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Współczesny świat, charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym, co powoduje 

zmiany w procesach gospodarczych i pobudza procesy przedsiębiorczości międzynarodowej. 

Przedsiębiorczość międzynarodowa polega na podejmowaniu działań gospodarczych przez małe i 

średnie przedsiębiorstwa poza granicami kraju. Przedsiębiorczość międzynarodowa to 

identyfikacja, rozpoznanie i wykorzystywanie szans biznesowych pojawiających się w obrocie 

międzynarodowym, dla wytworzenia nowych towarów bądź usług. Można wyróżnić następujące 

czynniki sprzyjające procesom rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej: liberalizacja i 

deregulacja przepływów towarów, usług i kapitału w skali międzynarodowej, rozwój technologii 

produkcji, transportu i logistyki, zmniejszanie się różnic w preferencjach i potrzebach nabywców w 

skali międzynarodowej, ale przede wszystkim to rozwój technologii informatycznych, co umożliwia 

tanie i szybkie przekazywanie informacji i otwiera możliwości wejścia na rynki wielu gospodarek 

krajowych. Stąd też możemy powiedzieć, że głównym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości 

międzynarodowej jest szybki rozwój technologii internetowych. 

Obecnie szeroko analizowane są problemy rozwoju struktur biznesowych i ich wejścia na 

rynki międzynarodowe. W swoich pracach naukowcy zwracają dużą uwagę na badanie czynników 

technologicznych wpływających na rozwój przedsiębiorczości. Jednak do tej pory nie opracowano 

modelu logiczno-strukturalnego, odzwierciedlającego wyraźną zależność pomiędzy poziomem 

wykorzystania technologii internetowych a procesem intensyfikacji działalności struktury 

biznesowej na rynkach międzynarodowych. 

Rozprawa doktorska ma dać odpowiedź na trzy zasadnicze pytania:  

1) Jaka jest istota przedsiębiorczości międzynarodowej?  

2) Jakie są uwarunkowania stymulowania rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej?  

3) Jaki jest wpływ technologii internetowych na rozwój przedsiębiorczości 

międzynarodowej? 

Odpowiedź na te pytania wymaga opracowania modelu rozwoju przedsiębiorczości 

międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Skuteczność jego realizacji zależy od 

jasnego określenia problemów i kierunków rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej w 

kontekście rozwoju technologii internetowych. Dlatego ważne jest zbadanie tendencji rozwoju 

przedsiębiorczości międzynarodowej, wskaźników efektywności ich wykorzystania oraz określenie 

trendów, jeśli chodzi o ich zmiany. Oprócz tego zidentyfikowanie trendów i prognozowanie 

perspektyw pozwala udowodnić priorytety i kierunki rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej.  



Za główny cel pracy przyjęto opracowanie koncepcji i modelu rozwoju przedsiębiorczości 

międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi internetowych.  

Osiągnięcie celu głównego zostało dokonane poprzez realizację następujących celów 

szczegółowych: 

1) określenie bieżącego stanu wiedzy teoretycznej, związanej z uwarunkowaniami 

przedsiębiorczości międzynarodowej; 

2) wyróżnienie trajektorii transformacji gospodarki światowej i kierunków rozwój 

przedsiębiorczości międzynarodowej; 

3) analiza  i ocena makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości 

międzynarodowej; 

4) identyfikacja narzędzi internetowych rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej.    

Hipoteza główna: Opracowanie koncepcji rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej z 

wykorzystaniem narzędzi internetowych  oraz praktyczne zastosowanie zaprezentowanej koncepcji 

spowodować może jakościowe i ilościowe zmiany w procesie rozwoju przedsiębiorczości 

międzynarodowej. 

Hipotezy pomocnicze:  

1. Występuje bezpośrednia pozytywna zależność pomiędzy wejściem mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw na rynek międzynarodowy a efektywnością ich działalności gospodarczej. 

2. Występuje bezpośrednia pozytywna zależność pomiędzy technologiami internetowymi a 

perspektywami rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej.  

3. Działania związane z wykorzystaniem narzędzi  internetowych powinny stanowić 

integralną część działalności struktur biznesowych, działających na rynkach międzynarodowych. 

4. Procesy rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej i technologii internetowych są 

kształtowane w oparciu o wybrane czynniki, będące zmiennymi i wzajemnie zależnymi.  

