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MIęDZYNARODOWYM W śWIETLE 
ANALIZY WYbRANYCH PROJEKTÓW 

bADAWCZYCH

1.  Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa 
a wyzwania wobec metodologii badań

Celem referatu jest ocena podejść metodycznych przyjętych w realizacji 7. wybra‑
nych projektów badawczych z zakresu marketingu międzynarodowego, zrealizowa‑
nych w Polsce w latach 2005–20121. Koncentruje się na komparatystyce metodologii 
badań – pomija wątek merytoryczny, ukazując sposób rozwiązania przyjętego pro‑
blemu naukowego.

Badania nad problematyką marketingu międzynarodowego są wyraźnym nurtem 
studiów i analiz, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ta oczywista konstatacja jest 
konsekwencją coraz szerszych i głębszych procesów globalizacji, zarówno na poziomie 
makro – poszczególnych państw i ich gospodarek – jak i przedsiębiorstw uczestni‑
czących w różnorodnych formach i odmiennym stopniu i charakterze – aktywnym 
i pasywnym – w międzynarodowym podziale pracy i będących elementem coraz 
bardziej otwartej gospodarki światowej.

 * Prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
1 Podstawą artykułu są wyniki własnych studiów, zrealizowanych w ramach Badań Statutowych Wydziału 

Zarządzania UE w Krakowie w roku 2012 (nr 7/KMark/1/2012/S/007). Raport z badań, liczący 32 strony, 
nie był przedmiotem publikacji.
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Przyjmując za podstawowy we współczesnej ekonomii i zarządzaniu paradygmat 
globalizacji i akcentując rozległość, skalę i głębokość dokonujących się zmian, jako 
istotne można uznać pytanie o istotę, charakter, naturę badań nad marketingiem 
w takim właśnie kontekście globalnym [9, 13]. Odpowiedź nie jest łatwa, ani nawet – 
jak się wydaje – w pełni możliwa. Wymagałaby ona odniesienia się do wszystkich 
komponentów metodologii badań empirycznych w ekonomii, a szerzej w naukach 
społecznych [1, 4]. Stanowią je – jak wiadomo – ogólne założenia badań empi‑
rycznych, modele i konstrukty pozwalające na sformułowanie określonych hipotez 
badawczych, sposób podejścia do problemu, struktura procesu badawczego, metody 
i źródła pozyskiwania informacji, sposoby ich przetwarzania, metody wnioskowania 
i możliwości czynienia szerszych generalizacji.

Problem metodologii badań nad marketingiem i badań marketingowych w warun‑
kach globalnej ekonomii jest w dużym stopniu pytaniem o istotę nauki i możli‑
wości obiektywnego poznania rzeczywistości [5, 7, 8]. Nauka to całość osiągnięć 
poznawczych człowieka (wiedzy) uzyskanych w oparciu o ściśle określoną metodo‑
logię badawczą. To właśnie metodologia jest tym, co stanowi o istocie i przewadze 
naukowego sposobu zdobywania wiedzy nad sposobami innymi (intuicja badawcza, 
przekonanie menedżera, własne, subiektywne doświadczenia i in.).

Funkcje nauki w całej rozciągłości dotyczą także badań realizowanych w ramach 
zarządzania i marketingu międzynarodowego. Należy jednak podkreślić, że bada‑
nia w tym przedmiocie, należące do badań społecznych, mają charakter względny 
zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Metodologia badań w obszarze nauk społecznych 
dopuszcza, a wręcz zakłada potrzebę modyfikacji wyników badań dotychczasowych. 
Odnosi się to zwłaszcza do rezultatów uzyskiwanych w odmiennych warunkach 
społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych. Globalizacja 
i towarzysząca jej standaryzacja strategii przedsiębiorstw, konwergencja wzorców 
konsumpcji i zachowań rynkowych konsumentów nie mogą bowiem stanowić prze‑
słanek do głębokich generalizacji badań realizowanych na poszczególnych rynkach 
narodowych, w ramach określonych segmentów i nisz rynkowych czy też odmiennych 
sektorach gospodarki.

Powyższa refleksja nad funkcjami badań naukowych i wyzwaniami wobec sposobu 
badań i poznawania rzeczywistości jest punktem wyjścia niniejszego opracowania. 
Dla badań nad marketingiem globalizacja i integracja regionalna tworzą podstawowy 
„kontekst uzasadnienia” – by nawiązać do wyróżnionych przez A. Kaplana aspektów 
poznania naukowego – kontekstu uzasadnienia i kontekstu odkrycia [6]. Ten pierwszy 
ujawnia się zarówno na „wejściu do systemu” badań – przez generowanie określonych 
założeń, modeli, jak i na „wyjściu” – przez wyjaśniania, rozumienia i przewidywania 
stanowiące „kontekst uzasadnienia” uzyskanych rezultatów. Globalizacja stanowi 
podstawowy punkt odniesienia dla formułowanych teorii i założeń badawczych. Jest 
płaszczyzną analizy dla wielu, jeśli nie wszystkich zjawisk i procesów ekonomicznych, 
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przekraczających coraz silniej i głębiej granice poszczególnych rynków, sektorów, 
krajów i kontynentów. Kształtuje nowy i w zasadzie nieznany wcześniej standard 
wymagań poznawczych i metodycznych, zarówno odnoszących się do przyjmowanych 
założeń, diagnozy problemu, jak i całej procedury jego rozwiązania. Metodologia 
badań w marketingu w warunkach globalizacji – adekwatna do standardów, celów, 
funkcji badań naukowych w ogóle jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia 
empirycznej obiektywności badanej rzeczywistości gospodarczej. Jest warunkiem sine 
qua non włączenia uzyskiwanych rezultatów do dorobku nauk z zakresu ekonomii 
i zarządzania. Wkład ten należy także postrzegać w perspektywie formowania okre‑
ślonej tożsamości marketingu jako nauki o rynku i jego podmiotach: przedsiębior‑
stwie i konsumencie uczestniczących oraz kształtujących proces globalizacji, proces 
stanowiący podstawowy paradygmat współczesnej ekonomii i zarządzania.

