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KONTROWERSJE WOKÓŁ TRADYCYJNEGO
UJĘCIA PROCESU INTERNACJONALIZACJI
PRZEDSIĘBIORSTWA
5.1. Wprowadzenie
Pogłębiający się proces globalizacji wymaga nowego spojrzenia na proces
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Dlatego też głównym obszarem badawczym w niniejszym rozdziale jest sprawdzenie aktualności klasycznej teorii objaśniającej internacjonalizację jako proces stopniowego, etapowego zaangażowania
się przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach. Doskonałym i zarazem najczęściej wykorzystywanym przykładem takiego podejścia jest model uppsalski,
którego twórcami są J. Johanson i F. Wiedersheim-Paul1. Przedstawiona poniżej
krytyczna analiza wybranych aspektów etapowej teorii internacjonalizacji ma na
celu weryfikację jej aktualności.
Główna hipoteza, która będzie weryfikowana, brzmi: współcześnie model
uppsalski nie wyjaśnia w pełni procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
Hipoteza ta w szczególny sposób odnosi się do małych firm, które realizują inną
ścieżkę rozwoju międzynarodowego biznesu i wykorzystują inne alternatywne
drogi zdobywania wiedzy o rynkach zagranicznych niż własne doświadczenie.
Jak wspomniano, model uppsalski od momentu jego powstania stał się dominującym podejściem wyjaśniającym proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
1
J. Johanson, F. Wiedersheim-Paul, The Internationalization Process of the Firm – Four Swedish Cases, „Journal of Management Studies” 1975, vol. 12, nr 3, s. 305; J. Johanson, J.E. Vahlne,
The Internationalization Process of the Firm, „International Executive” 1978, vol. 20, nr 1, s. 20.
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Jest to charakterystyczny przykład modelu etapowego, w którym proces umiędzynarodowienia składa się z kolejnych, powiązanych ze sobą faz:
1) eksport sporadyczny,
2) eksport poprzez niezależnych pośredników,
3) utworzenie własnych filii handlowych (eksport bezpośredni),
4) utworzenie zagranicznych filii produkcyjnych.
W modelu uppsalskim przyjęto następujące założenia:
– brak wiedzy o rynkach zagranicznych jest istotną przeszkodą w wejściu na
te rynki,
– zdobycie niezbędnej wiedzy rynkowej możliwe jest tylko poprzez zaangażowanie własnych zasobów przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym,
– zaangażowanie przedsiębiorstwa na danym rynku wzrasta wraz ze zwiększeniem się jego wiedzy o danym rynku,
– przejście firmy na wyższy etap umiędzynarodowienia na danym rynku
umożliwia jej ekspansję na inne rynki zagraniczne,
– przedsiębiorstwo rozpoczyna proces umiędzynarodowienia od rynków
o najmniejszym dystansie psychicznym2.
Założenia modelu prezentują bardzo zawężoną interpretację procesu „uczenia się” przedsiębiorstwa o rynkach zagranicznych, co w konsekwencji ogranicza zdolność tego modelu do wytłumaczenia pewnych form zachowań przedsiębiorstwa w trakcie internacjonalizacji3. Z kolei S. O’Grady oraz H.W. Lane
poddali krytyce koncepcję dystansu psychicznego, pokazując jego swoisty paradoks. Istota tej koncepcji polega na przekonaniu, że prowadzenie działalności
w bliższym „psychicznie” kraju niekoniecznie prowadzi do osiągnięcia lepszych
wyników ekonomicznych, jak to zakłada model uppsalski. Co więcej, wybór
rynków zagranicznych uważanych przez właściciela firmy za podobne do rynku
macierzystego, czyli łatwiejszych do prowadzenia działalności, nie pozwala ocenić występujących na nich realnych zagrożeń i może prowadzić w konsekwencji nawet do niepowodzenia4. Ponadto model uppsalski nie uwzględnia możliwości przeskoczenia (leap-frog) pewnych etapów w procesie internacjonalizacji.
Przedstawione powyższe zastrzeżenia są najbardziej zapalnymi punktami krytyki tego modelu i z tego powodu staną się przedmiotem weryfikacji w kontekście internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

2
C. Pilarska, K. Przybylska, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie
firmy ComArch, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2005, nr 686, s. 11.
3
M. Forgsen, Some Critical Notes on Learning in Uppsala Internationalization Process
Model, Uppsala Universitet, Working Paper 2000, nr 2, s. 10.
4
S. O’Grady, H.W. Lane, The Psychic Distance Paradox, „Journal of International Business
Studies” 1996, vol. 27, nr 2, s. 2.
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Aktualność modelu uppsalskiego zostanie poddana analizie w następujących
obszarach problemowych:
– etapowość i sekwencjonalność wejścia firmy na rynki zagraniczne i rozwoju na nich,
– sposób zdobywania wiedzy o rynkach zagranicznych,
– znaczenie dystansu psychicznego w wyborze rynków zagranicznych.

5.2. Krytyczna ocena modelu uppsalskiego
5.2.1. Krytyka etapowości i sekwencjonalności internacjonalizacji
Obserwacja zachowania się współczesnych firm na rynkach zagranicznych
pozwala zauważyć, że wiele z nich umiędzynaradawia swoją działalność w sposób bardzo odmienny od tego, który przedstawia model uppsalski. Odnosi się to
przede wszystkim do sekwencyjności i szybkości przebiegu tego procesu, gdyż
w niektórych przypadkach internacjonalizacja przebiega skokowo, omijając niektóre etapy, co przyspiesza jej przebieg.
Model uppsalski ujednolica internacjonalizację przedsiębiorstw i determinuje
ścieżkę ich międzynarodowego rozwoju, a przecież, po pierwsze, różnią się one
wielkością, rodzajem wytwarzanego produktu, wyposażeniem w zasoby, realizowanymi strategiami rozwoju, jak też motywami skłaniającymi je do umiędzynarodowienia, a czynniki te niewątpliwie muszą wpływać na przebieg i skalę
tego procesu. Z tego powodu model ten może być uważany za zbyt upraszczający
to zjawisko i niedopuszczający do zmiany strategii internacjonalizacji. Po drugie, chociaż wcześniejsze badania potwierdziły jego przydatność do wyjaśniania procesu umiędzynarodowienia dużych korporacji, obecnie wpływ zjawisk
wynikających z globalizacji zmienia międzynarodową ścieżkę rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych. Po trzecie, coraz częściej firmy wchodzą na
rynki zagraniczne w innej formie niż eksport, z powodu silnego oddziaływania
na zachowanie przedsiębiorstwa wielu czynników, leżących zarówno po stronie
firmy, jak i jej otoczenia. W tym drugim przypadku ważny jest także stopień
rozwoju rynku zagranicznego. Ekspansja na rynki rozwinięte albo globalne może
postępować szybciej niż na rynki rozwijające się5.
Model uppsalski nie prezentuje przyczyn i warunków internacjonalizacji,
czyli nie wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób cały proces się zaczyna, a także nie
5
P.D. Harverston, Synoptic versus Incremental Internationalization: An Examination of
„Born Global” and „Gradual Globalizing” Firms, Ph.D. Dissertation at The University of Memphis, 2000, http://proquest.umi.com (22.12.2009).
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tłumaczy sekwencji kolejnych etapów. Wiele firm, szczególnie małych i działających w branżach high-tech, jak i tych, które znalazły niszę na rynkach zagranicznych, nie podąża obecnie ścieżką wyznaczoną przez kolejne etapy w modelu
uppsalskim. Dodatkowo, model ten nie określa czynników, które mogłyby spowodować zejście firmy z wytyczonej ścieżki internacjonalizacji, co może oznaczać, że raz rozpoczęty proces będzie powodował rozwój zawsze w kierunku
zwiększenia jej zaangażowania na rynkach zagranicznych, bez względu na to, czy
strategiczne decyzje menedżerów i zewnętrzne warunki będą sprzyjały takiemu
rozwojowi. Model ten zakłada zatem przyrostowy charakter procesu umiędzynarodawiania, a przecież firmy często wycofują się z rynków zagranicznych, jeżeli
nie odnoszą na nich sukcesu ekonomicznego.

