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Po 1990 roku ma!e dynamiczne fi rmy zaczyna-
j" szturmowa# rynki $wiatowe i wykorzystuj" 
mo%liwo$ci ekspansji mi&dzynarodowej jako 
d'wigni& przyspieszonego rozwoju. Kszta!tu-
je si& specyfi czna odmiana przedsi&biorczo$ci 

– przedsi&biorczo$# mi&dzynarodowa. Co decy-
duje o pojawieniu si& sk!onno$ci do zaanga%o-
wania i o sukcesie w ekspansji mi&dzynarodowej 
mniejszych fi rm nowej generacji? Najwa%niejszy-
mi czynnikami s": orientacja mi&dzynarodowa 
cz!onków kierownictwa fi rmy, co w sposób na-
turalny sk!ania ich do poszukiwania szans bizne-
sowych na obcych rynkach; umiej&tno$# przys-
wajania informacji i szerzej – uczenia si& rynków 
mi&dzynarodowych; umiej&tno$# nawi"zywania 
wspó!pracy, tworzenie zwi"zków partnerskich, 
aliansów strategicznych itp., uzupe!niaj"cych 
brakuj"ce zasoby. To ostatnie ma kluczowe zna-
czenie, gdy% ma!a fi rma na ogó! nie dysponuje 
zasobami wiedzy i do$wiadczenia ani infrastruk-
tur" niezb&dn" do prowadzenia operacji mi&-
dzynarodowych. 



1. Przedsi!biorczo"# w procesie globalizacji

Handel zagraniczny czy szerzej – biznes międzynarodowy był jeszcze 
do niedawna tradycyjnie postrzegany jako domena wielkich koncernów. 
To właśnie ekspansje międzynarodowe amerykańskich, europejskich czy 
japońskich gigantów doprowadziły do niebywałej koncentracji światowe-
go potencjału ekonomicznego. Współcześnie 500 największych koncernów 
kontroluje ponad 50% handlu światowego i ponad 80% zagranicznych in-
westycji bezpośrednich (Rugman, 2001, s. 2).

Równolegle w handlu światowym zaangażowanych jest jednak kilkaset 
tysięcy mniejszych ' rm. Do niedawna zainteresowanie tą grupą było sto-
sunkowo niewielkie. W tradycyjnym podejściu do sektora small busines-
su zwracano uwagę na trudności i bariery, na które natra' ają małe ' rmy, 
podejmując próbę wychodzenia na obce rynki. Ograniczone zasoby ' -
nansowe lub brak doświadczenia powodują, że nawet jeśli decydują się już 
zaangażować w operacje zagraniczne, robią to stopniowo, rozpoczynając 
od rynków najbliższych geogra' cznie i kulturowo. Każdy kolejny krok po-
dejmują ostrożnie, w miarę, jak pozwalają na to ograniczone możliwości 
i wiedza zgromadzona we wcześniejszych fazach. Małe ' rmy wychodzą na 
rynki międzynarodowe głównie poprzez eksport, bardzo rzadko tworzą 
oddziały i ' lie za granicą, co jest typową strategią wielkich korporacji1. 

Dopiero w ostatnich latach (po 1990 roku) ujawniły się nowe zjawiska 
i tendencje. Małe dynamiczne ' rmy już w pierwszych latach funkcjono-
wania zaczynają szturmować rynki światowe i wykorzystują możliwo-
ści ekspansji międzynarodowej jako dźwigni przyspieszonego rozwoju. 
Kształtuje się specy' czna odmiana przedsiębiorczości – przedsiębiorczość 
międzynarodowa.

Jakie przyczyny legły u podstaw tych nowych zjawisk? Przede wszystkim 
zmieniły się warunki prowadzenia działalności w skali międzynarodowej, 

1 Taka interpretacja procesu internacjonalizacji małych przedsiębiorstw została sformułowana 
przez J. Johansona i J.E. Vahlne i funkcjonuje w literaturze przedmiotu jako model szkoły uppsal-
skiej (Johanson, Vahlne, 1977).
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Globalny „!owca okazji” – tak „The New York Times” nazwa! 
niedawno 34-letni" Magdalen# Wullert-Zucca. Polka zarabia 
na $ycie, podró$uj"c do pa%stw, w których dosz!o do kryzysu 
walutowego, by nadzwyczaj tanio kupi& towary i z du$ym zy-

skiem (przebicie si#ga niekiedy nawet kilku tysi#cy procent!) sprzeda& je w innym 
kraju. Zarabia!a ju$ na handlu winem z Argentyny, gdy w 2001 r. za!ama! si# kurs 
tamtejszego peso, i na handlu meblami z Indonezji po kryzysie rupii w 1997 r.