Zakres przedmiotowy badań odnosi się do trzech pól badawczych: przedsiębiorczość 

międzynarodowa, narzędzia internetowe, efektywność działań struktur biznesowych na rynkach 

międzynarodowych. Zakres podmiotowy obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa działające na 

rynku międzynarodowym. Zakres terytorialny obejmuje swym zasięgiem rynek międzynarodowy. 

W prace został wykorzystany zestaw metod badawczych  ogólnie przyjętych w ekonomii: 

analiza statystyczna i analiza trendu – dla identyfikacji obecnego stanu i perspektyw rozwoju 

przedsiębiorczości międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi internetowych; analiza korelacji i 

regresji – dla oceny związków wskaźników rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej i biznesu 

internetowego; analiza systemowa – dla badania procesów gospodarczych, zjawisk i 

współzależności między nimi przy tworzeniu modelu przedsiębiorczości międzynarodowej, analiza 

jakościowa – dla wyznaczenia efektywności zastosowania narzędzi internetowych w działalności 

struktur biznesowych na rynkach międzynarodowych. 



Praca składa się z pięciu rozdziałów.  

W rozdziale pierwszym na podstawie analizy teorii rozwoju przedsiębiorczości oraz teorii 

internacjonalizacji biznesu opracowano zintegrowane metodologiczne podejście do procesu 

rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej, które może być wykorzystane  jako uzasadnienie 

naukowe działalności  gospodarczej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Również w 

pierwszym rozdziale  przeprowadzono modelowanie procesów transformacji gospodarki światowej 

i na tej podstawie określono kierunki rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej; opracowano 

model transformacji gospodarki światowej, który został wykorzystany przy analizie danych 

statystycznych gospodarek USA i Rosji. Symulacja pozwoliła zidentyfikować trajektorie 

transformacji systemu gospodarki światowej i stwierdzić, że wykorzystanie narzędzi internetowych 

w procesie prowadzenia działalności gospodarczej jest koniecznym warunkiem efektywnego 

funkcjonowania struktur biznesowych, zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych.   

W drugim rozdziale pracy w oparciu o wypracowaną metodologię analizy otwartości 

gospodarki narodowej, dokonano oceny i sformułowano wniosek o wysokim stopniu integracji 

polskiej gospodarki w gospodarkę światową. Na podstawie analizy danych statystycznych 

zidentyfikowano kraje będące najważniejszymi partnerami handlowymi Polski na rynku 

europejskim. Oprócz tego opracowano metodologię budowy macierzy wyboru kraju partnerskiego 

na rynku europejskim.  

Przeprowadzono analizę danych statystycznych w celu wyodrębnienia trendów i określenia 

perspektyw rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej (na przykładzie polskich 

przedsiębiorstw).  Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiej metodologii, która 

opiera się na metodach statystyki ekonomicznej i matematycznej oraz analizie korelacji i regresji i 

pozwala na kompleksową ocenę poziomu rozwoju struktur przedsiębiorczych w krajowym systemie 

społeczno-gospodarczym, a także stopnia ich zaangażowania w międzynarodowe procesy 

gospodarcze. W trakcie badania określono strukturę przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce pod 

względem wielkości i formy prawnej;  wyznaczono ich rolę w systemie gospodarki narodowej; 

zidentyfikowano główne trendy rozwoju przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce oraz ich udział 

w działalności eksportowej. W celu oszacowania stopnia zaangażowania polskiego biznesu w 

przedsiębiorczości międzynarodowej, opracowano wskaźnik udziału przedsiębiorstw w 

międzynarodowej przedsiębiorczości, wykorzystanie którego umożliwia określenie stopnia 

zaangażowania polskich przedsiębiorstw w międzynarodowym partnerstwie gospodarczym. 

W rozdziale trzecim wyznaczono sfery wykorzystania narzędzi internetowych przez struktury 

biznesowe na podstawie analizy i klasyfikacji modeli biznesu  internetowego; opracowano  

wskaźnik rozwoju biznesu internetowego, wykorzystanie którego pozwoliło oszacować poziom 

rozwoju biznesu internetowego w krajach UE oraz zakres i głębokość rynku konsumenckiego UE-

28, na którym działa biznes internetowy. 



Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że możliwe jest wykorzystanie modeli biznesu 

internetowego jako skutecznego technologicznego narzędzia rozwoju przedsiębiorczości 

międzynarodowej. 