5.2.2. Krytyka koncepcji „uczenia się”
Analiza literatury przedmiotu dowodzi, że „organizacyjne uczenie się”
(organisational learning) jako teoretyczna koncepcja obejmuje kilka istotnych
aspektów, a model uppsalski zajmuje się tylko jednym z nich, gdyż zakłada, że
uczenie się dokonuje się poprzez własne doświadczenie, co tłumaczy w dużej
mierze fakt, że internacjonalizacja przedsiębiorstwa przebiega stopniowo i etapami. Natomiast badania procesu uczenia pokazują także inne drogi zdobywania
wiedzy, będące zarazem pewnego rodzaju przeciwwagą dla modelu uppsalskiego.
Jednym z wymownych przykładów jest nauka przez naśladownictwo (imitative
behavior), czyli przez obserwację zachowania innych firm, tj. imitację przebiegu
ich procesu internacjonalizacji. W ten sposób firma może znacznie ograniczyć
element niepewności towarzyszący jej podczas wejścia na rynki zagraniczne.
Z drugiej strony podejmowane decyzje o umiędzynarodowieniu mogą się realizować z powodzeniem bez uprzedniego doświadczenia. Zauważyć można także
inny sposób uczenia się, polegający na interakcji określonej firmy z poszczególnymi podmiotami działającymi w międzynarodowej sieci biznesowej, która stwarza możliwości uczenia się od innych partnerów – uczestników tej organizacji6.
Uczenie się w sieciach owocuje szybką, głęboką i trwałą asymilacją ukrytej oraz
specyficznej wiedzy różnych partnerów o rynku zagranicznym7.
W jednym z założeń modelu uppsalskiego wskazuje się, że wiedzę rynkową
przedsiębiorstwo może uzyskać jedynie przez doświadczenie zdobyte w bieżącej
działalności firmy na rynkach zagranicznych. Istnieje jednak także alternatywna
droga do zdobycia takiej wiedzy, np. przez fuzje i przejęcia lokalnych firm, które
G. Jansson, H. Sundell, M. Ohmann, The New Modified Uppsala Model, Kristianstad University, Bachelor Dissertation, January 2004, http://proquest.umi.com (12.12.2009).
7
M. Forgsen, op. cit., s. 11.
6
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zakumulowały dużą wiedzę o danym rynku. W rezultacie powolny proces uczenia się przez własne doświadczenie może być częściowo ominięty. Taki rodzaj
uczenia się stwarza zatem możliwość, aby proces internacjonalizacji przebiegał
znacznie szybciej i dynamiczniej, a także przynosił więcej alternatywnych sposobów poszukiwania informacji, niż zakłada to model uppsalski8.
Kolejnym istotnym aspektem w modelu uppsalskim jest założenie, że poziom
wiedzy zdobywanej przez firmę w trakcie bieżącej działalności na rynkach
zagranicznych ma wpływ na postrzegane przez nią ryzyko związane z tą działalnością. Relację między czterema elementami procesu internacjonalizacji przedstawia rys. 5.1.
3. Ryzyko działalności
na rynkach zagranicznych

zmniejsza

4. Konieczność stopniowej
internacjonalizacji firmy

zmniejsza

2. Wiedza
o rynkach zagranicznych

zwiększa

1. Doświadczenie nabyte w trakcie
bieżącej działalności firmy
na rynkach zagranicznych

Rys. 5.1. Relacje między elementami internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiony na rys. 5.1 schemat implikuje, że poprzez uczenie się w trakcie prowadzenia bieżącej działalności na rynkach zagranicznych i zdobywane na
nich doświadczenie firma powiększa wiedzę o nich, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko i potrzebę stopniowej internacjonalizacji. Zatem ryzyko popełnienia
błędów w wyniku „przeskakiwania” pewnych etapów umiędzynarodowienia jest
znacznie minimalizowane, gdy firma dysponuje coraz większym zasobem wiedzy rynkowej. Dlatego też wyraźnie można zauważyć ujemną relację między
wiedzą zdobytą przez doświadczenie a stopniową internacjonalizacją firmy. Jeżeli
proces uczenia się przez doświadczenie ma silny wpływ na poziom wiedzy rynkowej i ryzyko działalności zagranicznej, to stopniowe i sekwencjonalne angażowanie się firmy w międzynarodowy biznes, jak to implikuje jedno z założeń
modelu uppsalskiego, ulega wyraźnemu osłabieniu, w szczególności w przypadku
wyboru formy wejścia na rynek zagraniczny. Oznacza to również, że możliwość
przeskoczenia (leap-frogging) pewnych etapów internacjonalizacji zwiększa się
w miarę nabywania przez firmę coraz większej wiedzy o rynkach zagranicznych.
Podejście to krytykowane jest także w kontekście współczesnego niezwykle zglo8

G. Jansson, H. Sundell, M. Ohmann, op. cit., s. 25.
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balizowanego otoczenia, w którym wiedza o rynkach zagranicznych jest dużo
łatwiej i skuteczniej dystrybuowana ponad granicami państwowymi9.

5.2.3. Krytyka koncepcji dystansu psychicznego
Jeżeli przedsiębiorstwo decyduje się na wejście na rynek zagraniczny, musi
dostosować swoją działalność do lokalnego otoczenia i być przygotowane na
wyzwania, które mogą się na nim pojawić. Dotyczyć one mogą przede wszystkim różnic językowych, innych standardów kulturowych, praktyk biznesowych
czy preferencji konsumentów10.
Początkowo dystans psychiczny został określony jako ogół czynników przeszkadzających w przepływie informacji między potencjalnymi lub rzeczywistymi dostawcami i klientami. Celem tej koncepcji było zbudowanie pewnego
wzorca wyboru lokalizacji zagranicznych oddziałów szwedzkich firm. Jednak
w kontekście internacjonalizacji istotna jest głębsza analiza pojęcia dystansu psychicznego. Termin „psychiczny” odnosi się do umysłu, dlatego nie można się
skupić wyłącznie na czynnikach zewnętrznych, które były podstawą w budowaniu modelu uppsalskiego. Bardzo ważne są także czynniki wewnętrzne, jak sposób postrzegania i umiejętność zrozumienia kulturowych i biznesowych różnic.
Termin „dystans” jest rozumiany jako niepewność internacjonalizującej się firmy
wobec zagranicznego rynku. J. Evans i F.T. Mavondo11 twierdzą natomiast, że
analiza dystansu psychicznego ma na celu zbadanie różnic między krajem macierzystym a krajem goszczącym, które utrudniają lub ułatwiają komunikowanie się
firmy z rynkiem zagranicznym.
Definicja dystansu psychicznego ulegała zmianom, np. J.E Vahlne i F.T. Nord
strom12 stwierdzili, że jest to ogół czynników, które hamują proces uczenia się
firmy o rynku zagranicznym i zrozumienie zagranicznego otoczenia. Autorzy ci
dodali, że to właśnie proces uczenia się i zrozumienia otoczenia jest istotniejszy
przy formułowaniu strategii rozwoju firmy na rynku zagranicznym niż dostęp
do informacji o tym rynku. Z kolei S. O’Grady określił dystans psychiczny jako

P. McDougall, International versus Domestic Entrepreneurship: New Venture Strategic
Behavior and Industry Structure, „Journal of Business Venturing” 1989, vol. 4, nr 6, s. 387–400.
10
C.M. Sousa, F. Bradley, Cultural Distance and Psychic Distance: Two Peas in a Pod, „Journal of International Marketing” 2006, vol. 14, nr 1, s. 49.
11
J. Evans, F.T. Mavondo, Psychic Distance: The Construct and Measures, „American Marketing Association”, Conference Proceeding, 2002, s. 308.
12
J.E. Vahlne, K.A. Nordström, The Internationalization Process: Impact of Competition and
Experience, „The International Trade Journal”, vol. 7, nr 5, s. 529–546.
9
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stopień niepewności co do rynku zagranicznego, który jest skutkiem różnic kulturowych i odmienności w prowadzeniu biznesu13.
Koncepcja dystansu psychicznego nie znajduje jednak uznania u wielu współczesnych badaczy internacjonalizacji14. Część z nich podważa jego wpływ na
decyzje podejmowane przez menedżerów co do wyboru rynku i formy ekspansji
zagranicznej. Koncepcja modelu etapowego zbudowana wokół teorii dystansu
psychicznego nie jest w pełni aktualna, gdyż nie potrafi w prawidłowy sposób
wyjaśnić przebiegu procesu umiędzynarodowienia w czasach szybkiego postępu
globalizacji. Dystans psychiczny traci na znaczeniu przede wszystkim ze względu
na ogromny postęp technologiczny w takich dziedzinach, jak komunikacja, przepływ informacji i transport, przez co rynki stają się coraz bardziej homogeniczne
i podobne do siebie.
Bliskość rynku zagranicznego pod względem dystansu psychicznego nie jest
gwarancją lepszego przebiegu na nim operacji biznesowych, a wręcz może stać
się przyczyną niepowodzenia firmy z powodu niewystarczającego przygotowania
się do występujących różnic. Nawet pomiędzy krajami, w przypadku których
potencjalny poziom dystansu psychicznego jest niewielki, występują różnice,
które przy niewłaściwym przygotowaniu, mogą się okazać zbyt trudne do przezwyciężenia. Taka sytuacja nosi nazwę paradoksu dystansu psychicznego.
Najogólniej paradoks ten polega na tym, że operacje prowadzone w kraju
postrzeganym jako psychicznie bliski niekoniecznie okazują się łatwymi w realizacji oraz niekoniecznie zmniejszają poziom niepewności, gdyż założenie dużego
podobieństwa rynków niejednokrotnie powstrzymuje firmę od poznania istotnych, kluczowych różnic pomiędzy krajami. W efekcie dostrzeganie podobieństw
przez menedżerów może zakończyć się dla firmy fiaskiem i nieosiągnięciem
zamierzonego celu, ponieważ nie są oni w pełni przygotowani na wystąpienie
realnych różnic15. Okazuje się bowiem, że to, co wydaje się na płaszczyźnie
psychicznej bliskie, w rzeczywistości może być znacznie różne od oczekiwań.
W rezultacie pozorne podobieństwo może ukrywać nieprzewidziane bariery,
uniemożliwiające skuteczne i udane wejście przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.