Wullert-Zucca wi#ksz" cz#'& czasu sp#dza zwykle w Singapurze, dok"d trafi !a 
w 1992 r. Jako studentka czwartego roku lingwistyki na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu wyjecha!a na wycieczk# do Singapuru. Zdecydowa!a si# tam 
zamieszka&. Zosta!a mened$erem w biurze podró$y, zacz#!a uczestniczy& w spotka-
niach miejscowych biznesmenów, na przyk!ad w British Chamber of Commerce – iz-
bie handlowej utworzonej jeszcze w czasach kolonialnych, zajmuj"cej si# promocj" 
wymiany gospodarczej mi#dzy Singapurem a Wielk" Brytani". Polka twierdzi, $e to 
w!a'nie podczas tamtych spotka% odkry!a w sobie poci"g do interesów. 

— Podczas rozmów dowiadywa!am si#, czym si# zajmuj" moi rozmówcy i ja-
kich towarów potrzebuj" ich fi rmy. Postanowi!am kojarzy& partnerów handlowych 
i pobiera& za to prowizj# — mówi „Wprost” Magdalena Wullert-Zucca. Zwykle od 
ka$dej udanej transakcji pobiera!a 5–10 proc. warto'ci. W ten sposób po'redniczy!a 
m.in. w handlu procesorami komputerowymi, stal", a nawet rop" naftow"! Jedna 
transakcja pozwala!a jej zarobi& 'rednio 10 tys. USD, czyli pi#ciokrotnie wi#cej, ni$ 
wynosi!a jej miesi#czna pensja w biurze podró$y. 

Magdalena Wullert-Zucca potrafi !a doskonale zainwestowa& pierwsze zarobione 
pieni"dze. W 1997 r. kraje po!udniowo-wschodniej Azji dotkn"! kryzys walutowy; 
na przyk!ad warto'& indonezyjskiej rupii spad!a w ci"gu dwóch tygodni sze'cio-
krotnie (cena ameryka%skiego dolara wzros!a wtedy z 2,5 tys. rupii do 15 tys. rupii), 
a singapurskiego dolara o 20 proc. 

— Moje oszcz#dno'ci uratowa!y nawyki wyniesione jeszcze z PRL. Po prostu 
trzyma!am wszystko w ameryka%skich dolarach — 'mieje si# Wullert-Zucca. 

Gdy europejscy i ameryka%scy przedsi#biorcy w pop!ochu wycofywali pieni"-
dze i fi rmy z Indonezji, Polka polecia!a do stolicy kraju D$akarty. Za 10 tys. USD kupi!a 
kontener indonezyjskich mebli (kilka dni wcze'niej by!y warte 60 tys. USD), które 
nast#pnie sprzeda!a w USA dziesi#& razy dro$ej. 

— Niedawno by!am na konferencji fi rm biotechnologicznych w Singapurze. 
W rozmowie z szefem jednej z nich dowiedzia!am si#, $e te fi rmy s" sk!onne du$o 
zap!aci& za u!atwienie im kontaktów z dobrze zapowiadaj"cymi si# polskimi na-
ukowcami — zdradza Magdalena Wullert-Zucca. — Rynek? — zastanawia si# przez 
moment. — To ca!y 'wiat. 

A. Pi%ski, Sztuka kojarzenia, 
„Wprost” 22 sierpnia 2004.



eliminując bądź istotnie zmniejszając bariery, jakie napotykały przede 
wszystkim mniejsze $ rmy:

��przyspieszona wymiana informacji dzięki nowoczesnym 
 technologiom pozwoliła na zmniejszenie dystansu kulturowego 
 między poszczególnymi krajami
��obniżka kosztów komunikacji międzynarodowej, podróży 
 i transportu w sposób oczywisty wpłynęła na zmniejszenie kosztów 
 operacji międzynarodowych
��do sektora dynamicznych małych przedsiębiorstw nowej generacji 
 weszli ludzie wykształceni, z dobrą znajomością języków obcych; 
 nawet jeśli nie znali oni specy$ ki operacji międzynarodowych, 
 wiedzieli, jak zatrudnić niezbędnych fachowców
��mniejsze $ rmy niewątpliwie skorzystały w wyniku stopniowego 
 ograniczania ceł i innych barier w handlu światowym, a także 
 postępującego procesu integracji gospodarczej. Doświadczenia 
 Polski i innych krajów, które zostały pełnoprawnymi członkami 
 Unii Europejskiej w 2004 roku są tego najlepszym przykładem2.

