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Na przełomie XX i XXI w. na rynku �wiatowym, a w szczególno�ci euro-

pejskim, wzmocniła si� konkurencja mi�dzynarodowa, co wpływa zarówno na 

przedsi�biorstwa o profilu eksportowym, jak i na przedsi�biorstwa koncentruj�-
ce si� na rynkach krajowych. Główne czynniki oddziałuj�ce na internacjonaliza-

cj� MSP maj� swoje korzenie w przemianach politycznych, technologicznych 

oraz ekonomicznych. 

Nasilaj�cy si� od pewnego czasu na kontynencie europejskim proces inte-

gracji rynku, w poł�czeniu z jego rozszerzaniem oraz ogóln� tendencj� do 

liberalizacji i deregulacji, doprowadził do powstania jednego rynku. Wspomnia-

na liberalizacja warunków handlu jest najwa�niejszym celem �wiatowej 

Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO).  

Post�p technologiczny znacznie usprawnił dost�p do informacji oraz ułatwił 

komunikacj�, co umo�liwiło efektywne zarz�dzanie firmami niezale�nie od 

poło�enia geograficznego. Nale�y tak�e doda�, i� powstały wydajne i tanie 

sposoby transportu zarówno towarów, jak i siły roboczej. 

Przemiany polityczne i obni�aj�ce si� koszty transportu doprowadziły do 

powstania bardziej zinternacjonalizowanej struktury produkcji, co poci�ga za 

sob� now� sytuacj� w mi�dzynarodowej konkurencji. 

Eksport, jako tradycyjny sposób internacjonalizacji, nadal ma du�e znacze-

nie, lecz w ci�gu ostatniej dekady umi�dzynarodowienie stało si� du�o bardziej 
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zró�nicowanym zjawiskiem biznesowym. Badania wykazuj�, i� wi�kszo�� 
przedsi�biorstw anga�uje si� na arenie mi�dzynarodowej w czynno�ci zarówno 

skierowane na zewn�trz (eksport/sprzeda�), jak i do wewn�trz (import lub 

dost�p do wiedzy). Innymi słowy, spółki mi�dzynarodowe, inwestycje zagra-

niczne oraz klastering to przykłady nowych skutecznych sposobów na wzmoc-

nienie mi�dzynarodowej strategii biznesowej firm z sektora MSP
1
.  

MSP winny by� �wiadome tego, �e zwi�kszona konkurencja wydaje si� 
mie� swoje korzenie w perspektywie wewn�trzno-zewn�trznej. Musz� one 

zatem zwróci� uwag� na nast�puj�ce kwestie: 

– zró�nicowane w skali �wiatowej koszty siły roboczej, 

– innowacyjne mo�liwo�ci rozwoju i absorpcji nowych technologii, 

– zwi�kszanie wiedzy o rynku, 

– zró�nicowany dost�p do kapitału, 

– dominuj�cy status w rankingu firm. 

Rozwój zagranicznych kontaktów staje si� kluczowym instrumentem w pro-

cesie internacjonalizacji nawet w przypadku MSP, np. zagraniczne biura 

sprzeda�y, sieci (�cisłe zwi�zki z podwykonawcami, nawet je�li istnieje tenden-

cja do redukowania liczby znacz�cych podwykonawców), rozwój mi�dzynaro-

dowych grup przedsi�biorstw.  

Celem autorów niniejszego opracowania jest pokazanie, i� przedsi�biorstwa 

z sektora MSP s� zaanga�owane w procesy internacjonalizacji w znacznie 

szerszym zakresie ni� tylko jako eksporterzy; szczególnie winno to mie� miejsce 

w okresie spowolnienia gospodarczego. Korzystali�my z wyników bada� 
przeprowadzonych w�ród firm zatrudniaj�cych do 250 osób działaj�cych we 

wszystkich sektorach gospodarki w dziewi�tnastu krajach Europy (kraje „starej” 

UE), a tak�e Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii (por. Observatory 

of European SMEs, 4/2003, European Comission, 2004). 

