, że wpływ różnic kulturo-
wych jest mniej istotny w przypadku znanych koncernów oraz renomowanych marek, 
gdzie relacja zaufania opiera się na pozytywnym wizerunku oraz ugruntowanej reputacji, 
które redukują towarzyszącą internetowym transakcjom niepewność. To właśnie wymiar 
kultury związany z unikaniem niepewności w największym stopniu determinuje koniecz-
ność dostosowania serwisu do specyficznych wymagań konsumentów, także tych zwią-
zanych z innymi wymiarami kultury. 

Praca uzasadnia potrzebę uwzględnienia różnic kulturowych w działalności przed-
siębiorstw e-commerce na zagranicznych rynkach oraz przedstawia możliwości dosto-
sowania do zróżnicowanych potrzeb klientów pochodzących z różnych kręgów kulturo-
wych. Istnieje potrzeba dalszej eksploracji tego zagadnienia, implikowana dynamicznym 
rozwojem sektora e-commerce oraz jego internacjonalizacją. 
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Ocena sprzedaży produktów perfumeryjnych w opinii kobiet 

The Sales Evaluation of Perfumery Products in the Opinion of Women

Abstract: The purpose of this publication is to identify and evaluate the most important 

elements of the perfume shopping process in e-commerce and in traditional stores. To re-

ach the target, a survey was conducted on a group of 19147 Polish Internet users, in May 

and June 2016. The analysis was chosen to answer 562 women who have recently purcha-

sed a perfume. The analysis of the results shows a slight difference in the behavior of indi-

vidual age groups. The youngest customers are among the most demanding consumers, as 

they evaluated the analyzed areas the lowest. However, in the e-commerce area, the oldest 

respondents were older than 55 years old.

Key words: retail, e-commerce, perfume

Wprowadzenie 

Branża produktów perfumeryjnych (zapachowych) rozwija się dynamicznie, głównym 
rynkiem jest sektor B2C (Business to Consumer), a kluczowymi nabywcami kobiety. Śred-
ni roczny wzrost światowej sprzedaży produktów zapachowych utrzymuje się na poziomie 
prawie 20%. Zaś segment sprzedaży online kosmetyków i perfum jest jednym z najszybciej 
rozwijających się, średni roczny wzrost to 30%. Istotnymi determinantami, wpływającymi 
na decyzje zakupowe perfum, to: zapach, marka i cena produktu. Podążając za trendami 
oraz oczekiwaniem klientów, coraz więcej sklepów branżowych oraz drogerii wprowadza 
do swojej oferty możliwość zakupu na platformie internetowej. Celem niniejszej publikacji 
jest identyfikacja oraz ocena najistotniejszych elementów procesu zakupowego produktów 
zapachowych w obszarze e-commerce oraz w tradycyjnych sklepach. Aby osiągnąć posta-
wiony cel, przeprowadzono badanie ankietowe wśród kobiet dokonujących zakupów per-
fum. Dodatkowo dokonano analizy wyników w podziale na wiek klientek, co miało na celu 
identyfikację zachowania, szczególnie wśród najmłodszych i najstarszych respondentów.
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Rozwój sektora perfum

Według raportu Mintel’s Fragrances [HPCi Media 2015] sektor perfum w Stanach Zjed-
noczonych już w 2014 roku wart był około 3,7 mld dolarów. Sektor perfum dla kobiet 
charakteryzuje się zdecydowanie większym odsetkiem ogólnej sprzedaży niż sektor dla 
mężczyzn. Na rysunku 1 widać duże zróżnicowanie częstotliwości używania produktów 
perfumeryjnych wśród kobiet w zależności od narodowości. Zdecydowanie najrzadziej, 
bo niespełna 4 razy w tygodniu, perfumują się Chinki, wśród których tylko znikoma część 
(5%) korzysta z perfum. Kultura chińska jest bardzo stara, a  jej celebracja oraz dziedzi-
ctwo bardzo pielęgnowane z pokolenia na pokolenie. W Chinach, w o wiele większym 
stopniu niż perfumy, są popularne różne zapachowe przedmioty, używanie pachnących 
woreczków, znane już było ponad 3 tysiące lat p.n.e. Wykonane przeważnie z jedwabiu 
oraz ręcznie dekorowane, zawierają suszone oraz miażdżone zioła o bardzo specyficz-
nych i  intensywnych zapachach. Ponadto kobiety w Chinach często używają perfumo-
wanych pudrów (xiangfen) oraz olejków do włosów (touyou), dlatego tak mało Chinek 
używa tradycyjnych perfum popularnych na całych świecie. 

Jedynie 37% Amerykanek się perfumuje – za to bardzo często, bo aż pięć razy tygo-
dniowo. Zgodnie z wynikami z Europy, najczęściej perfumują się Polki oraz Hiszpanki, 
natomiast w Wielkiej Brytanii jedynie co druga (53%) kobieta używa produktów zapa-
chowych. Niewiele więcej kobiet (57%) perfumuje się we Włoszech oraz Niemczech, 
dość duże zróżnicowanie wynikające między innymi ze zwyczajów kulturowych oraz 
narodowościowych, wskazuje na znaczną dyferencjację analizowanego rynku.

Rysunek 1. Częstość i procentowy udział kobiet używających perfum w wybranych 
krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: HPCi Media (2015), Cosmetics Business Market [online], www.

hpcimedia.com/images/PDF/CBM_MAY.pdf?dm_i=8EU,3E8R2,AC6MPW,C59QS,1, dostęp: 19.10.2017.
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Perfumy już od początku XX wieku kojarzone były z dobrem luksusowym, zarezerwo-
wanym tylko dla elit. Ten obraz zmienił się nieznacznie na początku lat siedemdziesiątych, 
kiedy równouprawnienie oraz dynamiczne wejście kobiet na rynek pracy stały się deter-
minantami szerokiej ekspansji i popularności perfum. Zmieniająca się rola kobiet w spo-
łeczeństwie zwiększyła znaczenie wyglądu osobistego (zarówno w pracy, jak i w czasie 
wolnym). Tendencje te stymulują wzrost i rozwój przemysłu kosmetycznego, a zwłaszcza 
perfumerii [Mortelmans 2014, s. 198]. Obecnie na rynku można wyróżnić cztery zasadni-
cze produkty perfumeryjne: perfumy, woda perfumowana i woda toaletowa i kolońska. 
Perfumy właściwe charakteryzują się bardzo intensywnym zapachem, dlatego że stężenie 
olejków eterycznych jest najwyższe. Perfumy są nimi nasycone od 20 do 40%, co znacząco 
wpływa na cenę. Woda perfumowana (Eau de Parfum) jest chyba najpopularniejszym pro-
duktem zapachowym, stężenie olejków wynosi przeciętnie od 10 do 15%, co pozwala na 
stosunkowo długie utrzymanie zapachu na ludzkiej skórze. Ceny nie są zbyt wygórowane 
i  dlatego ten rodzaj zapachów nie należy do dóbr luksusowych. Kolejnym rodzajem są 
wody toaletowe (Eau de Toilette), posiadające niższe stężenie, zaledwie od 5 do 10%, co 
znacząco wpływa na trwałość zapachu. Coraz rzadziej produkuje się wody kolońskie (Eau 
de Cologne), które zawierają już jedynie od 2 do 5% olejków. Na potrzeby niniejszej publi-
kacji określenie perfum i produktów zapachowych, będzie dotyczyło wszystkich rodzajów 
zapachów, z uwagi, iż respondenci badania ankietowego nie mieli wprowadzonego po-
działu oraz wiedza społeczeństwa w tym zakresie nie zawsze jest prawidłowa. 

W Polsce rynek perfum luksusowych, wg najnowszego raportu firmy KPMG, stanowi 
ponad 60% całego segmentu luksusowych kosmetyków i perfum. Wśród Polaków o do-
chodach miesięcznych przekraczających ponad 7 tys. zł brutto, wartość perfum luksu-
sowych oceniana jest na kwoty powyżej 500 zł. Polski rynek luksusowych perfum jest 
stosunkowo niewielki, może dlatego, że klient tego rynku to osoba bogata, posiadająca 
znacznie większy od średniego budżet na zakupy. Mimo to produkty z sektora premium 
cieszą się zainteresowaniem polskich zamożniejszych konsumentów [KPMG 2016, s. 49]. 
Obecnie perfumy stały się produktem codziennego użytku, kreując rozwój masowej 
produkcji i dystrybucji. Wysoka penetracja produktów zapachowych, szczególnie wśród 
kobiet, wskazuje na nasycenie rynku. Obecnie, prócz wdrażania nowych zapachów i ar-
tystycznych opakowań, firmy kreują innowacje w obszarach związanych z perfumami dla 
dzieci i młodzieży oraz ze składników ekologicznych podążając za trendami i oczekiwa-
niami klientów. We współczesnej gospodarce, przedsiębiorstwa pragnące podnieść swoją 
konkurencyjność, znaczącą rolę w swojej działalności biznesowej powinny powierzyć in-
nowacyjności [Blażlak 2014, s. 59]. Ponadto oraz częściej kształty flakonów posiadają ergo-
nomiczne właściwości. Nie bez znaczenia w tym zakresie pozostaje także część ciała, któ-
rą perfumują klienci. Z badań (rysunek 2) wynika, że w większości analizowanych krajów 
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kobiety najczęściej perfumują się za uszami (74% kobiet), co druga perfumuje nadgarstki 
oraz kark.

Rysunek 2. Części ciał, które kobiety najczęściej perfumują – udział procentowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: HPCi Media (2015), Cosmetics Business Market [online], www.

hpcimedia.com/images/PDF/CBM_MAY.pdf?dm_i=8EU,3E8R2,AC6MPW,C59QS,1, dostęp: 19.10.2017.

Wśród barier elektronicznego sektora handlu perfumami, do najbardziej istotnych 
z punktu widzenia konsumentów, należy obawa przed zakupem niepełnowartościowych 
produktów (podróbkami), taki niepokój wykazuje 34% Polaków. Innymi ważnymi aspek-
tami są brak osobistego kontaktu ze sprzedawcą (32%) oraz brak możliwości zobaczenia, 
dotknięcia oraz powąchania produktu przed zakupem (37%). Natomiast zdecydowanie 
fundamentalną determinantą, wpływającą na wzrost popularności zakupów perfum przez 
Internet, jest możliwość skorzystania z promocji lub niższej ceny (52%) [PWC 2017, ss. 27–28].

Każda branża w  sektorze e-commerce cechuje się indywidualnymi cechami i  ten-
dencjami. Wartym podkreślenia zjawiskiem wśród perfum i  kosmetyków jest wysoki 
wzrost sprzedaży w okresie świąt Bożego Narodzenia, kategoria ta w grudniu jest od-
wiedzana przez prawie 3 razy większa liczbę internautów niż w październiku, osiągając 
wzrost prawie 200% sprzedaży. Zaś w latach 2010–2014 kategoria ta zyskała największy 
wzrost popularności (460%) [Izba Gospodarki Elektronicznej 2014, s. 11]. Dużą dynamikę 
sektora perfum i kosmetyków w polskim handlu internetowym odwzorowuje duża licz-
ba działających podmiotów. W  serwisie Opineo istnieje zidentyfikowanych blisko 150 
perfumerii i drogerii internetowych, co wskazuje także na dużą konkurencyjność branży.

Jak wynika z badań [Ezhialrasan, Selvalakshi 2008, ss. 601–602], zapach charakteryzuje 
się istotną wagą wśród wszystkich czynników wpływających na decyzje zakupowe kon-
sumentów. Ponadto stwierdzono, że używanie perfum sprawia, iż użytkownicy czują się 
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świeżo oraz są bardziej pewni siebie. To samo opracowanie wskazuje, że wybór konkret-
nych zapachów jest w dużej mierze uwarunkowany przez preferencje partnera życiowego 
w tym zakresie, a na drugim miejscu przez polecenie marki przez znajomych. Natomiast 
wśród cech samych perfum, najistotniejsza dla konsumenta, pod kątem preferencji zaku-
powych, jest długotrwałość zapachu oraz sam zapach (szczególnie w  grupie wiekowej 
18–30 lat) [Singh 2015, ss. 1–4]. 

Badanie sektora e-commerce produktów perfumeryjnych 
w opinii kobiet

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy Wydziału Organizacji i Zarządzania Po-
litechniki Łódzkiej z  firmą badawczą Opiniac, w  grupie 19 147 polskich użytkowników 
Internetu na przełomie maja i czerwca 2016 roku. Narzędziem badawczym był kwestio-
nariusz składający się z siedmiu pytań zamkniętych, w pytaniach dotyczących oceny kon-
sumenckiej wykorzystano skalę porządkową, jednobiegunową, pięciostopniową. Wybór 
metody ankietowej zdeterminowany był stosunkowo niskim kosztem, który przy tak du-
żej próbie badawczej miał istotne znaczenie. Ponadto w przypadku subiektywnej oceny 
konsumentów, metoda ankietowa była już wielokrotnie stosowana przez innych badaczy 
[Maciejewski 2017, ss. 136–146; Zapata, Isengildina-Massa, Carpio and Lamie 2016]. Po-
nadto często metoda ankietowa wykorzystywana jest w przypadku konieczności separacji 
respondentów od analizowanych organizacji, które są podstawowym przedmiotem badań 
w naukach o zarządzaniu [Zakrzewska-Bielawska 2012, s. 16]. Wybór techniki ankiety inter-
netowej podyktowany był cechami próby badawczej wybranej do analizy, którą stanowi-
li internauci którzy w ostatnim czasie zakupili produkty perfumeryjne w sektorze handlu 
internetowego oraz w tradycyjnych sklepach. Wśród respondentów zakupów produktów 
perfumeryjnych w ostatnim okresie dokonało 599 osób, z czego 194 w sklepie interneto-
wym. Z uwagi, iż w analizowanej grupie respondentów mężczyźni stanowili jedynie 6,15% 
(37 osób), do analizy wybrano jedynie odpowiedzi kobiet.

Wobec czego próbę badawczą stanowiła grupa 562 kobiet. Zastosowano celowy 
wygodny dobór próby, dystrybuując kwestionariusz ankiety na popularnym informa-
cyjnym portalu internetowym (Wirtualna Polska) oraz w wybranym znanym sklepie in-
ternetowym oferującym wyłącznie perfumy.

Celem uzyskania odpowiedzi na pierwsze pytanie była ocena zadowolenia kobiet 
z zakupu w konkretnym sklepie wyrażona poprzez stopień prawdopodobieństwa doko-
nania powtórnego zakupu. Respondenci oceniali w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza-
ło całkowity brak prawdopodobieństwa kolejnego zakupu, zaś 10 pewność. Analizując 
wyniki poprzez pryzmat wieku respondentów, można zauważyć, iż najmniejsza szansa 
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powtórnych zakupów dotyczy osób najstarszych, czyli powyżej 55 roku życia, zaś najbar-
dziej przekonane do zakupów są kobiety w średnim wieku (tabela 1). O ile niskie praw-
dopodobieństwo wśród najstarszych respondentów może determinować czynnik braku 
konieczności nabywania perfum, to niska wartość (8,82), osiągnięta wśród dziewcząt po-
niżej 18 lat, stanowi pewne zaskoczenie. Identyfikacja czynników tego zjawiska może być 
celem badań pogłębionych.

Tabela 1. Prawdopodobieństwo dokonania ponownego zakupu w tym samym miejscu

Wiek respondentów

Prawdopodobieństwo, 
że klient dokona 

ponownego zakupu 
w tym miejscu (1–10)

średnia 9,08
poniżej 18 lat 8,82

18–24 lata 9,06

25–33 lata 9,31

34–42 lata 8,89

43–55 lat 9,08

powyżej 55 lat 8,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań przeprowadzonych przy współpra-

cy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w firmą Opiniac. 

Aby osiągnąć postawiony cel, zidentyfikowano podstawowe zalety zakupów inter-
netowych oraz tradycyjnych, a następnie poddano je ocenie respondentów w skali od 
1 do 5, gdzie 1 stanowiła najniższą wartość. Wśród istotnych parametrów e-commerce 
największą ocenę uzyskała łatwość złożenia zamówienie (tabela 2). Handel internetowy 
w branży perfumeryjnej jest prostym i intuicyjnym procesem, szczególnie jeżeli klient 
ma sprecyzowane oczekiwania co do marki. Najniżej oceniono aspekt ceny produktów, 
która to determinanta wynika raczej z ogólnie wysokich cen w analizowanym segmen-
cie, co potwierdzają także wyniki oceny w  tradycyjnych sklepach (tabela 3). Mimo iż 
statystycznie nie zidentyfikowano istnienia korelacji wieku klientów i ocenianych cech 
zakupów online (p>α), to warto wskazać niektóre uzyskane wartości. Najmłodsze kobie-
ty najniżej oceniły łatwość złożenia zamówienia, niżej nawet od najstarszych klientek, 
które na skutek niedostatecznej znajomości obsługi platform e-commerce mają pod-
stawy do takiego stanowiska. Dyferencjacja wyników została zauważona także w ocenie 
dostępności produktów – najstarsze kobiety oraz te w wieku 18–24 lat najniżej oceniły 
ten aspekt, zaś najmłodsze klientki aż o 0,6 pp. wyżej. 
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Tabela 2. Ocena poszczególnych elementów w procesie zakupowym w internetowym 
sklepie perfumeryjnym

Wiek respondentów

Zadowolenia 
z obsługi 

klienta

Łatwości 
złożenia 

zamówienia

Szybkości 
realizacji 

zamówienia

Dostępności 
produktów

Cen 
produktów

Total 4,78 4,90 4,79 4,22 3,88
poniżej 18 lat 4,89 4,67 4,89 4,67 3,67

18–24 lata 4,83 4,93 4,52 4,02 3,81

25–33 lata 4,68 4,88 4,74 4,17 3,86

34–42 lata 4,89 4,93 4,95 4,34 3,93

43–55 lat 4,90 4,91 4,91 4,43 4,05

powyżej 55 lat 4,50 4,80 4,80 4,00 3,20

parametry testów 
statystycznych

Chi kwadrat = 15,551088

p = 0,744054; dp = 20; α = 0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań przeprowadzonych przy współpra-

cy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w firmą Opiniac.

Z  analizy odpowiedzi uzyskanych wśród klientek tradycyjnych perfumerii wynika, iż 
najwyżej ocenione zostały obszary wygody i szybkości zakupu. Niemniej jednak uzyskane 
wartości są niższe od wartości z internetowego sektora perfumeryjnego. Nie stwierdzono 
także istnienia statystycznej korelacji pomiędzy wiekiem klientek a ocenami poszczegól-
nych elementów procesu zakupowego (tabela 3). Zastanawiającym jest fakt, że niżej oce-
nione jest zadowolenie z  obsługi w  tradycyjnym sklepie niż na internetowej platformie, 
gdzie obsługa sprowadza się przeważnie do automatycznej realizacji procesu zakupowego.

Tabela 3. Ocena poszczególnych elementów w procesie zakupowym w tradycyjnym 
sklepie perfumeryjnym

Wiek respondentów Zadowolenia 
z obsługi

Wygody 
kupowania

Szybkości 
dokonania 

zakupu

Dostępności 
produktów

Cen 
produktów

Total 4,48 4,59 4,52 4,33 3,70
poniżej 18 lat 4,50 4,40 4,50 4,10 3,60

18–24 lata 4,43 4,57 4,44 4,22 3,71

25–33 lata 4,48 4,58 4,53 4,34 3,76

34–42 lata 4,44 4,61 4,57 4,52 3,71

43–55 lat 4,62 4,75 4,57 4,35 3,54
powyżej 55 lat 4,38 4,32 4,38 4,00 3,60

parametry testów 
statystycznych

Chi kwadrat = 4,124483

p = 0,99994; dp = 20; α = 0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań przeprowadzonych przy współpra-

cy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w firmą Opiniac. 
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Najbardziej spójne poglądy uzyskano dla obszaru szybkości dokonania zakupu, 
jednak i ten aspekt otrzymał notę niższą w porównaniu do sektora e-commerce. Jedy-
nie parametr w  postaci dostępności produktów uzyskał symbolicznie większy wynik 
w  tradycyjnych perfumeriach, który to wskaźnik powinien być wyżej oceniony wśród 
klientów platform elektronicznych, gdzie dostęp do dowolnych produktów jest bardzo 
szeroki i nieograniczony.