Co decyduje o pojawieniu się skłonności do zaangażowania i o sukcesie 
w ekspansji międzynarodowej mniejszych $ rm nowej generacji? Badania 
przedsiębiorczości międzynarodowej podejmowane w ostatnich latach 
w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej pozwalają określić naj-
ważniejsze czynniki, którymi są:

��orientacja międzynarodowa członków zespołu przywódczego 
 (kierownictwa $ rmy) – taka orientacja może wynikać z pro$ lu 
 wykształcenia, znajomości języków obcych, a także wcześniejszych 
 doświadczeń zawodowych. Orientacja międzynarodowa lidera 
 (liderów) w sposób naturalny skłania ich do poszukiwania szans 
 biznesowych na obcych rynkach
��umiejętność przyswajania informacji i szerzej – uczenia się rynków 
 międzynarodowych
��umiejętność nawiązywania współpracy, tworzenie związków 
 partnerskich, aliansów strategicznych itp., by w ten sposób uzupełnić 
 brakujące zasoby. Ponieważ mała $ rma na ogół nie dysponuje 
 zasobami wiedzy i doświadczenia oraz infrastrukturą niezbędną 
 do prowadzenia operacji międzynarodowych, ma to w tym przypadku
 kluczowe znaczenie. 
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2 Trzeba jednak odnotować, że nie wszystkie zmiany były korzystne. Przykładowo po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej popularna w obrocie handlowym z zagranicą forma komisu została obło-
żona 22-procentowym podatkiem VAT, co radykalnie zmniejszyło jej opłacalność.
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Zjawisko przedsiębiorczości międzynarodowej jest, jak zaznaczyliśmy 
wcześniej, stosunkowo świeżej daty. Dlatego trudno się na razie pokusić 
o jego całościową interpretację. Poniżej prezentujemy jego najbardziej cha-
rakterystyczne przejawy.

Handlowcy mi!dzynarodowi nowej generacji
Kupcy przemierzający międzynarodowe szlaki w poszukiwaniu towa-

rów, które można następnie odsprzedać ze znaczącym zyskiem, funkcjono-
wali już w starożytności. Ich współcześni odpowiednicy to niewielkie ( rmy 
(niekiedy jednoosobowe) wykorzystujące nowoczesne narzędzia informa-
cyjne (internet) do wyszukiwania atrakcyjnych towarów na świecie, by za-
oferować je odbiorcom we własnym kraju bądź w innych krajach. Na ogół 
( rmy te koncentrują się na zaspokajaniu niszowych potrzeb odbiorców 
dotyczących bardzo wąskich grup produktów, dysponując specjalistycz-
ną wiedzą i doświadczeniem. Podobne zjawisko obserwujemy w zakresie 
świadczenia specjalistycznych usług (np. turystycznych).

Born globals (fi rmy globalne od urodzenia)
To nowe dynamiczne ( rmy, które już w swojej początkowej strategii 

priorytetowo traktują ekspansję międzynarodową. W rezultacie, krótko 
po uruchomieniu działalności, wpływy z eksportu mają znaczący udział 
w całkowitych obrotach. W tym przypadku mamy do czynienia z odwró-
ceniem podstawowych tendencji biznesu międzynarodowego, gdzie ( rma 
najpierw budowała swoją pozycję na rynku narodowym i dysponując zna-
czącym potencjałem organizacyjnym, kadrowym i ( nansowym, przystę-
powała do podboju rynków zagranicznych.

Mikrokorporacje mi!dzynarodowe
Tu mamy do czynienia z odejściem od kolejnej prawidłowości w biznesie 

międzynarodowym. Tradycyjnie podstawową formą w ekspansji między-
narodowej mniejszych ( rm był eksport. Firmy te bardzo rzadko angażowa-
ły się w tworzenie własnych ( lii i oddziałów za granicą czy też wchodzenie 
w długofalowe porozumienie kooperacyjne i licencyjne, gdyż:

��budowanie własnej sieci było opłacalne dopiero po osiągnięciu 
 znaczącego wolumenu obrotów na danym rynku
��bezpośrednia obecność na obcych rynkach ze względu na znacznie 
 większą złożoność wymagała zaangażowania specjalistów, którymi 
 na ogół mniejsze ( rmy nie dysponują.