1. MOTYWY INTERNACJONALIZACJI 

Mo�na zidentyfikowa� ró�ne motywy umi�dzynarodawiania przedsi�-
biorstw z sektora MSP, wskazuj�ce na zró�nicowane podej�cie do internacjona-

lizacji. Formy umi�dzynarodowienia, które zostały uwzgl�dnione w badaniu, 

podzieli� mo�na nast�puj�co: 

1. Zagraniczny dostawca (import) jako jedyna forma działalno�ci mi�dzyna-

rodowej. 

2. Eksport jako jedyna forma internacjonalizacji. 

                      
1 Szerzej zob. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na �wiecie – studia przypad-

ków, Difin, Warszawa 2009. 
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3. Spółki zale�ne, filie oraz fuzje i przej�cia zagraniczne lub kombinacje 

wi�cej ni� jednej formy internacjonalizacji. 

4. MSP niezinternacjonalizowane
2
. 

Na rysunku 1 MSP podzielone zostały na cztery, wspomniane wy�ej wza-

jemnie wykluczaj�ce si� kategorie. Dostarcza to dodatkowych informacji o stra-

tegiach przedsi�biorstw dotycz�cych internacjonalizacji. 

 

 

Rys. 1. Formy internacjonalizacji wyst�puj�ce w�ród MSP 

	 r ó d ł o: ENSR Enterprise Survey 2003. Opracowanie własne na podstawie Observatory of 

European SMEs, 4/2003, European Commission, 2004, s. 14. 

 

Spo�ród wszystkich MSP 63% stanowi� firmy niezinternacjonalizowane, 

18% wył�cznie importuje, nie prowadz�c eksportu ani nie zawieraj�c �adnych 

porozumie� mi�dzynarodowych. 13% przedsi�biorstw zostało zakwalifikowa-

nych do grupy zaanga�owanej w bardziej kompleksowe formy internacjonaliza-

cji, prawie wszystkie posiadaj� zagranicznego dostawc�, natomiast 6% jest 

wył�cznie zwi�zanych z eksportem. Ze szczegółowych bada� wynika, i� eksport 

wydaje si� by� działalno�ci� poł�czon� znacznie cz��ciej z posiadaniem 

zagranicznego dostawcy ni� osobn� form� aktywno�ci mi�dzynarodowej, a wi�c 

taka interferencja w pewien sposób zach�ca do prowadzenia sprzeda�y ekspor-

towej. Tez� t� potwierdzaj� wyniki bada� przeprowadzonych w Danii, które 

wykazały, �e importuj�ce MSP s� zach�cane do eksportu przez sam fakt 

handlowania z zagranicznymi przedsi�biorstwami
3
. 

Rysunek 2 zawiera przegl�d motywów umi�dzynarodowienia z uwzgl�d-

nieniem ich formy internacjonalizacji. 

                      
2 Jest to grupa pozostałych MSP, które nie prowadz� �adnej działalno�ci wymagaj�cej rze-

czywistego handlu lub aktywnego wej�cia na rynek zagraniczny. 
3 J. W. van Elk, M. J. Overweel, Full speed abroad, ABN-AMRO Bank, Amsterdam 1991, 

cyt. za: Observatory of European SMEs, 4/2003, European Commission, 2004, s. 14. 
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Rys. 2. Motywy internacjonalizacji 

	 r ó d ł o: ENSR Enterprise Survey 2003. Opracowanie własne na podstawie Observatory of 

European SMEs 4/2003, European Commission, 2004, s. 28. 

 

Dost�p do nowych, wi�kszych rynków jest wyra�nie najwa�niejszym mo-

tywem dla przedsi�biorstw z sektora MSP, które eksportuj� lub posiadaj� 
zagraniczne spółki zale�ne. To odzwierciedla fakt poszukiwania przez MSP 

mo�liwo�ci poszerzenia rynku zbytu dla własnych produktów. Dzieje si� to 

wła�nie poprzez eksport, ustanawianie przedstawicielstw firmy lub przedsi�-
biorstw zale�nych za granic�.  