S. O’Grady, H. Lane, op. cit., s. 311.
K. Przybylska, Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich
przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki,
red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa 2009, s. 307.
15
Ibidem, s. 313.
13
14
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5.2.4 Podsumowanie krytycznej oceny modelu uppsalskiego
Przeprowadzona krytyka uppsalskiego modelu internacjonalizacji spowodowana została pojawieniem się przedsiębiorstw, które umiędzynaradawiają swoją
działalność w sposób odmienny od przedstawionego w modelu uppsalskim.
Odnosi się to przede wszystkim do etapowości, sekwencyjności i tempa przebiegu
tego procesu, sposobu zdobywania wiedzy o rynkach zagranicznych oraz znaczenia dystansu psychicznego w wyborze kraju goszczącego. Czynniki te zdecydowały o rozpoczęciu otwartej dyskusji na temat aktualności modelu uppsalskiego
i skłoniły wielu badaczy tego problemu do innego spojrzenia na to zjawisko.
W modelu uppsalskim pominięto ważną kwestię konkurencji jako czynnika
inicjującego i motywującego do internacjonalizacji. Wynika to prawdopodobnie
z faktu, że szwedzkie przedsiębiorstwa, na podstawie których w połowie lat 70.
ubiegłego wieku opracowano model uppsalski, działały w branżach, w których
nie było dużej konkurencji. Od tamtego czasu otoczenie firm zmieniło się jednak diametralnie, umiędzynarodowieniu uległy całe branże, co doprowadziło
do wzrostu konkurencji na ich rynkach. Firma, która chce odnieść sukces na
rynkach międzynarodowych, musi nie tylko wchodzić na kolejne, bardziej rozwinięte etapy tego procesu, ale także budować trwałą przewagę konkurencyjną.
Powinna nie tylko zdobywać doświadczenie, ale także gromadzić kapitał finansowy, technologiczny, a przede wszystkim kapitał ludzki. Czynniki te, razem
z doświadczeniem w biznesie międzynarodowym, determinują przebieg i tempo
obecnego procesu internacjonalizacji.
Przykładem nieuwzględnionego w modelu uppsalskim zachowania się przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych jest zamykanie zagranicznych oddziałów
produkcyjnych, a także powierzanie sprzedaży lokalnym dystrybutorom. Wynika
to z postępującej globalizacji, która wymusza bardziej ekonomiczne wykorzystywanie dostępnych zasobów i korzystanie z korzyści skali. Sprawia to, że bardziej
opłaca się rozbudowywać istniejące zakłady oraz transportować produkty nawet
na większe odległości, niż budować nowe oddziały produkcyjne (greenfield
investment) w każdym kraju16.
Ewolucja modelu uppsalskiego widoczna jest również w próbie połączenia go z koncepcją sieciowej organizacji międzynarodowego biznesu (network
business). Koncepcja ta zakłada, że przedsiębiorstwa zdobywają doświadczenie
dzięki nawiązywaniu relacji biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi
działającymi w międzynarodowej sieci. Umożliwia im to nawiązanie współpracy z nowymi kooperantami, którzy stają się często pomostem do wejścia na
kolejne zagraniczne rynki. Budowanie relacji nie jest proste, wymaga od firmy
dodatkowych zasobów, a także zaufania i umiejętności szybkiego odpowiada16

J.E. Vahlne, K.A. Nordström, op. cit., s. 529–546.
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nia na potrzeby zgłaszane przez partnerów działających w sieci. Kiedy jednak
przedsiębiorstwo nawiąże już relacje z partnerami i stworzona zostanie silna sieć
powiązań, daje to wiele możliwości rozwoju własnego biznesu w skali międzynarodowej.
W teorii sieci biznesowych sposób wejścia na rynek zagraniczny, który jest
tak istotny w modelu uppsalskim, nie jest najważniejszy. Nacisk kładzie się na
bliskie i wzajemne relacje między niezależnymi podmiotami, które sprawują nad
sobą wzajemnie pewien rodzaj kontroli, dlatego też kwestia kontroli przez właścicieli firmy schodzi na dalszy plan. Właśnie relacje pomiędzy przedsiębiorstwami
mają największe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o formie internacjonalizacji.
Należy wskazać na podobieństwo między internacjonalizacją a przedsiębiorczością, przede wszystkim dlatego, że oba procesy odbywają się w rzeczywistości, z którą wiąże się niepewność wynikająca z otoczenia. Dodatkowo, procesy
te występują coraz częściej łącznie i są widoczne w wypadku tworzenia małych
firm, które relatywnie szybko wchodzą na ścieżkę umiędzynarodowienia, niekoniecznie taką, jaką pokazuje model uppsalski.

5.3. „Born global” jako zaprzeczenie etapowej
internacjonalizacji przedsiębiorstwa
W przeciwieństwie do przedsiębiorstw, które rozwijały działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych w sposób stopniowy, sekwencjonalny i długotrwały, główną cechą firm typu born global jest ich orientacja globalna, widoczna
od samego początku ich powstania. Właściciele i menedżerowie tych firm przeważnie widzą świat jako rynek bez granic17.
Jak już wspomniano, konwencjonalne teorie wyjaśniały międzynarodowy
biznes w kontekście wielkich, bogatych w zasoby firm, które stawały się firmami
międzynarodowymi czy globalnymi stopniowo, z reguły dopiero po osiągnięciu
silnej pozycji na rynku krajowym, co mogło trwać nawet wiele lat. Pojawienie
się born global stworzyło nowe wyzwanie dla zmiany tradycyjnego postrzegania
internacjonalizacji oraz na rozszerzenie i wzbogacenie teoretycznych ram wyjaśniających ten proces.
Zanim koncepcja born global zostanie zaprezentowana, należy przedstawić
wcześniejsze próby sformułowania konkurencyjnych teorii dotyczących etapoG.A. Knight, S.T. Cavusgil, A Taxonomy of Born-Global Firms, „Management International
Review” 2005, vol. 45, nr 3, s. 15.
17

	