2.  Podejścia metodyczne wybranych projektów 
badawczych – przegląd koncepcji

Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu jest 7. wybranych projektów 
badawczych. Jako kryterium doboru przyjęto merytoryczny związek z zagadnieniami 
marketingu międzynarodowego, charakter formalny – finansowanie ze środków 
centralnych (przez Komitet Badań Naukowych (rok 2005), Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (2006–2010) oraz Narodowe Centrum Nauki (2011–2012), 
czas realizacji (lata 2005–2012) oraz publikację wyników badań w postaci zwartej 
(monografii). Opracowanie nie stanowi szerokiej i kompleksowej analizy projek‑
tów badań z zakresu marketingu międzynarodowego zrealizowanych w polskich 
ośrodkach naukowych od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest to praca 
przeglądowa o charakterze wstępnym, z zamiarem kontynuacji badań nad proble‑
mem w najbliższej przyszłości. Akcentuje przede wszystkim wątek informacyjny, 
nie rości pretensji do oceny podejścia przyjętego przez poszczególnych autorów lub 
zespoły badawcze. W takim ujęciu jest w zasadzie diagnozą problemu i w części – 
egzemplifikacji sytuacji w zakresie metodologii badań prowadzonych w Polsce nad 
zagadnieniami marketingu międzynarodowego.

Do analizy – w układzie chronologicznym – przyjęto następujące projekty:
1. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych – M. Gorynia 

(kierownik Zespołu), M. Bartosik ‑Purgat, B. Jankowska, R. Owczarzak, Poznań 
2005, projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 2 H02D 01124;

2. Zachowanie przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe – 
K. Fonfara (kierownik Zespołu), A. Hauke, M. Łuczak, M. Ratajczak ‑Mrozek, 
R. Szczepański, Poznań 2009, projekt badawczy MNiSzW N N115 043 31/1968;
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3. Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski 
do Unii Europejskiej, M.K. Witek ‑Hajduk, Warszawa 2010, projekt badawczy 
MNiSzW N 115 013 32/0271;

4. Marketing produktów żywnościowych. Wyzwania rynku europejskiego – T. Domań‑
ski, P. Bryła, Łódź 2010, projekt badawczy MNiSzW nr N 115 056 31/2620;

5. Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjo‑
nalizacji polskich przedsiębiorstw – M. Gorynia (kierownik Zespołu), B. Jankow‑
ska, M. Pietrzykowski, M. Dzikowska, P. Tarka, Poznań 2011, projekt badawczy 
MNiSzW nr N N115 257136;

6. Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych 
w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – M. Bartosik ‑Purgat, 
H. Mruk, J. Schroeder (kierownik Zespołu), Poznań 2012, projekt badawczy NCN 
nr NN 115 260 236;

7. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych – P. Chli‑
pała, A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor (kierownik Zespołu) i A. Żbi‑
kowska, Kraków 2012, projekt badawczy NCN, NN 115 042937.

2.1.  Projekt – Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów 
zagranicznych

W Projekcie przyjęto dwa wymiary analizy tytułowego problemu – szczebel 
makro i mikro, akcentując jednak mocno znaczenie płaszczyzny umiędzynaro‑
dowienia działalności przedsiębiorstwa, a więc zagadnienia podstawowe dla mar‑
ketingu międzynarodowego. Monografia, będąca rezultatem Projektu, obejmuje 
obszerne studium internacjonalizacji i globalizacji [11]. Część teoretyczna projektu 
jest wyraźnie wyprofilowana. Nie dotyczy „teorii internacjonalizacji” w ogóle, lecz 
formułuje „schemat analityczny zachowań firm kraju goszczącego wobec ekspansji 
inwestorów zagranicznych”. Schemat ów, interesujący w wymiarze merytorycznym, 
stanowił narzędzie poznania, określenia podstawowych cech i zmiennych opisujących 
tytułowy problem Projektu.

Metodologia Projektu została ujęta w 4 punkty: przedmiot badań, metoda badaw‑
cza, kwestionariusz oraz próba badawcza. Ze względu na cel i ograniczone łamy 
artykułu przedmiotem refleksji jest metoda i charakterystyka próby badawczej.