Zakończenie 

Perfumy stały się istotnym elementem współczesnego społeczeństwa. Prócz korzy-
ści w postaci ładnego zapachu, wiele osób perfumuje się dla mody, z przyzwyczajenia, 
w celu budowania odpowiedniego wizerunku lub po prostu dla dobrego samopoczu-
cia. Perfumerie, aby podążać za oczekiwaniami klientów, wprowadzają nowe zapachy, 
ergonomiczne flakony oraz innowacyjne rozwiązania dla osób uczulonych, spersona-
lizowane dla wieku oraz płci. Analizując uzyskane wyniki, mimo iż nie zidentyfikowano 
korelacji pomiędzy wiekiem, a oceną poszczególnych elementów procesu zakupowego, 
to można wskazać niektóre rezultaty. Na tradycyjnym rynku, klienci produktów zapa-
chowych najwyżej cenią sobie wygodę i szybkość kupowania oraz obsługę klienta. Naj-
młodsi klienci należą do grupy konsumentów najbardziej wymagających, gdyż prawie 
w każdym z analizowanych obszarów ich ocena była najniższa. Natomiast w obszarze 
e-commerce najsurowsze oceny wystawili najstarsi respondenci w wieku powyżej 55 lat, 
do czego prawdopodobnie przyczyniły się: brak odpowiedniej wiedzy informatycznej 
oraz niedostateczna znajomość obsługi internetowych platform handlowych. Można 
także zauważyć tendencję bardzo niskiej oceny w obszarze cen produktów perfumeryj-
nych, zarówno wśród klientów online, jak i stacjonarnych sklepów. 

Przeprowadzone badanie nie wyczerpuje analizowanego tematu, a dalsze badania 
mogłyby się skupić na przyczynach poszczególnych zachowań, szczególnie wśród naj-
młodszych klientek. 
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Digital Nomads – Entrepreneurship or New Lifestyle?1

Abstract: The development of new technologies and the increasing ease of Internet ac-

cess have combined to contribute to the formation of new styles of living and working. 

One example is the increasing trend of people choosing to become ‘digital nomads’, whose 

lifestyle connects earning money and realizing passion for travelling and being indepen-

dent. The main purpose of this paper is to introduce digital nomads as a new phenomenon 

within global trends of employment in the context of technological development and li-

festyle changes. The paper also compares the key behaviors of digital nomads with those 

of entrepreneurial behaviors. The paper concludes that being a successful digital nomad 

necessitates having entrepreneurial behaviors.

Key words: digital nomads, entrepreneurship, work-life balance

Introduction 

The development of new technologies, constant access to the Internet and information, 
and increase in mobile device usage have all rapidly become key determinants for the 
appearance of new trends in consumer behavior, lifestyle, and work. Combinations of 
these elements have meant new connections between technology and people’s lives. 
One of the newest trends in the development of new professions has been the appea-
rance of the digital nomads [Nitz 2011, pp. 17–18, Makimoto 2013, pp. 40–47, David 
2016]. These are the people who connect earning money and realizing passion for tra-
velling and being independent, for what they mainly use tele informatics solutions and 
information access. Their life and behavior is a kind of entrepreneurial activities` usage. 
Their appearance has led to new research on the topic, but the scientific literature on 
digital nomads remains limited. The existing literature can be found in books by Jacobs 
and Gussekloo [2016] and Kannisto [2014]; blogs such as the one by Fabjańczyk [2016] 

1 The paper was financed with the scientific grant no. 2015/17/B/HS4/00309 of National Science Centre, Poland.
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and reports [e.g. Hatalska 2017], as well an increasing number of articles in mainstream 
news outlets such as Forbes, The Daily Telegraph and the Guardian.

The paper has two main purposes. The first is to introduce digital nomads as a new phe-
nomenon in wider global employment trends within the context of technological develop-
ments and lifestyle changes. The second is to compare the key behaviors of digital nomads 
with entrepreneurial behaviors. Because when one compares the features of digital nomads 
and entrepreneurs, it can be emphasized that both groups characterize similar traits which 
are used in different circumstances. To achieve these aims, three research questions are pro-
posed: firstly, what are the features (including character, gender and age) of digital nomads? 
Secondly, what type of work do digital nomads undertake? And thirdly, what are the reasons 
for choosing such a lifestyle (economic, social or personal)? The methodology used in the 
paper is a comprehensive literature review that includes digital nomads’ places in the labor 
market and a basic theoretical framework of entrepreneurship in an attempt to provide a ‘sta-
te-of-the-art’ overview of the digital nomad phenomenon. The paper consists of four parts: 
in the first, the theoretical background of entrepreneurship and entrepreneurs is introduced. 
Secondly, the characteristics of digital nomads are described (definitions, type of activities, 
and personal features). After this, the features of entrepreneurs and digital nomads are com-
pared, and in the conclusion some implications of the findings and discussion are presented. 

Entrepreneurship – theoretical basics

Entrepreneurship is an activity or feature of rational usage of individuals’ or companies’ 
resources that consists of the tendency to undertake new, risky and unconventional 
ventures, and to demonstrate initiative in their search and implementation [Steven-
son, Jarillo 1990, pp. 17–27; Alvarez, Barney 2008, pp. 171–173; Lee, Peng, Song 2013, 
pp. 333–347]. It is also the ability to perceive and recognize the needs of markets’, in-
dividuals’ or companies’ attitudes in order to include them in the creation of new solu-
tions and decisions, which in turn are connected to the ability to take risk in order to 
ensure efficiency [Morris, Sexton, Lewis 1994, pp. 21–31].

Entrepreneurship has been defined in various dimensions, three of which are widely 
present in the literature [Davidsson 2016]. Firstly, entrepreneurship is a process of well-or-
ganized activities the purpose of which is to use innovative ideas under specific conditions 
and create a new value or solutions for the market’s participants [Casson 1982, Kuratko, 
Hodgetts 2004]. Secondly, entrepreneurship can be seen as a set of specific characteri-
stics which are connected with an individual’s activities. The main features of an entrepre-
neur are connected with his/her activity and dynamism in innovative projects, their ability 
to make quick decisions, to adapt to unknown and changeable conditions, to recognize 
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chances in the market, to search new and effective solutions and scenarios, to follow new 
trends and opportunities, and to take risk, but to be rational in the decisions, etc. [Baker, 
Nelson 2005, pp. 329–366, Lee, Peng, Song 2013, pp. 333–347, Wach 2015, pp. 12–24]. Fi-
nally, entrepreneurship can be understood as a set of positive results compared to costs 
(efficiency) in relation to given activities and decisions. The purpose of those activities is 
usually connected with developments in a market, new technologies, and trends [Cooper 
2003, McDaniel 2005, pp. 485–489].

Given the focus of the current research, this paper concentrates on the second 
dimension – the necessary features of an entrepreneur – in the later discussion.

Digital nomads – definitions and lifestyle characteristics

Who are digital nomads?
The first person who was described as digital nomad in the literature was Steve K. Roberts. 
He constructed a computerized recumbent bicycle and travelled through United States and 
named his lifestyle as high-tech nomad [Roberts 1984, pp. 116–122]. In 1997 Makimoto and 
Manners were the first who used the term of digital nomad for description of life in the future 
that would be driven by the development of advanced technologies. They predicted that 
many people would live as nomads because of the widespread internet access and they wou-
ld be at the vanguard of a new way of living [Makimoto, Manners 1997]. A digital nomad is an 
independent (of time and place) person whose life is connected with three main resources: 
intelligent mobile devices, broadband and fast access to the Internet that allows the distance 
communication and finally access to data gathered by cloud computing [Makimoto 2013]. 
Digital nomads can usually work from different parts of the world under one condition – that 
there is Internet access. They work remotely using digital tools such as cloud computing and 
wireless digital technology [Jacobs, Gussekloo 2016]. Kannisto [2014] has also introduced the 
term global nomads who travel around the world without stable job, place to live or heal-
th care. These nomads are quite distinct from their digital counterparts in their motivations 
(seeing the world) and work choice (often non-digital). Being a digital nomad is associated 
with location-independency when it comes to working and living. This feature thus differen-
tiates them from people who work remotely in their permanent places of residence. Digital 
nomads usually work from the place they want to be or want to stay for a period of time. 

What are the professions of digital nomads? 
Digital nomads occupy different positions and form of employment. David [2016] introduces 
three groups of digital nomads in the relation to the type of the employment. Firstly, there 
are people who work for international corporations but do their job remotely from different 
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places. The most important aim for the corporation is the task or project to be completed, 
and it often does not matter where this is done from. Secondly, there are people who work 
as freelancers (e.g. programmers, copywriters, journalists or computer graphics). They can do 
their job using Internet connection and live in different parts of the world. Finally, there are 
start-up creators who usually conduct their business using Internet access. 

When it comes to the type of profession Welance’s report shows that a majority of 
digital nomads are programmers (around 22%) or online marketers and designers (17%) 
[Elwes 2016]. Research conducted by oDesk in 2014 showed that 67% of digital nomads 
were freelancers and 33% created a virtual business or team [New oDesk Survey….]. This 
means that they are entrepreneurs combining their profession with a passion for travel-
ling and other life conditionings. 

Whilst it is relatively clear to ascertain what type of jobs digital nomads have, the qu-
estion of which business branch digital nomads operate in is less easily answered. Accor-
ding to Fabjańczyk [2016] they work in different professions connected with the provision 
of services such as fashion designers, language teachers, lawyers, and personal coaches. 
They are all defined by the fact they can be completed by the use of the Internet and 
other digital tools. Frequently these jobs are task-oriented, regardless of the time of servi-
ce. This is usually the main reason for people’s decisions to become digital nomads; they 
want to manage their time independently and have time for elements of life other than 
just work. Digital nomads value the variety of leisure activities very highly [Fabjańczyk 
2016]. They sometimes decide to work away from their home countries to be able to take 
up the work and earning money, whilst sightseeing (usually at the weekends) and leading 
an active life. Such people are usually called “hungry for life”, because they want to “work 
in order to live”, not “live in order to work”. David [2016] named this way of life “slow tra-
vel” because they change their location, but not as often as regular tourists. 

The place the digital nomads choose for their destination depends on Internet access 
and the local cost of living compared to their (potential) earnings. The attractiveness or draw 
of the destination is also a significant contributing factor. Fabjańczyk [2016] underlines that, 
due to living costs, climate and tourism possibilities, digital nomads usually live in Southeast 
Asia or Central America. They simultaneously combine this with working for clients and cu-
stomers from highly developed countries. From practical point of view they usually choose 
big cities with a possibility to find co-working spaces and Internet connection [David 2016].

What are the features of digital nomads?
Digital nomads usually want to be independent and live on their own in different places 
of the world. In 2015 Welance started to conduct an international survey [http://digital-
nomadsurvey.com] that aims to ascertain a complete understanding of digital nomads’ 
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profiles. The majority of those who took part in the survey were men, without children, 
but in a relationship. 33% of respondents were aged 31–36, 29% were in their late twen-
ties (26–30), and 18% were within the 37-45 age bracket [Elwes 2016]. Thus, a majority of 
digital nomads are the members of ‘Generation Y’.

As well as being creative, innovative, and willing to take risks, digital nomads are 
also very rational consumers. They usually use and popularize new trends in consumer 
behaviors which are based on cooperation among consumers. This behavior is named in 
theoretical studies as the sharing economy [Botsman, Rogers 2010] and the emergence 
of such entrepreneurial projects as BlaBlaCar, Local Motion, Spride, Getaround, Sidecar, 
and Airbnb are the results of changes in the style of people’s living and rational con-
sumption [Belk 2014, pp. 1595–1600]. 

Are digital nomads entrepreneurs?
Answering this question is not as simple as it might seem to be at first sight. On the one 
hand, when comparing the main characteristics of entrepreneurs’ and digital nomads’ 
behaviors it can be argued that there is a high number of similarities (table 1). 

Table 1. Entrepreneurs and digital nomads – chose categories’ comparison

Category
Features

Entrepreneur Digital nomad
Ability to adapt to unknown and changeable 
conditions

High High xxx

Creativity High High xxx
Level of innovation High High xxx
Rationality in action High High xxx
Taking risk High High xxx

Attachment to the place 

Usually has 
a permanent 

place for 
living

Usually no 
permanent 

place for 
living

x

Dynamism (leading a quick life) in their activities High Low x
Efficiency High High xxx

Ability to make quick decisions High
It depends on 
the character

xx

x – low level of compatibility; xx – medium level of compatibility; xxx – high level of compatibility

Source: own work. 

The highest levels of compatibility were noticed in the case of abilities to adapt to new 
and unknown circumstances, level of creativity, innovation, rationality, and risk taking. 
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On the other hand digital nomads place a lot of value on work-life balance and re-
alizing their passions rather than being in the center of interest in the crowd, which is 
a common trait of many entrepreneurs. Sometimes people decide to work as digital no-
mads purely because of the desire to escape from the big-city life. However, to be able to 
lead such lifestyle, digital nomads have to be a kind of entrepreneurs, deciding indepen-
dently about themselves and their choices. If they want to combine their passions with 
the possibility to earn money, then they often have to take risks and be able to adapt to 
the changeable conditions of the places they choose to live. Even if they are not able to 
make quick decisions, the efficiency of their work is as high as it is for typical entrepre-
neurs and is achieved because of – or rather that despite of – their work-life balance. To 
sum up the comparison, it should be emphasized that being a digital nomad would not 
be possible without having entrepreneurial features. 

Conclusions 

The trend of people deciding to become digital nomads is likely to continue to increase over 
the coming years. The determinants which will impact on that new trend are connected with 
the increasing ease of access to the Internet and the development of highly advanced digital 
tools. This lifestyle will probably be chosen by members of Generation Y because they are pe-
ople who highly value having time for themselves and taking care of their health and body. 
Furthermore, they often know foreign languages and are well-versed in digital innovations. 
With these life goals and skillsets, living and working in changeable places are not barriers, 
but rather challenges and opportunities. 

It should be pointed that with the increasing popularity of the digital nomad’s life-
style, their different needs and consumer behaviors will likewise develop and evolve. 
As a  consequence, new projects and business models, such as the sharing economy, 
will come into being. Furthermore, companies which want to employ good workers will 
have to also adapt their employment strategies to account for more digital nomads in 
the labor market.
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Abstract: The objective of the article is to analyse and attempt to assess the public sup-

port for innovation of companies during a potential economic crisis. The adopted study 

methodology consists in quality study based primarily on questionnaires for representati-

ves of the SME sector in Poland, whose answers were subjected to a detailed analysis. The 

study confirmed the hypothesis adopted in the text that along with a threat of economic 

crisis, the entrepreneurs’ expectations with respect to the public aid for innovation grow. 

Determination of the factors that are conducive to and limiting the conduct of innova-

tion activity by Polish micro, small and medium-sized enterprises, apart from theoretical 

aspects, also offers a  broad practical dimension. Results and conclusions may provide 

an incentive for evaluation or correction of economic programmes on the regional and 

national level.
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Introduction

The objective of this study is evaluation of the demand for public aid in innovative, re-
search and development activities of micro, small and medium-sized enterprises in Po-
land, in the context of a  potential economic crisis. The main hypothesis is as follows: 
along with a threat of economic crisis, the entrepreneurs’ expectations with respect to 
the public aid for innovation grow. The phenomenon that triggered the author’s studies 
is significant emphasis on the support for R&D investments by the state.

1 The publication was financed from the funds granted by Ministry of Science and Higher Education to the 
Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics for research for young 
scientists and participants of Ph.D. studies.
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The article uses the results of the author’s own studies conducted in 2016. As part of 
the study, the author analysed the mode of conduct and choice of investment strategies 
of Polish entrepreneurs with respect to pursuing R&D and innovation activities in con-
ditions of a potential economic crisis. Data procured in empirical studies were of quality 
character. The theoretical analysis consisted in literature studies of available book pub-
lications, monographs, scientific articles, reports, as well as results of research studies 
pertaining to theoretical and practical aspects of innovation.

Purposes of Innovation Activities Undertaken by SMEs

In a  traditional approach, an invention characterised by utility and applicability with 
a specific value for the user may be called an innovation [Brdulak, Chinowska, Frąckie-
wicz et al. 2013, p. 10]. Innovation impacts the growth of companies, thus also the growth 
of employment. Furthermore, innovations significantly support competitiveness of com-
panies, contributing to the development of export [Gancarczyk 2010, p. 107].

Polish companies generate 73% of the GDP and the SME sector, making up 99.8% of 
the number of companies, generates 48.5% of the GDP (including the share of micro-com-
panies at approx. 30%) [PARP 2015, p. 15, 51]. These companies are characterised by gre-
at flexibility of production, willingness to undertake initiative and commence activity on 
markets outside of the range of interest of large industry. They exert a significant impact 
on reduction of unemployment and mitigation of social problems [Marciniak 2010, p. 138].

An important source of technology transfer is international trade exchange, primarily 
import. Import provides the companies with access to modern machines, components 
and semi-finished products at prices or quality unavailable in the country. Implementing 
product innovations has great impact on export – the probability of undertaking it is 
higher by approx. 60% in comparison to other companies [Ciołek, Brodzicki 2016]. Due 
to the fact that subsequent innovations enhance the productivity of production factors 
and utility derived from the consumption of new goods, countries with greatest inno-
vations dominate with respect to income per capita. On the other hand, technologically 
backwards countries have worse living conditions. However, by adapting technology, 
they have the possibility of catching up with highly-developed countries [Balcerowicz, 
Rzońca 2015]. It is necessary to pay attention to the fact that a company’s success when 
competition is weak, as well as during crisis, may depend on the implemented techni-
cal, organisational or market innovations (non-technological) in the same degree. Most 
new work places are created by traditional companies with minor innovations, and not 
high-tech companies [Przybylska 2014]. Insufficient financial resources and personnel 
potential form a barrier for the performance of independent research. A solution for this 
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problem may be cooperation between companies with universities and state research 
units. However, it is worth investigating the last report of the Supreme Audit Office abo-
ut Polish Research Institutes, in which attention is drawn to the fact that the acquired 
patents have been used in a slight degree to date. Only 20% of patents had practical 
application. As a comparison, 14% of inventions procured by scientific institutes of the 
Polish Academy of Sciences and 4% by universities found practical application [Supreme 
Audit Office 2015, p. 21]. When discussing commercialisation of study results, it is neces-
sary to take into account the fact that the high standard of life of the local community, 
which generates market absorbency and indirectly contributes to the increase in turno-
ver and development of companies, is significant from the point of view of occurrence 
of demand for innovative products [Wach 2008, p. 73]. 

Innovation of Companies Vs. Economic Crisis

Innovative activities undertaken during an economic crisis may provide a company with 
an advantage related to offering a new product on the market. Nevertheless, crisis exerts 
a negative influence on financial liquidity and resources held; in relation to this, usually 
innovations of slight capital intensity and low level of risk are generated. Crisis leads to 
Schumpeter’s “creative destruction” (collapse of some companies and emergence of new 
ones) [Kowalski 2011].

