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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIĘDZYNARODOWA  
W ŚWIETLE BADAŃ NAUKOWYCH  

– PRZEGLĄD LITERATURY 
 
Streszczenie: Począwszy od roku 2006, wschodzącym kierunkiem badań stało się pojęcie 
przedsiębiorczości międzynarodowej oraz tkwiących w niej możliwościach dla współcze-
snych przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie istoty przedsiębiorczo-
ści międzynarodowej oraz kierunków badań prowadzonych od czasu pojawienia się tego 
zagadnienia do czasów obecnych. Aby osiągnąć założony cel, autor posłużył się metodą 
przeglądu literatury. Analiza wykazała liczne nieścisłości dotyczące definicji przedsiębior-
czości międzynarodowej. Zidentyfikowano również główne nurty badań prowadzonych na 
przestrzeni kilkunastu lat oraz najczęstsze formy przedsiębiorczości międzynarodowej. 
 
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość międzynarodowa, internacjonalizacja, biznes mię-
dzynarodowy, born globals, przedsiębiorstwo sieciowe. 
 
JEL Classification: F23. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Szybki postęp technologiczny i rozwój Internetu otworzył nowe możliwości 
dla przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Począwszy od roku 2006, 
wschodzących kierunkiem rozważań naukowych stała się rola perspektyw 
tkwiących w przedsiębiorczości międzynarodowej [Angelsberger i in., 2017, s. 20]. 
Zwrócono również uwagę na zachowania małych przedsiębiorstw, które wcze-
śniej były uznawane za niezdolne do konkurowania na rynku globalnym ze 
względu na ograniczone środki. Małe firmy stanowią od 75% do 99% wszyst-
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kich przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych, co oznacza, że odgrywają większą 
rolę w biznesie międzynarodowym niż wcześniej oceniano [Mtigwe, 2006, s. 5-6]. 
Ze względu na rosnącą konkurencję oraz szybki postęp technologiczny, coraz 
więcej małych i średnich firm podejmuje działania w kierunku internacjonaliza-
cji w krótkim czasie po założeniu lub nawet w pierwszym roku działania. Poja-
wiło się wiele typów przedsiębiorstw znanych jako np. urodzeni globaliści czy 
przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione [Andersson, 2011, s. 627].  

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie rozwoju tematyki przedsię-
biorczości międzynarodowej oraz kierunków podjętych badań naukowych w tej 
dziedzinie. Aby zrealizować zamierzony cel dokonano przeglądu dostępnej lite-
ratury przedmiotu. W pierwszej kolejności podjęto próbę zdefiniowania przed-
siębiorczości międzynarodowej, następnie przedstawiono zagadnienia podej-
mowane w badaniach naukowych na przestrzeni ostatnich lat oraz kierunki 
przyszłych badań rekomendowane przez ich autorów. Opracowanie zakończono 
podsumowaniem. 
 
 
1. Pojęcie przedsiębiorczości międzynarodowej 
 

Pojęcie przedsiębiorczości nie posiada jednej definicji, niemniej jednak 
przy różnych próbach jej stworzenia, najczęściej uwidaczniany jest wymiar eko-
nomiczny. J.M. Dollinger definiuje przedsiębiorczość jako tworzenie innowa-
cyjnych jednostek gospodarczych lub sieci organizacji aby osiągnąć korzyści lub 
wzrost w warunkach ryzyka i niepewności. Z kolei F. Bławat pisze, że przedsię-
biorczość jest jednym z czynników pozwalających bardziej efektywnie działać 
jednej jednostce ludzkiej lub przedsiębiorstwu [Gołębiowski, 2014, s. 10-11].  