Dla MSP, które zajmuj� si� jedynie importem, dost�p do wi�kszego rynku, 

nie jest cz�stszym powodem internacjonalizacji ni� dost�p do nowych technolo-

gii i know-how czy te� wysokie koszty produkcji na rynku krajowym. Fakt ten 

wskazuje, i� decyzja o podj�ciu aktywnej działalno�ci na rynkach zagranicznych 

nie jest jedynie kolejn� faz� procesu internacjonalizacji nast�puj�c� po imporcie, 

lecz wynika z innego podej�cia do internacjonalizacji i zwi�zana jest z innymi 

celami strategicznymi. Jednak�e interesuj�ce jest, i� dost�p do nowych, wi�k-

szych rynków jest motywem relatywnie popularnym w�ród MSP zajmuj�cych 

si� jedynie importem.  

Ciekawym spostrze�eniem jest fakt, i� dost�p do know-how i nowych tech-

nologii jest motywem najcz��ciej wymienianym przez MSP zajmuj�ce si� 
wył�cznie importem oraz drugim najcz��ciej wymienianym przez MSP cechuj�-
ce si� bardziej kompleksow� form� internacjonalizacji. Tak�e spo�ród firm 
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wył�cznie eksportuj�cych ponad jedna trzecia decyduje si� na umi�dzynarodo-

wienie – przynajmniej po cz��ci – w celu zdobycia wiedzy. Tak wi�c decyzja  

o wej�ciu na zagraniczne rynki mo�e by� oparta nie tylko na ch�ci osi�gni�cia 

wi�kszego wolumenu sprzeda�y. Internacjonalizacja jest tak�e znacz�cym 

�ródłem zdobywania know-how i pozyskiwania nowych, po�ytecznych techno-

logii, co mo�e wpłyn�� na polepszenie pozycji konkurencyjnej przedsi�biorstw  

z sektora MSP. 

Warto ponadto zwróci� uwag� na fakt, i� dost�p do kapitału nie jest wymie-

niany przez MSP jako znacz�cy motyw internacjonalizacji (patrz rys. 2). 

Pomimo to dla niektórych przedsi�biorstw z sektora MSP, szczególnie działaj�-
cych w sektorze biotechnologii, pozyskiwanie finansowania przez umowy 

licencyjne lub długoterminowe umowy na dostawy zawierane z przedsi�bior-

stwami mi�dzynarodowymi (MNEs – multinational enterprises) jest motywem  

o rosn�cym znaczeniu
4
. 

2. WPŁYW INTERNACJONALIZACJI NA KONKURENCYJNO�� 

Interesuj�ce jest, w jaki sposób internacjonalizacja wpływa na konkurencyj-

no�� MSP oraz jakie wyniki osi�gaj� umi�dzynarodowione MSP w porównaniu 

z innymi MSP. 

Działalno�� mi�dzynarodowa mo�e mie� pewien kwantyfikowalny wpływ 

na sprzeda�, lecz mo�e równie� oddziaływa� na konkurencyjno�� firmy, 

zarówno ogólnie, jak i w niektórych tylko obszarach, w sposób niełatwy do 

zmierzenia. Przedsi�biorstwo mo�e np. sta� si� bardziej efektywne kosztowo 

poprzez korzystanie z outsourcingu zagranicznego, mo�e te� rozwin�� swój 

know-how i kompetencje technologiczne poprzez współprac� z zagranicznymi 

klientami lub dostawcami. 

Anga�owanie si� w aktywno�� mi�dzynarodow� mo�e mie� tak�e po�redni 

pozytywny wpływ na konkurencyjno�� MSP. Rozpocz�cie współpracy z kon-

trahentami zagranicznymi mo�e postawi� nowe wyzwania i szanse przed 

pracownikami lub poszerzy� zakres korzystania z ta�szej siły roboczej w innym 

kraju. 

