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W Polsce ro nie udzia  przedsi biorstw, które dokonuj  wczesnej internacjonalizacji, staj c si  firmami dzia-

aj cymi na rynku mi dzynarodowym niemal od pocz tku swojego istnienia. Dane Global Entrepreneurship 

Monitor wskazuj , e jeszcze w 2011 r. w ród nowo tworzonych przedsi biorstw udzia  firm, których 

przynajmniej 25% klientów pochodzi z zagranicy, wyniós  17%, a w 2013 r. udzia  ten wzrós  do 24%. 

Mo na zatem s dzi , e wczesna internacjonalizacja staje si  faktem. W literaturze dotycz cej interna-

cjonalizacji fenomen wczesnej internacjonalizacji jest obserwowany od ko ca lat 90. XX wieku. Mimo to 

ci gle nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny i przebieg tego procesu. 
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In Poland, the share of early internationalized companies has been growing, and such companies operate 

on the international markets almost from their inception. The data of the Global Entrepreneurship Monitor 

shows that in 2011 the share of enterprises having at least 25% of their customers from abroad was 

17% of newly created companies whilst in 2014 it was 24%. It shows that the early internationalization 

is becoming a fact. In the literature on internationalization, the phenomenon of early internationalization 

has been observed since the late 1990s. Despite this, there is still no clear answer to the question 

about the reasons and the process itself.
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1. Wprowadzenie

W Polsce ro nie udzia  przedsi biorstw, które dokonuj  wczesnej interna-
cjonalizacji, staj c si  firmami dzia aj cymi na rynku mi dzynarodowym nie-
mal od pocz tku swojego istnienia. Dane Global Entrepreneurship Monitor 
wskazuj , e jeszcze w 2011 r. w ród nowo tworzonych przedsi biorstw udzia  
firm, których przynajmniej 25% klientów pochodzi z zagranicy, wyniós  17%, 
a w 2013 r. udzia  ten wzrós  do 24% (http://www.gemconsortium.org/key-
indicators, 16.10.2014). Mo na zatem s dzi , e wczesna internacjonalizacja 
staje si  faktem.

Co wi cej, mo na wyró ni  przynajmniej dwie grupy czynników, które 
powinny w przysz o ci dodatkowo przyspieszy  proces wczesnej internacjo-
nalizacji. Pierwsza grupa jest zwi zana ze wspó czesnymi trendami makro-
ekonomicznymi, czy wr cz globalnymi, takimi jak na przyk ad wzrost zna-
czenia technologii ICT, redukcja barier fiskalnych, post p w infrastrukturze 
transportowej, które wspieraj  internacjonalizacj  przedsi biorstw. Druga 
grupa czynników jest zwi zana z charakterystyk  polskich przedsi biorców 
rozpoczynaj cych dzia alno  gospodarcz  w ostatnich latach. Jako grupa 
zdobywaj  do wiadczenie edukacyjne i zawodowe w warunkach otwartych 
granic w ramach Unii Europejskiej, co zach ca do dzia ania w rodowisku 
mi dzynarodowym.

W badaniach nad internacjonalizacj  fenomen wczesnej internacjona-
lizacji zacz  by  obserwowany od lat 90. XX wieku. B d c wiadomym 
problemów definicyjnych i dyskusji na ten temat, mo na przyj , e wcze nie 
umi dzynarodowione przedsi biorstwa s  takimi, które realizuj  przynaj-
mniej 25% swoich operacji biznesowych za granic  w ci gu pierwszych 2–3 
lat istnienia na rynku (Duliniec, 2013). To relatywnie nowe zjawisko otwiera 
wiele nowych pyta  badawczych dotycz cych przyczyn i motywów wczesnej 
internacjonalizacji, ró nic we wchodzeniu na rynki mi dzynarodowe nowo 
powstaj cych firm i przedsi biorstw ju  ugruntowanych. 

Aby lepiej zrozumie  wczesn  internacjonalizacj  przedsi biorstw, w arty-
kule wykorzystano teori  przedsi biorczo ci, zw aszcza proces przedsi bior-
czy jako proces tworzenia nowej firmy. Z punktu widzenia teorii przedsi -
biorczo ci mo na przyj , e decyzja o wczesnym umi dzynarodowieniu jest 
jedn  ze strategicznych decyzji zwi zanych z wyborem rynku, na którym 
nowo powsta a firma planuje rozpocz  swoje operacje, wybieraj c pomi dzy 
rynkiem lokalnym, krajowym czy mi dzynarodowym. 