Pojęcie przedsiębiorczości międzynarodowej ma swoje początki w 1988 r., 
kiedy J. Morrow zasugerował, że technologiczny postęp i świadomość kulturo-
wa pozwala na podjęcie nowych przedsięwzięć w zakresie niewykorzystanych 
dotąd rynków zagranicznych. Według P.P. McDougall i B.M. Oviatta, przedsię-
biorczość międzynarodowa obejmuje nowe i innowacyjne działania przekracza-
jące granice państwa w celu wykreowania wartości i wzrostu organizacji [Allen, 
2016, s. 95]. E. Duliniec [2013, s. 33] przytacza definicję, która określa przed-
siębiorczość międzynarodową jako proces kreatywnego odkrywania i wykorzy-
stywania możliwości znajdujących się poza macierzystym rynkiem przedsiębior-
stwa w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej. Pojęcie przedsiębiorczości 
międzynarodowej jest mało spotykane w polskiej literaturze. Zazwyczaj jest 
definiowane poprzez dodawanie samej przedsiębiorczości cech międzynarodo-
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wych lub ogranicza się do prowadzenia działalności międzynarodowej [Nowacki, 
2014, s. 15]. W literaturze zagranicznej z zakresu zarządzania międzynarodowe-
go znalazło zastosowanie do opisu firm prowadzących innowacyjne działania 
poza granicami państwa, bez względu na wiek firmy i rozmiar [Al-Aali i Teece, 
2014, s. 96]. 

Pomimo iż przedsiębiorczość międzynarodowa ma swoje początki w póź-
nych latach 80. XX w., jako odrębny obszar badań zaistniała dopiero w połowie 
lat 90. [Daszkiewicz, 2014, s. 208]. T. Krasicka [2012, s. 12] twierdzi, że przed-
siębiorczość międzynarodową można traktować jako jedno z podejść badaw-
czych do internacjonalizacji z perspektywy przedsiębiorczej lub jako nowy ob-
szar badawczy w zakresie teorii przedsiębiorczości, działający na styku teorii 
przedsiębiorczości i teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa. W drugim wa-
riancie analizie podlegają mechanizmy przedsiębiorcze, przy czym zakres tej 
analizy zmienia się z krajowego na międzynarodowy [Daszkiewicz, 2014, s. 215]. 
Podejście to ilustruje poniższy schemat. 
 

 
 
Rys. 1. Przedsiębiorczość międzynarodowa jako obszar badań 
 
Źródło: Daszkiewicz [2014, s. 215]. 
 

Część naukowców, w tym K. Wach i C. Wehrmann (2014, s. 14), pisze że 
przedsiębiorczość międzynarodowa znajduje się na granicy trzech dyscyplin 
naukowych, mianowicie przedsiębiorczości, międzynarodowego biznesu i za-
rządzania strategicznego. Powiązane ze sobą międzynarodowa przedsiębiorczość 
i międzynarodowy biznes różnią się od siebie teorią internacjonalizacji, teorią 
kosztów transakcyjnych oraz ekonomicznymi czynnikami prowadzącymi do 
internacjonalizacji. Zarządzanie strategiczne obejmuje aktywa, możliwości i stra-
tegię biznesową stosowaną w biznesie zagranicznym [Allen, 2016, s. 96]. 
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K. Wach [2014b, s. 434] podkreśla, że przedsiębiorczość międzynarodową 
należy traktować w dwojaki sposób. Po pierwsze, jest ona autonomicznym ob-
szarem badawczym w obrębie przedsiębiorczości. Po drugie, przedsiębiorczość 
międzynarodowa może być rozumiana jako jedno z podejść badawczych w za-
kresie internacjonalizacji przedsiębiorstw [Daszkiewicz, 2014, s. 212]. 
 