Jednym ze sposobów oceny wpływu internacjonalizacji na konkurencyjno�� 
jest porównanie przychodów MSP „umi�dzynarodowionych” z przychodami 

pozostałych przedsi�biorstw z tego sektora. Z bada� wynika, �e sektor MSP 

„niezinternacjonalizowanych” wykazuje najwy�szy odsetek przedsi�biorstw, 

                      
4 Global Industrial Restructuring: Implications for Small Firms, OECD Working Paper, 

4/2002 by Kentaro Sakai, February 2002, cyt. za: Observatory of European SMEs, 4/2003, 

European Commission, 2004, s. 31. 
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których przychody zmniejszyły si� w okresie 2001–2002. Z drugiej strony, 

zarówno przedsi�biorstwa posiadaj�ce zagranicznego dostawc�, jak i te, które 

cechuj� si� bardziej kompleksow� aktywno�ci� mi�dzynarodow�, osi�gały 

wzrost przychodów znacznie cz��ciej ni� firmy okre�lone jako „niezinternacjo-

nalizowane”. To oznacza, i� aktywno�� mi�dzynarodowa cz��ciej ni� w przy-

padku działalno�ci krajowej prowadzi do stałych lub wzrastaj�cych przychodów 

ni� do ich obni�enia. 

Ankieta przeprowadzona w Niemczech w�ród 633 przedsi�biorstw wskazu-

je, i� konkurencyjno�� firm zwi�ksza si� wraz ze wzrostem stopnia biznesowych 

kontaktów mi�dzynarodowych oraz punktów sprzeda�y/zakładów produkcyj-

nych za granic�5
. Ponadto przedsi�biorstwa z wysokim udziałem eksportu  

w sprzeda�y znacznie wy�ej oceniaj� swoj� sił� konkurencyjn� ni� te, w których 

eksport stanowi niewielki odsetek sprzeda�y. Wyniki niemieckich bada� 
potwierdzaj� zatem wnioski płyn�ce z ENSR Enterprise Survey z 2003 r.

6
, i� 

intensywne procesy internacjonalizacji z reguły umacniaj� pozycj� konkuren-

cyjn� przedsi�biorstwa. 

Teoria, �e umi�dzynarodowione przedsi�biorstwa osi�gaj� lepsze wyniki 

ni� „niezinternacjonalizowane”
7
, potwierdzona została równie� przez badania 

przeprowadzone w Hiszpanii.  

Zró�nicowanie wpływu internacjonalizacji przedsi�biorstw w zale�no�ci od 

wielko�ci przedsi�biorstwa pokazuje rysunek 3. 

Wpływ internacjonalizacji na konkurencyjno�� wyst�puje najsilniej w gru-

pie przedsi�biorstw �redniej wielko�ci, w porównaniu z mikro- i małymi. 

Prawdopodobnie odzwierciedla to relatywnie wy�szy jednostkowy koszt 

internacjonalizacji małych przedsi�biorstw, w porównaniu z wi�kszymi jednost-

kami, przynajmniej w pocz�tkowych fazach tego procesu, spowodowany 

efektem skali.  

�rednie przedsi�biorstwa mog� mie� wi�kszy dost�p do ró�nych zasobów 

lub instytucji finansowych i pozafinansowych, które w efekcie pozytywnie 

wpływaj� na ich wydajno�� na arenie mi�dzynarodowej; mog� równie� efek-

tywniej wprowadzi� systemy zarz�dzania, a tak�e zatrudnia� wi�cej lepiej 

wykwalifikowanych pracowników.  