Artyku  ma charakter koncepcyjny, przyj to w nim za o enie teore-
tyczne, e orientacja przedsi biorcza wp ywa na decyzj  o wyborze rynku, 
na który nowo powsta e przedsi biorstwo wchodzi, przy czym wy sze nat -
enie poszczególnych wymiarów orientacji, czyli innowacyjno ci, sk onno ci 

do ryzyka, proaktywno ci, niezale no ci oraz agresji konkurencyjnej, wp ywa 
pozytywnie na decyzj  o wczesnym umi dzynarodowieniu. Celem artyku u 
jest weryfikacja teoretyczna przyj tego za o enia.
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2. Przedsi biorstwa wcze nie umi dzynarodowione

Tradycyjne modele internacjonalizacji bazuj  na modelach etapowych 
wywodz cych si  z modelu uppsalskiego i jako podej cie teoretyczne modele 
tego typu dominowa y w literaturze przedmiotu w ostatnich dekadach (Moen 
i Servais, 2002). W tych modelach internacjonalizacja jest traktowana jako 
proces zwi zany z przechodzeniem z mniej do bardziej rozwini tych faz 
dzia alno ci przedsi biorstwa. Pocz tkowo firmy dzia aj  na rynku lokalnym, 
nast pnie wraz ze swoim wzrostem rozszerzaj  zakres swojej dzia alno ci 
na rynki krajowe, by ostatecznie wej  na rynki mi dzynarodowe. Modele 
etapowe zyskuj  poparcie w wynikach bada  empirycznych, ale jednocze nie 
podlegaj  krytyce. Wraz z rozwojem wiedzy w zakresie internacjonalizacji 
tworzone s  nowe modele, a proces umi dzynarodowienia jest t umaczony 
poprzez kolejne grupy czynników, na przyk ad przez sieci powi za  bizneso-
wych czy teori  zasobow  (Daszkiewicz, 2014, s. 10–11), jak równie  przed-
si biorczo  mi dzynarodow  (Wach, 2015). Szczególnie znacz ca krytyka 
modeli etapowych wynika z obserwowanej aktywno ci nowo powsta ych firm, 
które niemal od pocz tku swego istnienia staj  si  przedsi biorstwami mi -
dzynarodowymi (Daszkiewicz i Wach, 2014), nie traktuj c internacjonalizacji 
jako drogi rozwoju po zdobyciu do wiadcze  na rynku lokalnym i krajowym, 
lecz wchodz c na rynki zagraniczne niemal od pocz tku swego istnienia. 

Jako e przedsi biorstwa wcze nie dzia aj ce na rynku mi dzynarodowym 
s  ci gle nowym fenomenem, brak w literaturze zgodno ci definicyjnych 
i teorii wyja niaj cych istot  wczesnego umi dzynarodowienia. Podstawow  
cech  tych przedsi biorstw jest szybko , stopie  i skala ich dzia alno ci 
mi dzynarodowej (Bjorgum i Moen, 2013). Pomimo problemów z defini-
cjami (Duliniec, 2011a), wcze nie umi dzynarodowione przedsi biorstwa s  
okre lane jako te, które uzyskuj  istotny poziom internacjonalizacji w ci gu 
pierwszych 2–3 lat swego istnienia, a udzia  operacji na rynku mi dzynaro-
dowym wynosi przynajmniej 25% wszystkich aktywno ci (Duliniec, 2013). 

G ówna ró nica definicyjna wyst puje mi dzy wczesn  a szybk  interna-
cjonalizacj , która analizuje mi dzynarodowe nowe przedsi wzi cia (inter-

national new ventures, INV) i urodzonych globalistów (born global compa-

nies, BG). Na podstawie literatury dotycz cej mi dzynarodowych nowych 
przedsi wzi , w zale no ci od liczby zagranicznych rynków obs ugiwanych 
przez przedsi biorstwo i dzia a  w a cuchu warto ci w pierwszych 3 latach 
aktywno ci firmy, wyró nia si  geograficznie skoncentrowane nowe firmy 
(geographically focused start-ups), nowe firmy podejmuj ce dzia alno  eks-
portow  i importow  (export/ import start-ups), globalne nowe firmy (global 

start-ups) oraz przedsi biorców wielonarodowych (multinational trawers). 
Tymczasem na postawie literatury dotycz cej urodzonych globalistów mo na 
stwierdzi , e klasyfikacja jest uzale niona od warto ci sprzeda y i zaku-
pów dokonywanych za granic  i pozwala na wyró nienie: firm urodzonych 
lokalnie (born local firm), firm od urodzenia zaopatruj cych si  za granic  
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(born international sourcer), firm b d cych od urodzenia mi dzynarodo-
wym sprzedawc  (born international seller), firm europejskich od urodze-
nia (born European firm) oraz urodzonych globalistów (global born firm) 
(Madsen, 2013). 