143

wego ujęcia umiędzynarodowienia firm. Jedną z pierwszych kategorii określających omijanie przez firmę etapowego schematu internacjonalizacji, było pojęcie
leapfrogging18. Zastanawiano się, czy zjawisko to dotyczy wszystkich firm, czy
tylko z sektora wysokich technologii. W latach 80. ubiegłego wieku powstało
kilka artykułów na temat firm od początku zorientowanych międzynarodowo,
w których były one określane jako innate exporters (urodzeni eksporterzy). W tej
koncepcji ten rodzaj eksporterów jest bardziej elastyczny i bardziej międzynarodowo zorientowany w porównaniu z tymi, którzy stopniowo wchodzą na zagraniczne rynki. Następnie pojawiło się pojęcie high technology start ups19 określające firmy, których strategia jest skierowana na rynki niszowe, a same firmy
dzięki wysoko rozwiniętym pod względem technologicznym i innowacyjnym
produktom stają się międzynarodowe wkrótce po ich powstaniu. W literaturze
przedmiotu można spotkać także pojęcie international new ventures20, określające firmy, które od momentu powstania poszukują przewagi konkurencyjnej,
używając zasobów z różnych krajów i sprzedając swoje produkty do różnych
krajów.
Przedsiębiorstwa „globalne od początku” są zjawiskiem stosunkowo nowym,
które jest m.in. konsekwencją otwarcia i deregulacji rynków, powstania nowej
przestrzeni konkurencyjnej, jak również wzrostu liczby przedsiębiorstw międzynarodowych. Według B.M. Oviatta born global to przedsiębiorstwa, które
w momencie powstawania ukierunkowane są na wykorzystywanie swoich unikatowych zasobów na wielu rynkach zagranicznych i w krótkim okresie uzyskują
znaczny udział wartości operacji zagranicznych w całości obrotów, zazwyczaj
dotyczy to eksportu21.
W sposób ilościowy definiują born global G. Knight i S.T. Cavusgil22, według
których są to firmy, które w przeciągu pierwszych dwóch lat swojej działalności osiągają udział eksportu w całości swoich obrotów na poziomie co najmniej
25%. Zwykle są to przedsiębiorstwa małe i średnie, działające zazwyczaj w branżach nowoczesnych technologii, w których zatrudnienie nie przekracza 500 osób,
G. Hedlund, A. Kverneland, Are Strategies for Foreign Markets Changing? The Case
of Swedish Investment in Japan, „International Studies of Management & Organization” 1995,
vol. 15, nr 2, s. 41–49.
19
V.K. Jolly, M. Alahuta, J. Jeannet, Challenging the Incumbents. How High Technology
Start-ups Compete Globally, „Journal of Strategic Change” 1992, vol. 1, s. 71–82.
20
P. McDougall, S. Shane, B. Oviatt, Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits of Theories from International Business Research, „Journal of Business Venturing” 1994, vol. 9, nr 6, s. 469–487.
21
B.M. Oviatt, P.P. McDougall, Toward a Theory of International New Ventures, „Journal of
International Business Studies” 1994, vol. 25, nr 1, s. 49.
22
G. Knight, S.T. Cavusgil, Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-Global
Firm, „Journal of International Business Studies” 2004, vol. 35, s. 124.
18
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a roczne obroty są nie wyższe niż 100 mln USD. Swoją międzynarodową przewagę konkurencyjną firmy te opierają na produkcji unikatowych produktów, na
innowacyjnych technologiach i elastyczności działania, pomimo posiadanych
przez nie zwykle niewielkich zasobów. Odbiorcy produktów tych firm stanowią najczęściej niszowy międzynarodowy segment, ale również mogą nimi być
transnarodowe korporacje. Międzynarodowe operacje firm typu born global mają
szeroki zakres geograficzny, co stwarza konieczność sprawnej ich koordynacji.
Często angażują się one w różnego rodzaju współpracę z zagranicznymi partnerami, również dostawcami, wykorzystują outsourcing w zakresie wielu niezbędnych im usług23.
R. Luostarinen i M. Gabrielsson podali zestaw cech wyróżniających firmy
typu born global. Firmy te24:
– rozpoczynają działalność międzynarodową przed rozpoczęciem operacji
krajowych lub równocześnie z nimi,
– swoje wizje i misje strategiczne od początku opierają na rynkach i klientach
globalnych,
– w swojej wizji zakładają zostanie globalnym liderem rynkowym,
– swoje produkty, struktury, systemy i finanse planują globalnie,
– szybko i dynamicznie rozwijają się na rynkach globalnych,
– prowadzą inne strategie produktu, operacji i rynku niż firmy tradycyjne,
– stosują inne globalne strategie marketingowe.
Przedsiębiorstwa typu born global powstają i działają w branżach, w których
występuje jednorodny popyt na wielu rynkach. Dzięki temu prowadzone przez
nie strategie marketingowe mogą być wysoce standaryzowane, co jest istotne
wobec niewielkich zasobów tych firm. Z powodu mało zróżnicowanego asortymentu działania firm „globalnych od początku” skierowane są przede wszystkim
na największe i najbardziej chłonne rynki zbytu, nawet jeżeli w konsekwencji
wymusza to działanie na rynkach o dużym dystansie psychicznym, rozproszonych geograficznie, czy też konkurowanie ze znacznie większymi przedsiębiorstwami. Głównie są to rynki krajów wysoko rozwiniętych.
Powstawaniu firm typu born global sprzyjają przede wszystkim następujące
czynniki:
– wzrastające znaczenie rynków niszowych o zasięgu międzynarodowym
i globalnym, głównie w krajach o wysoko rozwiniętych i dojrzałych gospodarkach; w konsekwencji oznacza to rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowane
23
Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, metody, tendencje, red. E. Duliniec, SGH,
Warszawa 2004, s. 22.
24
M. Gabrielsson, V.H. Manek-Kirpalani, P. Dimitratos, C.A. Solberg, A. Zucchella, Born
Globals: Propositions to Help Advance the Theory, „International Business Review” 2008, vol. 17,
nr 4, s. 385.
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dobra i usługi, które często jest ujednolicone w przekroju międzynarodowym;
niewielkie firmy typu born global tylko na rynkach niszowych mogą zdobyć
silną pozycję konkurencyjną;
– innowacyjne procesy technologiczne pozwalające na efektywną produkcję
w niedużych partiach skomplikowanych, niestandardowych komponentów i unikatowych wyrobów gotowych, jak również na ich dostosowanie do indywidualnych wymagań odbiorców, dzięki czemu wyspecjalizowane, małe firmy mogą
stać się wysoce konkurencyjne, również wobec wielkich korporacji;
– działania niewielkich firm na rynkach zagranicznych charakteryzują się
elastycznością, szybkim czasem reakcji, sprawnym dostosowywaniem się do
oczekiwań i tendencji międzynarodowych, a w powiązaniu z innowacyjnością
przejawia się to często w agresywnych strategiach rynkowych;
– funkcjonowanie globalnych sieci powiązań obejmujących krajowych i międzynarodowych dystrybutorów, dostawców, poddostawców, nabywców finalnych;
wchodząc do takich sieci firma stosunkowo łatwo zawiera korzystne, długookresowe więzi z partnerami, nawet gdy jest mała i nie posiada doświadczenia międzynarodowego; firmy te mogą zatem osiągnąć bardzo szybko znaczny udział
w rynku międzynarodowym w branży, w której się specjalizują;
– szybki rozwój technologii komunikacyjnych wpływa na przyspieszenie
międzynarodowego przepływu informacji i zmniejszenie ich kosztu (za pomocą
m.in. telefonii komórkowej, poczty elektronicznej, innych wspomaganych komputerowo form elektronicznej wymiany danych); dzięki temu niewielkie firmy
mają możliwość efektywnego kontaktu z odbiorcami i dostawcami, szybkiego
powiększania wiedzy na temat rynków zagranicznych, sprawnej realizacji operacji międzynarodowych, do tego również przyczynia się międzynarodowa ekspansja Internetu oraz możliwość działań wirtualnych;
– globalizacja technologii, dzięki wspólnym przedsięwzięciom z zakresu
badań i rozwoju, międzynarodowym transferom technologii i ujednoliconej edukacji w zakresie nauk technicznych i biznesu, pozwala małym firmom na dość
łatwy dostęp do innowacji, wiedzy i technologii. Dlatego też przedsiębiorstwa
typu born global są określane jako przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, wykorzystujące najnowszą wiedzę25.
Podstawą sukcesu przedsiębiorstw „globalnych od początku” na rynkach
zagranicznych są często odważna wizja, inicjatywa, przedsiębiorczość, a także
kompetencje ich założycieli, którymi zazwyczaj są osoby wykształcone, znające języki obce, mobilne, otwarte na kontakty międzykulturowe, posiadające
doświadczenie w nauce lub w pracy za granicą. Nie postrzegają oni rynków
zagranicznych jako obce, odmienne, dlatego też wspomniana wcześniej koncepcja dystansu psychicznego traci swoje znaczenie jako kryterium m.in. wyboru
25

Marketing międzynarodowy…, s. 23–24.
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rynków zbytu. Orientacja międzynarodowa kierownictwa firmy od początku jest
geocentryczna, natomiast kwestie okazji i zagrożeń rynkowych analizowane są
pod kątem międzynarodowym, bez wyróżniania rynku krajowego.
Tabela 5.1. Charakterystyczne cechy firm typu born global według różnych autorów
Autor

Cechy

L. Zhou, W. Wu, X. Luo
(2007)

1. Firma działa najwyżej trzy lata na rynku krajowym do momentu
rozpoczęcia internacjonalizacji (włączając działania eksportowe
i importowe)
2. Znaczne zaangażowanie eksportowe – przynajmniej 10% przychodów z eksportu w pierwszym roku internacjonalizacji

S. Freeman, R. Edwards,
B. Schroder (2006)

1. Małe firmy, zatrudniające mniej niż 100 pracowników
2. Początek internacjonalizacji w ciągu pierwszych 2 lat

G.A. Knight, T.K. Madsen,
P. Servais (2004)

1. Internacjonalizacja nastąpiła w ciągu 3 lat od powstania firmy
2. Eksport stanowi co najmniej 25% całej sprzedaży

G.A. Knight,
S.T. Cavusgil (2004)

1. Firmy od początku zorientowane międzynarodowo
2. Właściciele odznaczają się wyjątkowymi umiejętnościami w biznesie międzynarodowym
3. Firmy osiągają lepsze wyniki finansowe po rozpoczęciu eksportu

S. Andersson, I. Wictor
(2003)

1. Firma osiąga 25% przychodów z eksportu w ciągu 3 lat od
powstania
2. Firma osiąga znaczącą przewagę konkurencyjną przez użycie
unikatowych zasobów i sprzedaż produktów do wielu krajów

O. Moen, P. Servais (2002) 1. Firmy eksportujące od początku powstania
O. Moen (2002)

1. Małe firmy, których przychody z eksportu są wyższe niż 25%
ogółu przychodów
2. Firmy powstałe po 1990 r.

E.S. Rasmussen,
T.K. Madsen,
F. Evangelista (2005)

1. Firmy zorientowane są na rynek międzynarodowy, a nawet globalny zaraz po powstaniu
2. Małe firmy mające małe unikatowe zasoby
3. Firmy mające wysoki udział sprzedaży zagranicznej (prawie 70%)

T.K. Madsen,
E.S. Rasmussen,
P. Servais (2000)

1. Firmy, które osiągnęły 25% przychodów z eksportu
2. Firmy w ciągu 3 pierwszych lat od powstania rozpoczęły eksport

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L. Bals, H. Berry, E. Hartmann, What is a Born Global
Firm?, Draft 2008, s. 27 i 28, http://uk.cbs.dk/content/download (20.12.2009).