 
1.1. Przedsiębiorczość międzynarodowa w świetle badań naukowych 
 

W ostatnich dwóch dekadach wystąpił znaczący rozwój badań nad przed-
siębiorczością międzynarodową. M.V. Jones w 2011 r. podzielił te badania na 
trzy kategorie: internacjonalizacja przedsiębiorczości, międzynarodowe porów-
nania przedsiębiorczości i porównawcza internacjonalizacja [Jones i in., 2011,  
s. 633]. Te nurty prezentują główne kierunki badań a każdy z nich obejmuje 
różne obszary przedsiębiorczości na tle międzynarodowym (rys. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Obszary tematyczne badań nad przedsiębiorczością międzynarodową 
 
Źródło: Allen [2016, s. 97]. 
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Od 1989 do 1996 r. badania skupiały się na internacjonalizacji przedsię-
biorczości, tzn. na przedsiębiorczości, która przekracza granice państwa, 
uwzględnia rodzaj przedsięwzięcia, sieci i kapitał społeczny oraz wątki organi-
zacyjne. Kluczowym elementem stało się wyjaśnianie dlaczego, jak i poprzez 
jakie środki organizacje angażują się w biznesy przekraczające granice. Rodzaj 
przedsięwzięcia pokazuje cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa, które 
umożliwiają konkurowanie na rynku międzynarodowym. Internacjonalizacja 
odkrywa wzory i procesy międzynarodowej ekspansji, różnorodność sposobów 
wejścia firm na międzynarodowe rynki jak również wpływy i wyniki internacjo-
nalizacji. Sieci i kapitał społeczny skupiają się na odpowiedzi na pytanie, jak 
firmowe powiązania w sieci oddziaływają na wejście na rynek zagraniczny oraz 
na sposoby wejścia. Badania dotyczące wątków organizacyjnych i przedsiębior-
czości zbiorowej skupiają się na wynikach organizacji, orientacji, wiedzy i zdol-
nościach uzyskanych z międzynarodowej przedsiębiorczości. Badania nad inter-
nacjonalizacją przedsiębiorczości wykazały pozytywny związek pomiędzy 
międzynarodową przedsiębiorczą orientacją a kilkoma wskaźnikami międzyna-
rodowej działalności, jak np. rozmiar, w jakim organizacje aktywnie poszukują 
możliwości i sprzedają produkty bądź usługi na zagranicznych rynkach. 

Pomiędzy 1990 a 2002 r. nastąpił nowy etap badań dotyczących międzyna-
rodowych porównań rozwoju przedsiębiorczości, obejmujący porównanie da-
nych zebranych w różnych krajach, którego celem była ocena poziomu przed-
siębiorczości każdego kraju oraz różnic kulturowych. Naukowcy oparli swoje 
badania na trzech obszarach tematycznych: badania pomiędzy państwami, bada-
nia międzykulturowe oraz połączenie badań pomiędzy krajami z badaniami mię-
dzykulturowymi. Prace skupiały się na behawioralnych różnicach pomiędzy 
przedsiębiorcami różnych państw oraz na ocenie wartości kulturalnych i miały na 
celu określenie wpływu kultury na przedsiębiorcze zachowanie. Wyniki poka-
zywały wpływ narodowych kultur na indywidualne zachowania przedsiębiorcze. 

Porównawcza internacjonalizacja przedsiębiorczości jest najnowszym ob-
szarem badawczym w zakresie międzynarodowej przedsiębiorczości. Począwszy 
od 2001 r., naukowcy zaczęli używać międzynarodowych danych, aby porównać 
internacjonalizację przedsiębiorczości. Badania zawierały międzynarodowe ro-
dzaje przedsięwzięć, wzory internacjonalizacji, wpływ internacjonalizacji oraz 
wątki organizacji. Wzory internacjonalizacji na początku powstania firmy mogą 
być zależne od globalnej wizji założyciela (przedsiębiorcy). Kraj pochodzenia 
przedsiębiorcy oraz rodzaj kultury ma wpływ na odkrywanie, wprowadzanie  
w życie, ocenę oraz wykorzystanie możliwości biznesowych za granicą. Podsu-
mowując, badania ustaliły, że wzór internacjonalizacji jest zależny od pocho-
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dzenia i kultury narodowej założyciela firmy. Dalsze wnioski uzyskane z analizy 
porównawczej internacjonalizacji sugerują, że przedsiębiorczy zespół wraz z zało-
życielem firmy sprzyjają międzynarodowej orientacji biznesu. Raporty z badań  
z tego okresu wskazują, że międzynarodowa przedsiębiorcza orientacja jest cha-
rakterystyczna dla tak zwanych urodzonych globalnych firm. Uogólniając, mię-
dzynarodowa przedsiębiorcza orientacja jest rozważana jako behawioralna ce-
cha, charakterystyczna dla jednostek biznesowych, które rozpoczynając swoją 
działalność, poszukują możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez 
działania rozmieszczone w różnych krajach [Allen, 2016, s. 97-98]. 