Metodą realizacji celu Projektu był pogłębiony, indywidualny wywiad kwestiona‑
riuszowy, przeprowadzony w 2004 r. wśród 77 przedsiębiorstw mających w większości 
siedziby w 3 województwach: wielkopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. 
Badaniami objęto trzy branże: spożywczą, budowlaną i motoryzacyjną. Przesłanką ich 
doboru było znaczenie kapitału zagranicznego oraz charakter problemów strategicz‑
nych polskich przedsiębiorstw w konfrontacji z kapitałem zagranicznym w wybranych 
sektorach.
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Ostatnim elementem metodyki jest charakterystyka próby badawczej. Stanowiło 
ją 77 przedsiębiorstw dobranych w sposób celowy. Ich przedstawiciele (właściciele, 
prezesi lub kierownicy działów) pozytywnie odnieśli się pozytywnie do prośby o prze‑
prowadzenie badań i wyrazili nań zgodę. To ważna kwestia, która dla badań własnych, 
pierwotnych i pozyskiwania szczegółowych informacji ma znaczenie kluczowe.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w postaci szczegółowej analizy badanych 
problemów: otoczenia branżowego badanych firm (w tym potencjału globalizacyjnego 
branż i charakterystyki zagranicznych inwestorów w ich roli nowych konkurentów 
polskich przedsiębiorstw oraz strukturalnych i behawioralnych aspektów konku‑
rencji), aktywności grup nacisku w branżach, działań samorządów gospodarczych 
wobec nowych zjawisk w sektorach i branżach, potencjału i pozycji konkurencyjnej 
badanych przedsiębiorstw, narzędzi rywalizacji rynkowej, analizy działań o charak‑
terze kooperacyjnym oraz realizowanych i planowanych działań przystosowawczych 
polskich firm do nowej i wciąż zmieniającej się sytuacji wewnątrz branż i w całej 
gospodarce.

2.2.  Projekt – Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie 
internacjonalizacji. Podejście sieciowe

Koncepcja Projektu i sposób realizacji zostały zaprezentowane w postaci mono‑
grafii [17, s. 8]. Celem Projektu była „prezentacja (...)  typologii zachowań firm w pro‑
cesie internacjonalizacji i jej empiryczna weryfikacja w kontekście sukcesu/porażki 
przedsiębiorstwa (...) z wyeksponowaniem podejścia sieciowego”.

Projekt jest identyfikacją, analizą i oceną typów zachowań przedsiębiorstw 
w warunkach internacjonalizacji i zarazem globalizacji. Przyjęto, iż źródeł sukcesu 
międzynarodowego przedsiębiorstwa należy upatrywać także w innych, niż dotych‑
czas akcentowano w badaniach, uwarunkowaniach, a mianowicie – behawioralnych 
aspektach procesu internacjonalizacji i w odniesieniu ich do ekonomicznych i ryn‑
kowych mierników sprawności czy efektywności działania. Aspekty te realizatorzy 
Projektu odnieśli do problematyki sieci – podejścia sieciowego w zarządzaniu i mar‑
ketingu międzynarodowym. Podejście sieciowe wykorzystane w zrealizowanym 
grancie opiera się na własnej typologii Autorów i własnych badaniach empirycznych. 
Pozwoliła ona wyróżnić cztery możliwe typy zachowań przedsiębiorstw w procesach 
umiędzynaradawiania działalności: „zachowania aktywne, uległe, niezależne i nie‑
ufne, racjonalne”.

Metodologia badań Projektu została zaprezentowana w postaci struktury celów, 
etapów badań i metod badawczych. Akcentuje dobór właściwych miar, form i zakresu 
internacjonalizacji oraz charakteru współpracy międzynarodowej. W takim wymiarze 
nawiązuje do metodyki badań empirycznych realizowanych w środowisku między‑
narodowym. W metodyce Projektu wyodrębniono 12 teoretycznych opcji zachowań 
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przedsiębiorstw uczestniczących w wymianie międzynarodowej (trzy macierze 
4‑ elementowe, oparte na jasnych, klarownych kryteriach).

Dobór obszernej próby badawczej (2000 firm z bazy Kompass Poland) miał 
charakter losowy. W ostatecznej analizie wykorzystano 272 ankiety (współczynnik 
zwrotu wyniósł 14 %).

Przyjęta metodyka umożliwiła osiągnięcie interesujących poznawczo wniosków 
i rezultatów. Ukazują one trzy istotne „obszary zachowań” przedsiębiorstw w proce‑
sach internacjonalizacji. Pierwszy dotyczy zagadnień outsourcingu, drugi – trans‑
feru wiedzy w ramach sieci, a trzeci – zachowań przedsiębiorstw sektora wysokich 
technologii.

Elementem metodologii Projektu była także analiza przypadków. Zbiór przypad‑
ków ukazuje specyfikę zachowań rynkowych siedmiu wybranych przedsiębiorstw 
z różnych sektorów, o zróżnicowanym składzie kapitału, w odmiennych formach 
uczestniczących w procesach internacjonalizacji i przyjmujących zróżnicowane 
strategie rozwoju międzynarodowego. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, są firmami, 
których nazwy zostały ujawnione – ten zabieg należy podkreślić, ma bowiem szer‑
sze znaczenie metodyczne i poznawcze, także w stosunku do elementów metodyki 
innych, analizowanych projektów.

Projekt „Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście 
sieciowe” prezentuje złożone problemy internacjonalizacji działalności polskich 
przedsiębiorstw, identyfikuje odmienne typy zachowań firm w środowisku między‑
narodowym i ukazuje kierunki i perspektywy dalszych badań.