Podstawowym pytaniem, które jest zadawane w kontek cie wczesnej inter-
nacjonalizacji, jest czy w firmach wcze nie umi dzynarodowionych wy cznie 
czynnik czasu zosta  zredukowany w porównaniu z tradycyjnymi modelami 
etapowymi, czy te  przedsi biorstwa te znacz co si  ró ni  od tradycyjnych 
eksporterów (Moen i Servais, 2002). Niektóre badania wskazuj , e jedy-
nie okresy przed uruchomieniem dzia alno ci i sprzeda  produktów czy 
us ug w tego typu przedsi biorstwach s  znacz co wyd u one (Pettersen 
i Tobiassen, 2012; Bjorgum i Moen, 2013), co pozwala na to, e niemal 
zaraz po rozpocz ciu dzia alno ci firmy te zaczynaj  by  aktywne na arenie 
mi dzynarodowej. 

Badania zmierzaj  równie  do znalezienia czynników odró niaj cych 
wcze nie umi dzynarodowione przedsi biorstwa od tradycyjnych ekspor-
terów (Kowalik i Baranowska-Prokop, 2013), w ród których wskazuje si  
na ró nice w strategiach wej cia na rynki zagraniczne ma ych i rednich 
przedsi biorstw oraz du ych firm (Ocampo Figueroa, Alarcon Osuna i Fong 
Reynoso, 2014). Ró nice w czasie wej cia na rynek zagraniczny mog  by  
równie  spowodowane ró nicami w rodzaju sprzedawanego produktu, grup 
docelowych klientów czy te  sposobie dostaw (Hennart, 2014).

W badaniach procesu wczesnej internacjonalizacji analizuje si  zna-
czenie takich cech jak dost p do kapita u finansowego czy kompetencje 
technologiczne firm (Bjorgum i Moen, 2013), osobist  sie  powi za  biz-
nesowych przedsi biorcy i jego zdolno  do rozpoznania i wykorzystania 
mi dzynarodowych mo liwo ci biznesowych (Andersson i Wictor, 2003; 
Mainela i Puhakka, 2011). Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na wczesne 
umi dzynarodowienie badanym w literaturze jest charakterystyka bran y, 
w której dzia a przedsi biorstwo (Duliniec, 2011b). Wskazuje si  równie  
na ró nice wynikaj ce z kraju pochodzenia, które powoduj , i  przedsi -
biorcy z krajów rozwini tych ekonomicznie decyduj  si  na wczesn  inter-
nacjonalizacj  ze wzgl dów na czynniki popychaj ce, takie jak obawa przed 
wej ciem konkurencji, podczas gdy w krajach rozwijaj cych si  motywacja 
wynika z charakterystyki gospodarki krajowej, w tym z niewielkiej wiel-
ko ci rodzimego rynku, niskiego potencja u wzrostu, wysokiej konkurencji 
czy niestabilno ci (Kazlauskaite, Autio, Sarapovas, Abramavicius i Gel-
buda, 2015). 

Analizuj c literatur  z zakresu wczesnej internacjonalizacji, wydaje si , 
e przedsi biorczo  jako obszar badawczy mo e zaoferowa  istotne wyja-
nienia tego fenomenu. By wyja ni  decyzj  o wej ciu na rynek mi dzyna-

rodowy przez nowo powsta  firm , mo na wykorzysta  koncepcj  orientacji 
przedsi biorczej.
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3. Istota orientacji przedsi biorczej

Koncepcja orientacji przedsi biorczej wywodzi si  z prac Millera (1983), 
a nast pnie by a rozwijana przez jego zwolenników (m.in. Lumpkin i Dess, 
1996). Orientacja przedsi biorcza wskazuje na sk onno  organizacji do 
zaakceptowania i wdro enia przedsi biorczych procesów, praktyk i sposobu 
podejmowania decyzji (Merlo i Auh, 2009). Prezentuje ona stopie , do 
którego identyfikacja i wykorzystanie mo liwo ci biznesowych wp ywa na 
wzrost przedsi biorstwa (Baker i Sinkula, 2009). Orientacja przedsi biorcza 
jest ró nie postrzegana, jest bowiem interpretowana jako konstrukcja stra-
tegiczna (Covin, Green i Slevin, 2006), jako proces podejmowania decyzji 
strategicznych (Rauch, Wiklund, Lumpkin i Frese, 2009), jako jedna z kon-
cepcji w zarz dzaniu strategicznym (Richard, Wu i Chadwick, 2009), której 
celem jest osi gni cie szybkiego wzrostu przedsi biorstwa.