According to the KPMG studies, in the first quarter of 2009 almost 80% of Polish com-
panies started activities aimed at reduction of operational costs, i.e. they cut the expen-
ses on services, trimmed down investment expenses and modified recruitment proces-
ses. The tendency for activities related to long-term building of competitive potential 
was manifested much less frequently [Dzikowska, Gorynia, Jankowska 2016 p. 203]. The 
share of innovatively-active companies in the sector of industrial companies in the pe-
riod between 2004 and 2006 was on the level of 23.9% of the general number of such 
entities, and in the period between 2009 and 2011, a drop in the share of such companies 
down to 16.9% was recorded. A similar tendency occurred in the case of companies ope-
rating in the services sector, yet the drop was even sharper (from 21.5% to 12.3%) [Przy-
bylska 2014, pp. 66–67]. In 2009, in comparison to 2008, expenses on innovation activi-
ties were reduced and the share of revenues from sale of innovative products decreased. 
This was caused not only by the necessity of getting adjusted to the smaller demand for 
products and services, but also limited access to external sources of financing, mainly 
credit [Kola-Bezka, p. 59]. This is worrying to a degree in which the competitive potential 
may determine the capacity of companies to survive a recession and build a competitive 
position in a post-crisis period [Dzikowska, Gorynia, Jankowska 2016, p. 291]. Results of 
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Wściubak’s studies [2015, pp. 218–231] also confirm this thesis: companies with higher 
level of innovation perform better with respect to the increase in employment and gro-
wth in revenues from export when going out of an economic crisis. All of this means that 
if a growth in economy innovation is desired in the period of an economic crisis, the state 
plays an important role in reaching this goal. Resigning from advanced production and 
competing with respect to quality is risky in the context of increase of the Poles’ level of 
life. To avoid competition in production costs with poorer economies, it is necessary to 
move away from competitive advantages based on the import of technologies and low 
pay [Gmurczyk 2014]. The relation between innovative activity and results of a company 
also depends on a number of specific factors, e.g. the company’s age or cultural deter-
minants in its’ environment [Gulski 2016]. Low level of companies’ innovation may result 
from their organisational culture, which is characterised by high distance of authorities, 
individualism and avoiding uncertainty, leading to a tension that determines success or 
failure of an investment [Szymura-Tyc, Kucia 2016].

Research Assumptions and Discussion of Results

In the environment of growing risks in Europe and in the world and the approaching end 
of the current business cycle, it is necessary to become prepared for a clear slow-down 
of economic growth in Poland. Even though literature on the subject features a number 
of papers devoted to the unfavourable impact of the last crisis on innovation activities of 
companies, yet studies pertaining to companies that would decide to undertake innova-
tive activities in the situation of the next crisis are missing. 

For the purpose of analysing innovation activities of companies in a situation of an 
economic crisis, the research sample covered the total of 96 companies from the SME 
sector throughout Poland which received EU subsidies to enhance innovation and to 
pursue research and development under 16 regional programmes. These entrepreneurs 
could objectively assess the support of the state based on their experiences related to 
the co-financing agreements that they signed. In response to requests for completion 
of questionnaires, 36 questionnaires were received, including 20 from companies invol-
ved in traditional activities (products, services) and 16 from companies involved in high
-tech operation. Multiple-choice answers (in table 1 arranged from the highest number 
of indications) were provided in the context of a potential future risk and threat of crisis, 
based on hitherto experiences and the company’s investment strategy.
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Table 1. Analysis and assessment of the significance of public aid for the SME sector in 
Poland during a potential future risk and threat of economic crisis

Question Answer
Percentage of 

indications
1. Would the company make 

investments in R&D during a potential 
future economic crisis?

Yes 61.11%

It is hard to say 30.56%

No 8.3%

2. What is the main cause for resigning 
from investments in R&D by 
a company from the SME sector in 
Poland during an economic crisis?

Focus on current operation on account of 
investment risk

66.67%

Absence of sufficient support from the state 
with respect to implementation of research 
projects

19.44%

Market needs in such period are limited 13.89%

3. Would public aid be an incentive 
for you to undertake R&D activities 
during an economic crisis?

Yes 80.56%

It is hard to say 16.67%

No 2.78%

4. Which form of investment is, 
according to you, best to implement 
in your company during an economic 
crisis?

A new product or service developed 
independently 

83.33%

Cooperation with respect to development 
or purchase of technology from a Polish 
research or scientific unit

16.67%

Technology import from abroad 0.00%

5. Expenses of a company on R&D 
during an economic crisis would be:

Lower 63.89%

More or less on the same level
as before the crisis

33.33%

Higher in comparison to the years 
preceding the crisis

2.78%

6. In case of an economic crisis, would 
employment of persons responsible 
for development of new products in 
your company:

Remain on more or less on the same level 80.56%

Be reduced 16.67%

Be increased 2.78%

7. In case your company was directly 
affected by the crisis, what would 
hinder further development in the 
greatest degree?

Limitation of costs of current operation 58.33%

Postponing new investments 33.33%

Restructuring of employment or its’ 
limitation

8.33%

8.  After what time from implementation 
of results do first profits from R&D 
activities appear?

Too long to limit the investment risk in the 
period of recession

55.56%

Sufficient to protect the company from 
potential effects of crisis during an 
independent investment

22.22%

Sufficient to secure the company’s 
needs, provided it receives state aid with 
respect to product deployment and its’ 
commercialisation

22.22%
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9. How do you evaluate the significance 
of innovation growth in the context 
of competitiveness of the Polish 
economy and protection from crisis?

Important 97.22%

It is hard to say 2.78%

Of slight importance 0.00%

10. The best moment for R&D 
investments is:

Normalisation of situation on the markets - 
a few years after the crisis

55.56%

Effects of the crisis affecting the 
competition

27.78%

Information in the media about the 
probable recession

16.67%

11.  What has the greatest impact on the 
financial success of new products and 
services in the period of an economic 
crisis?

Internationalisation of R&D activity and 
business contacts with foreign countries

63.89%

Promotion and advertisement of new 
products in Poland

33.33%

Investment passivity of the competition 2.78%

12. Which of the modes of financing 
do you believe the most favourable 
during economic crisis?

Public funds 47.22%

Company’s own funds 44.44%

Financing by the investor, e.g. venture 
capital

8.33%

Bank loans 0.00%

13. Which of the modes of financing 
do you believe the safest during 
economic crisis?

Public funds 47.22%

Company’s own funds 44.44%

Financing by the investor, e.g. private 
equity

5.56%

Bank loans 2.78%

14. What do you consider the major 
problem in the public support for 
R&D?

Lack of certainty with respect to eligibility of 
R&D activities to receive a subsidy or a tax 
discount

47.22%

Risk and difficulties related to subsidy 
settlement

36.11%

Maintaining durability of a research project 
in the period specified by the public 
institution

16.67%

15. What do you consider the most 
important element of the state’s 
innovation policy?

Availability of a greater number of types 
of support for R&D, e.g. subsidies and tax 
discounts

55.56%

Stability and transparency of
legal environment/ state administration 
responsible for support of innovations

30.56%

Building innovative culture in the society 
and availability of qualified and experienced 
research personnel

13.89%

Source: own study based on the results of questionnaires.
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A definite majority of respondents conceded that they would invest in innovations and 
R&D during economic crisis. This testifies to high awareness of the entrepreneurs with re-
spect to the necessity of creating new products to maintain their competitiveness. The 
main cause for resigning from introduction of innovations would be focus on current ope-
rations. Investment outlays would be lower and the time for the appearance of first profits 
too long to limit the investment risk. There would also be a threat, though slight, for the 
employees – almost 17% of indications of employment reduction. In this case it is not sur-
prising to note that the motivation for performance of R&D work for over 80% of compa-
nies is public aid. For the majority of companies, public funds are the most favoured and 
the safest mode of financing investments in the period of an economic crisis. The greatest 
impact on the success of a product would be internationalisation of the company’s ope-
ration and business contacts abroad. It is worrying that the entrepreneurs do not see the 
necessity of building innovation culture in the society along with availability of qualified 
research personnel. This may be related to the voiced unwillingness to cooperate on deve-
lopment of a new technology or its’ purchase from a research or scientific unit (only 17% 
of indications). Nevertheless, the hypothesis about the growing need for public aid during 
crisis is also confirmed by the entrepreneurs’ claim that the most important element of 
a state’s innovation policy should be availability of a greater number of support types.

Formulating the conclusions above, one cannot forget about certain restrictions. The 
results used in this study refer almost exclusively to a small group of companies, whereas 
the impact of crisis was the only thread discussed during the study. Thus, it is necessary 
to exercise caution when formulating subsequent generalisations.

Recapitulation

A change in the company’s strategy, introduction of new innovative products or services 
to the market constitutes a condition necessary to protect a company from the effects 
of economic slow-down. In the conditions of increased uncertainty, companies usually 
reduce investment activities for fear of losing the outlet market and thus, they do not 
increase expenditure on investment activities. With respect to this, in a situation of eco-
nomic crisis, the demand for public aid grows, at least on the financial level.

The accomplished research results constitute a supplementation for the existing re-
search and development work on the significance of R&D expenses in increasing resi-
stance to economic crises and possibilities of their quick amortisation. According to the 
author, future studies in this area should, in particular, draw attention to the individual 
needs of specific groups of companies with various profiles of operation, both the ones 
that received and did not receive public aid for investment activities.
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Wprowadzenie 

Współcześnie istotne znaczenie dla kreowania dobrobytu gospodarek krajowych i pod-
noszenia ich konkurencyjności przypisuje się innowacjom. Innowacyjność UE jest wciąż 
niska na tle innych wiodących gospodarek na świecie, w tym USA [European Innovation 
Soreboard 2017, ss. 27–31], również dynamika wzrostu tego ugrupowania nie jest wy-
soka1. Jedną z przyczyn takiego stanu są słabości strukturalne europejskiej gospodarki, 

1 W  latach 2006–2016 średnioroczny wzrost PKB wyniósł dla USA 1,3%, dla UE 0,7% w  latach 2006–2015. 
W 2015 r. wzrost gospodarczy w UE wyniósł 2,2%, podczas gdy w USA 2,6% [Eurostat, Statistics explained].
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relatywnie niskie nakłady ponoszone na działalność badawczo-rozwojową i innowacje, 
niedostateczne wykorzystanie ICT [Europa 2020, ss. 1, 8]. Działania, które należy wdrożyć 
w celu poprawy innowacyjności UE, wiążą się z kreowaniem sprzyjających warunków dla 
podejmowania działalności badawczo-rozwojowej przez sektor prywatny. Bowiem udział 
firm wysoko zawansowanych technologicznie w UE [Europa 2020, s. 13] jest niski, podob-
nie jak innowacyjność europejskich przedsiębiorstw. Wśród 50 najbardziej innowacyj-
nych przedsiębiorstw w  2016 r. aż 34 pochodziło z  USA (stanowiąc 68% analizowanych 
przedsiębiorstw), kolejno 10 przedsiębiorstw z Europy, 6 podmiotów z Azji [BCG Survey 
Names 2016; Ringel i in. 2017]. Natomiast analiza przedsiębiorstw ponoszących najwięk-
sze nakłady na działalność B+R na świecie wyraźnie wskazuje na wysoką koncentrację in-
westycji w tej sferze, bowiem 63,2% nakładów na B+R pochodziło z trzech krajów: z USA, 
Japonii i z Niemiec. Udział przedsiębiorstw z UE w światowych nakładach na B+R wyniósł 
27,0% (188,3 mld USD), na inwestycje przedsiębiorstw amerykańskich przypadało 38,6% 
(268,6 mld USD), na Japonię 14,4%, a na Chiny 7,2% (w roku obrachunkowym 2015/2016). 
Intensywność przedsiębiorstw z  UE w  zakresie B+R  (jako % sprzedaży netto) wyniosła 
3,2%, wobec 5,8% w USA [The 2016 EU Industrial…, ss. 22, 33–34], co uwidacznia dystans 
dzielący UE od jej głównego partnera gospodarczego, a zarazem i konkurenta. 

Tworzenie wiedzy, kreowanie innowacyjnych firm następuje w  wyniku interakcji 
wielu podmiotów, we właściwie funkcjonującym narodowym systemie innowacji (NSI). 
Należy wykorzystać doświadczenia innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, cha-
rakteryzujące się systemem innowacji, w którym można uznać, iż efektywnie dokonuje 
się proces kreowania, dyfuzji i wykorzystania wiedzy przez przedsiębiorstwa. 

Celem artykułu jest przedstawienie NSI w  Stanach Zjednoczonych i  realizowanej 
polityki mającej na celu podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw. Twierdzi się, że 
o wysokim potencjale innowacyjnym przedsiębiorstw w tym kraju decyduje sprawnie 
funkcjonujący system innowacji, w którym ważną rolę odgrywają  instrumenty i progra-
my wspierające te podmioty, także w zakresie komercjalizacji innowacji. Zastosowane 
metody badawcze w artykule to: analiza opisowa, statystyka opisowa. 

Narodowy system innowacji a instytucje 

Rozwój innowacji zależy nie tylko od wielkości ponoszonych nakładów na działalność 
B+R, lecz również od tego, w jaki sposób następuje koordynacja procesu innowacji w ra-
mach NSI danego kraju [Karlsson, Johansson, Stough 2012, s. 6]. W literaturze szczegóło-
wo definiuje się istotę tego systemu2, wskazując, iż  „[…] jest określony przez elementy 

2 Zob. Okoń-Horodyńska 1998.  
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i relacje, które współdziałają w produkcji, dyfuzji i wykorzystania nowej i ekonomicznie 
użytecznej wiedzy, a narodowy system innowacji obejmuje elementy i relacje albo zloka-
lizowane w ramach lub zakorzenione w granicach państwa narodowego” [Lundvall 2010, 
s. 2]. System ten postrzega się przez pryzmat wzajemnie powiązanych i sprzężonych ze 
sobą podmiotów. Podkreśla się, że jest to system oddziałujących na siebie jednostek, 
takich jak przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki rządowe, mające na celu tworze-
nie wiedzy, technologii. Pomiędzy tymi jednostkami występują określone powiązania: 
przepływy finansowe, połączenia prawne i w zakresie polityki (np. przez prawo własności 
intelektualnej) oddziałujące na przedsiębiorstwa, stanowiące także element koordynacji; 
powiązania technologiczne, naukowe, a także przepływy informacyjne, społeczne. Do-
konujące się interakcje mogą być różnorodnej natury, a ich celem jest rozwój, ochrona, 
finansowanie, a  także regulacje dotyczące nowych technologii, nauki [Niosi i  in. 1993, 
ss. 211–212]. System Innowacji (SI) rozpatruje się także w perspektywie regionalnej [Re-
gional Innovation Systems 2005].

Jednakże NSI można postrzegać nie tylko w wąskim ujęciu poprzez funkcjonujące 
organizacje i  instytucje, które zaangażowane są w proces poszukiwania i odkrywania. 
W szerszym ujęciu podkreśla się znaczenie następujących wymiarów systemu innowacji: 
wszystkie części struktury ekonomicznej, jak i  istniejąca struktura instytucjonalna od-
działują razem na proces uczenia, lecz i na wzmiankowany już proces poszukiwania i od-
krywania, a proces uczenia się dokonuje się w ramach subsystemów, w tym finansowa-
nia. Innowacje bowiem muszą bowiem zostać zakorzenione w dominującej strukturze 
ekonomicznej (istniejącym systemie produkcji) [Lundvall 2010, ss. 10–14]. Także Edquist 
przypisuje instytucjom wiodącą rolę w procesie innowacji, które mogą być postrzegane 
dwojako, tj. jako normy, zachowania, prawo oddziałujące na zachowania lub też wiąże 
się je z różnego rodzaju organizacjami – formalnymi strukturami realizującymi określo-
ny cel. Jednakże rola ich jest zróżnicowana, mogą bowiem stymulować innowacje lub 
też stanowić przeszkodę w  ich realizacji [Edquist 1997, ss. 24–26], oddziałując na jego 
elementy składowe NSI i jego efektywne funkcjonowanie [Niosi 2002, s. 292]. Niosi pod-
kreśla znaczenie zbioru wzajemnie powiązanych instytucji ułatwiających proces uczenia 
się, produkujących, sprzyjających dyfuzji i przyjmowaniu nowej wiedzy technologicznej 
w ramach NSI [Niosi 2002, ss. 291–292]. Tradycyjne podejście do koncepcji systemu inno-
wacji, koncentrujące się wokół jego komponentów, zostało uzupełnione o aktywności 
w ramach systemu innowacji, traktowane jako czynniki determinujące rozwój i dyfuzję 
innowacji czy też „determinanty głównej funkcji” tego systemu. Zostały zidentyfikowa-
ne następujące wiodące aktywności: dostarczanie wkładu wiedzy do procesów innowa-
cji, aktywności kreujące popyt, dostarczanie elementów składowych SI, wsparcie usług 
dla innowacyjnych firm [Edquist, Hommen 2008, ss. 7–11; przypis 17, s. 7].



280

Małgorzata Dziembała

Elementami składowymi systemu innowacyjnego są przedsiębiorstwa będące pod-
miotami wiodącymi, a także organizacje dotyczące sfery przemysłu i usług, ukierunko-
wane nie tylko na kreowanie nowych rozwiązań, lecz i  ich wdrożenie, instytucje oraz 
organizacje odpowiedzialne za realizację polityki innowacyjnej, instytucje nauki i tech-
niki [Stawasz 1997, ss. 19–20]. Jednakże istotny jest nie tylko sposób organizacji przez 
przedsiębiorstwa produkcji, rozwijania innowacji, lecz również kanały dostępu do ze-
wnętrznej wiedzy, których źródłem są inne firmy i  instytucje zaangażowane w proces 
produkcji i dyfuzji wiedzy [OECD 1997, s. 12]. 

Jednakże SI może być nieskuteczny i nieefektywny, co przypisuje się tzw. zależności 
od ścieżki (path-dependence) [Niosi 2002, ss. 293–295], zarazem poszukując przyczyn. 
Źródeł instytucjonalnej nieskuteczności (institutional inefficiencies), ujmowanej jako luka 
występująca pomiędzy istniejącym systemem i systemem osiągającym najlepsze wyni-
ki, upatruje się w  inercji organizacyjnej, źle zaprojektowanych kontraktach i asymetrii 
informacji, braku uczenia się (learning routines). Natomiast instytucjonalna nieefektyw-
ność dotyczy braku odpowiednich wewnętrznych zasobów na rzecz osiągnięcia celów, 
braku adekwatnych zasobów systemu na rzecz osiągnięcia celów [Niosi 2002, ss. 293, 
295–296]. Nieefektywność systemu wynika z  nieadekwatnego systemu reguł, ograni-
czonej liczby instytucji lub też ich braku, braku koordynacji pomiędzy jednostkami, jak 
i braku przepływu informacji [Niosi 2002, s. 296]. W kontekście prowadzonych rozważań, 
należy zwrócić uwagę na występowanie problemów systemowych (systemic problems)3, 
uzasadniające również konieczność dokonywania interwencji w tych obszarach, w któ-
rych zostały zidentyfikowane. W związku z tym konieczna jest realizacja odpowiednich 
polityk i zapewnienie ich właściwej koordynacji. Wyzwaniem dla polityki jest promowa-
nie „wygrywających”, unikanie udzielania wsparcia „przegranym”, a  zarazem działania 
polityk ukierunkowanych na innowacje powinny być komplementarne do tych realizo-
wanych przez prywatne organizacje [Edquist, Hommen 2008, ss. 458–481]. W dalszych 
rozważaniach zwrócono uwagę na wybrane elementy systemu innowacji w USA, które 
oddziałują na wysoką innowacyjność sektora prywatnego w tym kraju. 