2.3.  Projekt – Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 
w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej

Projekt stanowi studium nad strategiami internacjonalizacji polskich przedsię‑
biorstw, nad marketingowymi strategiami wejścia i obecności na rynkach zagranicz‑
nych [16]. Projekt jest studium teoretyczno ‑empirycznym, ujętym w perspektywie 
obecności Polski w Unii Europejskiej, jej gospodarki i przedsiębiorstw w strukturze 
wspólnego rynku europejskiego.

Cele poznawcze projektu wyraża identyfikacja natury internacjonalizacji, systema‑
tyzacja ustaleń teoriopoznawczych oraz podjęcie studiów nad strategiami internacjo‑
nalizacji przedsiębiorstw. W tym nurcie mieści się stworzenie własnego modelu, który 
stał się podstawowym narzędziem badania rzeczywistych strategii internacjonalizacji 
polskich przedsiębiorstw.

Badania empiryczne miały zróżnicowany charakter. Z jednej strony, były to bada‑
nia ilościowe, z drugiej – badania jakościowe – zestaw 6 przypadków (case studies). 
Grupa badawcza, dobrana w sposób losowy do badań ilościowych, obejmowała 257 
przedsiębiorstw średnich (68,5 %) i dużych (31,5 %), z trzech sektorów gospodarki: 
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przemysłu chemicznego, elektromaszynowego i spożywczego. Badania przeprowa‑
dzono w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem wspomagania kompute‑
rowego (CATI) oraz wywiadu pogłębionego z kadrą zarządzającą w 6 wybranych 
firmach średnich i dużych.

Wyniki badań odnoszą się do dwóch bloków zagadnień: 1) uwarunkowań interna‑
cjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz 2) elementów strategii internacjonalizacji 
badanej grupy firm.

Metodologię analizowanego Projektu dopełnia „analiza przypadków strategii 
i modeli internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw”. Były to 
przedsiębiorstwa polskie o zróżnicowanym stopniu internacjonalizacji działalno‑
ści. Przypadki zostały oparte o własne pogłębione wywiady przeprowadzone przez 
Autorkę i materiały własne firm. Opisy akcentują sposób podejścia do zagadnień 
internacjonalizacji znanych polskich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach 
międzynarodowych. W wymiarze merytorycznym wyniki badań przynoszą odpo‑
wiedź na tytułowy problem Projektu – identyfikują strategie internacjonalizacji 
polskich przedsiębiorstw w okresie akcesji Polski do UE. Ukazują zmiany strategii 
umiędzynarodowienia, w tym strategii marketingu międzynarodowego przedsię‑
biorstw.

2.4.  Projekt – Marketing produktów żywnościowych. Wyzwania 
rynku europejskiego

Projekt ukazuje problemy kształtowania i konkurencyjności oferty polskich pro‑
duktów żywnościowych na rynku europejskim [3]. Łączy podejście modelowe, 
teoretyczne z warstwą empiryczną, opartą na własnych, pogłębionych badaniach 
Autorów.

Podstawowym celem Projektu była „prezentacja wybranych aspektów marketingu 
produktów żywnościowych” [3, s. 9], w tym przedstawienie kompleksowej proble‑
matyki marketingu polskich produktów żywnościowych na rynku europejskim na 
tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wszechstronnej analizy „mię‑
dzynarodowego otoczenia”, jakie stanowi jednolity rynek europejski.

W obszarze uzasadnienia teoretycznego, sformułowania kontekstu uzasadnienia 
problemu Projekt koncentruje się na wybranych, elementach i aspektach marke‑
tingu produktów żywnościowych. Podstawą Projektu były własne badania empi‑
ryczne Zespołu. Próba badawcza była szeroka – objęła 780 firm przetwórstwa rolno‑
‑spożywczego (zwrotność ankiet wynosiła 8,5 %) i 30 przedsiębiorstw uczestniczących 
w Międzynarodowych Targach Poznańskich. Badania ilościowe zostały zrealizowane 
za pomocą ankiety pocztowej w odniesieniu do zasadniczej grupy badawczej 780 
firm oraz wywiadu kwestionariuszowego na pozostałej grupie 30 firm. Badania były 
prowadzone w celu poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu integracji 
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europejskiej na sytuację strategiczną przedsiębiorstw, na internacjonalizację działal‑
ności i motywy ekspansji na rynki krajów Unii Europejskiej.

Drugim, obok ankiety, sposobem badań empirycznych była analiza typu case study 
(case research). Objęła ona 9 czołowych polskich przedsiębiorstw w trzech branżach: 
mleczarskiej, mięsa i wędlin oraz soków i przetworów owocowo ‑warzywnych.

Analiza została oparta o starannie dobrane informacje, które posłużyły do oceny 
warunków współpracy uczestników kanałów, sposobu kształtowania marek pro‑
ducentów i marek własnych sieci, ich wzajemnych relacji oraz przesłanek rozwoju 
marketingu partnerskiego. Ten ostatni jest ukazany zarówno w wymiarze obszaru 
wspólnych interesów na rynku krajowym, jak i w wymiarze szerszym, jednolitego 
rynku europejskiego i rynku międzynarodowego.

Projekt badawczy T. Domańskiego i P. Bryły wpisuje się w nurt badań nad mar‑
ketingiem międzynarodowym polskich przedsiębiorstw – producentów żywności 
i strategii „konkurencyjności polskiej żywności” na rynku europejskim. Formułuje 
standard prac badawczych i sposób podejścia do badań z zakresu marketingu i biz‑
nesu międzynarodowego.