Ważną część obszaru badań w zakresie przedsiębiorczości międzynarodo-
wej stanowią badania dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i śred-
nie firmy odnoszą sukcesy na rynkach międzynarodowych, pomimo że zazwyczaj 
nie stosują racjonalnego podejmowania decyzji i nie posiadają zaplanowanej 
strategii. Internacjonalizacja może być procesem stopniowego uczenia się, gro-
madzenia wiedzy o rynku i doświadczeń oraz budowania sieci. Proces ten jest 
łańcuchem prób, improwizacji, błędów i jest uzależniony od inicjatyw kluczo-
wych pracowników firmy. Średnie i małe przedsiębiorstwa poszerzają swoją 
działalność, wchodząc na rynki sąsiednich państw lub bliskich kulturowo, nie 
uwzględniając czy te rynki są atrakcyjne z punktu widzenia strategii, czy finan-
sów. Małe i średnie firmy podejmują mniejsze ryzyko na mniejszą skalę niż 
duże przedsiębiorstwa, wykorzystują mniej agresywne strategie wejścia na ryn-
ki, częściowo z przyczyn finansowych. Ponadto, małe i średnie firmy nie stosują 
popularnych modeli internacjonalizacji, takich jak franchising, alianse strate-
giczne, joint venture, fuzje i przejęcia czy licencjonowanie. Początkowo skupia-
ją się na eksporcie dostosowanym do popytu za granicą lub kontaktów z dostaw-
cami. Na tej podstawie małe i średnie przedsiębiorstwa zakładają swoje filie za 
granicą w celu prowadzenia tam sprzedaży [Wach i Wehrman, 2014, s. 16-17]. 

Tradycyjna teoria internacjonalizacji, m.in. model Uppsala, sugeruje, że 
firmy w pierwszej kolejności rozwijają się na rynku krajowym, zdobywając 
stabilną pozycję i dopiero w następnym etapie swojego cyklu życia wchodzą na 
rynki zagraniczne. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa przechodzą tradycyjne 
etapy internacjonalizacji [Pawęta, 2013, s. 42]. Takim wyjątkiem są przedsiębior-
stwa wcześnie umiędzynarodowione, czyli te przedsiębiorstwa, które w krótkim 
czasie od założenia osiągają wysoki udział operacji na rynkach zagranicznych  
w całości swoich działań, czyli innymi słowy, wysoki udział przychodów z eks-
portu w całości obrotów [Duliniec, 2013, s. 33]. Przedsiębiorstwa wcześnie 
umiędzynarodowione są obiektami zainteresowania naukowców z zakresu 
przedsiębiorczości międzynarodowej i są określane w literaturze zagranicznej 
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jako born globals, international new ventures, born internationals, early interna-
tionalizing firms [Duliniec, 2011, s. 32]. 