Przeważnie firmy typu born global powstają jako wynik znaczącego przełomu w produkcie albo w procesie technologicznym i są zakładane przez aktywnych przedsiębiorców posiadających silną rynkową orientację i doceniających
relacje z klientami. Początkowe międzynarodowe zaangażowanie firmy przybiera
formę eksportu, któremu często towarzyszy udział w sieci powiązań biznesowych, kładących nacisk na to, żeby produkt posiadał solidną wartość dodaną, był
wysokiej jakości i wyróżniał się spośród podobnych produktów. Jak wspomniano,
born globals w chwili powstawania są małymi przedsiębiorstwami, ale dzięki
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agresywnemu dążeniu do zdobycia zagranicznych rynków, przeważnie rozwijają
się bardzo szybko, dlatego też wiele z nich w przyszłości może stać się dużymi
międzynarodowymi korporacjami.
Czynniki, które mają wpływ na to, w jakim tempie przebiega proces internacjonalizacji, podzielone zostały na podstawie przeglądu literatury oraz badań
empirycznych na trzy grupy:
– nastawienia menedżerów do internacjonalizacji,
– wewnętrznej sytuacji firmy,
– otoczenia firmy.
Jak można zauważyć, większość z wymienionych czynników oddziałuje
zarówno na tradycyjnie internacjonalizujące się firmy, jak i na born globals, ale
siła tego oddziaływania jest różna (tabela 5.2).
Tabela 5.2. Porównanie firm typu born global z firmami etapowej internacjonalizacji
Typ firmy

Wyszczególnienie

born global

etapowej internacjonalizacji

I. Kierownictwo
Nastawienie do internacjonalizacji

ekspansywne

ostrożne

Doświadczenie

brak doświadczenia rynkowego

wzrost międzynarodowego
doświadczenia w miarą wzrostu stopnia internacjonalizacji

Postrzeganie ryzyka

wysoki poziom tolerancji
ryzyka

niski poziom tolerancji ryzyka

II. Przedsiębiorstwo
Rodzaj strategii

strategie z wysokim poziomem globalnej integracji

strategie z niskim poziomem
globalnej integracji

Stopień zaangażowania na lokalnym rynku

niski

wysoki

Stopień rozwoju technologicznego wyższy

niższy

Pierwsza forma internacjonalizacji

eksport/import

zróżnicowane
III. Otoczenie firmy

Konkurencja w branży

wysoka

niska

Rynki zagraniczne

podobne rynki

zróżnicowane rynki

Bariery rozwoju firmy w międzynamniejsze
rodowym otoczeniu

większe

Źródło: opracowanie własne.

O istnieniu nowego zjawiska w procesie umiędzynarodowienia firm świadczy szereg badań przeprowadzonych w wielu krajach. Na przykład stwierdzono,
że 13% firm z ogólnokrajowej próby amerykańskich małych przedsiębiorstw rozpoczęło eksport już w pierwszym roku swojej działalności. Szacuje się, że w niektórych uprzemysłowionych gospodarkach, takich jak np. Australia czy Stany

148	

Zjednoczone, udział firm typu born global w znacznym stopniu przyczynia
się do wzrostu eksportu. Dodatkowo, opierając się na empirycznych badaniach
małych firm w Norwegii i Francji, odkryto, że więcej niż połowa eksportujących
firm, które powstały od 1990 r., może zostać zaklasyfikowana jako born global26.
W badaniach nad koreańskimi małymi przedsiębiorstwami zauważono, że istnieje potrzeba stworzenia nowej teorii internacjonalizacji odmiennej od etapowej, która będzie wyjaśniała to nowe międzynarodowe zjawisko27. W Norwegii,
Francji i Danii, odpowiednio 38,8%, 34,3%, i 30,7% eksportujących firm zaczęło
swoją eksportową działalność w ciągu dwóch lat od powstania. Trzy czwarte
firm, które zaczęły eksportować w ciągu dwóch lat od momentu powstania, miały
udział eksportu w zysku większy niż 25%28. Inne badania, przeprowadzone przez
E.S. Rasmussena i K. Madsena na 404 duńskich firmach, pokazały, że 51 z nich
może być scharakteryzowane jako born global29. W Polsce nie przeprowadzono
dotychczas badań dotyczących zjawiska born global, dlatego w tym rozdziale
podjęto próbę przybliżenia i opisania tej nowej tendencji w procesie internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw.

5.4. Metoda i hipoteza badawcza
Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że współcześnie model uppsalski nie
wyjaśnia w pełni procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Hipoteza dodatkowa zakłada, że wśród polskich małych firm występują przedsiębiorstwa typu
born global, które zaprzeczają tradycyjnemu modelowi internacjonalizacji.
W celu potwierdzenia hipotezy zostały przeprowadzone badania empiryczne
w czterech przedsiębiorstwach z województwa podkarpackiego. Wszystkie przedsiębiorstwa należą do sektora MŚP i działają w przemyśle niszowym, jakim jest
wikliniarstwo. Do badań wykorzystano metodę case study, czyli analizę przypadku. Metoda ta jest formą opisowego badania jakościowego, które polega na
gromadzeniu i prezentacji szczegółowych informacji dotyczących jednostki bądź
26
Q. Moen, The Born Globals. A New Generation of Small European Exporters, „International Marketing Review” 2002, vol. 19, nr 2/3, s. 156.
27
J.W. Ha, S. Choi, S. Jung, An Analysis on Internationalization Process of Korean New
Ventures Firms, „Allied Academies International Conference” 2008, s. 15, http://proquest.com
(11.12.2009).
28
Q. Moen, P. Servais, Born Global or gradual Global? Examining the Export Behaviour of
Small and Medium-Sized Enterprises, „Journal of International Marketing” 2002, vol. 10, nr 3,
s. 69.
29
E.S. Rasmussen, K. Madsen, The Born Global Concept, Paper for the EIBA Conference
2002, s. 14–16, http://emeraldinsight.com (23.11.2009).
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niewielkiej grupy i które powinno zawierać bogaty zestaw zmiennych. Badanie
to nie prowadzi do udowodnienia ogólnych, powszechnych prawidłowości czy do
stworzenia modelu przyczynowo-skutkowego, lecz kładzie się w nim nacisk na
dokładny opis zachowania badanego obiektu. W metodzie tej dokonuje się analizy z wielu perspektyw, które mogą mieć wpływ na badane zjawisko30.
Case study wykorzystuje się wtedy, gdy31:
– w badaniach poszukuje się odpowiedzi na pytania, w jaki sposób i dlaczego,
– nie można manipulować zachowaniem osób, z którymi badanie jest przeprowadzane,
– zakresem badań objęte są kontekstowe warunki, które są ważne dla badania,
– granice między kontekstem a zjawiskiem nie są wyraźne.
Dane niezbędne do przeprowadzenia tego typu badań muszą pochodzić
z wielu źródeł, mają charakter ilościowy i jakościowy. W case study najczęściej
wykorzystuje się dane z takich źródeł, jak: dokumenty, wywiady, bezpośrednie
obserwacje oraz obserwacje uczestników badania.
Dane wykorzystane w badaniach zostały zebrane na podstawie ankiety, którą
właściciele badanych firm wypełnili w obecności autorki, oraz wywiadu, poszerzającego badania ankietowe. Dodatkowe informacje pochodzą ze stron internetowych tych przedsiębiorstw.
Informacje zebrane za pomocą case study są bardziej szczegółowe i znacznie
dokładniejsze niż te zbierane z wykorzystaniem metod statystycznych. Kolejną
zaletą tej metody jest to, że za jej pomocą można badać zjawiska, które nie są
przewidywalne i rutynowe, a które charakteryzują się kreatywnością i innowacyjnością. Plusem jest również jej elastyczność oraz fakt, że pozwala ona na bardzo dokładną analizę „głębokich danych” pochodzących z wielu źródeł, co nadaje
badaniom głęboki sens.