2.5.  Projekt – Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa 
konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw

Projekt Zespołu M. Goryni przyjął jako główny cel badań ocenę „prawdopo‑
dobnego wpływu przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro na międzynarodową 
konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw” [15]. W takim 
właśnie charakterze omawiany Projekt wpisuje się w główny nurt analizy – metodo‑
logię badań nad marketingiem międzynarodowym – zarówno w wymiarze ogólnym, 
jak i szczegółowych zagadnień i problemów.

Cele Projektu łączą zagadnienia polityki makroekonomicznej z konkretnym 
wymiarem działań przedsiębiorstw, stanowiących osnowę marketingu międzynaro‑
dowego. W tym miejscu należy podkreślić dwa podstawowe wymiary: aspekt stra‑
tegiczny – wyrażony przez zagadnienia konkurencyjności – jej potencjału, pozycji, 
reguł i narzędzi oraz operacyjny – związany z konkretnym kształtem i charakterem 
polityki kształtowania cen w biznesie międzynarodowym.

W warstwie metodycznej Projekt bazuje na „schemacie analitycznym identyfi‑
kującym zależności pomiędzy wprowadzeniem euro w Polsce a konkurencyjnością 
polskich przedsiębiorstw” [15, s. 13]. Schemat ów ma postać poważnego agregatu 
o charakterze dużej syntezy – umożliwia ona trafne rozpoznanie kluczowych ele‑
mentów problemu i ich wzajemnych związków i zależności.

Badania empiryczne zostały oparte na zindywidualizowanych wywiadach bez‑
pośrednich w przedsiębiorstwach. Grupa badanych firm obejmowała 230 podmio‑
tów – polskich przedsiębiorstw dobranych w sposób celowy (nielosowy), w oparciu 

OiK 2014-01.indd   96 30-04-14   12:46:56



97ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Metodologiczne  problemy badań nad marketingiem międzynarodowym w świetle analizy...

o dobór kwotowy na podstawie analizy rozkładu populacji generalnej w statystyce 
GUS. Wywiady przeprowadzono z kadrą kierowniczą – właścicielami i menedżerami 
najwyższego szczebla w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Badania w aspekcie 
przestrzennym obejmowały obszar 16 województw. Przy doborze próby wzięto pod 
uwagę zróżnicowanie profilu działania i odmiennego pola rynkowego przedsiębior‑
stwa – w konsekwencji zapewniło to percepcję szerszego przekroju i analizy sytuacji. 
Podstawą tworzenia próby badawczej Projektu były dane portalu Poland ‑Export.pl2.

Ważnym elementem realizacji Projektu była część normatywna. Zawiera ona, 
zgodnie z założeniami koncepcji Projektu i przyjętego „schematu analitycznego”, 
zestaw rekomendacji wyróżnionych na trzech poziomach: przedsiębiorstw, samo‑
rządów gospodarczych i polityki ekonomicznej państwa. Uwagi te mają charakter 
pogłębionych refleksji i implikacji wynikających z podjętych studiów literaturowych, 
przeprowadzonych badań empirycznych, i jako takie stanowią o wartości Projektu nie 
tylko w wymiarze poznawczym, lecz także normatywnym, użytecznym dla praktyki 
przedsiębiorstw i polityki ekonomicznej samorządów lokalnych i gospodarczych jak 
i całego państwa.

2.6.  Projekt – Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach 
i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji 
polskich przedsiębiorstw

Celem Projektu było „pozyskanie wiedzy na temat stopnia korzystania przez firmy 
polskie działające na rynkach zagranicznych z informacji uzyskanych w badaniach 
marketingowych” [2, s. 8]. Zmierzał on do odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim 
zakresie przedsiębiorstwa polskie, obecne na rynkach zagranicznych, pozyskują 
informacje mające z definicji stanowić podstawę trafnych, racjonalnych decyzji 
o charakterze strategicznym, długofalowym i operacyjnym, rozwiązujących problemy 
krótkiego okresu.

Koncepcja Projektu została wyrażona w dwóch blokach zagadnień. Pierwszym były 
zagadnienia znaczenia informacji w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw, 
a drugim – źródła informacji w międzynarodowych badaniach marketingowych.

Opis metodyki został ujęty w trzech punktach: 1) przegląd dotychczasowych 
badań dotyczących źródeł, sposobów pozyskiwania i wykorzystywania informacji 
o rynkach zagranicznych; 2) metodyka badania empirycznego oraz 3) charaktery‑
styka próby badawczej.

Badania empiryczne zostały przeprowadzone na próbie 493 „przedsiębiorstw 
polskich, prowadzących działalność międzynarodowych”. Dobór przedsiębiorstw miał 

2 Do bazy tego portalu nawiązywał także ostatni z omawianych Projektów, nr 7, Strategie marketingowe 
przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

OiK 2014-01.indd   97 30-04-14   12:46:56



98 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Jan W. Wiktor

charakter doboru nieprobalistycznego, celowego, a podstawę stanowiła baza danych 
firmy Kompass. Kryteria doboru nawiązywały do „nadziei na uzyskanie pełnych 
i wiarygodnych danych” [2, s. 69]. Badania w wymiarze przestrzennym dotyczyły 
wszystkich województw w Polsce.