 

                      
5 D. Werner, Competitiveness and internationalisation strategies – results of a company sur-

vey, IW–Trends, No. 4/2002, cyt. za: Observatory of European SMEs, 4/2003, European 

Commission, 2004, s. 43. 
6 Ibidem s. 43. 
7 E. García Erquiaga, SMEs and their degree of internationalisation. How internationalisa-

tion influences strategic behaviour of Galician enterprises, Acede National Annual Congress, Las 

Palmas de Gran Canaria, 1998, cyt. za: Observatory of European SMEs, 4/2003, European 

Commission, 2004, s. 43. 
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Rys. 3. Odsetek MSP potwierdzaj�cych wpływ internacjonalizacji na wzrost pozycji  

konkurencyjnej 

0–9 – mikro-; 10–49 – małe; 50–249 – �rednie. 

	 r ó d ł o: ENSR Enterprise Survey 2003. Opracowanie własne na podstawie Observatory of 

European SMEs, 4/2003, European Commission, 2004, s. 44. 

 

Przykład przedstawiony poni�ej dotyczy holenderskiego przedsi�biorstwa, 

które polepszyło swoj� pozycj� konkurencyjn� poprzez mi�dzynarodowy 

outsourcing i współprac�8
. Firma o nazwie Spit Elektromechanica pozyskała  

w Rosji ta�sz� i lepiej wykwalifikowan� sił� robocz�, która mo�e zaj�� si� 
rozwojem oprogramowania. Przykład ten pokazuje tak�e, i� outsourcing nie 

opiera si� ju� jedynie na znalezieniu tanich podwykonawców, ale �e wszystkie 

rodzaje prac – tak�e wymagaj�ce du�ych nakładów siły roboczej – mog� by� 
przedmiotem outsourcingu lub mog� by� wykonywane w �cisłej współpracy  

z innymi przedsi�biorstwami.  

 

Analiza przypadku. Spit Elektromechanica – w poszukiwaniu taniej  

i wykwalifikowanej siły roboczej 

Zało�ona w 1994 r. w Holandii, SPIT Elektromechanica pocz�tkowo 

skupiała si� na serwisie elektromechanicznym. Pó�niej kluczowym obszarem 

działalno�ci firmy stał si� rozwój technologii IT dla przemysłu. Obecnie SPIT 

zatrudnia 66 pracowników.  

SPIT wykorzystał outsourcing do przeniesienia cz��ci napraw do Peters-

burga w Rosji. Motywacj� do podj�cia tego kroku były ni�sze koszty pracy. 

SPIT odkrył, �e w okolicach Petersburga znajdowała si� du�a baza morska,  

z wieloma firmami zajmuj�cymi si� serwisem i naprawami, które mogłyby 

zaj�� si� naprawami specjalnych silników, utrzymuj�c wysok� jako�� i nisk� 
cen�.  

                      
8 	ródło: Dyrektor Zarz�dzaj�cy Spit Elektromechanica, cyt. za: Observatory of European 

SMEs, 4/2003, European Commission, 2004, s. 46. 
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We wrze�niu 2003 r. SPIT planował otworzy� park R&D (research  

and development) dla rozwoju przemysłowej technologii IT w okolicach 

Petersburga. W tym celu u�yto wysoko wykwalifikowanej miejscowej siły 

roboczej w celu tworzenia oprogramowania. Było to mo�liwe, poniewa� 
Petersburg jest centrum wiedzy dla sektora IT. Du�y odsetek ludno�ci za-

mieszkuj�cej ten obszar posiada wiedz� z zakresu IT, na poziomie niedost�p-

nym w Holandii. Ponadto jest to siła robocza posługuj�ca si� j�zykiem  

angielskim i relatywnie tania w porównaniu z wykształconymi obywatelami 

Holandii. Głównym problemem działalno�ci w Petersburgu było przyzwycza-

jenie si� do miejscowego sposobu negocjacji, który wymaga skorzystania  

z usług lokalnego mediatora. Z drugiej strony prawo gospodarcze, a tak�e 

regulacje dotycz�ce ochrony �rodowiska nie s� w Rosji tak restrykcyjne jak  

w Holandii. 
 