W literaturze wskazuje si  na pi  wymiarów orientacji przedsi bior-
czej: proaktywno , innowacyjno , sk onno  do ryzyka, agresj  konku-
rencyjn  oraz autonomi , cho  w niektórych pracach odnosi si  tylko do 
trzech wymiarów: proaktywno ci, innowacyjno ci i sk onno ci do ryzyka 
(m.in. Bratnicki, 2008; Covin, Green i Slevin, 2006; Baker i Sinkula, 2009; 
Frishammar i Horte, 2007). 

Proaktywno  jest uwa ana za postaw  patrzenia w przysz o  i przewidy-
wania przysz ych trendów i zmian rynkowych przez przedsi biorstwo, która 
wynika z tego, e firma zamierza osi gn  przewag  konkurencyjn  jako lider 
rynkowy czy te  pierwszy gracz na rynku (Dess i Lumpkin, 2005). Proaktywno  
zwi zana jest z poszukiwaniem mo liwo ci rynkowych, które pozwalaj  przedsi -
biorstwu na wprowadzanie nowych produktów czy us ug na rynek wcze niej ni  
konkurencja czy te  na antycypowaniu przysz ego popytu (Rauch i in., 2009). 

Innowacyjno  oznacza otwarto  przedsi biorstwa na nowe idee, nowo-
ci i eksperymentowanie. Jest równie  procesem nakierowanym na rozwój 

nowych produktów, us ug czy technologii (Dess i Lumpkin, 2005). 
Sk onno  do ryzyka jest zwi zana z procesem podejmowania decyzji 

i dzia a  w warunkach niepewno ci dotycz cej mo liwych ich efektów (Dess 
i Lumpkin, 2005). Pokazuje stopie , w jakim podejmowane s  ryzykowne 
zobowi zania w zwi zku z wykorzystaniem zasobów przedsi biorstwa (Fri-
shammar i Horte, 2007). 

Autonomia jest natomiast rozumiana jako niezale no  w podejmowaniu 
dzia a  przez ludzi w celu realizacji wizji biznesowych (Dess i Lumpkin, 
2005) b d  te  jako zdolno  do samodzielnego kierowania swoimi dzia-
aniami w poszukiwaniu mo liwo ci rynkowych (Lumpkin i Dess, 1996). 

Poczucie niezale no ci pracowników staje si  podstaw  do budowania prze-
wagi konkurencyjnej i do identyfikowania mo liwo ci rynkowych (Lumpkin, 
Coliser i Schneider, 2009). 

Agresja konkurencyjna oznacza poziom wysi ku w o ony przez przed-
si biorstwo w celu pokonania konkurentów bran owych i cechuje si  agre-
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sywn  postaw  skierowana na popraw  pozycji rynkowej wzgl dem rywali 
rynkowych (Dess i Lumpkin, 2005).

Dotychczasowe g ówne kierunki bada  nad orientacj  przedsi biorcz  
koncentruj  si  na jej wp ywie na wyniki gospodarcze firm (m.in. Lumpkin 
i Dess, 1996; Madsen, 2007; Hughes, Hughes i Morgan, 2007; Boso, Story 
i Cadogan, 2013), bada si  oddzia ywanie orientacji przedsi biorczej na 
wzrost sprzeda y (Covin, Green i Slevin, 2006), jej relacj  z elastyczno ci  
nowych produktów (Chang, Lin, Chang i Chen, 2007) czy orientacj  mar-
ketingow  (Li, Zhao, Tan i Lui, 2008). W literaturze przedmiotu udowadnia 
si  równie , e orientacja przedsi biorcza pozytywnie wp ywa na tworzenie 
nowej wiedzy (Vidic, 2013) czy te  na koncentracj  na d ugiej perspektywie 
dzia ania (Lumpkin, Brigham i Moss, 2010). Ponadto przedmiotem analiz 
jest równie  oddzia anie orientacji przedsi biorczej na zrównowa ony wzrost 
przedsi biorstwa (Gawe , 2012). 