Badania empiryczne zostały oparte o wywiad indywidualny, którego podstawą był 
kwestionariusz standaryzowany. Pytania miały charakter pytań zamkniętych, wielo‑
wariantowych, w części z kafeterią półotwartą, ze skalą nominalną, porządkową lub 
przedziałową. Kwestionariusz obejmował trzy części: 1) charakterystyka badanego 
przedsiębiorstwa – część metryczkowa; 2) sposoby i procedury pozyskiwania infor‑
macji o rynkach zagranicznych; 3) źródła informacji o partnerach zagranicznych.

Wywiady zostały przeprowadzone z reprezentantami firmy zajmującymi zbliżone 
stanowiska w hierarchii organizacyjnej: właścicielem, prezesem, wiceprezesem, 
dyrektorem naczelnym, dyrektorem/kierownikiem działu marketingu. Po zakoń‑
czeniu badań terenowych dane pierwotne zostały zakodowane, a następnie poddane 
obróbce statystycznej.

2.7.  Projekt – Strategie marketingowe przedsiębiorstw 
na rynkach międzynarodowych

Celem głównym analizowanego Projektu była identyfikacja i ocena strategii 
marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw stanowiących grupę polskich eks‑
porterów [12]. Instrumentarium badawcze ujęto w dwie grupy – metod ilościowych 
i jakościowych. Przyjęte, dwutorowe i dwuwymiarowe podejście nawiązywało do 
kontekstu uzasadnienia i struktury celów grantu.

Badania ilościowe zostały zrealizowane w oparciu o badania ankietowe, w wersji 
tradycyjnej i ankiety on‑line. Kwestionariusz ankiety był przedmiotem pilotażu 
w dwóch dużych przedsiębiorstwach mających poważne doświadczenia w działalności 
międzynarodowej. Pilotaż nawiązywał do standardu badań, zarazem odzwierciedlał 
istotny dylemat badawczy dotyczący konstrukcji kwestionariusza. W badaniach jako‑
ściowych, opartych o podejście interpretacyjne, wywiad pogłębiony został połączony 
z obserwacją bezpośrednią prowadzoną w sposób sformalizowany przy wykorzystaniu 
„listy pytań” i „dziennika obserwacji”. Metody te pozwoliły na uzyskanie pogłębio‑
nego obrazu strategii internacjonalizacji polskich eksporterów, zarówno w wymiarze 
motywów aktywności zagranicznej, ich uwarunkowań, przesłanek i korzyści wejścia 
na rynki zagraniczne, poznania sposobów oceny i selekcji rynków ekspansji zagra‑
nicznej, jak i strategii obecności na rynkach międzynarodowych.

Dobór próby badawczej w kontekście obowiązujących zasady statystyki publicznej 
okazał się złożony. Problem „bazy polskich eksporterów” został rozwiązany w sposób 
następujący.
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Badania o charakterze ilościowym zrealizowano na dwóch próbach badawczych. 
Pierwszą stanowiły przedsiębiorstwa znajdujące się w rankingu „Polityki” 100 najwięk‑
szych polskich eksporterów w latach 2005–2009. Łącznie w ciągu 5 lat ta populacja 
objęła 173 przedsiębiorstwa i taki też był operat badawczy. W dwóch etapach badań 
uzyskano 29 odpowiedzi od 173 firm znajdujących się w latach 2005–2009 na liście 
100 największych polskich eksporterów (stopa zwrotu 16,7 %).

Drugą grupę badawczą stanowiły przedsiębiorstwa znajdujące się w bazie danych 
portalu Poland ‑Eksport.pl3. W 2010 roku Portal ten dysponował bazą ok. 20 tys. 
polskich przedsiębiorstw, które w różnym, choćby niewielkim nawet stopniu, eks‑
portowały swoje produkty. Badania w tej grupie miały charakter badań on‑line 
i zostały oparte na czterokrotnej wysyłce przez portal e‑maila z listem przewodnim 
i linkiem do kwestionariusza ankiety w wersji on‑line, znajdującej się na stronie 
internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W okresie prowadzenia 
badań zanotowano 730 odwiedzin strony z ankietą (tj. 3,7 %), połączonych z udzie‑
leniem niewielkiej części odpowiedzi. Do szczegółowej analizy przyjęto jedynie 112 
kwestionariuszy (tj. zaledwie 0,6 % firm zarejestrowanych w bazie portalu. Znikomy 
wskaźnik zwrotu może potwierdzać istotny dylemat w badaniach nad marketingiem 
międzynarodowym, podkreślony już we wcześniejszym nurcie analiz. Badaniami 
o charakterze ilościowym objęto łącznie 141 przedsiębiorstw, których tożsamość 
odpowiadała kategorii przedsiębiorstwa eksportującego – „polskiego eksportera”.

Badania jakościowe, osadzone w nurcie podejścia interpretacyjnego, zostały zre‑
alizowane na próbie 13 celowo wybranych przedsiębiorstw. Były to firmy eksportujące 
część – mniejszą lub większą – wolumenu swojej produkcji na rynki zagraniczne 
mające zarazem znaczne sukcesy w działalności na rynkach zagranicznych.