Kategoria born globals (urodzonych globalistów) obejmuje firmy, które 
rozpoczynają działania w kierunku internacjonalizacji natychmiast po założeniu. 
Firma born globals nie posiada powszechnie akceptowanej definicji w literatu-
rze, ponieważ sama koncepcja jest stosunkowo nowa. Naukowcy zajmujący się 
tym zagadnieniem, skupiają się na kryteriach takich jak udział sprzedaży zagra-
nicznej, okres czasu przed rozpoczęciem działań międzynarodowych czy liczba 
rynków eksportowych [Pawęta, 2013, s. 42]. Jedna z pierwszych cytowanych 
definicji [G. Knighta i S.T. Cavusgila], zakłada, że firmy born globals są przed-
siębiorstwami zatrudniającymi poniżej 500 pracowników, obrotem rocznym 
nieprzekraczającym 100 milionów dolarów oraz udziałem eksportu na poziomie 
przynajmniej 25% całej wielkości produkcji w pierwszych dwóch latach działa-
nia [Wach, 2014a, s. 178-179]. Definicje różnią się między sobą m.in. minimalną 
wielkością udziału sprzedaży zagranicznej [Pawęta, 2013, s. 42]. Firmy z grupy 
born globals charakteryzują się unikalną technologią, unikalnym produktem lub 
usługą, unikatowym know-how lub innymi wysoko wyspecjalizowanymi kom-
petencjami [Daszkiewicz, 2016, s. 9-11]. 

Przedsiębiorstwa born internationals od powstania eksportują swoje pro-
dukty na rynki krajów swojego macierzystego regionu. Natomiast firmy born 
globals posiadają swoje rynki zbytu również na innych kontynentach [Duliniec, 
2011, s. 2; 2013, s. 32]. Różnicę tę prezentuje rys. 3. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Born globals i born internationals 
 
Źródło: Gabrielsson, Sasi i Darling [2004, s. 592]. 
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międzynarodową firmy te nie muszą posiadać na własność swoich zasobów 
ponieważ są definiowane poprzez swoje działania. Organizacje new ventures 
charakteryzują się sposobem konkurowania na międzynarodowych rynkach. Jest 
to sposób nie angażujący środków, a polegający na opracowaniu i ochronie ak-
tywów niematerialnych, takich jak np. kultura organizacyjna, relacje, innowa-
cyjne zdolności. S.A. Zahra [2005, s. 21] wymienia cztery typy przedsiębiorstw 
new ventures: eksportowe start-upy, wielonarodowi handlowcy, geograficznie 
skupione start-upy, globalne start-upy. Każdy z tych typów charakteryzuje się 
innym rodzajem przewagi konkurencyjnej oraz innym postrzeganiem rynku  
i konkurentów, co prowadzi do poszukiwania innych rodzajów nowych możli-
wości i sposobów ich wykorzystywania. Przedsiębiorstwa typu start-up są po-
strzegane jako siła napędowa innowacji w społeczeństwie oraz jako środek wej-
ścia na nowe rynki [Salamzadeh i Kirby, 2017, s. 10]. Liczba pojawiających się 
globalnych start-upów rośnie. Firmy te osiągają wzrost dzięki wykorzystaniu 
zagranicznych technologii oraz podążaniu za klientami na obce rynki [Oviatt, 
McDougall i Loper, s. 31]. 

M. Ratajczak-Mrozek [2009, s. 7] przytacza definicję sieci biznesowej (bu-
siness network) zaproponowaną przez IMP (Industrial Marketing and Purchasing 
Group), która mówi, że sieć biznesowa to zbiór długoterminowych powiązań 
formalnych oraz nieformalnych (bezpośrednich i pośrednich), jakie występują 
pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami. Podejście sieciowe zakłada, że inter-
nacjonalizacja firmy to ustanawianie, utrzymywanie i rozwój relacji z uczestni-
kami sieci na rynkach zagranicznych w celu umocnienia swojej pozycji poza 
granicami kraju [Ratajczak-Mrozek, 2009, s. 7]. 