Relatywnie nowym problemem badawczym jest zwi zek mi dzy orientacj  
przedsi biorcz  a procesem internacjonalizacji, szczególnie wczesnej interna-
cjonalizacji przedsi biorstw. W tym nurcie badawczym mo na spotka  wyniki 
bada  prowadzonych w skali pojedynczego kraju wskazuj ce, e orientacja 
przedsi biorcza wp ywa na poziom internacjonalizacji przedsi biorstw (Lan 
i Wu, 2010). Jednocze nie pytania o to, czy orientacja przedsi biorcza jest 
jedno- czy wielowymiarowa i czy mo e by  mierzona w skali globalnej, s  
stawiana w literaturze przedmiotu (Arbaugh, Cox i Camp, 2009). 

W jednej z najnowszych publikacji Covina i Millera (2014) udowadnia 
si , e badania nad internacjonalizacj  przedsi biorstw zawieraj  analizy 
orientacji przedsi biorczej nawet bez jednoznacznego jej nazwania. Ten g os 
w dyskusji mo e zatem zach ca  do podejmowania bada  nad tymi relacjami. 

4.  Wchodzenie na rynki mi dzynarodowe jako decyzja 
strategiczna podczas procesu przedsi biorczego

By zrozumie  wczesn  internacjonalizacj , warto odnie  si  do two-
rzenia nowej firmy, czyli do procesu przedsi biorczego. Jest on zwi zany 
z zak adaniem nowej firmy i jej rozwojem; proces przedsi biorczy w w skim 
rozumieniu jest uto samiany z istot  przedsi biorczo ci (Santarelli i Viva-
relli, 2007), gdy  w jego trakcie uaktywniaj  si  innowacyjno , sk onno  
do ponoszenia ryzyka czy zdolno  do dostrze enia mo liwo ci biznesowych 
jako najistotniejsze cechy przedsi biorczo ci.

Zak adanie nowej firmy nale y traktowa  jako proces, a nie jako poje-
dyncz  aktywno , gdy  jest wynikiem d ugiej serii podejmowania kom-
pleksowych decyzji (Grilo i Thurik, 2008). Polega on na przekszta ceniu 
pomys u w dzia aj ce przedsi biorstwo w sposób proaktywny i pokonuj cy 
ryzyko (Bratnicki, 2008). 

W jednym z przegl dów literatury wyró nia si  pi  typów modeli pro-
cesu przedsi biorczego. Modele etapowe zak adaj , e proces przedsi biorczy 
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sk ada si  z okre lonych etapów, podczas których realizowane s  g ówne 
zadania zwi zane z uruchomieniem nowej firmy. Modele o strukturze sta-
tycznej badaj  ogólny proces tworzenia nowego przedsi biorstwa bez badania 
sekwencji zdarze , z ograniczonym zestawem zmiennych z nim powi zanych. 
Modele dynamik procesowych oceniaj  wp yw zmian otoczenia na proces two-
rzenia nowej firmy oraz to, w jaki sposób przebieg zmian determinuj  wyniki 
procesu. Modele sekwencji kwantyfikacyjnej analizuj  historyczne sekwencje 
procesu przedsi biorczego, w czasie którego wcze niejsze warunki dzia ania 
wp ywaj  na dynamik  kszta towania bie cej sytuacji. Wreszcie wyró nia si  
równie  inne modele, które nie pasuj  do powy szych (Moroz i Hindle, 2012).

Najpopularniejszymi modelami procesu przedsi biorczego s  modele 
etapowe (Moroz i Hindle, 2012), których przyk ady mo na znale  w lite-
raturze przedmiotu. Jeden z modeli etapowych zak ada, e proces sk ada 
si  z pi ciu etapów: etapu formowania pomys ów i idei na uruchomie-
nie nowego przedsi biorstwa, etapu rozpoznania mo liwo ci biznesowych, 
etapu przygotowania i planowania dzia alno ci biznesowej, etapu wej cia 
do przedsi biorczo ci oraz etapu rozwoju przedsi biorstwa po wej ciu na 
rynek (Deakins i Freel, 2003). W kolejnej pracy mo na znale  odwo anie 
do czterech etapów, jakimi s : rozwój intencji uruchomienia nowej firmy, 
rozpoznanie mo liwo ci biznesowych i opracowanie koncepcji biznesowej, 
zdobycie niezb dnych zasobów i stworzenie przedsi biorstwa oraz rozpo-
cz cie dzia alno ci rynkowej firmy (Gelderen, Thurik i Bosma, 2006).