W wymiarze merytorycznym wyniki badań pozwoliły na ocenę misji w strategiach 
rozwoju polskich eksporterów, strategii wejścia na rynki zagraniczne, ich strategii 
obecności i obsługi rynków zagranicznych oraz ocenę kompozycji marketingu‑mix 
na rynkach ekspansji.

 Podsumowanie

Prezentowane opracowanie stanowi analizę porównawczą metodycznej strony 
realizacji 7 wybranych projektów badań nad marketingiem międzynarodowym. 
Podstawowe wnioski można, zachowując ostrożność co do stopnia uogólnienia, 
wynikającą ze standardów badań naukowych i wnioskowania naukowego, sprowadzić 
do następujących, ogólnych konstatacji.

3 Do danych tego portalu nawiązywał też Projekt nr 5, Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa 
konkurencyjność i internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.
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1. Każdy z 7 analizowanych Projektów dotyczył problematyki internacjonalizacji 
i marketingu międzynarodowego. Zagadnienia te były ujmowane w różnym 
wymiarze – makro‑ i mikroekonomii, ukazywały różnorodne aspekty funkcjo‑
nowania „wpisania się przedsiębiorstw w procesy internacjonalizacji” i problemy 
„ekonomii otwartej”. Prezentują odmienne opcje wyboru przedmiotu badań, 
określone kwestiami szerokości i głębokości rozwiązywanego problemu.

2. Sformułowanie wiązki celów poznawczych każdego projektu nawiązywało do 
istniejącego stanu wiedzy, tworząc właściwy, racjonalny i w pełni uzasadniony, 
czytelny „kontekst badań problemu”. Cele i hipotezy trafnie i precyzyjnie odzwier‑
ciedlały istniejący stan poznania naukowego problematyki, ujawniało i akcento‑
wało przyjmowane paradygmaty badań.

3. Zaprezentowana analiza 7 projektów wskazuje, iż badania nad internacjonalizacją 
w wymiarze metodycznym stanowi poważne wyzwanie metodyczne. Wniosek ten 
dotyczy formułowanej metodyki oraz procesu pozyskiwania danych i organizacji 
badań.

4. Przeprowadzona analiza ukazuje źródło wyzwań metodycznych dla badań nad 
strategiami marketingu międzynarodowego polskich przedsiębiorstw. Część badań 
nad internacjonalizacją i strategiami marketingu międzynarodowego jako „próbę 
badawczą” przyjęła „przedsiębiorstwa w ogóle”, część zaprezentowała podejście 
odmienne. Koncentrowała badania na grupie przedsiębiorstw, dla których aktyw‑
ność międzynarodowa była trwałym i ważnym elementem misji oraz strategii 
funkcjonowania i rozwoju. W tak dobranej próbie badawczej wysiłek Zespołów 
badawczych szedł w kierunku identyfikacji motywów i przesłanek ekspansji 
zagranicznej, poszukiwania i wykorzystywania informacji o rynkach i partnerach 
zagranicznych strategii wejścia na rynki zagraniczne, sposobów obsługi, zacho‑
wań przedsiębiorstw w procesach internacjonalizacji, tworzenia sieci powiązań 
międzynarodowych i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagra‑
nicznych.

5. Badania nad strategiami w marketingu międzynarodowym w analizowanych 
Projektach miały charakter dualny: badań ilościowych i jakościowych. Badania 
ilościowe opierały się na ankietach tradycyjnych, w jednym przypadku – także 
ankiecie on‑line, wykorzystanej wraz z ankietą tradycyjną oraz wywiadach ska‑
tegoryzowanych. Podstawą badań ankietowych był standaryzowany kwestiona‑
riusz badawczy. Jego charakter – szerokość i głębokość poruszanych zagadnień – 
odzwierciedlał podjęte a priori studia teoretyczne, przyjęty kontekst uzasadnienia 
problemu i w części – możliwości badawcze. W jednym z Projektów kwestionariusz 
ankiety został poddany badaniom pilotażowym i następnie pewnej korekcie. 
Ważnym rozwiązaniem staje się jednak – obok ankiety pocztowej – wykorzysty‑
wanie ankiet on‑line. Przy właściwie dobranej próbie, ściśle określonych granicach 
i warunkach brzegowych – stwarza ona szersze i szybsze możliwości realizacji 
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badań. Ta okoliczność z pewnością – będzie zyskiwać na znaczeniu – i jak można 
przypuszczać, stanie się w niedalekiej przyszłości standardem organizacji badań 
nad marketingiem międzynarodowym.

6. W badaniach ilościowych w poszczególnych Projektach liczebność próby badaw‑
czej była zróżnicowana i wahała się w przedziale 77–780. Z kolei w 4 Projektach, 
w których wykorzystano analizę jakościową – liczba case study wynosiła od 6 do 
13 przypadków4. Prezentowane Projekty przyjęły zróżnicowany punkt wyjścia 
i sposób określenia próby badawczej. Jedne próby stanowiły przedsiębiorstwa 
funkcjonujących na rynku polskim (zasięg ogólnopolski, „wszystkie branże” lub 
zasięg lokalny – kilka województw, kilka wybranych branż, ważnych z punktu 
widzenia celu Projektu) z zamiarem identyfikacji strategii internacjonalizacji, 
w tym strategii wobec ekspansji inwestorów zagranicznych na rynek polski. Takie 
ujęcie odzwierciedlało klasyczny problem internacjonalizacji pasywnej. Drugą 
grupę tworzyły te przedsiębiorstwa („polscy eksporterzy”), w misji których eks‑
port i internacjonalizacja, strategia ekspansji zagranicznej zajmują trwałe, choć 
wyraźnie zróżnicowane miejsce, a ich rynkiem działania stają się rynki między‑
narodowe i globalne.