Tymczasem w ostatnich latach powstają dynamiczne ( rmy, które od po-
czątku przystępują do budowania własnej infrastruktury (oddziałów, ( lii) 
na rynkach międzynarodowych oraz wchodzą w porozumienia koopera-
cyjne, licencyjne itp. Nie obawiają się trudności, a zatrudnianie fachowców 
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do realizacji skomplikowanych operacji międzynarodowych mają założone 
w planie operacyjnym nowego przedsięwzięcia. 

Wykorzystanie d!wigni eksportowej do przyspieszonego rozwoju
W tym przypadku & rma realizuje strategię przełomowej ekspansji. Re-

alizowany program internacjonalizacji jest w istocie przejawem orientacji 
przedsiębiorczej wynikającej ze skłonności do ryzyka, proaktywności i in-
nowacyjności. W rezultacie w krótkim czasie eksport zajmuje znaczącą po-
zycję w obrotach & rmy. Bardzo często mamy tu do czynienia ze zjawiskiem 
przedsiębiorczości korporacyjnej ( i n t r a p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i ). 
Rozwój operacji międzynarodowych traktowany jest w & rmie jako wyod-
rębniony projekt, a kadra kierownicza odpowiedzialna za jego realizację 
uzyskuje znaczną swobodę działania w zakresie decyzji wdrożeniowych.

2. Przedsi!biorczo"# mi!dzynarodowa w Polsce

Do oceny aktualnego poziomu zaangażowania polskich przedsiębiorstw 
w operacje międzynarodowe, a szczególnie przejawów orientacji przedsię-
biorczej polegającej na poszukiwaniu szans zrobienia intratnego biznesu 
poza granicami kraju, istotny jest kontekst historyczny. Po 1945 roku obo-
wiązywała w Polsce doktryna monopolu handlu zagranicznego. Uznano, że 
w systemie gospodarki państwowej przedsiębiorstwa (mimo że pozostawały 
w tych czasach własnością państwa) nie mogą się bezpośrednio kontakto-
wać z podmiotami zagranicznymi, lecz muszą to czynić za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych branżowo central handlu zagranicznego. Tych ostat-
nich było zaledwie kilkadziesiąt (62 w 1988 roku). W latach 80. ubiegłego 
stulecia zasada monopolu handlu zagranicznego była stopniowo liberalizo-
wana. Uprawnienia eksportowo-importowe uzyskały tzw. & rmy polonijne, 
& rmy rzemieślnicze i ich stowarzyszenia, a w zakresie niektórych wyrobów 
także osoby & zyczne. Mimo tych zmian, w 1988 roku & rm zajmujących się 
sprzedażą na eksport było zaledwie 767 w całym kraju3. 

Jak sytuacja wygląda obecnie, po kilkunastu latach funkcjonowania go-
spodarki rynkowej w Polsce? W stosunku do warunków startu w 1989 ro-
ku, skala zmian jest olbrzymia. W 2003 roku sprzedaż na eksport realizo-
wało 51 tys. polskich & rm różnej wielkości4. Jeśli dodamy do tego pewną, 
trudną do oszacowania grupę & rm, których produkty docierają na rynki 
zagraniczne za pośrednictwem polskich & rm handlowych, a także nieob-
jętych statystyką towarową & rm usługowych, łączna liczba & rm, których 
towary lub usługi docierają za granicę, może przekroczyć 100 tys. Co wię-
cej, zagraniczna ekspansja nie jest wyłącznie domeną & rm dużych i śred-
nich. Można oszacować, że liczba & rm dużych i średnich (zatrudniających 

3 Dane uzyskane w Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego.
4 Ibidem.
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To nieprawda, !e Polacy maj" malkontenctwo, niezaradno#$ 
i brak gospodarno#ci we krwi. Mitem jest równie! to, !e nie po-
trafi my odnosi$ spektakularnych sukcesów w krajach bardziej 
rozwini%tych od Polski i !e zachodnie realia gospodarcze stoj" 

w sprzeczno#ci z nasz" – z góry skazuj"c" nas na pora!k% – „polsk" mentalno#ci"”. 
Dowodem na to, !e „Polak potrafi ”, jest historia 27-letniego dzi# &ukasza Gadow-
skiego. Swoj" fi rm% za'o!y' zaledwie ponad 3 lata temu (na dodatek bez !adnego 
kapita'u). Dzisiaj Spreadshirt GmbH z siedzib" w Lipsku jest europejskim liderem 
w produkcji i internetowej sprzeda!y T-shirtów z indywidualnie zamówionymi 
przez internautów napisami i grafi kami. 