W polskiej literaturze etapowy model procesu przedsi biorczego zosta  
zaproponowany przez Cie lika (2008, s. 99 i nast.). W modelu tym na proces 
sk adaj  si  cztery fazy. Pierwsz  jest faza pocz tkowa, w ramach której 
podejmowane s  dzia ania od pocz tkowego pomys u przedsi biorczego 
do opracowania wst pnej koncepcji biznesu. Drug  faz  jest opracowanie 
koncepcji biznesplanu, w trzeciej przysz y przedsi biorca przygotowuje si  
do uruchomienia nowej firmy poprzez opracowanie planu operacyjnego 
i finansowego. W ostatniej fazie dzia alno  jest rozpocz ta.

Niezale nie od przyj tej sekwencji etapów tworzenia nowej firmy, mo na 
zauwa y , e w poszczególnych fazach podejmowane s  okre lone decy-
zje, które mo na zaprezentowa  za pomoc  rysunku 1 (Gawe , 2013, s. 63 
i nast.).

JAK KIEDY GDZIECO

DLACZEGOKTO

Rys. 1. Schemat decyzyjny w procesie przedsi biorczym. ród o: A. Gawe . (2013). Proces 
przedsi biorczy. Tworzenie nowych przedsi biorstw. Warszawa: Difin, s. 63.
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Szczególnie istotne w procesie przedsi biorczym jest to, kto i z jakich 
powodów zak ada now  firm . W dalszej kolejno ci determinowany jest 
obszar dzia ania firm w zakresie produktów lub us ug, które firma b dzie 
dostarcza  na rynek, oraz sposób prowadzenia dzia alno ci. Kolejna grupa 
decyzji jest zwi zana z wyborem w a ciwego momentu wej cia na rynek 
oraz wyborem rynku geograficznego, na którym b dzie operowa  nowe 
przedsi biorstwo zarówno w sensie lokalizacji firmy, jak i lokalizacji jej 
partnerów biznesowych. 

Z punktu widzenia wczesnej internacjonalizacji z perspektywy procesu 
przedsi biorczego mo na zatem potraktowa  wybór rynku mi dzynarodo-
wego jako miejsca prowadzenia i rozwoju dzia alno ci gospodarczej jako 
jeden z obszarów decyzji strategicznych. 

5.  Wp yw orientacji przedsi biorczej na wczesne 
umi dzynarodowienie

W kontek cie procesu przedsi biorczego, wczesn  internacjonalizacj  
mo na traktowa  jako decyzj  strategiczn  o wyborze rodzaju rynku, na 
którym nowo powstaj ca firma zamierza dzia a . Maj c do wyboru rynek 
lokalny, krajowy czy mi dzynarodowy, przedsi biorstwa wcze nie umi dzyna-
rodowione wybieraj  rynek mi dzynarodowy jako obszar swojej aktywno ci 
od samego pocz tku swego istnienia.

Pytaniem badawczym pozostaj  czynniki, które wp ywaj  na decyzj  
nowo utworzonego przedsi biorstwa o wej ciu na rynki mi dzynarodowe 
na pocz tku istnienia firmy. W artykule podejmuje si  prób  uzasadnienia 
od strony teoretycznej, i  czynnikiem tym mo e by  nat enie poszczegól-
nych wymiarów orientacji przedsi biorczej. 

G ówne za o enie teoretyczne stawiane w prezentowanym artykule jest 
takie, e wy szy poziom orientacji przedsi biorczej nowo powsta ej firmy 
prowadzi do podejmowania przez ni  zwi kszonych wysi ków w celu osi -
gni cia najszybszego mo liwego wzrostu, najwy szej mo liwej pozycji rynko-
wej i najsilniejszej przewagi konkurencyjnej. Taka postawa przedsi biorstwa 
prowadzi do podejmowania decyzji o wej ciu na rynek mi dzynarodowy jak 
najszybciej, by by  konkurencyjnym i zyskownym. W konsekwencji wy szy 
poziom orientacji przedsi biorczej nowo powsta ej firmy prowadzi do jej 
wczesnej internacjonalizacji. 

Powy sze za o enie mo na odnie  do ka dego z wymiarów orientacji 
przedsi biorczej. 