3. WEWN�TRZNE I ZEWN�TRZNE BARIERY INTERNACJONALIZACJI 

Anga�owanie si� w działalno�� mi�dzynarodow� wymaga dodatkowych 

kompetencji w porównaniu z działalno�ci� �ci�le krajow�. Wej�cie na rynki 

zagraniczne poci�ga za sob� nie tylko konieczno�� posługiwania si� j�zykiem 

obcym, lecz równie� wymaga znajomo�ci warunków panuj�cych na rynku 

zagranicznym, praw i regulacji tam obowi�zuj�cych, ró�nic kulturowych itd. 

Kompetencje w tych sferach mog� zosta� rozwini�te w przedsi�biorstwie 

poprzez: 

– nauk� w praktyce, na własnych bł�dach, 

– zatrudnienie ekspertów. 

Jednak rozległe do�wiadczenie zarz�du w działalno�ci mi�dzynarodowej 

mo�e mie� zasadnicze znaczenie. Znaczna liczba przeprowadzonych bada� 
wskazuje na du�e znaczenie �wiatopogl�du i do�wiadczenia mened�erów dla 

internacjonalizacji przedsi�biorstw. Osobowo�� i indywidualne preferencje 

wła�cicieli małych firm, ich po�wi�cenie i wytrwało�� s� kluczowymi czynni-

kami dla rozwoju firmy za granic�9
.  

Niektóre badania wskazuj�, i� do�wiadczenie mi�dzynarodowe zało�ycieli 

lub mened�erów przyspiesza wej�cie firmy na rynek zagraniczny. Potwierdzaj� 

                      
9 Internationalisation and changing skills needs in European small firms, Synthesis Report 

(CEDEFOP Reference, series 23), oraz National Report of Greece: European Centre for the 

Development of Vocational Training, Luxembourg 2002, cyt. za: Observatory of European SMEs, 

4/2003, European Commission, 2004, s. 35. 
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to równie� brytyjsko-niemieckie badania nad tzw. high-tech start-ups przepro-

wadzone w 2001 r.
10

 Rezultaty bada� przeprowadzonych w Islandii prowadz� do 

wniosku, i� mened�erowie z rozległym do�wiadczeniem w działalno�ci mi�dzy-

narodowej znacznie cz��ciej s� zatrudnieni w firmach eksportuj�cych ni� w tych 

nieb�d�cych podmiotem internacjonalizacji
11

. Wyniki te nie dowodz� jednak 

jednoznacznie, i� mened�erowie z wcze�niejszym do�wiadczeniem mi�dzynaro-

dowym efektywniej ni� inni wprowadzaj� MSP na rynek mi�dzynarodowy. Nie 

mo�na z nich równie� wywnioskowa�, i� MSP maj�ce mi�dzynarodowe 

aspiracje ch�tniej zatrudniaj� takich wła�nie mened�erów. Niezale�nie od tego 

wyniki bada� zdaj� si� wskazywa� na fakt, i� mi�dzynarodowe „otwarcie”  

i do�wiadczenie mened�erów prawdopodobnie b�dzie zach�ca� przedsi�bior-

stwo z sektora MSP do podj�cia aktywno�ci na arenie mi�dzynarodowej.  

Dla MSP kwestia pozyskania zasobów ludzkich wystarczaj�cych dla rozpo-

cz�cia działalno�ci mi�dzynarodowej ma du�o wi�ksze znaczenie ni� dla du�ych 

przedsi�biorstw. Wynika to z faktu, �e koszt zatrudnienia pracowników z od-

powiednimi kwalifikacjami jest proporcjonalnie wi�kszy dla mniejszych firm. 

Du�e przedsi�biorstwa maj� znacznie wi�ksze zasoby ludzkie, co ułatwia wybór 

odpowiednich osób, a ponadto maj� wypracowane techniki pozwalaj�ce na 

rekrutacj�, selekcj� oraz wprowadzenie nowych pracowników 

W przypadku barier zewn�trznych chyba najbardziej interesuj�cy jest fakt, 

i� prawie 1/3 zinternacjonalizowanych przedsi�biorstw nie dostrzega przeszkód. 