— Odkry'em swoist" nisz% rynkow" i stwierdzi'em, !e musz% to wykorzysta$ 
— wspomina &ukasz Gadowski. 

Kiedy &ukasz Gadowski za'o!y' fi rm% Spreadshirt, mia' 24 lata i by' jeszcze stu-
dentem. Firma by'a 3-osobowa (zatrudnili jeszcze programist%) i nie mia'a swojej 
siedziby (wszyscy pracowali w swoich mieszkaniach). Teraz w g'ównym biurze 
w Lipsku, gdzie mie#ci si% równie! zak'ad produkcyjny, pracuje 80 osób. Oprócz tego 
Spreadshirt ma zak'ad w Louisville w Stanach Zjednoczonych, a tak!e kilka ma'ych 
przedstawicielstw handlowych w Europie: w Irlandii, Hiszpanii, Szwajcarii i Polsce. 
W ci"gu 3 lat dzia'alno#ci z ma'ej fi rmy sta'a si% przedsi%biorstwem dzia'aj"cym 
w kilkunastu krajach i na dwóch kontynentach. 

Spreadshirt wszed' niedawno na polski rynek i wi"!e z nim bardzo du!e nadzie-
je. Chce stworzy$ tu zak'ad produkcyjny. Do ko(ca 2007 r. prac% znajdzie tu nawet 
50 osób. 

— Decyzja o uruchomieniu produkcji w Polsce jest dla nas naturalna. Wymowne 
jest, !e nasz obecny zak'ad w Lipsku jest zlokalizowany tylko 200 km od granicy 
z Polsk", za któr" koszty pracy s" wielokrotnie ni!sze. Obs'ugiwanie rynku polskiego 
poprzez produkcj% w Niemczech nie mia'oby sensu. Obecnie szukamy odpowied-
niej lokalizacji pod nasz" inwestycj% — mówi Gadowski. 

Na tym jednak nie poprzestan". G'ównym celem fi rmy jest osi"gni%cie takiej skali 
dzia'alno#ci, aby w roku 2013 zatrudnia$ oko'o 1 tys. osób i by$ przedsi%biorstwem 
globalnym. Polak naprawd% potrafi ...

M. Pietrzak, Prosty biznes, 
„Businessman Magazine” 2005, nr 6.



50 i więcej osób) wynosi około 7 tys. Z tego wynika, że ponad 43 tys. pol-
skich bezpośrednich eksporterów to & rmy małe, zatrudniające poniżej 
50 osób. Jeśli chcielibyśmy skutki przedsiębiorczej rewolucji, jaka dokonała 
się w Polsce po 1989 roku, mierzyć liczbą nowych podmiotów, to w obro-
cie międzynarodowym skala zmian była nieporównanie większa niż na 
rynku krajowym5.

Bardziej szczegółowa analiza danych wskazuje na inne charakterystycz-
ne zjawisko. Otóż w polskim eksporcie (a także imporcie), w ujęciu wartoś-
ciowym, zdecydowanie dominują & rmy kontrolowane przez kapitał zagra-
niczny. Szacowany przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego 
syntetyczny wskaźnik udziału spółek z kapitałem zagranicznym przekroczył 
w 2004 roku 40%, podczas gdy w obrotach handlu zagranicznego udział ten 
kształtował się odpowiednio na poziomie 57,6% w eksporcie i 62,6% w im-
porcie (Chojna, 2005, s. 120–122). 

Byłoby jednak zbytnim uproszczeniem wiązać sukces polskich ekspor-
terów wyłącznie z zaangażowaniem obcego kapitału. Eksporterów o czysto 
polskim kapitale było w 2003 roku prawie 44 tys., z czego 40 tys. to & rmy 
małe, zatrudniające poniżej 50 osób6.

Należy odnotować odważne próby Polaków odniesienia sukcesu jako 
kupców międzynarodowych nowej generacji, choć skala tego zjawiska jest 
na razie niewielka. Mamy także coraz liczniejsze przykłady & rmy globalnej 
od urodzenia. To przede wszystkim wynik ograniczonej chłonności pol-
skiego rynku w pewnych grupach towarowych. Co ciekawe, mamy polskie 
born globals także w sektorze zaawansowanych technologii.

Bardzo dużo polskich & rm, w tym także te o krótkim stażu w biznesie, 
realizuje obecnie strategię tzw. dźwigni eksportowej dla przyspieszenia 
rozwoju. Strategia ta okazuje się szczególnie skuteczna, gdy jest połączona 
z umiejętnym wykorzystaniem funduszy pomocowych ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych form pomocy publicznej.