System instytucjonalny NSI w Stanach Zjednoczonych  

Systemy innowacji w poszczególnych krajach różnicują się, a ten funkcjonujący w USA 
zaliczono do systemów rozwiniętych, stabilnie funkcjonujących [Weresa 2012, s. 46]. 
System innowacji w  USA rozwijał się stopniowo [Atkinson 2014, ss. 3–6]. Obecnie go-
spodarka tego kraju charakteryzuje się wysokim potencjałem innowacyjnym. Wielkość 

3 Szerzej: Edquist 2011, ss  1–29.
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nakładów ponoszonych na działalność B+R (jako % PKB) w USA wyniosła 2,73% (w OECD 
2,38% w  2013 r.) i  stanowiła 40,4% całkowitych nakładów ponoszonych OECD w  2014 r. 
[OECD 2016]. Wielkość nakładów na B+R w tym kraju wyniosła 456,1 mld USD w 2013 r., jed-
nakże odnotowano słabszy wzrost tych nakładów w latach 2008–2013 – 0,8% rocznie, pod-
czas gdy średnioroczny wzrost PKB wynosił 1,2% [National Science Foundation 2016, s. 4/4]. 

W USA wykształcił się złożony system instytucjonalny, zdywersyfikowany, tworząc 
ramy dla prowadzenia polityk ukierunkowanych na wspieranie innowacji. Jest on silnie 
zorientowany na zastosowanie badań, jak również i na rynek. Ważną rolę we wspiera-
niu innowacji odgrywa rząd federalny, podejmujący inicjatywy w  zakresie rozwoju 
infrastruktury, kreowania instrumentów stanowiących ramy prawne NSI, wspierający 
różnego rodzaju badania, także na potrzeby agencji wykonawczych, w tym dotyczące 
obronności. Polityka w zakresie S&T jest realizowana poprzez działania departamentów 
i agencji posiadających budżet na prowadzenie tego rodzaju działalności. 

Na szczeblu federalnym trzon NSI stanowi Biały Dom, również OSTP – US Office of 
Science and Technology Policy, koordynujący budżet agencji w  zakresie B+R. Funkcją 
OSTP jest m.in. doradztwo w zakresie polityki S&T, podejmowanie problemów z zakresu 
innowacji. Istnieją  również inne eksperckie komitety (rady), pełniące funkcje doradcze 
w  obszarze innowacji. Biały Dom stoi na czele agencji federalnych i  departamentów 
pełniących funkcje wykonawcze,  wśród nich największe – także pod względem pono-
szonych wydatków na B+R – są: US Department of Defence, Department of Health and Hu-
man Services, Department of Energy, NASA-National Aeronautics and Space Adminsitration, 
Department of Agriculture, Department of Commerce [National Science Foundation 2016, 
s. 4/68], posiadające określone instrumenty finansowania. Narodowa Fundacja na rzecz 
Nauki (National Science Foundation) wspiera nie tylko rozwój badań podstawowych, 
odgrywając w  tym zakresie kluczową rolę, lecz i  programy adresowane do sektora 
przemysłu. Występuje także Office of Management and Budget, zarządzający procedurą 
budżetową. W  systemie tym funkcjonują również inne federalne agencje wspierające 
tworzenie i zastosowanie innowacji. Istotne dla funkcjonowania NSI są również działy 
administracji federalnej, takie jak system wymiaru sprawiedliwości. Wskazywane wybra-
ne podmioty funkcjonujące w systemie innowacji na poziomie federalnym współdzia-
łają z władzą poszczególnych stanów i  lokalną na rzecz innowacyjności [Shapira, You-
tie 2010, ss. 2–5; Youtie 2013, ss. 10–12]. Jednakże głównym źródłem finansowania B+R 
i innowacji są departamenty federalne i agencje, natomiast  do poszczególnych stanów 
nie jest kierowane formalne wsparcie finansowe, raczej występują programy, w ramach 
których wsparcia udziela się w dużej mierze na podstawie konkursów, niekiedy wyma-
gających współfinansowania czy też same stany stosują określone instrumenty np. B+R 
tax credit [Youtie 2013, s. 13]. 
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Wysokie jest zaangażowanie rządu federalnego w  badania o  różnym charakterze. 
Uniwersytety są uniwersytetami przedsiębiorczymi, wykorzystują wyniki wytworzonych 
w nich badań, także w aspekcie praktycznym [Wessner 2016, s. 6; Youtie 2013, ss. 10–11]. 
Pomimo dokonujących się przemian w systemie kształcenia uniwersyteckiego, jak i wy-
zwań stojących przed tym sektorem, w tym konkurencji ze strony innych ośrodków poza 
granicami kraju, zwłaszcza po 2011 r., jest wciąż aktywny w przyciąganiu wysokiej ja-
kości kapitału ludzkiego [Wessner 2016, ss. 9–10]. W systemie tym funkcjonują również 
narodowe laboratoria, centra badawcze, prywatne fundacje non-profit [Wessner 2016, 
s. 14]. Integralnym elementem jest także sektor przedsiębiorstw wspierający działalność 
B+R z własnych zasobów.  

W  marcu 2017 r. ogłoszono utworzenie White House Office of American Innovation 
(OAI), odpowiedzialnego za przedstawianie rekomendacji mających usprawnić dzia-
łania rządowe, jakość życia, kreowanie miejsc pracy, także we współpracy z sektorem 
prywatnym. Dla realizacji powierzonych zadań będą tworzone grupy zadaniowe [The 
White House, Office of Press Secretary, March 2017]. Kierunki podejmowanych działań na 
rzecz uczynienia Ameryki najbardziej innowacyjną gospodarką nakreślono w Strategii 
na rzecz amerykańskich innowacji (Strategy for American Innovation), która została zai-
nicjowana w 2009 r., a następnie podlegała aktualizacji w 2011 i w 2015 r. Wśród kluczo-
wych elementów tej strategii z 2015 r. wymienić należy: podkreślenie znaczenia dalszych 
inwestycji w B+R i innych obszarów kluczowych innowacji dla trwałego wzrostu gospo-
darczego, identyfikację strategicznych obszarów inwestycji – narodowych priorytetów, 
w których innowacje przyspieszą postęp (wyznaczono  tzw. 9 obszarów strategicznych 
możliwości)  także na rzecz dobrobytu mieszkańców, a zarazem i inwestowanie w tech-
nologie ogólnego zastosowania (wskazując m.in. na nanotechnologie, robotykę, itd.) 
oraz uczynienie rządu federalnego bardziej innowacyjnym (innowacja instytucjonalna), 
kreującym sprzyjające środowisko także dla sektora prywatnego [The White House, Of-
fice of the Press Secretary, October 2015]. Intensyfikacja  działań na rzecz B+R ma na celu 
poprawę potencjału innowacyjnego USA i pozycji w tym zakresie w gospodarce świa-
towej, która słabnie, a aktywność patentowa przedsiębiorstw  obniża się [OECD 2016].

Wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
w USA – wybrane  aspekty 

Sektor przedsiębiorstw w  USA ponosi znaczące nakłady na działalność B+R, które 
w 2013 r. wyniosły 322,5 mld USD. Udział tego sektora w nakładach na B+R realizowa-
nych przez wszystkie sektory wykonawcze był najwyższy –  71%. Jeśli chodzi natomiast 
o  źródła finansowania, to udział sektora przedsiębiorstw w  finansowaniu B+R wyniósł 
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65%, tj.  297,3 mld USD. Natomiast udział nakładów na działalność B+R ponoszonych 
przez rząd federalny stanowił 27% w 2013 r. Wydatki na działalność B+R w USA kiero-
wane są na wsparcie badań podstawowych (stanowiąc 18% całkowitej ich wielkości), 
stosowanych (20%),  na prace rozwojowe przeznaczono 285 mld USD, co stanowiło 63% 
całkowitej wielkości tych wydatków [National Science Foundation 2016, s. 4/4].

Poszukując przyczyn wysokiej aktywności innowacyjnej firm, wskazać należy na 
sprzyjające środowisko otoczenia biznesu. Do czynników, które to otoczenie kształtu-
ją, zaliczyć można: strukturę rynku i  przedsiębiorstw, system finansowania  przedsię-
biorstw, a także czynniki kulturowe i społeczne [Atkinson 2014, s. 7]. Jedną z przyczyn 
istniejącej luki między UE a USA w zakresie intensywności nakładów na B+R okazują się 
różnice w specjalizacji i  intensywność nakładów B+R ponoszonych w sektorach będą-
cych przedmiotem tej specjalizacji. O  ile w  USA inwestycje przedsiębiorstw  koncen-
trują się w sektorach wysokiej techniki (75% realizowanych nakładów przedsiębiorstw 
w 2015/2016 r.), a udział inwestycji B+R w sektorach średniowysokiej techniki stanowił 
20% całkowitych nakładów, to przedsiębiorstwa w  UE inwestują przede wszystkim 
w sektorach średniowysokiej techniki (45%), podczas gdy w sektorach wysokiej techniki 
udział tych nakładów stanowił 40%. Jednakże różnice te pogłębiają się na niekorzyść 
UE. W  szczególności jest to wynik wysokiego wzrostu wydatków przedsiębiorstw na 
B+R w sektorze ICT i powiązanych z oprogramowania [The 2016 EU Industrial… 2016, 
ss. 15–16; Atkinson 2014, s. 7]. Realizowane są inicjatywy rządu federalnego w zakresie 
B+R w tym sektorze, np. Networking and Information Technology R&D Initiative (NITRD) 
koordynująca aktywności ponad 20 agencji federalnych [OECD 2016, s. 6]. Firmy amery-Firmy amery-
kańskie należą bowiem do grona liderów w zakresie wprowadzania ICT [Atkinson 2014, 
s. 7]. Występuje koncentracja nakładów na B+R w 5 sektorach: przetwórstwo chemiczne, 
wytwarzanie produktów komputerowych i elektronicznych, sprzęt transportowy, infor-
macje, profesjonalne, naukowe i techniczne usługi, bowiem w tych sektorach zrealizo-
wano 82% nakładów B+R sektora przedsiębiorstwa w 2013 r. Źródłem finansowania tych 
nakładów są przede wszystkim własne fundusze (82%), jak również i inne, w tym rządu 
federalnego (9%) czy innych firm [National Science Foundation 2016, ss. 4/5–6]. Także 
czynniki kulturowe odgrywają ważną rolę w podejmowaniu działalności innowacyjnej 
przez przedsiębiorstwa, w tym wpływają na skłonność do podejmowania ryzyka [Atkin-
son 2014, s. 8]. 

O ile realizowana polityka rządu federalnego ukierunkowana jest na bezpośrednie 
wsparcie badań, to promowanie inwestycji w zakresie B+R  w sektorze prywatnym kon-
centruje się wokół kilku inicjatyw  [Youtie 2013, ss. 3–4]. Polityka wspierająca prywatne 
inwestycje w zakresie B+R, inicjowana odgórnie na poziomie federalnym, jak i poszcze-
gólnych stanów, wdrażana jest poprzez następujące aktywności:
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 – promowanie inwestycji przedsiębiorstw poprzez ulgi podatkowe wspierające dzia-
łalność B+R (Research and Experimentation Tax Credit) (poziom federalny) wprowadzony 
na mocy Economic Recovery Tax Act z 1981 r., początkowo jako instrument tymczasowy, 
którego funkcjonowanie następnie przedłużano. W 2015 r. wydłużono funkcjonowanie 
tego rodzaju ulg podatkowych, mających już charakter stały [OECD 2016, s. 5], których 
wielkość wyniosła 10,8 mld USD w 2012 r. [National Science Foundation 2016, s. 4/56];

 – tworzenie nowych firm działających w zakresie B+R poprzez programy inicjowane 
przez władze stanowe i  lokalne, obejmujące inkubatory, kapitał typu seed. Wsparcia 
udzielają także niektóre agencje federalne;

 – promowanie firm, które nie działają w obszarze B+R, po to, aby pomóc im się rozwi-
nąć w tym zakresie;

 – przyciąganie firm zagranicznych inwestujących w  B+R przez poszczególne stany. 
Udział filii korporacji transnarodowych zlokalizowanych w USA w nakładach na B+R 
sektora biznesu stanowił 16% w 2012 r. [National Science Foundation 2016, s. 4/61]; 

 – programy wspierające B+R pomiędzy sektorem prywatnym i  publicznym urucha-
miane przez rząd federalny, w poszczególnych stanach realizowane są inne aktywno-
ści promujące tego rodzaju współpracę [Youtie 2013, ss. 15–16].

Polityki ukierunkowane na promowanie prywatnych inwestycji w  sferze B+R nie 
koncentrują  się na bezpośrednim wsparciu kierowanym do przemysłu, bowiem za-
mierzeniem rządu federalnego nie jest realizacja polityki przemysłowej i bezpośred-
nie wsparcie określonych sektorów przemysłu [Youtie 2013, s. 16]. Niektórzy wskazu-
ją, iż niski udział w strukturze wydatków B+R tych, które nie są przeznaczone na cele 
obronne, wiąże się z tym, iż to sektor przedsiębiorstw musi sam ponieść wydatki na 
działalność B+R. Tym niemniej jednak warto podkreślić, iż korzyści z  inwestycji do-
konywanych w sektorze obronnym rozprzestrzeniają się na inne obszary  i dziedziny 
gospodarki [National Science Foundation 2016, s. 4/91]. Obecnie zwraca się większą 
uwagę na bezpośrednie wsparcie skierowane do przedsiębiorstw, dotyczące B+R 
i  innowacji, co jest związane z  realizowanymi począwszy od 2008 r. ograniczeniami 
wydatków publicznych na wsparcie sektora przedsiębiorstw w  zakresie B+R. Zwięk-
szone wsparcie realizowane będzie poprzez granty przyznawane w drodze konkursu 
i kierowane do małych przedsiębiorstw lub też ich konsorcjów.  Inne wsparcie doty-
czy świadczenia usług konsultingowych w  zakresie technologii i  zostało rozpoczęte 
w 2013 r. [OECD 2016, s. 5]. Inicjowane są programy federalne mające na celu promo-
wanie transferu i komercjalizację B+R i innowacji (tabela 1). Podejmowane są działania 
na rzecz kreowania ramowych warunków prawnych na rzecz promowania innowacji. 
Wdrażane reformy dotyczyły m.in. systemu patentowego, z „pierwszeństwa dokona-
nia wynalazku” (first to invent) do „pierwszeństwa zgłoszeń” (first to file). Oferowana 
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przez USPTO szybka ścieżka patentowa umożliwia realizację całego procesu w prze-
ciągu 12 miesięcy [OECD 2016, s. 2]. 

Tabela 1. Wybrane programy inicjowane przez rząd federalny w USA na rzecz wspierania 
innowacyjności przedsiębiorstw

Nazwa Charakterystyka
Small Business 
Innovation Research 
(SBIR) program

Utworzony na podstawie: Small Business Innovation Development Act 
z 1982 r. Celem programu jest m.in. stymulowanie innowacji technologicznych, 
wsparcie komercjalizacji innowacji przez sektor prywatny wynikające ze 
wsparcia federalnego. Koordynacja: Small Business Administration, a wdrażanie 
następuje poprzez agencje federalne. Obecnie w  programie uczestniczy 
11 agencji. 
Pierwsze wsparcie przyznano w 1983 r. Przydzielono 789 „nagród”, w całkowitej 
wysokości 38 mld USD; w  2013 r 4  452 „nagród” o  budżecie 1,772 mld USD,  
w programie aktualnie uczestniczy 11 agencji federalnych. 
Program obejmuje trzy fazy działań. W  I  fazie aplikuje się o  „nagrodę” do 
150 tys. USD dotyczącą oceny wykonalności, jak i wartości naukowej pomysłu 
do 6 miesięcy; następnie, biorąc pod uwagę także możliwości komercjalizacji 
pomysłu, można ubiegać się o  wsparcie (w  ramach fazy II) przewidziane na 
jego rozwój (o wysokości do 1 mln USD). Ostatnia, trzecia faza dotyczy procesu 
komercjalizacji, na którą dofinansowanie pochodzi z  innych źródeł, zależnie 
od agencji. W 2013 r. liczba przyznanych „nagród” dla I i II fazy wyniosła 4 452, 
tj.  2  999 (I  faza) i  1  453 (II faza). Wysokość finasowania dla I  fazy wyniosła 
485,5 mln USD, a dla II fazy 1286,3 mln USD, tj. łącznie ponad 1,7 mld USD.

Small Business 
Technology Transfer 
(STTR) 

Utworzony na podstawie: Small Business Technology Transfer Act z 1992 r., 
rozpoczęcie w 1995 r.  Celem jest wsparcie wspólnych B+R, w których 
uczestniczą małe przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, organizacje badawcze 
typu non-profit. Koordynacja: Small Business Administration, a wdrażanie 
następuje poprzez agencje federalne: obecnie uczestniczy w programie 
5 agencji. Podobnie jak w poprzednim programie, wyróżniono 3 fazy, przy 
czym finansowanie w I fazie nie może przekroczyć 100 tys. USD (w ramach 
1 roku), w II fazie 750 tys. w przeciągu 2 lat, a dla III fazy nie przewidziano 
finansowania z programu, gdyż musi zostać zabezpieczone z innych źródeł. 
W 2013 r. przyznano łącznie 640 „nagród”, dla fazy I: 455 „nagród”, a dla fazy 
II 185 „nagród” o wysokości odpowiednio 74,1 mln USD i 132,1 mln USD, 
tj. łącznie 206,2 mln USD. 

The Hollings 
Manufacturing 
Extension 
Partnership (MEP) 
–Partnerstwo na 
rzecz rozwoju 
wytwórczości

Centra MEP stanowią partnerstwo rządu federalnego, władz stanowych 
i lokalnych, sektora prywatnego. Świadczą wiedzę techniczną i inne usługi 
dla MŚP w USA, bezpośrednio współpracując z wytwórcami w zakresie 
wytyczonych obszarów, łączą wytwórców ze szkołami wyższymi, laboratoriami 
badawczymi i innymi podmiotami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. 
Sieć centrów MEP dysponuje budżetem w wysokości 300 mln USD rocznie.  

Advanced Research 
Projects Agency-
Energy (ARPA-E)

Udzielane wsparcie dotyczy: finansowania, pomocy technicznej, rozwoju rynku 
i ma to na celu promowanie technologii – charakteryzujących się wysokim 
potencjałem i o wysokim oddziaływaniu na gospodarkę USA – technologii 
energetycznych, które są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju.. 
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Industry/University 
Cooperative 
Research Centers 
 (I/UCRC)

Wsparcie partnerstwa pomiędzy przemysłem a uniwersytetami. Celem jest 
m.in. wsparcie badań istotnych dla przemysłu, wsparcie transferu pomysłów 
do przemysłu. Wsparcie finansowe pochodzi od Narodowej Rady ds. Nauki  
(w 2011 r. wielkość finansowania wyniosła około 15 mln USD), jest uzupełnione 
środkami finansowymi pochodzącymi z innych źródeł. Obecnie funkcjonuje 
60 takich centrów. 

Źródło: OCED 2016, s. 6; National Science Foundation 2016, 4-97- 4-100. 