Najcz��ciej dotyczy to MSP posiadaj�cych zagranicznego dostawc� jako jedyn� 
form� umi�dzynarodowienia. Ponadto, bior�c pod uwag� inne kategorie MSP 

lub bariery, mo�na zauwa�y�, �e im bardziej kompleksowe s� formy internacjo-

nalizacji podejmowane przez MSP, tym cz��ciej dostrzegaj� one ograniczenia. 

Wynika st�d, i� istnienie barier odkrywane jest zwykle, gdy rozwijane s� kolejne 

rodzaje działalno�ci mi�dzynarodowej. 

Brak wsparcia (doradztwa) lub brak dost�pu do informacji nie s� szczegól-

nie cz�sto wyst�puj�cymi przeszkodami. To zjawisko odzwierciedla relatywnie 

szeroki wybór policy measures skierowanych na wspieranie i dostarczanie 

informacji o umi�dzynarodawianiu MSP. Najcz��ciej wymienian� barier� 
zewn�trzn� s� istniej�ce prawa i regulacje, zazwyczaj w docelowych krajach 

działalno�ci. 

                      
10 O. Bürgel, Fier, Licht, Murray, Timing of International Market Entry of the UK and Ger-

man High-Tech Start-ups, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW Discussion 

Papers, No. 01-51, Mannheim 2001, cyt. za: Observatory of European SMEs, 4/2003, European 

Commission, 2004, s. 35. 
11 T. Sigfusson, The mindset of managers in geocentric and ethnocentric firms, Reykjavik 

2003, cyt. za: Observatory of European SMEs, 4/2003, European Commission, 2004, s. 35. 
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Nast�pn� barier� zewn�trzn� jest niedobór kapitału. Nie jest on jednak po-

strzegany przez europejskie MSP jako główna przeszkoda internacjonalizacji. 

Tylko nieco wi�cej ni� jedna na dziesi�� firm-respondentów ankiety ENSR 

Enterprise Survey 2003 wymieniła brak kapitału lub �rodków finansowania jako 

zewn�trzn� barier� internacjonalizacji.  

Ponadto wyniki wielu bada� krajowych sugeruj�, i� pozyskiwanie kapitału 

jest głównym problemem dla znacznej liczby MSP
12

. W badaniach ankietowych 

przeprowadzonych w Belgii 31% respondentów z sektora MSP wskazało ryzyko 

nieuzyskania �rodków finansowych jako barier� internacjonalizacji
13

. 

Ró�ne s� opinie przedsi�biorców w odniesieniu do kwestii braku kapitału 

jako bariery. Ankieta ENSR z 2003 r. pokazuje, i� istnieje ró�nica w postrzega-

niu niedoborów �rodków finansowych w zale�no�ci od tego, czy przedsi�bior-

stwo jest ju� zinternacjonalizowane poprzez eksport lub inn� form� umi�dzyna-

rodowienia. Im bardziej przedsi�biorstwo jest zaanga�owane w aktywno�� 
mi�dzynarodow� skierowan� na zewn�trz, tym cz��ciej do�wiadcza ono braku 

kapitału. 

Firmy, które s� ju� zinternacjonalizowane, je�li nawet wył�cznie w formie 

posiadania zagranicznego dostawcy, cz��ciej postrzegaj� niedobory kapitału 

jako barier� ni� przedsi�biorstwa niewykazuj�ce aktywno�ci mi�dzynarodowej. 

Jest to kolejny dowód na to, �e trudno�ci z pozyskaniem kapitału nie s� postrze-

gane jako bariera, dopóki przedsi�biorstwo nie rozpocznie procesu internacjona-

lizacji. Wniosek ten pojawiał si� równie� w badaniach przeprowadzonych  

w Luksemburgu
14

.  