Przedsi biorcy z wy szym poziomem proaktywno ci maj  sk onno  do 
patrzenia w przysz o , przewidywania kolejnych trendów rynkowych i aktyw-
nego wykorzystania ich w celu osi gni cia jak najlepszej pozycji rynkowej. 
Przewiduj c, i  internacjonalizacja powinna by  jednym z najistotniejszych 
warunków ich rozwoju, podejmuj  decyzj  o wej ciu na rynki zagraniczne 
tak szybko, jak to tylko mo liwe, czyli od momentu swojego zaistnienia. 
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W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, w której wysokie nat enie pro-
aktywno ci nowo powsta ych przedsi biorstw prowadzi do ich wczesnej 
internacjonalizacji. 

Innowacyjno  jest zwi zana z poszukiwaniem przez przedsi biorstwo 
nowych produktów i us ug, nowych technologii i nowych rynków zbytu. 
Wy szy poziom innowacyjno ci nowo utworzonego przedsi biorstwa oznacza 
wi kszy wysi ek czyniony w celu wprowadzenia nowo ci rynkowej. W kon-
sekwencji wysoki poziom innowacyjno ci nowo powsta ych przedsi biorstw 
prowadzi do poszukiwania nowych rynków zbytu, w tym mi dzynarodowych. 
Tym samym, wysokie nat enie innowacyjno ci jest czynnikiem pozytywnie 
wp ywaj cym na wczesn  internacjonalizacj  nowej firmy.

Wchodzenie na zagraniczne rynki jest zwi zane z wysokim ryzykiem 
niepowodzenia spowodowanego ró nicami ekonomicznymi, spo ecznymi 
i kulturowymi mi dzy rynkiem krajowym a zagranicznym. Ta obserwacja 
jest podstaw  wielu tradycyjnych modeli internacjonalizacji, które zak ada y, 
e przedsi biorstwa wchodz ce na rynki mi dzynarodowe uzyskuj  wcze-
niej do wiadczenie i wiedz  biznesow  na rynku krajowym. W przypadku 

wcze nie umi dzynarodowionych przedsi biorstw nie maj  one do wiadcze-
nia i wiedzy wynikaj cej z dzia alno ci na rynku krajowym, gdy  s  nowo 
powsta ymi podmiotami. Mo na zatem s dzi , e wchodzenie na rynki zagra-
niczne przez nowo powsta e firmy jest nawet bardziej ryzykowne ni  przez 
przedsi biorstwa ustabilizowane i do wiadczone. A eby nowo powsta a firma 
zdecydowa a si  na wczesne wej cie na rynki mi dzynarodowe, powinna 
cechowa  si  wysok  sk onno ci  do ryzyka. To oznacza, e wy szy poziom 
sk onno ci do ryzyka nowo powsta ych firm jest czynnikiem, który zach ca 
je do wczesnej internacjonalizacji.

Wy szy poziom agresji konkurencyjnej oznacza zwi kszony wysi ek czy-
niony przez przedsi biorstwo, by pokona  konkurentów. Ten wymiar orien-
tacji przedsi biorczej sk ania firmy do podejmowania wszelkich dzia a , 
które mog  by  pomocne w walce konkurencyjnej. Jednym z takich dzia a  
mo e by  wej cie na rynek mi dzynarodowy wcze niej ni  konkurenci. Nowo 
powsta e przedsi biorstwo z wysokim nat eniem agresji konkurencyjnej 
mo e by  sk onne do stania si  firm  mi dzynarodow  tak wcze nie, jak to 
mo liwe, aby uzyska  przewag  konkurencyjn  nad pozosta ymi graczami 
rynkowymi, co sk ania do wczesnej internacjonalizacji. Mo na zatem s dzi , 
e wy szy poziom agresji konkurencyjnej nowo powsta ych firm pozytywnie 

wp ywa na ich wczesne umi dzynarodowienie.
Wysokie nat enie autonomii – ostatniego omawianego wymiaru orien-

tacji przedsi biorczej – mo e równie  podnosi  poziom sk onno ci przedsi -
biorstwa do zrealizowania wizji bycia firm  mi dzynarodow . Nowo powsta e 
firmy z wysokim nat eniem autonomii mog  si  decydowa  na stanie si  
przedsi biorstwami mi dzynarodowymi od pocz tku swego istnienia dzi ki 
brakowi jakiegokolwiek wp ywu zewn trznych interesariuszy, którzy mogliby 
opó ni  ten krok strategiczny. Tym samym, mo na przypuszcza , e wysoki 
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poziom niezale no ci nowo powsta ych firm jest czynnikiem sprzyjaj cym 
ich wczesnej internacjonalizacji.