Zakończenie

Formułując kierunki polityki w UE i w jej krajach członkowskich, należy zwrócić uwagę 
na doświadczenia innych krajów, które z sukcesem promują i wspierają rozwój innowa-
cyjnych przedsiębiorstw. Należy podkreślić relatywnie wysoką innowacyjność przedsię-
biorstw amerykańskich względem przedsiębiorstw europejskich, a istniejąca luka w tym 
zakresie wciąż się pogłębia. Jak wynika z prowadzonych rozważań, w USA wykształcił się 
złożony system instytucjonalny NSI, w  którym sektor prywatny jest wspierany, przede 
wszystkim w sposób pośredni, poprzez zróżnicowane instrumenty. Jednakże o sukcesie 
tych przedsiębiorstw decyduje wiele czynników, w tym sprzyjające otoczenie bizneso-
we, dostępność zróżnicowanych instrumentów finansowania, środowisko regulacyjne 
i  kultura przedsiębiorczości. USA jest wciąż liderem światowym w  zakresie innowacji, 
technologii, jednakże przewodnictwo tego kraju słabnie [OECD 2016]. W związku z tym, 
poszukując dalszych dróg wsparcia systemu innowacji w USA, wyznacza się nowe dzie-
dziny, które mogłyby zdynamizować rozwój gospodarki i pobudzić jej produktywność. 
Dalsze badania powinny koncentrować się na analizie poszczególnych instrumentów 
wspierających innowacyjność w tym kraju, ich efektywności i skuteczności.  
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Abstract: Social entrepreneurs, regardless the geographical context or legal forms adap-

ted, share a number of specific characteristics which differentiate them from their commer-

cial counterparts. However, entrepreneurial mindset (EM) research does not address these 

particularities thus far; the EM attributes have been investigated mainly in a  commercial 

entrepreneurship context. This paper aims to explore whether social entrepreneurs exhi-

bit the same EM attributes as commercial entrepreneurs and whether some attributes are 

stronger or weaker. The empirical research was pursued through seven interpretative phe-

nomenological interviews carried out in five countries. The results indicate that social entre-

preneurs do exhibit all seven attributes of EM identified by prior literature, but also a new 

attribute emerged: empathy. Our findings suggest that three EM attributes lie at the core of 

social entrepreneurs cognitive patterns: social interaction, cognitive tuning and empathy. 

The main contribution of this paper lies in extending the existing state of the art research 

on EM by linking it with social entrepreneurship stream of research and thus gaining a dee-

per understanding of entrepreneurial decision making in a social entrepreneurship context.
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Introduction

A notable number of studies suggest that social enterprises (SEs) differ significantly from 
their commercial counterparts. Most importantly, working toward social goals, rather 
than sales growth and profitability is a distinguishing feature of social entrepreneurship 
(SE) [Mair, Martı 2006, Vega, Kidwell 2007]. Also, a social entrepreneur must be skilled at 
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managing a wider diversity of relationships with partners from a range of backgrounds, 
very often from different sectors [Low 2006, Spear et al. 2009]. Furthermore, SEs are coo-
perative, participative and inclusive rather that rival in character [Short et al. 2009].

Published research on entrepreneurial mindset (EM) to date does not clearly diffe-
rentiate between commercial and social entrepreneurs. While the existing EM literature 
has identified seven EM attributes referring to cognitive patterns of entrepreneurs in 
general, the particular attributes of EM investigated so far, mainly refer to a commer-
cial entrepreneurship context. Taken the existing differences between commercial and 
social enterprises, this paper aims to explore whether social entrepreneurs exhibit the 
same EM attributes as commercial entrepreneurs, whether some attributes are stronger 
or weaker and whether additional attributes are manifested. This was pursued through 
empirical research carried out in five countries.: Germany, Poland, UK, USA and China. 

The primary contribution of this study lies in extending the existing state of the 
art research on EM by identifying common attributes of social EM, which enable social 
entrepreneurs to induce lasting structural social change. With this study we respond 
to the ongoing epistemological call to further contextualize the experience of social 
entrepreneurs as a  subset of entrepreneurs in general [e.g., Dacin et al. 2010, Martin, 
Osberg 2007]. We expand on scholarship that examines dimensions of EM as we identify 
characteristic patterns of EM among experienced social entrepreneurs. 

Before proceeding, we note that we are adopting a  broad definition of social en-
terprises. We define SEs as social value creation organizations in which resources are 
combined in new ways to meet social needs, stimulate social change, and create new 
organizations [Mair, Martı 2006]. As such, our analysis will include entities in the not-
for-profit sector, traditional for-profit hybrid organizations that follow a double agenda: 
fulfill their social mission while securing steady inflow of income to supply resources for 
social value creation [Defourny, Nyssens 2013]. 

We start by presenting the theoretical lens of the study. We then present the metho-
dology employed and research findings along with discussion. The paper concludes 
with final conclusions and recommendations for future studies.

Entrepreneurial mindset in social entrepreneurship context

In order to make sense of their environment, entrepreneurs evaluate opportunities, de-
cide upon and act on them, they apply a mental framework, which is referred to in en-
trepreneurship research as entrepreneurial mindset (EM). McGrath and MacMillan define 
entrepreneurial mindset as the “ability to rapidly sense, act, and mobilize, even under 
highly uncertain conditions” [McGrath, MacMillan 2000, p. 15]. EM is a specific “way of 
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thinking” about business and the benefits associated with uncertainties [Ireland, Hitt, 
Sirmon 2003]. which then influences the entrepreneurial results [Mitchell et al. 2007].

Mindsets change through the interaction with the entrepreneurs’ environment and 
are always specific to a certain situation [Mathisen, Arnulf 2013]. Recent research suggests 
that seven prime attributes together form the EM with different emphasis: (1)  meta-
cognition, (2) cognitive adaptability, (3) prior knowledge, (4) alertness, (5) heuristic-based 
decision logic, (6) cognitive tuning and goal orientation as well as (7) social interaction. 
The first two attributes represent the metacognitive attributes of EM, the latter five the 
core attributes of EM [Naumann 2017].

The knowledge about own thought processes, how one processes information, 
reflects or adapts, and the ability to control own learning and cognition is called meta-
cognition [Haynie, Shepherd, Patzelt 2012]. Individuals who are aware of their own 
cognition can choose from different cognitive strategies to solve a problem or task. The 
higher the individual’s awareness about own thought processes is, the higher is the 
ability to choose from different cognitive strategies to adapt the decision-making in 
uncertain and dynamic situations [Haynie, Shepherd, Mosakowski, Earley 2010].

Cognitive adaptability is the cognitive capability to effectively develop or modify 
decision processes depending on the input received from the environment [Haynie, 
Shepherd 2010]. Meta-cognitive awareness and cognitive-based feedback positively 
influence the adaptability of the mindset and thus ultimately decision-making in 
ambiguous situations [Haynie et al. 2012]. The flexibility of cognitive processing is especially 
important in SE context as social entrepreneurs act in numerous types of environments, at 
the intersection of various economic sectors and among different actors. These include 
investors, funders, partners, beneficiaries, suppliers, local community, administration and 
authorities. Therefore cognitive adaptability seems to be a critical feature of their mindset.

Individual prior knowledge is influenced by different experiences, education, networks. 
This so-called knowledge corridor [Venkataraman 1997] influences how the environment is 
perceived and whether / how an opportunity is discovered and exploited. Depending on 
the situation, every individual will develop different decision strategies and will link and 
leverage resources differently [Shane 2000]. When prior knowledge is combined with new 
information, new meaning and value is created [Żur 2015]. Social entrepreneurs come from 
various backgrounds; social work, business or public sector. Prior knowledge influences their 
perception and understanding of the social mission and the commercial goals they pursue.

According to Kirzner [1973], opportunities evolve through imperfect distribution 
of knowledge among the market participants. Thus, they already exist and wait to be 
addressed. Entrepreneurs possess an inner alertness to those opportunities. Alertness 
is a  cognitive capacity that supports entrepreneurs to efficiently process information 
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[Baron 2006]. Social entrepreneurs detect opportunities in the social arena that arise out 
of social problems [Żur 2014], thus their alertness might be somewhat focused on social 
issues and challenges.

Heuristic-based decision logic refers to coping with ambiguity. In order to make 
effective and efficient decisions in uncertain and complex environments [Busenitz, 
Barney 1997], entrepreneurs use heuristics and biases to handle cognitive restrictions 
[Simon, Houghton, Aquino 2000]. Heuristic-based decision logic might raise confidence 
in an uncertain situation leading to perception of less risk than actually given [Busenitz, 
Barney 1997, Simon et al. 2000]. Social entrepreneurs often dedicate themselves to social 
ventures. They seek to solve the social problem and might not be aware of existing 
risks or constraints. The use of heuristics can also lead to major innovations [Alvarez, 
Busenitz 2001]. Social entrepreneurs need to innovate constantly as they challenge the 
status quo with their business models [Roy, Karna 2015].

Cognitive tuning towards goal orientation represents the attribute responsible 
for drive and focus of efforts. Depending on the individual task the mindset is changing 
and individual cognition is tuned towards task solution [Gollwitzer 1990, Gollwitzer, 
Heckhausen, Steller 1990]. Scholars differentiate between deliberative (elaborative) 
and implemental mindset [Mathisen, Arnulf 2013, McMullen, Kier 2016] in which goal 
orientation differs [Gollwitzer 1990]. In the deliberative mindset goals are set. In the 
implemental mindset they are acted upon. Individuals prefer information that is relevant 
for the respective goal of the mindset at work [Gollwitzer et al. 1990]. Social entrepreneurs 
have a cognitive direction towards a social problem and take action to achieve the social 
goal and fulfil the social mission. 

Social interaction is another attribute which seems to be critical in social 
entrepreneurship context; it is essential for entrepreneurs to know how social networks 
work, how they are build and nurtured. Aa wide network of people with different 
backgrounds gives access to a  wide spectrum of ideas, specific information and 
perspectives [Alvarez, Busenitz 2001]. To achieve the social and economic goal, resources 
are acquired, exchanged, recombined and managed within the network . In the case 
of external changes a good network improves the chances of long-term organizational 
existence and also the ability to address the social needs [Meyskens, Carsrud, Cardozo 
2010]. The relationships between social entrepreneurs and the network members shape 
the value of the network. To accomplish social goals formal and informal networks are 
necessary [Dacin, Dacin, Matear 2010]. The ties between network members are influenced 
by motivations, expectations, decision-making processes and geographies [Smith, 
Stevens 2010]. Sharing and distribution of information is influenced by the structure of 
the network. The stronger the ties, the faster the sharing. The tighter the network, the 
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more relevant and of higher quality is the information the network members receive 
[Starnawska 2014].

Methodology 

The goal of this study is to explore whether social entrepreneurs exhibit the same EM at-
tributes as commercial entrepreneurs. The study adapts a qualitative approach to research 
strategy. Flick refers to the need for qualitative research due to the “pluralization of life 
worlds” [Flick 2009, p. 12]. Social enterprises represent this trend as they are new forms of 
organizational life forms which enrich the biodiversity of our contemporary socio-econo-
mic reality. And as such they confront researchers with new contexts and perspectives. Our 
aim to develop a saturated description of the phenomenon under study. The data collec-
tion is based on interpretative phenomenological interviews with seven social entrepre-
neurs from five different countries which delivered a rich thematic description of the lived 
experiences, which then have been confronted with existing studies and literature.

The research was conducted over the period of 15 months, based on purposive 
sampling. In the sample selection each potential respondent was verified for running 
a social enterprise for at least three years that fulfills a clear social mission while opera-
ting economic activity generating revenues. The size of the sample fits the established 
criteria for a typical Interpretative Phenomenological Approach [Smith, Eatough 2006]. 
Below are short profiles of the research participants.

R1 (Germany): association in higher education sector handling all the non-academic 
works in international educational projects between institutions and students from de-
veloping countries.

R2 (United Kingdom) for profit with social mission which developed a language pro-
gram for the iPad with signs and symbols to help with speech and learning disabilities.

R3 (Poland): a  cooperative with a  goal to identify and eliminate architectural and 
digital barriers for all kinds of handicapped people.

R4 (Poland): for profit with a  social goal working in marketing and project mana-
gement sector continuously engaging underprivileged children in design and creation.

R5 (USA): for profit with a social purpose established as a design and printing shop 
training and employing local high-school drop outs.

R6 (China): a non-profit working for the redistribution of second hand goods to im-
poverished parts of the world. Gradually increased revenue generation by importing, 
distribution and sales of fair trade products and handicrafts.

R7 (China): started as a school and training center for educators, today, a  leader in 
progressive, innovative, inclusive education for children with autism. 
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The interviews were carried out using a semi-structured protocol, leaving plenty of 
room for follow-up questions, as within the applied research framework, it is the respon-
dent who largely sets the course of the conversation [Cope 2005], thus gaining an in-
depth understanding of another person’s experiences. Each interview lasted between 
90 and 180 minutes and was recorded for content analysis purposes. Each interview was 
first transcribed. The content analysis aimed to identify its main thematic themes rela-
ting to particular EM attributes. This resulted in a horizontalization of themes [Mousta-
kas 1994] summarized in an excel sheet. The next step consisted of intra-case analysis, 
developing clusters of relevant experiences and cross-case categories of meanings and 
themes relevant to the phenomenon under study [Smith, Eatough 2006]. The following 
stage of data analysis was interpretation; an interplay between the participants’ lived 
experiences and the writing process of the researcher. The final stage was the analytical 
discussion, engaging existing literature to provide theoretical explanation for the iden-
tified themes. 

Findings and discussion

The study identified all seven EM attributes described by prior studies. Additionally 
a new attribute has been identified: empathy. The intensity of the identified attributes 
varies significantly across respondents, except for three attributes. Social interaction, 
cognitive tuning and empathy are the three attributes most strongly exhibited with dif-
ferent emphasis among the respondents. All eight recorded EM attributes and their ma-
nifestations have been arranged below in the order according to their observed intensity 
among the sample group. 

Social interaction – networking
Social interaction was the EM attribute with the highest manifestation across the 

respondent group. The research results reveal that all of the respondents highly rely on 
their partners and effective cooperation with various actors. R3 admits that partners, 
their network and networks of their partners are the basis for their activity: “Without 
the support of the Association [for visually impared] we would not do what we do; this 
partnership provides us with credibility and access to potential customers.” R4 ackno-
wledges the importance of long-term partnerships: “long-term partnerships are about 
partnering with people not organizations; even when they change the organization, we 
can still work together on different projects.” 

R1 acts within what Dana et. al [2008] described as dyadic relationship in a network 
of symbiotic interdependent relationships. He explains: “our work is bound to people 
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[…] a good partnership is everything”. R1 is able to connect apparently unrelated infor-
mation, ideas and networks. Especially through his strong network, he is able to connect 
ideas with people. As these relationships are trustful and have existed for many years, 
he is also able to convince his partners for new projects. Venkataraman [1997] called 
the combination of trust and prior experience social capital that helps entrepreneurs 
especially in environments of uncertainty and information asymmetry to gain access to 
scarce resources through their networks. 

The research results suggest that social ties are influencing motivations, expectations 
and the decision-making processes of entrepreneurs, which is signaled by prior studies 
[Smith, Stevens 2010]. R1, R4, R5 and R7 can be classified as Social Bricoleurs who are local-
ly focused and has an ultimate contact to local problems that shall be solved. They have 
domain-specific local knowledge, and the scope and scale is small [Smith, Stevens 2010]. 
R5 emphasizes the importance of partnership with “local businesses, schools and commu-
nity center […], people who understand what we do. Their support is priceless”. Also R7 
is highly embedded in the local community working together with the “local authorities, 
friends, parents. A huge network of people.” They are locally focused with a strong local 
network. R1 has an international focus and applies the solutions to different areas and co-
untries, adapting them to the local needs. R2 could be classified as a Social Constructionist 
who identifies gaps in the social market but has a broader market focus and needs resou-
rces from the network to scale and deliver to the mission [Smith, Stevens 2010]. R2 states 
that they “wanted a more macro approach to the industry we were working in […] to be 
the largest provider of speech and language therapy provision and software.“

Cognitive tuning towards social goal achievement

To pursue their social mission, social entrepreneurs’ cognition is tuned towards social 
goal achievement. R4 states “my compass is the good we can do. The company can 
change, people around me can change, the ship might change, but the lighthouse 
is always there, it stays the same.” And R6 stresses that ““social purpose comes always 
first […] this is our raison d’etre.” The study results reveal that in order to achieve the 
social value added, they use the commercial logic as a means to an end. R3 explains, 
“we need to transform our social goal into a  good market offer. This is the trick.” R5 
explained he wanted to start own business but also wanted to do social work. In order 
to succeed he points out that they “need to be better than the best”. Similar cognitive 
tuning and thus the belief that competitive offerings are necessary to achieve the so-
cial mission, is exhibited by R7 when stating “if we do not deliver the best education 
possible, we cannot support the school.” 
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Two of our respondents, with a business background, are convinced that social go-
als can only be achieved when financial goals are met first. R2 argues that the business 
goals had to be put first as without success in the financial arena, no social impact 
would be created. R2 highlights that both economic and social goals were integrated 
because “the more successful the business was the more social impact” they had. This 
is similar with R1 who concludes “business is a response to a social need; but I would 
say business first, then social goals […] social goals cannot be achieved effectively wit-
hout the business thinking”. 

The study identified a phenomenon of cognitive tuning which is escalation of com-
mitment, signalled earlier by McMullen and Kier [2016]. R2 emphasized strong commit-
ment, as she wanted her venture “to be the UK’s largest provider”. McMullen and Kier 
[2016] called this an ‘eager goal striving’ mindset in which entrepreneurs tend to get 
trapped in the situation and their commitment escalates. They are not able to adapt 
anymore. This escalation of commitment was indicated by R2 explaining “you come to 
a point where you do or die […] at that point you put everything you got into that. There 
is no more to lose because you don’t have anything.” Contrary, a ‘cautious goal striving’ 
mindset enables entrepreneurs to monitor their environment more closely and to adapt 
to changing circumstances. This mindset seemed to be present for R1 in one of the pro-
jects in Africa. He clearly decided to stop “to minimize the risk. We are an association and 
our members cannot adhere for development in the global economics or government 
[…]. The risk for our association was too high.”

Cognitive adaptability

Cognitive adaptability was indicated by all respondents with different emphasis. The 
ability for effective feedback and learning helps to overcome possible gaps in prior kno-
wledge [Haynie et al. 2012]. This can be confirmed for R1 who entered the education 
market without prior knowledge just because he saw an opportunity and created inno-
vative programs not existent before. Haynie et. al [2012] explored how meta-cognitive 
awareness and cognitive-based feedback are shaping the decision-making of entrepre-
neurs in uncertain settings. They proved that both are positively influencing the adap-
tability of the mindset and thus ultimately the decision-making in ambiguous situations 
[Haynie et al. 2012]. In 15 years R1 changed the focus of the organization three times 
as the environment changed. R1 states that the “market changed leaving the current 
business model unsustainable”, “you need to be flexible”. Also R4 decided to “change the 
business profile completely”. R3 is still learning that they “need to be more market orien-
ted and count the costs and the income we receive”
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New: Empathy
An attribute that newly emerged throughout the interviews and that all respondents 
shared to a  large extend is empathy, strongly related foremost with the initial reason 
to start the social business in order to help those in need. R5 illustrates this reasoning: 
“many young people are not [lucky]. It is not their fault. It’s our job to lend them a hand.” 
R4 states that empathy is their “no 1 resource in every case”. Prior studies confirm that 
compassion plays a huge role in the incremental phase of social entrepreneurship [Żur 
2015]. Besides being a driver to start, empathy is also expressed by respondents when 
they talk about the things they are proud about, their purpose. R2 explains “I know from 
the thousands of parents who have used our product that we changed their lives […] 
you never forget the feeling when you read those emails. I think everyone wants to have 
a purpose on this planet. I  found mine” R7 proudly talks about their “outstanding tea-
chers and amazing students. See them grow and bloom”.

Alertness
Alertness as mentioned by the respondents arose either from previous business expe-
rience or from external events, which was signaled by prior studies [Wach, Wojciechow-
ski 2016]. R3 refers to the latter by stating “timing seemed good, since many organiza-
tions can receive EU funds for renovation regarding removing barriers for disabled” and 
R6 relates the start of the venture to the Sichuan earthquake in 1997 explaining that the 
“amount of people and firms wanting to donate was so big that this evolved into a new 
activity for the family”. For R1 and R2 the main driver to start was a business opportunity, 
because they recognized the demand in the sector. The social goal emerged out of it. 
R1 repeats five times that the business they are in today was a “coincidence”. It was an 
“unconscious creation of the association”. R2 confirms this alertness as well by saying 
“I saw a good opportunity and a gap in the market and good demand and need from 
prospective customers.” Even though they saw business opportunities, they acted to do 
something good. R1 enjoyed to use their “talents to help people in the education sector”. 