W oparciu o opracowaną przez autora metodologię, przeprowadzono badanie możliwości 

wykorzystania walut kryptograficznych jako narzędzia  rozwoju przedsiębiorczości 

międzynarodowej. Badania wykazały, że kryptowaluty ze względu na niską wiarygodność 

finansową nie mogą być wykorzystywane przez struktury biznesowe jako narzędzie finansowania 

długoterminowych projektów inwestycyjnych, jednak kryptowaluty (w tym Bitcoin) mogą być 

szeroko wykorzystywane w transakcjach płatniczych i rozliczeniowych oraz w krótkoterminowym 

finansowaniu bieżących potrzeb biznesowych. 

W części czwartej przeprowadzono badanie wpływu technologii internetowych na rozwój 

przedsiębiorczości międzynarodowej. W tym celu przeanalizowano działalność 65 struktur 

przedsiębiorczych zarejestrowanych w Polsce. Metodologia badawcza opiera się na utworzeniu 

pięciu grup wskaźników, które mają ścisły i wzajemnie zależny  związek z procesem rozwoju 

przedsiębiorczości międzynarodowej. W pierwszej grupie znalazły się wskaźniki charakteryzujące 

profil analizowanych przedsiębiorstw. Drugą grupę stanowiły wskaźniki charakteryzujące 

efektywność finansową struktur biznesowych oraz ich potencjał finansowy i inwestycyjny. Trzecia 

grupa wskaźników to wskaźniki charakteryzujące inwestycyjną aktywność struktur biznesowych, 

która bezpośrednio wpływa na tempo ich rozwoju. Czwarta grupa to dane, które pozwalają ocenić 

kierunek i poziom rozwoju działalności międzynarodowej analizowanych przedsiębiorstw. Piąta 

grupa to wskaźniki charakteryzujące stopień wykorzystania narzędzi internetowych przez struktury 

biznesowe. Tak utworzone grupy wskaźników pozwoliły na potwierdzenie hipotezy, że praktyczne 

zastosowanie narzędzi internetowych przez struktury biznesowe może prowadzić do jakościowych i 

ilościowych zmian w rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej. 

 W części piątej rozprawy, na podstawie analizy i uogólnienia teorii naukowych rozwoju 

przedsiębiorczości międzynarodowej, modelowanie trendów w procesach gospodarczych 

współczesnego świata oraz w oparciu o badania empiryczne polskich przedsiębiorstw działających 

na rynkach międzynarodowych opracowano autorską koncepcję rozwoju przedsiębiorczości 

międzynarodowej. Proponowana koncepcja zawiera zestaw uogólnionych zapisów teoretycznych i 

metodologicznych, podstaw metodycznych, wsparcia instrumentalnego, elementów 

organizacyjnych, finansowych i modelowych, które zapewniają rozwój międzynarodowej 

przedsiębiorczości w oparciu o szerokie wykorzystanie narzędzi internetowych w procesie jej 

praktycznej realizacji. 

Opracowano wsparcie informacyjne koncepcji rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej 

z wykorzystaniem narzędzi internetowych, będące połączeniem zasobów informacyjnych (które 

powstają przy wykorzystaniu operacyjnego-analitycznego systemu  generowania informacji 



biznesowych) i technologii informacyjnych (będących połączeniem systemu doboru technologii 

internetowych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorczości międzynarodowej, systemu wymiany 

informacji pomiędzy biznesem a konsumentami, a także systemu podjęcia decyzji biznesowych),  

efektem czego jest tworzenie przestrzeni informacyjnej, która przyczynia się do rozwoju 

przedsiębiorczości międzynarodowej. 

Integralną częścią proponowanego wsparcia informacyjnego jest również opracowany przez 

autora model informacyjny do podejmowania decyzji biznesowych w procesie wejścia 

przedsiębiorstwa na rynki międzynarodowe. Opracowany model skierowany na  optymalizację 

działań biznesowych w procesie wchodzenia przedsiębiorstwa  na rynki międzynarodowe i jest 

narzędziem zapewniającym efektywne i strategicznie poprawne funkcjonowanie opracowanego 

wsparcia informacyjnego. 

Wykorzystanie opracowanego wsparcia informacyjnego i modelu podejmowania decyzji 

biznesowych pozwala na stworzenie pełnego obrazu działalności struktury przedsiębiorczej w 

momencie podjęcia decyzji o wejściu na rynki międzynarodowe. 