7. W wymiarze poznawczym omawiane Projekty przynoszą naukowe, oparte o wła‑
ściwe podejście i metodykę, rozpoznanie rzeczywistości, jej wyjaśnienie i ostrożne 
próby projekcji odnoszące się do internacjonalizacji i globalizacji, w tym róż‑
norodnych aspektów problematyki marketingu międzynarodowego. W takim 
ujęciu spełniają one zasadnicze funkcje nauki i badań naukowych. Jest jednak 
oczywiste, że rozwiązanie zarysowanych dylematów badawczych dotyczących 
procedury badań internacjonalizacji, badań strategii marketingowych przedsię‑
biorstw w wymiarze międzynarodowym, wymaga dalszych poszukiwań metodyki 
ich rozstrzygnięcia, spełniającej standardy metodologii badań naukowych.

8. Ważnym problemem jest zagadnienie właściwego sposobu określania wielkości 
i sposobu doboru próby badawczej, a także integracji badań ilościowych i jako‑
ściowych – podejścia interpretacyjnego i etnograficznego, podejścia emic i etic 
i wyważenia – lub znalezienia swoistego optimum metodycznego pomiędzy 
podejściem standaryzacji a adaptacji zasad, standardów organizacji i prowadzenia 
badań, metod i instrumentów badań nad marketingiem w środowisku między‑
narodowym.
Reasumując, proces badań nad internacjonalizacją stanowi poważne wyzwanie 

metodyczne. O ile sformułowanie wiązki celów nie nastręcza większych trudności, 
o tyle takie problemy może stwarzać metodyka i proces realizacji badań. Identyfiku‑
jąc te elementy, niniejsze opracowanie ukazuje sposoby rozstrzygnięcia dylematów 

4 Warto w tym nurcie syntezy podkreślić ważną propozycję metodologiczną nawiązującą do relacji case 
study – case research, sformułowaną przez L. Żabińskiego [18].
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metodycznych w 7 konkretnych projektach badawczych. Choć refleksje nie roszczą 
pretensji do szerszych uogólnień, mogą jednak, jak się wydaje, być głosem w dyskusji 
nad metodycznymi aspektami internacjonalizacji przedsiębiorstwa i strategiami mar‑
ketingu międzynarodowego5, u podstaw której leży „logika odkrycia naukowego”6.
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METODOLOGICZNE  PRObLEMY bADAń NAD MARKETINGIEM 
MIęDZYNARODOWYM W śWIETLE ANALIZY WYbRANYCH 
PROJEKTÓW bADAWCZYCH

Streszczenie

Celem referatu jest ocena podejść metodycznych przyjętych w realizacji wybranych projektów 
badawczych z zakresu marketingu międzynarodowego, zrealizowanych w Polsce w latach 
2005–2012. Koncentruje się na komparatystyce metodologii badań empirycznych, ukazuje 
sposób rozwiązania określonego problemu naukowego. Przedmiotem analizy jest 7 wybranych 
projektów badawczych. Jako kryterium doboru przyjęto: 1) charakter merytoryczny problemu 
(marketing międzynarodowy); 2) charakter formalny (finansowanie badań ze środków 
centralnych – przez Komitet Badań Naukowych (rok 2005), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (2006–2010) oraz Narodowe Centrum Nauki (2011–2012); 3) czas realizacji (lata 
2005–2012) oraz 4) publikację wyników badań w postaci monografii. Referat jest diagnozą 
problemu metodologii badań prowadzonych w Polsce nad zagadnieniami marketingu między‑
narodowego. W takim charakterze wpisuje się w cele i założenia konferencji metodologicznej 
KNOiZ PAN pn. „Współczesne nauki o zarządzaniu”.

Słowa kluczowe: marketing międzynarodowy, metodologia, 
projekty badawcze NCN
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METHODOLOGICAL  PRObLEMS OF INTERNATIONAL 
MARKETING RESEARCH IN THE LIGHT OF THE ANALYSIS OF 
SELECTED RESEARCH PROJECTS

Abstract

The main goal of the paper is to evaluate methodological approaches adopted in selected 
research projects associated with international marketing, conducted in Poland from 2005 to 
2012. It focuses on comparison of methodology of different empirical research and it shows 
possibilities of solving specific scientific problem. The analysis contains 7 selected research 
projects. The criteria of sample selection were: 1) methodical nature of the problem (inter‑
national marketing); 2) formal side (research funding by public agencies – by the Committee 
for Scientific Research (2005), Ministry of Science and Higher Education (2006–2010) and 
the National Science Center (2011–2012); 3) Research project’s implementation period 
(2005–2012) and 4) publication of research results in the form of a monograph. The paper is 
recognition of the problem of research methodology carried out in Poland on issues of inter‑
national marketing and it that capacity it fit in with aims and objectives of “Methodological 
conference of KNOiZ PAN entitled Modern management science”.

Key words: International Marketing, Research metodology, 
National Science Centre Research projects
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