Prior knowledge
Shane [2000] defined three areas of prior knowledge: markets, ways to serve the mar-
kets and customer problems. This study identified an additional area significant in so-
cial entrepreneurship context: knowledge about the social problem. R2 detected the 
opportunity out of the own network and experience working in a  charity before that 
interacted with people with learning disabilities. “Talking to a lot of people, speech and 
language therapists every day about the things that they want/don’t want, what was 
missing, looking at a language program and how they want it to be applied […] when 
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Steve Jobs released the iPad, I left the charity with the permission to use the language 
program”. Thus, R2 used the knowledge about the market and combined it with new 
technology. R1 came from a business area that had nothing to do with the social sector. 
They “knew how to manage and organize processes. This was the starting point as we 
said that we could apply these skills in education projects”. R3’s organization also had 
prior knowledge. Their employees are from the Polish Association for Visually Impaired 
and had the knowledge about the market, the customers and their everyday struggles. 
R5 studied arts and design. Their driving goal was to use their talents and expertise to 
contribute to the situation of underprivileged youth in their area. The R7 founders prior 
knowledge came from personal experience about the needs of autistic children.

Heuristic-based decision logic
Entrepreneurs unconsciously use heuristics and biases to cope with complexity [Baron 2014]. 
The entrepreneurs in our interviews used some biases but also stated that they learned from 
failure over time, which speaks for their meta-cognitive abilities. For example, R7 said that 
they “were too idealistic at the beginning. Reality check. With time you learn more and more 
about the people you want to serve. And they can be so different – each child is unique. There 
is no one model fits all”. Similarly, this is raised by R5 stating “you start your business by wan-
ting to help others and you do not know much about the others”. Both have adapted their 
business models to fulfill the needs of their beneficiaries better. R1 indicates self-serving bias 
describing they “had become victims of political decisions more than once” and that “it is only 
politics or political decisions that hinder us.” However, later R1 concludes that their “mistake 
was not to recognize earlier that certain efforts will not deliver output”.

Meta-cognition
Some respondents reflected upon their ability to learn and adapt in order to better serve 
customers or deal with uncertain situations. As R2 puts it: “we have learned so much, in 
such a short time [...] I didn’t know anything about that 5 years ago”. Learning was also 
highlighted by R5 “We learned for a long time” and R6 “We are still learning”. R1 learned 
especially in relation to the partners he is willing to work with “after this long time I think 
I can recognize those who can move something”. He avoids investing time into partner-
ships that will lead to a dead-end and not help to fulfill the associations’ mission.

Figure 1 displays the manifestations of EM attributes among the interviewees. The 
data analysis process revealed that three attributes are exhibited the most. These results 
suggest that social interaction, cognitive tuning and empathy are the key EM attributes 
manifested in social entrepreneurship context. The remaining EM attributes were mani-
fested with different saturation, which is visible on the graph below.
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Figure 1. Saturation of manifested EM attributes within respondent group

Source: own elaboration.

Conclusions 

The object of this study was to confront the stream of entrepreneurship research devoted to 
EM with a social entrepreneurship context. Taken the existing differences between commer-
cial and social enterprises reported by ample prior studies, this paper, through in-depth inter-
views with seven social entrepreneurs from various countries, aimed to explore whether social 
entrepreneurs exhibit the same EM attributes as commercial entrepreneurs, whether some 
attributes are stronger or weaker or even non-existent and whether additional attributes are 
manifested in a social entrepreneurship context. The results revealed that all earlier identified 
EM attributes were manifested by the respondents. Additionally a new important attribute 
was identified: empathy. Three attributes seem to constitute the core of a social entrepreneur’s 
mindset: social interaction, cognitive tuning towards goal orientation and empathy. Other EM 
attributes were manifested with different levels of intensity across the respondent group. 

The limitation of this study lies in the limited number of respondents. Thus the results do 
not allow us to generalize the conclusions, as always in the case of qualitative interpretative 
research. However, the observed phenomena can and should be tested on a larger sample, 
preferably in different geographical contexts. An interesting emerging research question of 
this study is: what are the determinants of EM manifestation intensity? This question provo-
kes further research. The main contribution of this study is the continuation of the ongoing 
academic debate on the experience of social entrepreneurs as a subset of entrepreneurs in 
general providing a deeper understand cognitive processes of social entrepreneurs. 
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Eco-innovations as the Green source of Entrepreneurship – 
Comparative Analysis of Leading Countries Based  
on Eco-Innovation Scoreboard in the Context of European 
Innovation Scoreboard

Abstract: Innovativeness plays very important role in the process of competitiveness and is cru-

cial in entrepreneurship. Innovations mean fast responding to market needs. Eco-innovations are 

a special type of innovations. They lead to sustainable development, because for example they re-

duce the use of natural resources and decrease the release of harmful substances across the whole 

life-cycle. In this context eco-innovations are the green source of entrepreneurship. The Eco-Inno-

vation Scoreboard presents eco-innovation performance across EU Member States. Its dimensions 

and indicators compared to measurement framework of European Innovation Scoreboard allow 

to determine the main factors in the process of eco-innovation creation. The analysis is based on 

indicators which are relative strengths of the innovation system in leading countries of UE.

Key words: eco-innovations, innovativeness, innovations, Eco-Innovation Scoreboard, Eu-

ropean Innovation Scoreboard

Introduction 

Innovativeness is a very important tool of entrepreneurship. The article is an attempt to 
identify the present situation and performance of eco-innovations in EU. The aim of this 
paper is to analyse factors determining the performance of eco-innovations creation. 
The analysis is based on indicators which are relative strengths of the innovation system. 
The paper is based on comparative analysis of Eco-Innovation Scoreboard 2016 and Eu-
ropean Innovation Scoreboard 2017. The research questions are as follows: 1/ What is the 
difference between innovations and eco-innovations? 2/ What are the determinants of 
eco-innovations? 3/ How to measure the eco-innovation activity? 4/ Is there any relation 
between Eco-innovation Scoreboard and European Innovation Scoreboard? 
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In this study a qualitative research approach is evidently dominant. This study is ba-
sed on primary data on the case. 

Innovations as a powerful tool of entrepreneurship

Innovation originates from Latin word innovare which means “to renew or change” [Ko-
paliński 1989]. Although innovations are widely defined in literature they do not have 
uniform, accepted definition. 

The theory of innovations was introduced in economics by Austrian economist 
J. Schumpeter [1960]. According to the classical definition of innovation presented by 
Schumpeter, innovation means a better allocation of resources and a positive impact on 
economic growth and the ability to compete in international markets. 

According to P. F. Drucker [1992, p. 39] innovation is a  characteristic tool of entre-
preneurship. It is a measure that gives resources the drive for generating wealth. The 
greatest economic resource is purchasing power, which is generated by entrepreneurs 
introducing innovations. R. U Ayres [1987, p. 35] underline the commercial aspect of the 
issue and points out the creativity process. P. Kotler [1994, p. 322] is of the opinion that 
innovation refers to any good, service or concept that is perceived by someone as so-
mething new. In the definition given by Ch. Freeman [1982, p. 7] innovations mean the 
first introduction to the market, use of new product, process, or system. According to 
OECD innovation means the first application of a technology or knowledge resulting in 
market success. The subjective view of innovation is fully in line with the Oslo Manual on 
collecting and interpreting innovation data [Oslo Manual 2005].

Innovations mean fast responding to market needs. Research can be defined as exchan-
ge of scientific and technical achievements on ideas and innovativeness is the transfer of 
ideas for specific economic results. The innovation is based on a subjective view and mean 
everything that is new for the enterprise in the aspect of implementation – rather than acti-
vities targeted at reducing environmental impacts [Horbach, Rammer, Rennings 2012, p. 2].

Innovations depend on more than just technological “know-how”. An important element 
of innovation is other knowledge. This feature of innovation is connected with the necessity 
to develop schools and universities and cooperation between science and enterprises. 

Innovations have interactive and multidisciplinary nature. Innovations destroy existing 
systems. They are also connected with social and economic changes. Innovations allow 
companies to develop competitive capacity. Innovation is an act of qualitative change in 
economy [Pangsy-Kania 2009, p. 18–19]. Innovations exploit this change as an opportunity 
to do something differently and better than before. Sometimes they come with inspiration 
and a flare of genius but most often they result from regular and hard work.
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Eco-innovations – definition, features and types

According to C. Fussler and P. James [1996, p. 303] eco-innovation is an outstanding im-
plementation of radical ideas, which will meet future needs1.

”Eco-innovation is the production, application or exploitation of a good, service, pro-
duction process, organizational structure, or management or business method that is 
novel to the firm or user and which results, throughout its life cycle, in a reduction of en-
vironmental risk, pollution and the negative impacts of resources use (including energy 
use) compared to relevant alternatives” [Kemp, Pearson 2008].

Eco-innovation means any innovation that reduces the use of natural resources and 
decrease the release of harmful substances across the whole life-cycle [EIS 2017].

Eco-innovations are measured for different areas of environmental impacts: reduced 
material use per unit of output, reduced energy use per unit of output, reduced CO2 
emissions, reduced emissions of other air pollution, reduced water pollution, reduced 
soil pollution, reduced noise pollution, replacement of hazardous substances, recycled 
waste, water, or materials. [Horbach, Rammer, Rennings 2012, p. 13]

Eco-innovations have three features: they are based on a subjective view of innova-
tion, they consider implemented innovations and relate environmental impacts to the 
state of the art [Horbach, Rammer, Rennings 2012, p. 2]. In other words features of eco- 
-innovation include features of innovation and its environmental impacts (scheme 1).

Scheme 1. Features of eco-innovation

Source: Own study.

There are four types of innovations which can concern product, process, organiza-
tion or marketing. Eco-innovations are one of the types of innovations. The key criterion 
in terms of usefulness for economic development is the inducted growth in productivity. 
Creative eco-innovations that involve application of new innovations and imitative and 
adaptation innovations that involve copying and adapting existing solutions may be of 
product, process, organization or marketing nature and concerns changes of goods or 
services (table 1). 

1 This definition was proposed in 1996 and it was one of the first definitions of eco-innovation.
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Table 1. Features of eco-innovation

Eco-innovations

product
goods

services

process
goods

services

organization
goods

services

marketing
goods

services

Source: own study.

Eco-innovations are not only an important source of sustainable development. They 
are also an important tool for the transition to green economy.

Sources and determinants of eco-innovations

There are internal and external determinants of eco-innovations. Internal factors de-
termining the process of eco-innovation’s creation are located inside the company and 
external determinants come from its environment. According to P. F. Drucker there are 
the following sources of innovation, which take place in organization: (1) unexpec-
ted success, failure, external event; (2) dissonance between how things are and how 
they are thought to be (contradictions, discord); (3) process requirements; structural 
changes. Changes in the environment concern: (1) demographic changes; changes in 
attitudes, perceptions, standards and values; (2) new knowledge in science and other 
disciplines [Drucker 1992, p. 44].

According to Oslo methodology, innovation sources include the main kinds of acti-
vity: research and development (R&D), purchasing of available knowledge in the form of 
patents, licences, technical services (intangible technology) and purchasing of tangible 
technology i.e. innovative machines and devices, generally featuring better technical 
parameters, necessary to implement new processes and production of new products 
[Oslo Manual 2005].

The results of own research and development are considered to be the most 
important source of innovations and – at the same time – eco-innovations. Rese-
arch and development activity involves regular creative work undertaken to deve-
lop expertise resources, including the knowledge and finding new application for 
that knowledge. These cover three types of R&D: basic research, applied research, 



311

Eco-innovations as the Green source of Entrepreneurship – Comparative Analysis of Leading Countries Based  

on Eco-Innovation Scoreboard in the Context of European Innovation Scoreboard

experimental development.2 Innovative capacity and thus eco-innovative capacity 
depends on the openness of the system to knowledge transfer and research and 
development activity [Pangsy-Kania 2009, p. 20]. In the context of eco-innovation 
we can talk about green R&D.

According to K. Rennings [2000, p. 319] there are three categories of eco-innovation’s 
sources: technology push, regulatory pull and market pull. According to J.  Horbach 
[2008, pp. 163–164] eco-innovations are stimulated by three factors: demand (mar-
ket demand and expected market demand, social awareness3), supply (technological 
capabilities, appropriation problem and market characteristics), institutional and po-
litical influence (institutional structure, existence of innovation networks, political op-
portunities of environmentally oriented groups). In the concept of Horbach, Rammer, 
Rennings  [2012, p. 3] there are four groups of factors that have been found as main 
determinants of eco-innovations: firm strategies, technology, market and regulation 
based on pull/push effect.

Eco-Innovation Scoreboard – indicators and ranking of 
countries in 2016

The Eco-Innovation Scoreboard (Eco-IS) presents eco-innovation performance across 
28 EU Member States. It is illustrated by 16 indicators grouped into 5 dimensions: eco-
innovation inputs, eco-innovation activities, eco-innovation outputs, resource efficiency 
outcomes and socio-economic outcomes (table 2).

2 Basic research means experimental and theoretical work undertaken to acquire new knowledge without 
looking for its practical application. Applied research is original work undertaken primarily to acquire new 
knowledge with a specific application in view. Work using existing knowledge gained from research for the 
purpose of creating new or significantly improved products, process, organization, marketing is experimental 
development.
3 Social awareness of the need for clean production; environmental consciousness and preference for environ-
mentally friendly products.
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Table 2. Eco-innovation indicators

dimensions description indicators

1.

eco-innovation 
inputs

comprise investments (financial 
or human resources) aiming to 
trigger eco-innovation activities.

1.1. Governments environmental and energy 
R&D appropriations and outlays (% of GDP) 

1.2. Total R&D personnel and researchers (% of 
total employment) 

1.3. Total value of green early stage investments 
(USD/capita) 

2.

eco-innovation 
activities

illustrate to what extent 
companies in a specific country 
are active in eco-innovation

2.1. Firms having implemented innovation 
activities aiming at a reduction of material input 
per unit output (% of total firms) 

2.2. Firms having implemented innovation 
activities aiming at a reduction of energy input 
per unit output (% of total firms) [Oslo Manuals 
2005]

2.3. ISO 14001 registered organisations (per mln 
population) 

3.

eco-innovation 
outputs

quantify the outputs of eco-
innovation activities in terms of 
patents, academic literature and 
media contributions

3.1. Eco-innovation related patents (per mln 
population) 

3.2. Eco-innovation related academic 
publications (per mln population) 

3.3. Eco-innovation related media coverage (per 
numbers of electronic media) 

4.

resource 
efficiency 
outcomes

puts eco-innovation 
performance in the context of 
a country’s resource efficiency

4.1. Material productivity (GDP/Domestic 
Material Consumption) 

4.2. Water productivity (GDP/Water Footprint) 

4.3. Energy productivity (GDP/gross inland 
energy consumption) 

4.4. GHG emissions intensity (CO2e/GDP) 

5.

socio-economic 
outcomes

illustrates to what extent 
eco-innovation performance 
generates positive outcomes 
for social (employment) and 
economic (turnover, exports) 
aspects.

5.1. Exports of products from eco-industries (% 
of total exports) 

5.2. Employment in eco-industries and circular 
economy (% of total employment across all 
companies

5.3. Revenue in eco-industries and circular 
economy (% of total revenue across all 
companies)

Source: own study based on European Commission [2018].
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To normalize various indicators, the method of “min-max” is used. It scales all values 
into a range from 0 to 1, which allows summing up the 16 normalized indices into the 
composite index. Then the index is scaled to the composite index to a reference value, 
setting the EU average at a value of 100 [EIS 2017].

Eco-innovation leading countries in 2016 were: Germany, Luxembourg, Finland, Den-
mark, Sweden and United Kingdom (figure 1).

Figure 1. Eco-Innovation Scoreboard 2016

Source: based on EIS [2017].

Score in the five components of the Eco-Innovation Index and Scoreboard 2016 in 
leading countries are presented in table 3.

Table 3. Eco-innovation scores in leading countries

eco- 
-innovation 

inputs

eco- 
-innovation 

activities

eco- 
-innovation 

outputs

resource 
efficiency 
outcomes

Socio- 
-economic 
outcomes Eco-IS

Germany 174 149 141 110 129 140
Luxembourg 116 131 233 165 58 139
Finland 185 157 193 60 93 137
Denmark 189 58 162 146 65 126
Sweden 145 154 162 66 69 115
United 
Kingdom

110 101 64 169 69 110

Source: own study based on EIS [2017]
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The leading countries had scores above the EU average almost in all components 
of Eco-IS with the exception of Denmark (component eco-innovation activities), United 
Kingdom (eco-innovation outputs), Finland and Sweden (resource efficiency outcomes). 
In the component of socio-economic outcomes Luxembourg, Denmark, Finland, Swe-
den and the UK received scores significantly below the EU average.

Three most important dimensions for each leading countries according to Eco-IS 
were presented in table 4.

Table 4. The most important dimensions in eco-innovation leading countries

Eco-innovation 
leaders

There the most important dimensions

Germany eco-innovation inputs, eco-innovation activities, eco-innovation outputs
Luxembourg eco-innovation outputs, resource efficiency outcomes, eco-innovation activities
Finland eco-innovation outputs, eco-innovation inputs, eco-innovation activities
Denmark eco-innovation inputs, eco-innovation outputs, resource efficiency outcomes
Sweden eco-innovation outputs, eco-innovation activities, eco-innovation inputs
United Kingdom resource efficiency outcomes, eco-innovation inputs, eco-innovation activities

Source: own study based on EIS [2017].

As shown in the table the most important determinants in the process of creating 
eco-innovations concern financial or human resources, enterprise activity in eco-inno-
vation, cooperation between enterprises and science (patents, academic literature and 
media contributions) and country’s resource efficiency.

European Innovation Scoreboard – indicators and ranking 
of countries in 2016

The performance of EU national innovation systems is measured by the Summary Inno-
vation Index and presented by European Innovation Scoreboard, which is a composite 
indicator obtained by taking an unweighted average of the 27 indicators grouped into 
10 dimensions (table 5).
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Table 5. European Innovation Scoreboard’s indicators

measurement framework dimensions indicators

1. 
Framework conditions

1.1. Human 
resources

1.1.1. New doctorate graduates

1.1.2. Population aged 25-34 having completed tertiary 
education

1.1.3. Population aged 25-64 participating in lifelong learning

1.2. Attractive 
research systems

1.2.1. International scientific co-publications

1.2.2. Top 10% most cited publications

1.2.3. Foreign doctorate students

1.3. Innovation-
friendly 
environment

1.3.1. Broadband penetration

1.3.2. Opportunity-driven entrepreneurship

2.

Investments

2.1. Finance and 
support

2.1.1. R&D expenditure in the public sector

2.1.2. Venture capital investment

2.2. Firm 
investments

2.2.1. R&D expenditure in the business sector

2.2.2. Non-R&D innovation expenditures

2.2.3. Enterprises providing training to develop or upgrade ICT 
skills of their personnel

3.

Innovation activities

3.1. Innovators

3.1.1. SMEs introducing product or process innovations

3.1.2. SMEs introducing marketing or organisational 
innovations

3.1.3. SMEs innovating in-house

3.2. Linkages

3.2.1. Innovative SMEs collaborating with others

3.2.2. Public-private co-publications

3.2.3. Private co-funding of public R&D expenditures

3.3. Intellectual 
assets

3.3.1. PCT patent applications

3.3.2. Trademark applications

3.3.3. Design applications

4.