Fakt, i� problemy dotycz�ce pozyskania kapitału stanowi� wi�ksz� barier� 
dla przedsi�biorstw umi�dzynarodowionych mo�e równie� wyja�nia� pewne 

zró�nicowanie pomi�dzy sektorami działalno�ci. Ankieta ENSR Enterprise 

Survey pokazuje, i� firmy działaj�ce w sektorze produkcyjnym, transporcie, 

komunikacji oraz prowadz�ce sprzeda� hurtow� cz��ciej wskazuj� na niedobory 

kapitału jako barier�, podczas gdy przedsi�biorstwa usługowe i detali�ci robi� to 

nieco rzadziej. Mo�e to wynika� z faktu, i� sektor produkcyjny, transport  

i komunikacja, tak jak sprzedawcy hurtowi, to przedsi�biorstwa umi�dzynaro-

dowione w najwi�kszym stopniu.  

                      
12 Y. M. Prince, Versfeld, Chances for SME exports, Key-Regions, Stichting Exportraad 

midden-enkleinbedrijf, Voorburg 1996, cyt. za: Observatory of European SMEs, 4/2003, European 

Commission, 2004, s. 39. 
13 R. Donckels, Aerts, SMEs and internationalisation, Koning Boudewijnstichting in coope-

ration with the Small Business Research Institute and CERA, Brussels 1992, cyt. za: Observatory 

of European SMEs, 4/2003, European Commission, 2004, s. 39. 
14 Centre de Promotion et de Recherche, Investigation on the export activity and the partici-

pation in national and international fairs of companies belonging to the craft sector, Chambre des 

Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg 1992, cyt. za: Observatory of European 

SMEs, 4/2003, European Commission, 2004, s. 39. 
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Z ankiety ENSR wynika tak�e, i� przedsi�biorstwa zatrudniaj�ce od 10 do 

49 pracowników cz��ciej (15%) ni� reszta MSP postrzegaj� niedobory kapitału 

jako barier�.  

PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonej analizy mo�na wysun�� kilka zasadniczych wniosków. 

Wiele przedsi�biorstw z sektora MSP, w prawie wszystkich sektorach 

przemysłowych, ma obecnie do czynienia ze zwi�kszaj�c� si� konkurencj� 
spowodowan� internacjonalizacj�, równie� w okresie spowolnienia gospodar-

czego. 

Jednak�e, jak zostało podkre�lone wcze�niej, koncepcja internacjonalizacji 

nie mo�e zosta� ograniczona tylko do handlu lub posiadania zagranicznych 

spółek zale�nych, lecz musi by� postrzegana w szerszym zakresie, z uwzgl�d-

nieniem sieci i nieformalnej współpracy z przedsi�biorstwami zagranicznymi. 

Wiele firm „niezinternacjonalizowanych” przestało funkcjonowa� na rynku. 

Zdecydowanie wi�ksz� przewag� konkurencyjn� maj� zdecydowanie umi�dzy-

narodowione przedsi�biorstwa. 

Bariery i wyzwania pojawiaj�ce si� przed internacjonalizuj�cymi si� przed-

si�biorstwami z sektora MSP mo�na zawrze� w poni�szych dwóch punktach: 

– wysokie koszty procesu internacjonalizacji (jako bariera wewn�trzna) lub 

brak kapitału i �ródeł finansowania (jako bariera zewn�trzna), 

– brak know-how dotycz�cego kwestii internacjonalizacji; mened�erom 

brakuje do�wiadczenia w działalno�ci mi�dzynarodowej. 

Ponadto ograniczenia finansowe i brak kompetentnych mened�erów stano-

wi�, jak si� wydaje, główne problemy i bariery utrudniaj�ce MSP przeprowa-

dzenie procesu internacjonalizacji. 
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(Summary) 

The article presents the most frequent forms of internationalization that are observed among 
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internal as well as external obstacles impeding internationalization. 