Stając się uczestnikiem sieci, formalnych lub nieformalnych, przedsiębior-
stwo w łatwy sposób buduje długookresowe więzi z partnerami, zdobywa dostęp 
do zagranicznych zasobów swoich partnerów oraz znaczny udziału w rynku 
globalnym w określonej branży [Duliniec, 2011, s. 3]. Może również skrócić 
czas uczenia się, w szczególności jeżeli chodzi o poznawanie obcych kultur  
i istniejących możliwości poszczególnych regionów [Zahra, 2005, s. 24]. 

Pomimo że zagadnienia przedsiębiorczości międzynarodowej przyciągają 
uwagę coraz szerszego grona naukowców, którzy dokonali już wielu badań w tej 
dziedzinie, niewątpliwie istnieje konieczność prowadzenia dalszych analiz. 
Przykładowo, E. Duliniec [2013, s. 32, 49] sugeruje, że przyszłe badania powin-
ny koncentrować się na porównaniu przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodo-
wionych z przedsiębiorstwami umiędzynaradawiającymi się stopniowo, zgodnie 
z etapami modelu uppsalskiego. Ponadto wyjaśnienia wymagają przesłanki trwa-
łego rozwoju tego rodzaju firm i czynników ich powodzenia na arenie między-
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narodowej w dłuższym okresie czasu. Według S.A. Zahra [2005, s. 22-23] bra-
kuje informacji na temat warunków, w jakich powstają poszczególne typy 
przedsiębiorstw international new ventures, jakie są różnice w działalności fi-
nansowej oraz które przeważają na rynku. Nie wiadomo dlaczego pewne przed-
siębiorstwa rozwijają się od powstania na rynkach zagranicznych, podczas gdy 
inne pozostają na rynkach krajowych. 
 
 
Podsumowanie 
 

Końcem lat 80. naukowcy zwrócili uwagę na przedsiębiorczość międzyna-
rodową oraz małe i średnie przedsiębiorstwa konkurujące na rynku międzynaro-
dowym, a nawet globalnym.  

Już na samym początku analizy literatury przedmiotu, można stwierdzić 
problem z jednoznaczną definicją przedsiębiorczości międzynarodowej. W więk-
szości przypadków jest ona wyprowadzana z definicji samej przedsiębiorczości. 
Następnie można określić następujące kierunki podejmowanych badań nauko-
wych. Dlaczego, jak i poprzez jakie środki firmy przekraczają granice państwa? 
Jakie są cechy poszczególnych przedsiębiorstw? Jakie są schematy wejścia na 
„obce” rynki? Jak powiązania i sieci wpływają na wejście na rynek zagraniczny? 
Ponadto porównywano dane zebrane w różnych krajach i podejmowano próby 
identyfikacji różnic kulturowych. Analizowano rodzaje przedsięwzięć między-
kulturowych. W ostatnich latach popularne stały się badania dotyczące małych  
i średnich firm na rynku międzynarodowym. Wiele badań i publikacji nauko-
wych zostało poświęconych nowym formom przedsiębiorczości międzynarodo-
wej określanych w literaturze zagranicznej jako: born globals, born internationals 
czy international new ventures. 

Pomimo dokonanego postępu w pracach naukowych w dziedzinie przedsię-
biorczości międzynarodowej, wielu autorów stwierdza potrzebę prowadzenia 
dalszych badań. 
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INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP IN THE LIGHT 
OF SCIENTIFIC RESEARCH – LITERATURE REVIEW 

 
Summary: From 2006 emerging direction of research became international entrepre-
neurship and its opportunities for contemporary enterprises. The article is aimed to rep-
resent the issue of international entrepreneurship and directions of research undertaken 
from the beginning of this phenomenon until now. In order to achieve the assumed goal 
the author used a literature review. The results showed that there is a problem with defi-
nition of international entrepreneurship. There were also identified mainstreams of re-
search conducting over the years and main forms of international entrepreneurship. 
 
Keywords: international entrepreneurship, internationalization, international business, 
born globals, network enterprises. 