Impacts

4.1. Employment 
impacts

4.1.1. Employment in knowledge-intensive activities

4.1.2. Employment in fast-growing enterprises in innovative 
sectors

4.2. Sales impacts

4.2.1. Medium and high technology product exports

4.2.2. Knowledge-intensive services exports

4.2.3. Sales of new-to-market and new-to-firm innovations

Source: own study based on European Innovation Scoreboard 2017, Methodology report, p. 25. 
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The innovation leaders of EU4 in the year 2016 were: Sweden, Denmark, Finland, the 
Netherlands, United Kingdom and Germany (figure 2).

Figure 2: European Innovation Scoreboard 2017

Source: own study based on European Innovation Scoreboard [2017].

Three most important dimensions (in order of their importance) in innovation le-
ading countries across 28 EU are presented in table 6.

Table 6. The most important dimensions in innovation leading countries

Innovation leaders the most important dimensions

Sweden
human resources, innovation-friendly environment, attractive research 
systems

Denmark
innovation-friendly environment, human resources, attractive research 
systems

Finland
human resources, innovation-friendly environment, attractive research 
systems

Netherlands attractive research systems, human resources, linkages
United Kingdom attractive research systems, human resources, employment impacts
Germany firm investments, innovators, intellectual assets

Source: own study based on European Innovation Scoreboard [2017].

4 Innovation leader in Europe, outperforming all EU Member States, is Switzerland.
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Relative strengths of the innovation system in Sweden, Denmark, Finland are in 
innovation-friendly environment, human resources, and attractive research systems. In 
Netherlands and the UK they are similar, except that there are linkages between innova-
tion-friendly environment in Netherlands and employment impacts in UK. In Germany 
the most important dimensions are as follows: firm investments, innovators and intel-
lectual assets.

Conclusions

Any innovation that improves the efficiency of the use of natural resources in the econo-
my, reduces the negative impact of human activity on the environment, or strengthens 
the economy’s resilience to environmental pressures can be called eco-innovation.

The process of inspiration and creation of eco-innovations depends on different fac-
tors and vary in time. It depends on internal factors of the enterprise (for example: size of 
the enterprise, type of activity, R&D, organizational culture, financial capabilities, tech-
nology potential, innovation skill and knowledge, engineers and specialists employed, 
experience, inspiration, motivation, collaboration, internationalization) and external fac-
tors (for example: innovation policy, education system, collaboration between industry 
and science, political influence, market demand, social awareness).

Among six eco-innovation leaders (Eco-IS) five of them belong to the most innovati-
ve countries (EIS) – Germany, Finland, Denmark, Sweden, United Kingdom. The Nether-
lands is located on the 4th place in EIS, but on the 16th place in Eco-IS. Although Luxem-
bourg is on the second place in Eco-IS, it is not among innovation leaders according to 
EIS (but it is a strong innovator). Generally speaking, eco-innovation leaders in EU are 
also the most innovative countries in EU. 
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Nowe podejście do innowacji szansą na rozwój  
sektora biofarmaceutycznego w Europie  
Środkowo-Wschodniej (CEE)1

A New Approach to Innovation as a Chance  
for Biofarmaceutical Sector Development in Central  
and Eastern Europe

Abstract: The aim of this article is to evaluate the innovativeness of the biopharmaceutical sector 

in Central and Eastern Europe (CEE). The authors have also conducted a preliminary analysis of 

the structure and performance of the sector. The paper indicates a significant upward growth po-

tential of the biopharmaceutical sector in Central and Eastern Europe in the region under study.

Key words: biopharmaceutical sector, innovation of economies, Central and Eastern Europe

Wprowadzenie

W  2011 r. szacowana wartość rynku farmaceutycznego w  regionie Europy Środkowo-
Wschodniej (CEE) wyniosła 59,8 mld USD – okazała się ponaddwukrotnie większa niż 
w 2005 r. (szacunkowo 27 mld USD). Przewiduje się, że wartość rynku farmaceutycznego 

1 Artykuł powstał w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, decyzja 
nr DEC-2015/19/D/HS4/00414.
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w tym regionie będzie nadal wzrastać – prognoza na rok 2017 przewiduje, że osiągnie on 
poziom blisko 77 miliardów dolarów, co daje wzrost o ponad 10% w stosunku do roku 
2016 [BMI Research, 2016]. 

Celem niniejszego artykułu jest próba oceny innowacyjności sektora biofarma-
ceutycznego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) jako szansy dla rozwoju aliansów 
otwartych innowacji i nowych form współpracy firm w sektorze biofarmaceutycznym 
w oparciu na najnowszych danych uzyskanych w ramach realizowanego grantu Naro-
dowego Centrum Nauki. W pierwszej części autorzy skupiają się na zagadnieniu inno-
wacji oraz innowacyjności, które prowadzą do koncepcji aliansów otwartych innowa-
cji. Następnie, na bazie wyników European Innovation Scoreboard przedstawiony został 
poziom innowacyjności krajów regionu CEE, ze wskazaniem kluczowych wskaźników 
w kontekście aliansów otwartych innowacji, a także potencjał badań klinicznych w re-
gionie. Ostatnia część przedstawia analizę danych wtórnych związanych z  innowacyj-
nością sektora biofarmaceutycznego w regionie CEE.

Nowe podejście do innowacji

Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego innovare, czyli odnawiać [Weresa 2014]. 
Kotler definiuje innowacje jako dobra, usługi lub pomysły postrzegane jako nowość 
[Kotler 1994]. Mogą to być również nowe i lepsze (w stosunku do pierwotnych) rozwiąza-
nia, które mają wpływ na społeczno-ekonomiczne warunki życia [Fagerberg 2006]. Inno-
wacje mogą być również postrzegane jako wymyślanie nowych pomysłów i implemen-
towanie ich do nowych produktów lub procesów [Younis, Nor’Aini 2010]. 

Inną, często przywoływaną przez badaczy definicją innowacji jest ta stworzona 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisję Europejską. 
Podręcznik Oslo, wspólny dokument OECD i Eurostatu, zawiera istotne wskazówki doty-
czące badań i pomiaru innowacji w gospodarce. Zgodnie z przytoczoną tam definicją 
wszystkie innowacje muszą – z definicji – zawierać w sobie element nowości (…) nowość dla 
firmy, nowość dla rynku oraz nowość w skali światowej [OECD 2008]. Innowacja to wdroże-
nie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej 
metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w  praktyce gospodarczej, orga-
nizacji miejsca pracy lub stosunkach z  otoczeniem [OECD 2008]. Powyższa interpretacja 
jasno określa miejsce innowacji w praktyce gospodarczej i sprawia, że innowacja rozu-
miana jest zarówno jako proces koncepcyjny, kreatywny, a także jako rezultat procesu 
w postaci nowego produktu, usługi lub zastosowanej metody. Zdaniem Portera [2001], 
poprzez działania innowacyjne określone regiony i terytoria mogą osiągnąć przewagę 
konkurencyjną.
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Firmy biofarmaceutyczne (biopharma companies), realizując wspólne projekty, zarów-
no z jednostkami prywatnymi jak i publicznymi, wykorzystują różnego rodzaju strategicz-
ne porozumienia technologiczne [Duysters, Hagedoorn 2000; Puślecki 2010]. Dodatkowo 
stosują nowoczesne modele partnerstwa w oparciu na zasadach otwartej innowacji (open 
innovation). Chesbrough [2003, 2006] definiuje otwartą innowację jako paradygmat zakła-
dający, że firmy mogą i powinny stosować zewnętrzne i wewnętrzne pomysły oraz we-
wnętrzne i zewnętrzne ścieżki wejścia na rynek. Alianse otwartych innowacji tworzone są 
w celu wsparcia wolnego przepływu wiedzy i pomysłów, które będą prowadzić do utwo-
rzenia partnerstw nakierowanych na wspólne innowacje, podział ryzyka i dochodów. Fir-
my w  sektorze biofarmaceutycznym używają modelu otwartej innowacji do tworzenia 
aliansów otwartych innowacji nie tylko z firmami, ale także z uniwersytetami, instytutami 
badawczymi i  innymi organizacjami [DeWitt, Burke 2012; Gautier 2014; Puślecki, Stasz-
ków  2015; Fraser 2015, Staszków, Puślecki, Trąpczyński 2017]. Dzięki współpracy z  insty-
tucjami akademickimi możliwe jest uzyskanie zdecydowanie bardziej zaawansowanych 
wyników prowadzonych badań, zarówno w fazie przedklinicznej, jak i klinicznej.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) – umiarkowani 
innowatorzy

European Innovation Scoreboard (EIS) to wypracowana przez Komisja Europejską meto-
da systematycznej oceny potencjału innowacyjnego krajów Unii Europejskiej [EC 2014]. 
Zgodnie z metodyką zastosowaną w najnowszym raporcie z roku 2017, analizie poddaje 
się 27 wskaźników podzielonych na 4 grupy. 

Na podstawie wspomnianych 27 wskaźników autorzy metodyki zakwalifikowali kraje 
do czterech grup:

 · liderów innowacji (ang. innovation leaders) – Szwecja, Dania Finlandia, Holandia, 
Wielka Brytania, Niemcy;
 · silnych innowatorów (ang. strong innovators) – Austria, Luksemburg, Belgia, Irlan-

dia, Francja, Słowenia;
 · umiarkowanych innowatorów (ang. moderate innovators) – Czechy, Portugalia, Estonia, 

Litwa, Hiszpania, Malta, Włochy, Cypr, Słowacja, Grecja, Węgry, Łotwa, Polska, Chorwacja;
 · słabych innowatorów (ang. modest innovators) – Bułgaria, Rumunia.

Znacząca większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakwalifikowana została 
do grupy umiarkowanych innowatorów, jednak krajom takim jak Chorwacja, Polska, Ło-
twa czy Węgry bliżej jest do grona słabych innowatorów, gdzie znaleźć można Bułgarię 
i Rumunię, niż do wyższej grupy silnych innowatorów, gdzie kraje CEE reprezentuje je-
dynie Słowenia.
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Z punktu widzenia koncepcji aliansów otwartych innowacji szczególnie interesujące 
jest porównanie takich wskaźników, spośród 27 analizowanych, jak wydatki na badania 
i  rozwój w  sektorze prywatnym, wydatki na badania i  rozwój w  sektorze publicznym 
oraz współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z innymi podmiotami. W przypadku 
udziału wydatków na B+R w sektorze publicznym, jedynie 4 z 11 krajów regionu Euro-
py Środkowo-Wschodniej może się pochwalić wyższym wskaźnikiem niż średnia unijna, 
która wynosi 0,71% PKB. Najgorzej sytuacja wygląda w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech, 
a najlepiej w Czechach, Estonii i na Słowacji.

Specyfika branży biofarmaceutycznej powoduje, że jeszcze istotniejszy dla jej roz-
woju jest wskaźnik dotyczący wydatków na B+R w sektorze prywatnym. Średnia unijna 
wynosi 1,3%, podczas gdy średnia dla krajów CEE to zaledwie 0,64%. Najgorzej w tym 
obszarze wygląda sytuacja na Litwie, Łotwie, w Rumunii i na Słowacji, a na pierwszy plan 
wysuwa się Słowenia, której wynik to 1,69%. Wśród liderów innowacji, takich jak Szwecja 
czy Finlandia, wskaźnik ten oscyluje w granicach 2%. Jest to o tyle istotne, że – zgodnie 
z teoriami ekonomicznymi – to przedsiębiorstwa prywatne mają brać na siebie ciężar 
związany z finansowaniem innowacji.

Ostatni opisywany wskaźnik to współpraca przedsiębiorstw z sektora MŚP z innymi 
firmami, wyrażona jako procent współpracujących przedsiębiorstw. W tym przypadku 
korzystne wyniki zaobserwować można w Estonii, na Litwie oraz w Słowenii, pozostałe 
8 krajów pozostaje znacznie poniżej średniej unijnej.

Alianse otwartych innowacji opierają się na współpracy, zatem kluczowa jest popra-
wa szczególnie w odniesieniu do ostatniego wskaźnika. Nie będzie to jednak możliwe 
bez zainwestowania większych środków w badania i rozwój, zarówno w sektorze pub-
licznym, jak i prywatnym.

Potencjał badań klinicznych w Europie Środkowo-Wschodniej 

Region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) wkroczył do międzynarodowych badań kli-
nicznych (Clinical Trials – CT) około 20 lat temu. Obecnie w regionie prowadzonych jest 
9–10% globalnych badań. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej można podzielić na trzy 
grupy. Pierwsza grupa krajów składa się z Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii i Esto-
nii. Przeszły już one transformację systemów społecznych i z tego punktu widzenia są do 
pewnego stopnia porównywalne z krajami Europy Zachodniej. Standardy leczenia i diag-
nostyki różnią się w  grupie, co czyni je bardzo atrakcyjnymi przy wprowadzaniu prób 
wymagających pacjentów uprzednio leczonych nowoczesnymi lekami i najbardziej za-
awansowanymi urządzeniami diagnostycznymi. Druga grupa – Bułgaria, Rumunia, Litwa, 
Łotwa, Chorwacja i Serbia – to kraje, które rozpoczęły reformy systemu opieki zdrowot-
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nej, ale nadal doświadczają poważnych ograniczeń w finansowaniu opieki zdrowotnej; 
dostęp ich populacji do nowoczesnych technologii medycznych i leków jest ograniczo-
ny. Kraje te z  powodzeniem przyczyniają się do większości badań klinicznych, jednak 
należy starannie ocenić potencjał poszczególnych klinik, aby uniknąć przecenienia ich 
możliwości. Trzecią grupę państw stanowią Ukraina, Mołdowia, Bośnia i Hercegowina – 
można scharakteryzować je jako kraje mniej rozwinięte gospodarczo, o  niskich nakła-
dach na systemy opieki zdrowotnej. Dostępność nowoczesnego sprzętu (diagnostyka, 
obrazowanie i laboratorium) jest często ograniczona, podobnie jak opcje leczenia. Grupa 
ta ma również dużą liczbę pacjentów dotychczas nieleczonych [Contractpharma 2013]. 

Liczba badań klinicznych zainicjowanych w regionie CEE jest znaczna i systematycz-
nie wzrasta, a  region jest jednym z  najszybciej rozwijających się sektorów przemysłu 
farmaceutycznego. W tabeli 1 przedstawiono liczbę badań klinicznych, prowadzonych 
w Europie w oparciu na danych uzyskanych z bazy Clinicaltrials [Clinicaltrials 2017].

Tabela 1. Liczba badań klinicznych w Europie w 2012 i 2017 roku*

Region Liczba badań w 2012 
roku

Liczba badań w 2017 
roku

Wzrost 
w %

Europa 75 540 1 373 522 45%
Europa Środkowo-Wschodnia 
(CEE) 12 717 20 725 39%

Albania 19 24 21%
Austria 2 596 4 207 38%
Belgia 4 157 7 492 45%
Bośnia i Hercegowina 89 152 41%
Bułgaria 811 1 539 47%
Chorwacja 498 823 39%
Republika Czeska 2 043 2 459 17%
Dania 3 502 6 282 44%
Estonia 483 784 38%
Finlandia 1 586 2 550 38%
Francja 8 466 18 014 53%
Niemcy 9 649 16 220 41%
Grecja 1 311 2 229 41%
Węgry 1 845 3 236 43%
Islandia 78 121 36%
Irlandia 717 1 330 46%
Włochy 5 530 10 008 45%
Łotwa 439 721 39%
Litwa 487 781 38%
Luksemburg 58 103 44%
Macedonia 83 115 28%
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Region Liczba badań w 2012 
roku

Liczba badań w 2017 
roku

Wzrost 
w %

Czarnogóra 10 18 44%
Holandia 4 397 7 677 43%
Norwegia 1 943 3 135 38%
Polska 2 964 5 153 42%
Portugalia 875 1 567 44%
Rumunia 1 268 2 089 39%
Serbia 444 877 49%
Słowacja 939 1 440 35%
Słowenia 295 514 43%
Hiszpania 4 936 9 744 49%
Szwecja 2 881 4 836 40%
Szwajcaria 2 848 5 192 45%
Wielka Brytania 7 293 13 903 48%

*Badania naukowe bez lokalizacji nie są uwzględnione w zestawieniu. Badania z wieloma lokalizacjami są 

uwzględnione w każdym regionie, w którym badanie ma lokalizacje.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o bazę: www.clinicaltrials.gov, dostęp 11.09.2017 r..

Analizując dane zaprezentowane w tabeli 1, można zauważyć wzrost liczby prowa-
dzonych badań klinicznych w 2017 r. we wszystkich krajach Europy (wzrost o 45%) w po-
równaniu do liczby badań w 2012 r., a w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrost 
na poziomie 39%. W najbliższych latach spodziewać się można kolejnego wzrostu liczby 
prowadzonych badań m.in. ze względu na nowe inwestycje w ramach sektora biofarma-
ceutycznego, nowe partnerstwa strategiczne, a także na niższe koszty prowadzonych 
badań w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. 

Badania przeprowadzone w  sektorze biofarmaceutycznym w  Eu-ropie Środkowo-
Wschodniej przez Totalbiopharma [2012] wykazały kilka kluczowych kwestii, które mogą 
świadczyć o potencjale tego rynku:

 · firmy wykazują obecnie największe zainteresowanie inwestycjami w  tym sektorze 
w  takich krajach, jak Węgry, Czechy i  Polska, a  przyszłe inwestycje chcą lokować na 
Słowacji, w Słowenii i w Rumunii;
 · 75% respondentów pracujących w badaniach klinicznych uważa, że region CEE ma 

ogromne możliwości biznesowe;
 · jako najważniejsze obszary kluczowe firmy biofarmaceutyczne wskazały: rozwój 

klienta/firmy, ekspansję geograficzną prowadzonej działalności, a także rozwój part-
nerstw strategicznych;
 · najbardziej znaczącą kwestią w Europie Środkowo-Wschodniej, poruszaną przez firmy 

biofarmaceutyczne, jest duże zainteresowanie w poszukiwaniu odpowiednich partne-
rów w krajach CEE, a także rozwój realizowanych dotychczas partnerstw strategicznych.



325

Nowe podejście do innowacji szansą na rozwój sektora biofarmaceutycznego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE)

Ocena efektywności sektora biofarmaceutycznego 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Celem oceny innowacyjności sektora biofarmaceutycznego2 w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej, przeprowadzono analizę danych wtórych w oparciu o bazę Amadeus (Bu-
reau van Dijk). Analiza objęła 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły 
do Unii Europejskiej w latach 2004–2013, z uwagi na stopień rozwoju ich gospodarek, 
pozawalający na przesunięcie priorytetów w kierunku wzrostu innowacyjności. 

Stosując wspomniane kryteria selekcji branżowej i geograficznej, wyłoniono 497 przed-
siębiorstw, z  czego 309 przypada na branżę farmaceutyczną, a  188 na biotechnologiczną 
(zob. tabela 2). W próbie badawczej dominują firmy z Węgier, Polski, Rumunii, Czech i Bułgarii.

Tabela 2. Struktura geograficzna próby badawczej

Liczebność próby 2110 2120 7211 Łącznie

Bułgaria 3 23 9 35

Chorwacja 2 24 5 31

Czechy 8 28 7 43

Estonia 1 2 17 20

Węgry 14 40 94 148

Łotwa 1 8 5 14

Litwa   3 2 5

Polska 18 65 21 104

Rumunia 8 44 15 67

Słowacja 1 10 2 13

Słowenia   6 11 17

Łącznie 56 253 188 497

Źródło: opracowanie własne w oparciu o bazę danych Amadeus.