5.5. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw –
analiza przypadków
Przedsiębiorstwa, które zostały poddane analizie, działają w bardzo specyficznym, niszowym przemyśle, jakim jest wikliniarstwo. W Polsce najbardziej
rozwinięte jest ono w województwie podkarpackim w okolicy Rudnika, który to
Case studies, http://writing.colostate.edu/guides/research/casestudy/index.cfm (30.06. 2009).
P. Baxter, S. Jack, Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation
for Novice Researchers, „The Qualitative Report” 2008, vol. 13, nr 4, s. 2, http://www.nova.edu/
ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf (30.06.2009).
30
31
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rejon nazywany jest zagłębiem wikliniarskim. Tradycje w wikliniarstwie sięgają
tam drugiej połowy XIX w.
W 2010 r. w okolicy Rudnika działało 10 dużych hurtowni oraz 90 mniejszych
firm handlowych, do których ok. 900 rodzin dostarcza wyroby wikliniarskie.
Wraz z rozwojem kunsztu wyplatania wikliny, poszerzał się również asortyment
wytwarzanych produktów – od elementów dekoracyjnych, jak abażury czy tacki,
poprzez całą gamę różnych koszy oraz mebli, aż po biżuterię, a nawet dość ekstrawaganckie wiklinowe stroje oraz, od niedawna, trumny czy figury ogrodowe
wzorowane na niemieckich krasnalach. Wikliniarze pokazali swój kunszt również
podczas Expo 2005 w Japonii, budując zaskakującą wiklinową elewację pawilonu
wystawowego. W 2007 r. w Rudniku zostało otwarte Centrum Wikliniarstwa
finansowane z funduszy unijnych, którego celem jest ukazanie historii rzemiosła
na tych terenach oraz promocja miasta jako Polskiej Stolicy Wikliny32.
Przedsiębiorstwo X. Firma powstała w 1990 r. i zajmuje się produkcją oraz
dystrybucją wyborów wikliniarskich. Jest to małe przedsiębiorstwo indywidualnego właściciela, które obecnie zatrudnia 15 osób. Firma od początku powstania
jest zorientowana na rynki zagraniczne. Inicjatorem takiej strategii był właściciel, który mimo braku doświadczenia eksportowego, podjął ryzyko ekspansji
zagranicznej, wykorzystując w tym celu sieć nieformalnych kontaktów. Główną
przyczyną wejścia na taką ścieżkę rozwoju był duży popyt generowany przez
rynki w krajach Europy Zachodniej (moda na wyroby wiklinowe) oraz ich duża
chłonność. Firma zaspokaja indywidualne potrzeby odbiorców, realizuje również bardzo nietypowe zamówienia. Produkcja wiklinowych wyrobów odbywa
się sposobem chałupniczym, tj. firma zleca zamówienia rzemieślnikom, którzy
wykonują wyroby ręcznie w swoich domach.
Pierwszymi rynkami zagranicznymi, na których firma sprzedawała swoje
produkty, były rynki Wielkiej Brytanii i Niemiec. Eksport do tych krajów rozpoczął się w tym samym roku, w którym powstała firma, i miał charakter bezpośredni. W 1993 r. działania eksportowe poszerzone zostały o rynek francuski,
a dwa lata później – duński. W 2007 r., wykorzystując zagranicznego pośrednika, firma rozpoczęła eksport do Włoch. Właściciel uważa, że eksport poprzez
wyspecjalizowanego zagranicznego pośrednika, który zna rynek docelowy, jest
tańszym, a zarazem mało ryzykownym sposobem zwiększania eksportu. Włoski
pośrednik dodatkowo dostarcza zamówienia wraz ze szkicami (rysunkami) zamawianych wyrobów wiklinowych. Mimo wieloletniego doświadczenia w działalności eksportowej i dużej wiedzy na temat rynków zagranicznych, firma nie
zamierza rozwijać bardziej zaawansowanych form internacjonalizacji.
32
Z. Chmiel, Historia jednego miasta nad Sanem, Urząd Gminy i Miasta w Rudniku
n. Sanem, Rudnik 1998, s. 255–257, http://www.rudnik.pl/zaglebie.html (20.06.2009); http://www.
rudnik.pl/koszykarstwo.html (20.06.2009); http://www.naszdziennik.pl/index (20.06.2009).
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Rys. 5.2. Rynki eksportowe przedsiębiorstwa X w 2008 r.
Źródło: opracowanie własne.

Dystrybucja na rynki zagraniczne odbywa się za pomocą transportu samochodowego, który organizuje zagraniczny odbiorca produktów wiklinowych.
Właściciel firmy nie ponosi zatem kosztów utrzymania i eksploatacji samochodów dostawczych. Od 2005 r. firma komunikuje się z odbiorcami również za
pomocą Internetu. W tym celu utworzono stronę internetową w języku niemieckim, angielskim i polskim. Strona ta pełni także funkcję reklamy, ponieważ prezentuje galerię produktów.
Rozszerzanie działalności eksportowej na kolejne rynki było niewątpliwym
sukcesem, czego odzwierciedleniem jest wielkość przychodów firmy. W latach
2004–2008 ok. 90% przychodu ze sprzedaży pochodziło z eksportu. Właściciel
firmy podkreśla duże znaczenie otwarcia się polskiego rynku, które nastąpiło
wraz ze zmianami systemu ekonomicznego, a także wejściem Polski do Unii
Europejskiej. Ułatwienia eksportowe i minimalizacja barier eksportowych to
według niego główne przyczyny wzrostu zainteresowania nowymi rynkami
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zagranicznymi. W najbliższej przyszłości firma planuje wejście na rynek rosyjski; byłby to pierwszy kraj z bloku byłego RWPG.
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Rys. 5.3. Struktura przychodów przedsiębiorstwa X w latach 1990–2008 (w %)
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując proces internacjonalizacji firmy X w kontekście koncepcji
born global, należy odnotować:
– firma należy do sektora MŚP,
– firma rozpoczęła internacjonalizację w roku jej powstania,
– pierwszym etapem był eksport bezpośredni i jest on dominującą formą
internacjonalizacji,
– właściciel firmy nie miał doświadczenia na rynkach zagranicznych
w momencie rozpoczęcia eksportu,
– zdobyte doświadczenie rynkowe w ciągu 18 lat funkcjonowania na rynkach
zagranicznych nie jest bodźcem do podjęcia bardziej rozwiniętych form internacjonalizacji,
– eksport rozpoczął się od Wielkiej Brytanii i Niemiec, czyli krajów o relatywnie dużym dystansie psychicznym, co jest sprzeczne z modelem uppsalskim,
– ok. 90% przychodów ze sprzedaży pochodziło z eksportu w dwóch pierwszych latach funkcjonowania firmy. Tendencja taka utrzymuje się w całym badanym okresie.
Przedsiębiorstwo Y. Firma powstała w 1991 r. i zajmuje się produkcją wyrobów wiklinowych i drewnianych. Obecnie zatrudnia 28 pracowników, a więc
podobnie jak poprzednia, należy do sektora MŚP. Przedsiębiorstwo proponuje
bardzo szeroki asortyment produktów wiklinowych – od drobnej galanterii
ozdobnej, wyrobów dla zwierząt i ptaków, po meble domowe i ogrodowe, a nawet
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ogrodzenia wiklinowe. Firma realizuje także indywidualne zamówienia na podstawie złożonych projektów.
Przez pierwsze dziewięć lat firma koncentrowała się tylko na rynku krajowym, na którym zdobywała doświadczenie. Dopiero w 2000 r. rozpoczęła eksport na rynek niemiecki. Kolejne zagraniczne rynki to Belgia i Dania (2004),
Holandia (2004) oraz Wielka Brytania (2005). W relatywnie krótkim czasie firma
przestawiła orientację krajową na zagraniczną, koncentrując się od 2004 r. tylko
na eksporcie.
Eksport został zainicjowany i jest nadal prowadzony przez zagranicznych
pośredników. Wybór rynków zagranicznych, z wyjątkiem brytyjskiego, był konsekwencją udziału firmy w międzynarodowych targach w Niemczech i w Polsce.
Eksport do Wielkiej Brytanii został natomiast zainspirowany przez pracownika
firmy, mającego w przeszłości własną firmę wikliniarską, która w charakterze
podwykonawcy wysyłała produkty do tego kraju. Właściciel firmy nie zamierza
w przyszłości zmienić formy eksportu na bezpośredni, ani przejść na wyższy
etap internacjonalizacji.
Obecnie przedsiębiorstwo poszerza swoją działalność eksportową o kolejne
państwa europejskie (Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja), w których trwają
negocjacje z odbiorcami co do warunków kontraktu. Szczególnie trudne, według
właściciela, są negocjacje z odbiorcami w krajach skandynawskich z powodu
dużych różnic w praktykach biznesowych.
Firma posiada certyfikat przyznany przez Forest Stewardship Forest
Stewardship (FSFS), który zapewnia światową markę jakości świadczącą o odpowiedzialności firmy i trosce o ochronę światowych zasobów leśnych, w tym
wiklinowych. FSFS jest międzynarodową organizacją typu non profit utworzoną
w celu wspierania inicjatyw zmierzających do korzystnego w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym zarządzania światowymi zasobami
leśnymi poprzez niezależną certyfikację przedsiębiorstw oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów. W opinii właściciela firmy, certyfikat ten jest dla importerów produktów wikliniarskich firmy gwarantem wysokiej jakości i ekologicznego nastawienia do działalności gospodarczej. Od 2004 r.
firma wykorzystuje Internet jako narzędzie marketingowe i sposób dystrybucji
swoich produktów. Strona internetowa opracowana została w języku polskim,
niemieckim i angielskim. Jednak zgodnie z opinią właściciela firmy, narzędzie to
wykorzystywane jest tylko przez krajowych odbiorców wyrobów wiklinowych,
natomiast zagraniczni odbiorcy preferują bezpośrednie spotkania biznesowe.
Poddając analizie strukturę przychodów firmy w latach 2004–2008, można
stwierdzić, że eksport generuje prawie 100% tych przychodów. Sprzedaż krajowa
stanowiła w 2007 i 2008 odpowiednio zaledwie 0,6% i 0,8% ogólnej wartości
sprzedaży firmy.
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Rys. 5.4. Rynki eksportowe przedsiębiorstwa Y w 2008 r.