Jak dotychczas, wejście polskich & rm na zagraniczne rynki dokonywa-
ło się przede wszystkim najprostszą formą, czyli eksportem. Dla zdecydo-
wanej większości z nich był to zbyt krótki okres na rozwinięcie obrotów 
na taką skalę, by na wiodących rynkach uruchamiać własną sieć han-
dlową, a następnie przenosić tam produkcję. Nie bez znaczenia jest dużo 
większy stopień złożoności problemów związanych z organizacją i funk-
cjonowaniem oddziałów i & lii za granicą w porównaniu z transakcjami 

5 Porównując sytuację w roku 1998 i 2003, widzimy, że liczba aktywnych podmiotów gospodar-
czych w Polsce zwiększyła się trzykrotnie, liczba bezpośrednich eksporterów zaś 66-krotnie!
6 Obliczenia własne autora dokonane na podstawie przetworzonych źródłowych danych staty-
stycznych uzyskanych z GUS oraz Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego.
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eksportowymi7. Sytuacja w tej dziedzinie ulega ostatnio wyraźnej zmianie 
na korzyść. W ciągu ostatnich kilku lat wiele dynamicznych polskich & rm 
uruchomiło własne oddziały i spółki, a także przejęło zagraniczne & rmy. 
Proces ten rozwija się zarówno na rynkach Europy Środkowej i Wschod-
niej, jak i w krajach wysoko rozwiniętych.

3.  Opcja mi!dzynarodowa dla nowego przedsi!wzi!cia

Zaprezentowane wcześniej dane mówiące o aktywności polskich & rm 
na rynkach zagranicznych w pełni uzasadniają sens rozpatrzenia opcji 
międzynarodowej dla nowego przedsięwzięcia. Otwiera to nowe możliwo-
ści odnajdywania szans biznesowych i wykorzystania ich do uruchomienia 
atrakcyjnego przedsięwzięcia. Fakt, że udało się to ostatnio kilkudziesię-
ciu tysiącom polskich & rm, które nie miały żadnych wcześniejszych trady-
cji i doświadczeń, pozytywnie rokuje o powodzeniu takiej drogi. Okazuje 
się, że wyjście na rynki międzynarodowe nie musi być wcale takie trudne. 
Można też wykorzystać praktyczne doświadczenia tych przedsiębiorców 
i ich & rm, którzy odnieśli sukcesy w operacjach międzynarodowych. Nie-
wątpliwym atutem ludzi młodych i wykształconych jest względnie dobra 
znajomość języków obcych. To właśnie nieznajomość języków obcych jesz-
cze kilkanaście lat temu była główną barierą w procesie internacjonalizacji 
polskich & rm. 

Planując działania na rynkach międzynarodowych, stajemy wobec 
szczególnych wyzwań wynikających z braku stosownej wiedzy, doświad-
czenia i umiejętności. Wielowiekowa historia wymiany międzynarodowej 
wykształciła wiele specy& cznych rozwiązań i standardów. Z drugiej stro-
ny jednak współczesny biznes międzynarodowy realizowany jest w spo-
sób masowy, na wielką skalę. Dlatego techniki tych operacji bardzo się 
upowszechniły. Sprzyja temu postępująca integracja krajowej gospodarki 
poszczególnych państw, ugrupowania regionalne, a także wspomniane 
wcześniej ułatwienia w komunikacji i dostępie do informacji. W efekcie 
różnica między obrotem krajowym a obrotem międzynarodowym ulega 
zmniejszeniu. Można już postawić pytanie, czy z praktycznego punktu 
widzenia sprzedaż z Belgii do Holandii to eksport? Zapewne za kilka lat 
podobna wątpliwość stanie się aktualna w przypadku wymiany handlowej 
pomiędzy Polską a Niemcami8. 

7 Na koniec 2004 roku, według danych uzyskanych bezpośrednio z NBP, za granicą działało 877 & lii 
oraz oddziałów polskich przedsiębiorstw, podczas gdy liczba & lii i oddziałów z udziałem kapitału za-
granicznego działających w Polsce wynosiła prawie 16 tys. (Działalność gospodarcza spółek z udziałem 
kapitału zagranicznego w 2004 r., 2005, s. 10). 
8 Dla wielu rzemieślników, którzy rejestrują działalność gospodarczą w Niemczech czy Holandii 
(a są ich tysiące) granica między krajem macierzystym a zagranicą już praktycznie uległa zatarciu.
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Mimo postępu integracji gospodarczej, wychodząc na rynki zagranicz-
ne musimy dysponować specjalistyczną wiedzą. Potrzebne są również do-
świadczenia i umiejętności, by przeprowadzić mniej lub bardziej skompli-
kowane operacje międzynarodowe. Potrzeby informacyjne ujawnią się już 
na etapie przygotowania koncepcji przedsięwzięcia i opracowania biznes-
planu i będą dotyczyły następujących dziedzin:

��wiedzy makroekonomicznej – regulacji dotyczących importu, ceł, 
systemu podatkowego, kwestii walutowo-dewizowych, problemów 
kulturowych w takim zakresie, w jakim wpływają na nastawienie 
potencjalnych konsumentów do importowanych towarów i usług, 
oraz szerzej – zagranicznych podmiotów działających na danym rynku

��wiedzy o odbiorcach i rynkach branżowych – o liczbie potencjalnych 
odbiorców, ich sile nabywczej i preferencjach, o konkurencji na danym 
rynku, o organizacji systemu dystrybucji w interesującej nas branży.

Zgromadzenie niezbędnych informacji i prowadzenie prac analitycz-
nych wymaga postępowania według podobnych zasad jak te, z którymi 
mamy do czynienia na rynku krajowym. Różnice będą dotyczyły większe-
go stopnia trudności, zwłaszcza ze względu na dostęp i umiejętność poru-
szania się po zagranicznych zbiorach i bazach danych. Po drugie z prak-
tycznego punktu widzenia powinniśmy ustalić na wstępie określony rynek 
(ewentualnie region), dla którego będziemy gromadzić informacje. W dal-
szym etapie będzie można rozszerzyć zakres geogra( czny analizy.

Jeśli chodzi o informacje makroekonomiczne dotyczące konkretnych 
rynków, to problemem jest nie tyle brak, co nadmiar informacji. Stąd pod-
stawowa trudność polega na dotarciu do źródeł najbardziej przydatnych dla 
wymaganego celu, a więc oceny możliwości eksportowych. Przy wstępnej 
selekcji należy uwzględniać takie kryteria, jak aktualność, syntetyczne uję-
cie i zorientowanie na potrzeby biznesowe. Zdecydowanie należy unikać 
materiałów o charakterze czysto promocyjnym. Biorąc powyższe kryteria 
pod uwagę, warto rozpocząć od informacji i analiz prowadzonych z pozycji 
eksportera. Mamy tu na myśli takie źródła krajowe, jak raporty rynkowe 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy, dostępne na specjalistycznym porta-
lu www.eksporter.gov.pl, raporty i opracowania wydziałów ekonomiczno-
handlowych ambasad RP w poszczególnych krajach, dostępne na ich stro-
nach internetowych, oraz opracowania Krajowej Izby Gospodarczej.

 Zakładając, że w wyniku wcześniejszych decyzji określiliśmy specja-
lizację w dziedzinie konkretnych wyrobów lub usług, musimy znaleźć 
następnie odpowiedź na kluczowe pytanie: czy mamy szanse zbytu poza 
granicami kraju? Zbieranie informacji rozpoczynamy od stosunkowo 
łatwo dostępnych i najczęściej bezpłatnych źródeł krajowych. Wstępnym, 
choć z pewnością nie ostatecznym testem, będzie ustalenie, czy konkretne 
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towary bądź usługi były wcześniej eksportowane z Polski. Informacje takie 
znaleźć można w publikacjach GUS. Potrzebna będzie w tym przypadku 
umiejętność posługiwania się nomenklaturą CN (PCN) służącą do klasy-
) kacji towarów w obrocie międzynarodowym9.

Jeśli okaże się, że nikt przed nami nie sprzedawał za granicę konkret-
nego wyrobu bądź usługi, nie będzie to znaczyć, że nie mamy szansy na 
zrobienie atrakcyjnego biznesu. Bardzo możliwe jest po prostu, że nikt 
na to nie wpadł przed nami. Natomiast odkrycie polskich doświadczeń 
eksportowych w interesującej nas grupie towarowej (konkretni eksporte-
rzy, kierunki eksportu, wolumen obrotów) będzie przydatną wskazówką, 
która w szczególności pomoże ustalić rynki eksportowe, jakie będziemy 
uwzględniać w dalszych analizach. Informacja taka potwierdza ujawnioną 
przewagę polskich ) rm na konkretnych rynkach zagranicznych. Skoro inni 
przetarli szlaki, to i nam powinno się udać. Co więcej, odnalezienie pol-
skich eksporterów konkretnych wyrobów bądź usług pozwala na porów-
nanie potencjału i warunków ich funkcjonowania z własną pozycją, a więc 
dokonanie uproszczonego benchmarkingu. Jeszcze inną możliwością bę-
dzie nawiązanie kontaktu z dotychczasowymi eksporterami, co może za-
owocować bezpośrednią współpracą w ramach powiązań sieciowych. 