Odnośnie wielkości omawianych firm, można zaobserwować wyższy stopień roz-
drobnienia sektora biotechnologicznego w porównaniu do sektora farmaceutycznego 
(zob. Tabela 3), tj. dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. W branży farmaceutycznej 

2 Branża biofarmaceutyczna w  analizach objęła wytwarzanie podstawowych substancji farmaceutyczycnh; 
wytwarzanie preparatów farmaceutycznych; badania naukowe i eksperymentalne prace rozwojowe z zakresu 
biotechnologii (odpowiednio 2110, 2120, 7211 wg NACE rev2).
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można stwierdzić wyraźnie większy udział przedsiębiorstw dużych, z wyjątkiej Chorwa-
cji, Estonii i Polski, w których również przeważają podmioty małe i średnie. 

Tabela 3. Wielkość firm w próbie badawczej w podziale na kraje

Udział firm 
w próbie 
według 

wielkości

2110 2120 7211 

Małe 
i średnie

Duże
Małe 

i średnie
Duże

Małe 
i średnie

Duże

Bułgaria 33% 67% 65% 35% 100% 0%

Chorwacja 100% 0% 67% 33% 100% 0%

Czechy 25% 75% 54% 46% 86% 14%

Estonia 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Węgry 71% 29% 60% 40% 99% 1%

Łotwa 100% 0% 75% 25% 100% 0%

Litwa     33% 67% 50% 50%

Polska 67% 33% 42% 58% 86% 14%

Rumunia 50% 50% 59% 41% 100% 0%

Słowacja 0% 100% 60% 40% 100% 0%

Słowenia     50% 50% 91% 9%

Łącznie 59% 41% 56% 44% 96% 4%

Źródło: opracowanie własne w oparciu o bazę danych Amadeus.

Z wyników przytoczonych w tabeli 4 wynika, iż w większości krajów, oprócz Czech, 
Słowacji i  Litwy, rentowność sektora biotechnologicznego i  farmaceutycznego jest 
ujemna. Okoliczność ta również może mieć związek ze specyfiką i  rolą podmiotów 
uwzględnionych w  przygotowanym zestawieniu. I  tak, podmioty wyspecjalizowane 
w prowadzeniu badań mogą osiągać znakomite wyniki w zakresie generowania paten-
tów, natomiast nie przynosić zysków, ponieważ nie jest to ich zadaniem.

Tabela 4. Rentowność sektora biofarmaceutycznego w Europie Środkowo-Wschodniej

Zysk brutto do przychodów 
ogółem (2015 r.)

2110 2120 7211 Łącznie

Bułgaria 24% -113% -79% -93%

Chorwacja 1% -31192% -46% -24156%

Czechy -7% 8% -3% 4%
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Estonia -99% -521% -122% -161%

Węgry -276150% -95% -9325% -32071%

Łotwa 2% 14% -54% -12%

Litwa   20% 15% 18%

Polska -537% -235% -356% -312%

Rumunia 10% -8% -21127% -4734%

Słowacja 10% 10% 5% 9%

Słowenia   -37% -307% -211%

Źródło: opracowanie własne w oparciu o bazę danych Amadeus.

W  celu dokonania bardziej miarodajnej analizy, w  przyszłych badaniach, pozba-
wionych obecnych ograniczeń w dostępie do danych, należy uwzględnić pochodzenie 
podmiotów w sektorze (lokalne vs. spółki zależne międzynarodowych koncernów), ich 
autonomię (spółki posiadające swobodę decyzyjną vs. podmioty zależne), jak również 
rolę w ramach grupy (jednostki badawcze vs. podmioty samemu prowadzące działal-
ność biznesową).

Podsumowanie

Wyniki badań oraz dane z  raportów branżowych dotyczących biofarmacji wskazują, że 
obszar ten ma ogromny potencjał w Europie Środkowo-Wschodniej, a partnerstwa strate-
giczne oraz realizowane badania kliniczne mają przyczynić się do jego dalszego wzrostu. 

Analiza danych wtórnych przedstawiona w artykule nie wskazuje na jednoznaczną zależ-
ność pomiędzy zdolnością innowacyjną sektora biofarmaceutycznego a stopniem rozwoju 
gospodarczego, a z drugiej strony wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw z sektora. 

Obecna analiza wskazuje na konieczność dalszych badań, uwzględniających w szcze-
gólności miejsce spółek szeroko pojętego sektora biofarmaceutycznego w globalnych 
łańcuchach wartości, co pozwoliłoby jednocześnie na zdiagnozowanie faktycznego sta-
nu kooperacji pomiędzy podmiotami lokalnymi a zagranicznymi, jak również możliwo-
ści zajęcia przez te pierwsze korzystnej pozycji konkurencyjnej w sektorze. 
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Entrepreneurial Orientation and Ownership  
of Internationalized Firms from Poland1 

Abstract: The main objective of the article is to discuss and elaborate on the links between 

ownership (foreign, domestic or mixed) and entrepreneurial orientation (EO) of firms from 

Poland operating on international markets. The article presents the empirical data based on 

a survey of 355 firms located in Poland, which are internationalized. Based on results it can 

be assumed that firms with a higher share of foreign capital in their assets in general are 

characterized by higher innovativeness, proactivity and risk-taking. 

Key words: entrepreneurial orientation, international entrepreneurship, internationaliza-

tion of the firm, international business 

Introduction 

The development of a firm may be accompanied by expansion which has two generic 
connotations, it may be understood as the synonym of development, but also taking 
over new areas or conquering new markets. The research into internationalisation of 
firms, as a separate research field, goes back to the turn of 1950s and 1960s. On the other 
hand, as it was mentioned before, only in 1990s small and medium-sized enterprises 
were included in the research into internationalisation of firms, initially basing on the ge-
neral internationalisation theories, adapting them, and recently creating own concepts 
and models.  A significant contribution to the theory of internationalisation of firms was 
made by the international entrepreneurship school2 developed since at least mid-1990s 

1 The article came into being with the project OPUS 4 entitled “Zachowania polskich przedsiębiorstw w proce-
sie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej” realized in the years 2013–2018 
and financed by the National Science Centre (NCN) based on the agreement no. DEC-2012/07/B/HS4/00701. 
2 The notion of “international entrepreneurship” was used for the first time in the doctoral dissertation by 
Tomas Otto Kohn in 1988 at Harvard.  
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on the border of entrepreneurship and international business. A plenteous output of this 
school fully justifies its distinguishment as a separate stream within the SME internatio-
nalisation theory, firstly, due to the contribution, and secondly, to its character which 
puts SMEs in the centre of attention.

The main objective of the article is to discuss and elaborate on the links between ow-
nership (foreign, domestic or mixed) and entrepreneurial orientation (EO) of firms from 
Poland operating on international markets. The first part of the article is based on the 
literature review, while the second one is based on a survey on the sample of 355 firms 
from Poland, which was gathered based on CATI. 

Theoretical background

Few previous decades have caused that only the global economy but also the theory 
of international business, have undergone a dramatic change, and the “new economic 
landscape requires a combination of entrepreneurship, innovation, and internationaliza-
tion” [Hagen, Denicolai & Zucchella 2014, p. 111]. The concept of “international entrepre-
neurship” (IE) came into being in late 1980s [Kohn 1988; Morrow 1988; McDougall 1989; 
Wach 2014, pp. 433–446], however the theory of IE was developed in mid 1990s, mainly 
by McDougall, who together with Oviatt developed this theory in the following years 
[Oviatt & McDougall 1994; McDougall, Shane & Oviatt 1994; McDougall & Oviatt 1996 
2000; Oviatt & McDougall 2005]. International entrepreneurship has been developing 
very intensively now [Al-Aali & Teece 2014; Almor et al. 2014; Covin et al. 2014; Hennart 
2014; Wach & Wehrmann 2014, pp. 9–22]. International entrepreneurship [Coviello & 
Jones 2004; Coviello, McDougall & Oviatt 2011; Coviello, Jones & McDougall 2014], lin-
king two research domains – entrepreneurship theory and international business theory 
[McDougall & Oviatt 2000; McDougall-Covin, Jones & Serapio 2014; Zucchella & Sciabini 
2007; Wach & Wehrmann 2014], is gradually beginning to emerge as the dominating ap-
proach within the internationalisation theory (the leading approach towards business 
internationalisation process) [Schweizer, Vahlne & Johanson 2010; Vahlne & Ivarson 2014; 
Jones, Coviello & Tang 2011; Coviello, Jones & McDougall-Covin 2014]. International en-
trepreneurship specifically examines and prioritises the role of the entrepreneur as a key 
factor in the internationalisation process of the firm, especially of SMEs alongside the 
external environment and the entrepreneurial process constituting the triad of interna-
tional entrepreneurship or entrepreneurial internationalisation. 

There are different and numerous approaches towards international entrepreneur-
ship studies. For instance, Hagen and Zucchella [2014] point out four research perspec-
tives. Firstly, studies into a firm-level behaviour of entrepreneurial internationalisation 
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over time exploring timing and speed of the internationalisation process [Jones & Co-
viello 2005].  Secondly, studies into international entrepreneurial dynamics enabling to re-
cognise, discover and exploit new business opportunities in an international context [Mat-
hews & Zander 2007; Oyson & Whittaker 2012]. Thirdly, studies combining entrepreneurial 
internationalisation and corporate life cycle (CLC), which explore behaviour of entrepre-
neurial firms, especially born globals, at different stages of development [Gabrielsson 
et al. 2008]. Fourthly, the dynamic capabilities perspective is widely used in international 
entrepreneurship studies [Weerawardena et al. 2007; Freiling & Zimmermann 2014]. This 
approach explains the role of the entrepreneur, the learning process as the knowledge as 
the outcome, in the entrepreneurial internationalisation. Of course, we can also support 
other perspectives to be included. For instance, Hagen and Zucchella [2014] link internatio-
nal entrepreneurship and high-growth entrepreneurship  studies, introducing even a new 
tern ‘born to run’ for high-growth born globals. Another very interesting perspective is lin-
king innovation and international entrepreneurship [Hagen, Denicolai & Zucchella 2014], 
as innovation is an indispensable and a prerequisite for all entrepreneurship studies. 

Żur and Wałęga [2015, p. 120] notice that two parallel terms coexist in academic wri-
ting regarding firm-level entrepreneurship, namely entrepreneurial orientation (EO) and 
corporate entrepreneurship (CE). Zahra [1996] as well as Dess and Lumpkin [2005] sug-
gest that EO represents potential entrepreneurial intentions and attitudes of a firm, whi-
le CE represents actual entrepreneurial activities of a firm. Antoncic and Hisrich [2001] 
and many other authors believe that these two constructs complement each other.

There are many attempts to define EO, and various researchers offer their own in-
sights on this issue, however they have one thing in common: they treat entrepreneur-
ship as a firm-level phenomenon. Basso, Fayolle and Bouchard [2009]  found that EO can 
be traced to the pioneering writings of Mintzberg [1973], Khandwalla [1976/1977], and 
Miller [1983].

Miller [1983] and later Covin and  Slevin [1989; 1991] introduced a three-dimensional 
concept of EO (a composite construct), represented by such qualities as (i) proactive, (ii) 
innovative, and (iii) risk taking behaviours of a  firm. Lumpkin and Dess [1996] propo-
sed a multidimensional construct in which (i) proactiveness, (ii) innovativeness, (iii) risk 
taking, (iv) competitive aggressiveness, and (v) autonomy are treated as independent 
behavioural dimensions. Moreover, Covin and Lumpkin [2011] noted that these two con-
cepts should be considered as different and separate perspectives, yet not competitive 
ones. However, most researchers apply the three-dimensional concept of EO.

Most of the empirical research applies the EO scale proposed by Miller [1983] as well 
as Covin and Slevin [1989] measuring three dimensions of EO by nine items and using 
7-point Likert scale.
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While discussing the theoretical construct of entrepreneurial orientation based on 
three dimensions, it is worth noting that the strict requirement of exhibiting high levels 
of each dimension in order to be recognized as an EO firm was significantly relaxed. 
Lumpkin and Dess [1996] found that various levels of the three dimensions can equally 
shape EO of a given firm.

Ownership plays a special role in international business, especially foreign versus do-
mestic ownership. Besides this, ownership is also a certain element of entrepreneurship 
research, where it is usually reduced to the characteristics of the owner, especially its in-
ternational entrepreneurial orientation [Covin & Miller 2014] or global mindset [Hagen & 
Zucchella 2014]. For a few decades, ownership has also been discussing from the family 
perspective [Wiklund et al. 2013; Sciascia et al. 2012], distinguishing a separate research 
domain (family entrepreneurship or family business). As a matter of fact, putting all the-
se three dimensions of ownership into one research study seems to be interesting, and 
what is more it can be considered a kind of the novelty, as it meets all features of the 
international entrepreneurship research, which gradually is beginning to emerge as the 
dominant perspective in international business studies. Ownership structure of foreign 
affiliates has been one of the main themes in the international business studies worldwi-
de. Fernandez and Nieto [2005] provide empirical evidence that a corporate blockholder 
supports the internationalisation of SMEs (a sample of 6 000 family SMEs in Spain). Using 
a sample of 1 324 Italian manufacturing SMEs, Cerrato and Piva [2012] provide empiri-
cal support that the presence of foreign shareholders positively affects the likelihood 
of going international. Such a positively relation is clearly illustrated by many research 
studies around the globe, and it is obvious that international investor provides unique 
knowledge on international markets, making the international commitment much ea-
sier implementing the assumptions of the stages U-model of internationalisation [Jo-
hanson & Vahlne 1997; Johanson & Wiedersheim-Paul 1975], especially supporting by 
the networking [Johanson & Vahlne 2009] and international links of a foreign investor.   

Material and data

The research sample was selected on the basis of companies registered in Poland in 
the REGON register, out of which 7 100 companies were selected to which the survey 
was sent. Of these companies, only 355 agreed to take part in the study (5%). A stratified 
random sampling was applied according to the following criteria:

1) the sample contains only internationalized enterprises (being at least exporters),
2) the sample includes enterprises of various sizes, but with a reflection of research 
needs, i.e. 
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(a) with a small share of microenterprises as the least internationalized, although 
they constitute the largest group in the surveyed population, 
(b) with a relatively small share of large enterprises, which are the smallest group 
in the population, however, these are the most typical research objects in the sub-
ject of internationalization, with the assumption that each of these groups should 
constitute about 10-15% of the research sample, 
(c) with a  relatively large share of both small and medium-sized enterprises, 
which according to the assumptions, it should be 25–45% of the sample.

The survey was conducted using CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 
computerized telephone interview techniques. The survey questionnaire was divided 
into four thematic sections, namely: (i) company characteristics, (ii) forms and scope of 
internationalization, (iii) internationalization patterns and strategies, (iv) resources and 
competences, (v) domestic and foreign environments, (vi) entrepreneurial orientation, 
(vi) entrepreneur’s characteristics.

Out of the 7 700 randomly drawn enterprises from the REGON register, the research 
sample was theoretically 5%, but in reality the selected part of the population included 
3313 enterprises, and the final research sample was de facto 10.7%. A total of 355 que-
stionnaires were collected.

Empirical results

The sample was divided into three groups, namely foreign capital, domestic capital and 
mixed capital structures. It was found that firms with mixed capital structure are cha-
racterized by average the highest level of innovation (4.46 against 4.27 for domestic 
and 4.31 for foreign), proactivity (4.30 against 3.89 for domestic and 4.11 for foreign) 
and risk-taking (4.04 against 3.86 for domestic and 3.96 for foreign). In general, hidden 
champions and high-growth  (including hyper-growth) companies were characterized 
by a higher EO index (and its components). 

The analysis of firms, taking into account the degree of their innovativeness, shows that 
the more innovative ones were characterized by significantly higher EO index and at the 
same time had an investment strategy and undertook cooperation with other entities. It 
is interesting that firms with high EO have proved less susceptible to internationalization. 
Firms that considered the domestic environment as stimulating were characterized by 
higher EO readings than those that assessed them as inhibitory. In turn, the firms that asses-
sed the foreign environment as stimulants were characterized by significantly higher IEO 
indications than those pointing to the inhibitory properties of the foreign environment. 
Considering the results of the two-sample t test, the difference between mixed and 
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other innovative firms has not been confirmed, while the comparison of mixed and do-
mestic capital firms proves that the differences are significant. What is more, the sample 
was reduced by excluding “foreign” companies, leaving only those with the mixed and do-
mestic ownership structure. The sample division operation also did not give a satisfactory 
result. The t statistic is still low -0.91 and the p-value accompanying it is greater than the 
standard significance levels, so there is no reason to reject the null hypothesis saying that 
the innovation component of EO is different in the domestic and mixed groups. 

The situation is quite different in the context of the pro-activity component of the EO in-
dicator. In the case of mixed companies, the values   are significantly higher than in domestic 
(t-stat 2,1439 [0,0164]  ). In terms of risk-taking, there are no statistically significant differences 
between domestic and mixed companies (t-stat 0.9073 [0,365]). In general, the IEO ratio for 
mixed companies is higher than for domestic companies (t-stat -1.6997 [0.0451]). Firms in the 
manufacturing sector were characterized by a significantly higher level of innovativeness. 

Firms with a higher level of innovativeness were more likely to use strategies (t-stat 
-4,6471 [0.0000]). The firms that had strategies were not necessarily more proactive 
(t-stat -0.8855 [0.1882]), although the latter were more likely to take risks (t-stat -2.2003 
[0.0142]). Firms with strategy they were characterized by higher EO indications than 
others (t-stat -3.4797 [0.0003]).

More innovative and proactive firms more frequently cooperated (t-stat -2.0390 
[0.00211], (t-stat -1.6168 [0.0534] with other entities. Firms with higher EO more often 
undertook cooperation in general (t-stat -1, 9952 [0.0234]).

In general, firms operating in the high technology industry were characterized by 
higher EO (-6,1411 [0.0000], including those with a  higher innovation rate (t-stat -3,8928 
[0.0000]), proactivity (t-stat -3, 9714 [0.0000]) and risk-taking (t-stat -4,6431 [0.0000]). 
Interestingly, it may seem that for firms characterized by low susceptibility to internationali-
zation, innovation, proactivity and risk taking indicators were statistically significantly higher 
than those less susceptible to internationalization (total for EO (t-test 3.4205 [0.0003]).

It is worth adding that the firms describing the domestic environment as stimulating 
were characterized by a higher level of innovation and risk taking (t-stat -2.5806 [0.0052] and 
-1,4692 [0.0714]). Taking into account the synthetic EO index, the differences between the 
firms indicating national environment as stimulating / hampering were statistically signifi-
cant and higher for those indicating the environment as stimulating (t-stat -2, 2437 [0.0128]). 
A similar situation took place in the case of the assessment of the foreign environment. 
Firms evaluating it as stimulants were characterized by higher innovativeness, pro-acti-
vity and risk-taking indicators (respectively: [0.0010], [0.0848], [0,0702]). It was also stated 
that if the industry is technologically intensive, the average values   of particular EO com-
ponents for firms assume statistically significantly higher values.   Moreover, if industries, 
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the firms operate in, are innovative, the average values   of particular EO components for 
firms also assume statistically significantly higher values.

Conclusions

Al in all, it is apparent from the foregoing arguments that international entrepreneurship 
is becoming the major approach towards business internationalisation, exploring nume-
rous aspects of international business from the entrepreneurship perspective. The fact of 
the matter is that many aspects of international business, even those well-grounded in 
the theory of entrepreneurship, are still unexplored in international context (internatio-
nal entrepreneurship). Therefore, this study was designed to explore some links between 
ownership  and international entrepreneurship in Poland, which can be considered 
a kind of the novelty. Based on results it can be assumed that firms with a higher share 
of foreign capital in their assets in general are characterized by higher innovativeness, 
proactivity and risk-taking.
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