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując proces internacjonalizacji firmy Y w kontekście koncepcji
born global, należy odnotować:
– firma należy do sektora MŚP,
– zdobyte doświadczenie na rynkach zagranicznych nie jest bodźcem do
przejścia na wyższy etap internacjonalizacji,
– eksport rozpoczął się od Niemiec, Belgii i Danii, czyli krajów o relatywnie
dużym dystansie psychicznym, co jest sprzeczne z modelem uppsalskim,
– prawie 100% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu.
Przedsiębiorstwo Z. Firma powstała w 1957 r. i jest jednym z najstarszych
polskich przedsiębiorstw zajmujących się wikliniarstwem. Firma jest krajową
własnością prywatną. Obecnie zatrudnia 48 pracowników, czyli należy do sektora MŚP.
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Rys. 5.5. Struktura przychodów przedsiębiorstwa Y w latach 2004–2008 (w %)
Źródło: opracowanie własne.

Produkcja firmy obejmuje pełny asortyment wyrobów z wikliny; są to
modele sięgające zarówno do najstarszych wzorów, jak i nowoczesnej stylistyki.
Właściciel firmy jest otwarty na nowe propozycje wzornictwa, dlatego też rozpoczął współpracę z plastykami z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Firma
została wysoko oceniona w konkursie organizowanym przez Branżowe Komisje
Ekspertów. Doceniono najwyższą jakość wytwarzanych wyrobów, ich funkcjonalność, estetykę, walory ekologiczne oraz szeroki asortyment prezentowanych
artykułów z wikliny. W 2005 r. firma uzyskała nominację do Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska” w XV edycji konkursu na najlepsze produkty.
Produkcja wyrobów wikliniarskich odbywa się w sposób tradycyjny
w domach rzemieślników zamieszkujących okolice Rudnika. Firma zbudowała
niesformalizowaną sieć, w której występuje poziomy podział zadań, od uprawy
wikliny, przez jej obróbkę, produkcję i sprzedaż. Rynek krajowy obsługiwany
jest przez własny transport, natomiast rynki zagraniczne – przez pośredników
eksportowych.
Analizując strukturę obrotów firmy na przestrzeni pięciu lat, można zauważyć, że największe przychody generuje sprzedaż krajowa. Odróżnia to omawianą
firmę od pozostałych przedsiębiorstw będących przedmiotem badania.
Jak widać na rys. 5.6, udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w całości
przychodów stopniowo maleje. W 2004 r. wynosił on 35%, w okresie czterech lat
zmniejszył się do 20%.
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Rys. 5.6. Struktura przychodów przedsiębiorstwa Z w latach 2004–2008 (w %)
Źródło: opracowanie własne.

Działalność firmy za granicą obejmowała w 2008 r. osiem europejskich
państw, do których eksport odbywa się poprzez niezależnych zagranicznych
pośredników. Pierwszy był rynek niemiecki, na który firma weszła w 1993 r.,
a więc dopiero po 36 latach od powstania i funkcjonowania tylko na rynku
krajowym. Eksport rozpoczęto dzięki niemieckiemu pośrednikowi, który skupował wyroby wikliniarskie od wielu producentów zagłębia wikliniarskiego.
Rok później firma zdecydowała się wejść na rynek francuski, a w 1995 r. – czeski. W 1997 r. produkty firmy były eksportowane do Holandii, Austrii oraz na
Słowację. Na rynek węgierski firma weszła dwa lata później, natomiast norweski – w 2000 r. Wybór Norwegii podyktowany był korzystnymi cenami na tym
rynku. Mimo relatywnie dużej liczby obsługiwanych rynków zagranicznych,
ilość sprzedawanych wyrobów wiklinowych nie jest duża i w ostatnich latach
maleje. Jest to skutkiem relatywnie wyższych cen tych produktów w porównaniu
z produktami innych polskich producentów, którzy konkurują na rynkach Europy
Zachodniej przede wszystkim cenowo.
Podsumowując proces internacjonalizacji firmy Z w kontekście koncepcji
born global, należy odnotować:
– firma należy do sektora MŚP,
– zdobyte doświadczenie rynkowe w ciągu 15 lat funkcjonowania na zagranicznych rynkach nie jest bodźcem do podjęcia bardziej rozwiniętych form internacjonalizacji,
– eksport rozpoczął się od Niemiec i Francji, czyli krajów o relatywnie dużym
dystansie psychicznym, co jest sprzeczne z modelem uppsalskim.
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Rys. 5.7. Rynki eksportowe przedsiębiorstwa Z w 2008 r.
Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwo W. Jest to firma rodzinna, która powstała w 1991 r. Firma
jest spółką cywilną, zajmującą się produkcją wiklinowych artykułów, przeważnie mebli domowych i ogrodowych. Obecnie zatrudnia 35 osób, które pracują od
2003 r. w nowo wybudowanym pawilonie produkcyjnym. Koncentracja zatrudnienia pod jednym dachem spowodowała, według opinii właściciela, wzrost
wydajności pracy oraz polepszenie jakości wytwarzanych produktów. Jest to
jedyna wśród badanych firm, która zorganizowała proces produkcyjny w jednym
pomieszczeniu (pozostałe firmy zlecają produkcję rzemieślnikom, którzy wykonują pracę w swoich domach).
W 1998 r. firma rozpoczęła działalność eksportową, czyli w siódmym roku
od powstania. Analiza wielkości sprzedaży, jaką osiągnęło przedsiębiorstwo
w ostatnich pięciu latach, pokazuje duże i rosnące znaczenie eksportu w strategii
rozwoju firmy. W 2004 r. sprzedaż krajowa stanowiła tylko 20%, a w ostatnich
dwóch latach przychody firmy pochodziły wyłącznie z eksportu.
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Rys. 5.8. Struktura przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa W w latach
2004–2008 (w %)
Źródło: opracowanie własne.

Ekspansja zagraniczna firmy zapoczątkowana została przez jednego z właścicieli, który posiadał doświadczenie zdobyte na rynkach zagranicznych.
Wprawdzie doświadczenie to dotyczyło innej branży (jeden z właścicieli pracował jako dyrektor handlu w państwowym przedsiębiorstwie), ale zdobytą ogólną
wiedzę o eksporcie wykorzystał w swojej firmie. Eksport od samego początku
miał charakter bezpośredni, zajmuje się nim dział eksportowy, w którym pracują cztery osoby. Firma posiada własny transport, którym dostarcza produkty
zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. W 1998 r. rozpoczęto eksport do Niemiec, a w dwa lata później firma weszła na rynki holenderski oraz belgijski. W 2002 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło eksport do Danii
i Szwajcarii. Od 2009 r. kosze oraz inne wiklinowe wyroby firmy są dostępne
w Anglii, Norwegii oraz we Francji.
Podsumowując proces internacjonalizacji firmy W w kontekście koncepcji
born global, należy odnotować:
– firma należy do sektora MŚP,
– firma rozpoczęła internacjonalizację w siódmym roku od jej powstania,
– pierwszym etapem był eksport bezpośredni i jest on jedyną formą internacjonalizacji,
– firma nie planuje innych form internacjonalizacji,
– eksport rozpoczął się od rynków niemieckiego i holenderskiego, a więc od
krajów o relatywnie dużym dystansie psychicznym,
– prawie 100% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu.
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Rys. 5.9. Rynki eksportowe przedsiębiorstwa W w 2008 r.
Źródło: opracowanie własne.