Powy sze teoretyczne zale no ci dotycz ce roli orientacji przedsi bior-
czej we wczesnym umi dzynarodowieniu nowo powsta ych przedsi biorstw 
zosta y zaprezentowane na rysunku 2.

Proces przedsiębiorczy tworzenia nowej firmy

Wybór rynku docelowego

Rynek lokalny Rynek krajowy Rynek międzynarodowy

Natężenie orientacji

przedsiębiorczej

Rys. 2. Orientacja przedsi biorcza w wyja nianiu wczesnej internacjonalizacji przedsi biorstw 
– model teoretyczny. ród o: opracowanie w asne.

Model teoretyczny zaproponowany na rysunku 2 zak ada, e w ramach 
procesu przedsi biorczego tworzenia nowej firmy jedna z decyzji strategicz-
nych koniecznych do podj cia dotyczy wyboru rynku docelowego, na którym 
firma b dzie dzia a . Nowo powstaj ca firma mo e wybra  rynek lokalny, 
krajowy lub mi dzynarodowy. Ten wybór mo e by  uzale niony od poziomu 
nat enia poszczególnych wymiarów orientacji przedsi biorczej w tej firmie. 
W przypadku niskiego nat enia orientacji przedsi biorczej najch tniej jako 
miejsce aktywno ci wybierany jest rynek lokalny. Przy rednim nat eniu 
wybór pada na rynek krajowy, przy wysokim za  – na rynek mi dzynarodowy. 

Tym samym, mo na s dzi , e wysokie nat enie wymiarów orientacji 
przedsi biorczej jest czynnikiem pozytywnie wp ywaj cym na wczesn  inter-
nacjonalizacj  nowo powstaj cych firm.

6. Wnioski ko cowe

Celem artyku u by o przeprowadzenie analizy koncepcyjnej wp ywu 
orientacji przedsi biorczej na wczesn  internacjonalizacj  przedsi biorstw. 
Fenomen firm wcze nie umi dzynarodowionych mo e by  rozpatrywany 
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w kontek cie teorii przedsi biorczo ci, która bada mi dzy innymi proces 
przedsi biorczy zwi zany z tworzeniem i rozwojem nowych firm. Wczesna 
internacjonalizacja mo e by  bowiem traktowana jako decyzja strategiczna 
podejmowana w trakcie tego procesu i dotycz ca wyboru rynku docelo-
wego, na którym przedsi biorstwo b dzie dzia a . Wyboru spomi dzy rynku 
lokalnego, krajowego, regionalnego i mi dzynarodowego. Przedsi biorstwa 
wcze nie umi dzynarodowione wybieraj  rynki mi dzynarodowe jako obszar 
swojego dzia ania.

W artykule si gni to do koncepcji orientacji przedsi biorczej, która kon-
centruje si  na szybkim wzro cie, by wyja ni  ten kierunek strategiczny. 
Nowo powsta e przedsi biorstwa z wi kszym nat eniem proaktywno ci, 
innowacyjno ci, sk onno ci do ryzyka, agresji konkurencyjnej i autonomii 
wydaj  si  bardziej sk onne do wchodzenia na rynki mi dzynarodowe jak 
najszybciej, aby uzyska  przewag  konkurencyjn  nad rywalami. Postawa ta 
sprzyja zatem wczesnej internacjonalizacji.

Artyku  ma charakter koncepcyjny. Na podstawie istniej cej teorii 
w zakresie przedsi biorczo ci i internacjonalizacji zosta  zaproponowany 
model teoretyczny wp ywu orientacji przedsi biorczej na wczesne umi dzy-
narodowienie. Aby jednak potwierdzi  s uszno  tego modelu, konieczne 
by oby przeprowadzenie bada  empirycznych, co jednak nie stanowi o celu 
artyku u. Ze wzgl du na charakter zale no ci w a ciw  metod  weryfika-
cji empirycznej modelu wydaje si  analiza oparta na metodzie ankietowej, 
w której porównana by aby orientacja przedsi biorcza nowo powsta ych 
przedsi biorstw, które dokona y wczesnej internacjonalizacji, z tymi, które 
pozosta y firmami co najwy ej o wymiarze krajowym.
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