5.6. Ocena zgodności internacjonalizacji polskich
przedsiębiorstw z założeniami modelu uppsalskiego
Wszystkie przedstawione firmy należą do sektora MŚP i są reprezentantami
małych przedsiębiorstw, w których zatrudnienie nie przekracza 50 osób. Trzy
z nich stanowią przedsiębiorstwa indywidualnego właściciela (X, Y, Z), jedynie
firma W jest spółką cywilną. Handel zagraniczny odgrywa bardzo ważną rolę
w działalności każdego z analizowanych przedsiębiorstw. Dla większości z nich
jest on głównym źródłem przychodów, a sprzedaż zagraniczna stanowi 80–100%
ogólnych przychodów. Wyjątkiem jest firma W, której głównym źródłem utrzymania jest sprzedaż produktów na rynki krajowe.

160	

W kontekście aktualności modelu uppsalskiego należy odpowiedzieć na pytanie, czy polskie małe przedsiębiorstwa wchodzą na rynki zagraniczne zgodnie
z etapami wyszczególnionymi w tym modelu. W tabeli 5.3 przedstawiono etapy
internacjonalizacji badanych przedsiębiorstw.
Tabela 5.3. Etapy internacjonalizacji analizowanych przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo

Eksport pośredni

Eksport
bezpośredni

Handlowa
filia za granicą

Produkcyjna filia
za granicą

X

2

1

–

–

Y

1

–

–

–

Z

1

–

–

–

W

–

1

–

–

Źródło: opracowanie własne.

Działalność omawianych firm na rynkach zagranicznych przybrała we
wszystkich przypadkach formę eksportu. Odbywa się on w wypadku firm Y
i Z pośrednio poprzez niezależnych pośredników zagranicznych, a w wypadku
firm X i W – poprzez eksport bezpośredni. Firma X od 2007 r. podjęła jednak
eksport pośredni do Włoch. Żadna z analizowanych firm nie planuje strategii
rozwoju na rynkach zagranicznych w bardziej zaawansowanych formach niż eksport. Przyczyną tego są zbyt małe zasoby przedsiębiorstw i niechęć właścicieli do
podejmowania większego ryzyka.
Trzy spośród badanych firm zwiększa intensywność eksportu mierzoną jego
udziałem w ogólnych przychodach ze sprzedaży (X, Y, W), jedynie firma Z
wykazuje tendencję odwrotną. Wynika z tego, że działalność pierwszych trzech
firm ukierunkowana jest przede wszystkim na rynki zagraniczne, natomiast
czwartej – na rynek krajowy.
Najpopularniejszy wśród eksporterów wyrobów wiklinowych jest rynek niemiecki, od którego prawie wszystkie firmy rozpoczęły proces internacjonalizacji.
Jest to rynek duży, chłonny, dodatkowo popyt jest stymulowany modą na wyroby
wiklinowe. Równie popularne okazały się Holandia, Dania i Wielka Brytania,
w których swoje produkty oferują trzy z czterech badanych przedsiębiorstw.
Jedynie firma Z eksportuje na rynki Europy Środkowej. Analizując kolejność
krajów, na rynkach których sprzedawane są produkty wiklinowe, można stwierdzić, że jest ona sprzeczna z koncepcją dystansu psychicznego, która jest częścią
modelu uppsalskiego. Rynki niemiecki, holenderski, duński czy angielski zdecydowanie różnią się od polskiego pod względem kulturowym, językowym i praktyk biznesowych, a więc nie powinny znajdować się w kręgu zainteresowania
przedsiębiorstw rozpoczynających proces internacjonalizacji. Teza ta jest wzmocniona faktem, że właściciele badanych firm nie mieli wcześniej żadnego doświad-
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czenia eksportowego (firmy X, Y, Z) lub niewielkie doświadczenie (firma W).
Co ciekawe, proces zagranicznej ekspansji w trzech firmach zainicjowany został
przez właścicieli, którzy wcześniej nie posiadali takiego doświadczenia. Czwarta
firma zawdzięcza początek internacjonalizacji udziałowi w międzynarodowych
targach, na których nawiązała kontakt z pośrednikiem eksportowym.
Tabela 5.4. Kierunki eksportu analizowanych przedsiębiorstw
Rynek eksportowy

Przedsiębiorstwo
X

Y

Austria

W

5

Belgia

2

Czechy

3
3

Dania

4

Francja

3

Holandia
Niemcy

Z

2

3

4
2

4

4

2

1

1

1

Norwegia

8

Słowacja

6

Szwajcaria

5

Węgry

7

Wielka Brytania

1

Włochy

5

5

6

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując, przeprowadzona analiza jednoznacznie wykazała, że żadna
z analizowanych firm nie pasuje do modelu uppsalskiego z następujących powodów:
– brak pierwszego etapu internacjonalizacji, tzw. sporadycznego eksportu,
– dwie firmy rozpoczynają eksport poprzez zagranicznego pośrednika i dwie
w formie bezpośredniej,
– żadna z firm nie planuje przejścia na wyższe etapy internacjonalizacji
z powodu braku wystarczających zasobów i niechęci właścicieli do podejmowania ryzyka,
– eksport rozpoczęto od rynków o dużym dystansie psychicznym,
– brak wiedzy o rynkach zagranicznych nie był barierą w rozpoczęciu eksportu,
– zdobyte doświadczenie na rynkach zagranicznych nie jest wystarczającą
determinantą do podejmowania bardziej zaawansowanych form internacjonalizacji.
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Nie można także stwierdzić, że trzy z czterech analizowanych firm (Y, Z, W)
są klasycznymi przykładami born global. Cechy, które wskazują na przynależność do takiej grupy analizowanych przedsiębiorstw, są następujące:
– niezależne firmy krajowe z sektora MŚP,
– firmy, które znalazły niszę na rynkach zagranicznych,
– eksport stanowi podstawową formę rozwoju firm,
– wysoki udział eksportu w przychodach firm,
– elastyczność działania, dostosowanie produktów do preferencji kupujących.
Spośród czterech badanych firm jedynie firma X spełnia wszystkie teoretyczne warunki określone w koncepcji born global, a mianowicie:
– firma należy do sektora MŚP,
– firma rozpoczęła internacjonalizację w roku jej powstania,
– pierwszym etapem był eksport bezpośredni i jest on dominującą formą
internacjonalizacji,
– właściciel firmy nie miał doświadczenia na rynkach zagranicznych
w momencie rozpoczęcia eksportu,
– zdobyte doświadczenie rynkowe w ciągu 18 lat funkcjonowania na rynkach
zagranicznych nie jest bodźcem do podejmowania bardziej rozwiniętych form
internacjonalizacji,
– eksport rozpoczęto od Wielkiej Brytanii i Niemiec, czyli krajów o relatywnie dużym dystansie psychicznym, co jest sprzeczne z modelem uppsalskim,
– ok. 90% przychodów ze sprzedaży pochodziło z eksportu w dwóch pierwszych latach funkcjonowania firmy; tendencja taka utrzymuje się w całym badanym okresie,
– wykorzystywanie nowoczesnych form komunikowania się z odbiorcami
(Internet),
– duża elastyczność działania, realizacja indywidualnych zamówień.

5.7. Uwagi końcowe
Na podstawie studium czterech przypadków polskich firm działających
w sektorze MŚP w branży wikliniarskiej potwierdzono postawioną we wstępie
hipotezę badawczą, która zakłada, że współcześnie model uppsalski nie wyjaśnia
w pełni procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Weryfikacji hipotezy dokonano w obszarze trzech głównych elementów modelu uppsalskiego, odnoszących
się do sekwencyjności działania, dystansu psychicznego oraz wiedzy rynkowej.
Jak wynika z analizy, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze realizują
etapową ścieżkę internacjonalizacji, jak to zakłada model uppsalski, ale poprzestają na rozwoju tylko eksportu. Także koncepcja dystansu psychicznego powoli
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przestaje mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji o ekspansji na rynki
zagraniczne (wszystkie badane firmy rozpoczęły eksport od krajów Europy
Zachodniej). Ponadto, małe przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji zdobywają ogólną rynkową wiedzę poprzez własne doświadczenie na rynku krajowym, nie mają natomiast wiedzy o rynkach zagranicznych opartej na swoim
doświadczeniu, ponieważ korzystają z usług pośredników eksportowych.
Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że model
uppsalski nie jest w pełni aktualnym modelem wyjaśniającym proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Rozwój nowej
koncepcji dotyczącej zjawiska powstania przedsiębiorstw typu born global ma
swoje uzasadnienie po dokonaniu analizy przypadków. Podważenie zasadności modelu uppsalskiego na podstawie czterech przykładów byłoby jednak zbyt
pochopne, dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie badań na większą skalę.