W przypadku usług zebranie potrzebnych danych będzie znacznie 
trudniejsze. Zasób informacji o międzynarodowym obrocie usługami 
w porównaniu z obrotem krajowym jest znacznie uboższy. W tej sytuacji 
trzeba się zdać w pierwszej kolejności na informacje dostępne w fachowej 
literaturze branżowej.

Dalszym etapem działań przygotowawczych będzie przeprowadzenie 
uproszczonej analizy rynku konkretnych towarów bądź usług w jednym 
bądź kilku wybranych krajach, z punktu widzenia oceny możliwości eks-
portowych. Chodzi o to, by stosunkowo szybko i niewielkim kosztem uzy-
skać informacje o:

��wielkości rynku na nasze wyroby i o dynamice wzrostu
��konkurencji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem importu
��strukturze nabywców (podstawowe segmenty, preferencje)
��asortymencie produktów dostępnych na rynku (dominujące marki)
��cenach
��kanałach dystrybucji (hurtownie, sieć detaliczna)
��kosztach promocji (wydatki na reklamę, inne formy promocji).

Istotnym elementem oceny możliwości zbytu konkretnych produktów 
na rynku zagranicznym są dodatkowe koszty oraz ograniczenia dostępu 

9 Potrzebne informacje można także uzyskać z  informatora Krajowej Izby Gospodarczej Polscy 
eksporterzy 2004/2005 (Januszko, Jajszczyk, 2005).
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do rynku, jakie musi pokonać eksporter, jeśli chce sprostać konkurencji 
lokalnych dostawców. Jeśli chodzi o koszty bezpośrednie, w pierwszej ko-
lejności musimy uwzględnić koszty transportu (dystans geogra% czny), 
ceł importowych (nie występują w obrębie Unii Europejskiej, ale poza 
tym regionem trzeba sprawdzić wysokość stawek i uciążliwość procedur), 
koszty % nansowe z tytułu wahań kursów walutowych, koszty tłumaczenia 
dokumentacji handlowej na język obcy itp. Poza tym trzeba uwzględnić 
istniejące na danym rynku stereotypy zachowań wobec importowanych 
produktów, w tym skłonność do akceptacji obcych marek. Zagraniczny 
dostawca musi też, zwłaszcza w początkowej fazie, liczyć się z ogranicze-
niami dostępu do sieci dystrybucji.

Jak zdobyć potrzebne dane, dbając by były one aktualne i wiarygodne? 
Na rynku międzynarodowym swoje usługi oferuje wiele renomowanych 
agencji badania rynku. Jednak zlecając takiej agencji opracowanie analizy, 
trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. W typo-
wej sytuacji początkującej % rmy będą istniały zapewne pilniejsze potrze-
by % nansowe. Dlatego musimy poszukać tańszych sposobów zdobywania 
informacji. Jeśli chodzi o źródła zagraniczne, to w pierwszej kolejności 
należy wymienić dostępne w wersji elektronicznej informatory o produk-
tach i producentach, a także kompleksowe opracowania na temat rynków 
konkretnych grup towarowych. Bardzo owocne rezultaty może przynieść 
analiza stron www lokalnej konkurencji, zwłaszcza kiedy stanowi ona 
źródło kontaktów z potencjalnymi klientami. Można tam uzyskać bardzo 
konkretne i wiarygodne dane o ofercie produktowej (wraz ze szczegółową 
specy% kacją), a także o cenach. 

W efekcie problemem znowu może być nadmiar informacji. Wówczas 
bardzo liczyć się będą takie umiejętności, jak szybkie wyszukiwanie, sku-
teczne % ltrowanie w celu odrzucenia informacji bezwartościowych, koja-
rzenie danych z różnych źródeł, przygotowanie syntetycznych zestawień 
i wniosków. Wszystko to może się udać przy minimalnych nakładach, pod 
warunkiem, że w gronie inicjatorów przedsięwzięcia są osoby posługujące 
się swobodnie językiem danego kraju.

4. Eksporter w dzia!aniu

".#. Elementy wiedzy i do!wiadczenia  niezb"dne w prowadzeniu 
 dzia#alno!ci eksportowej

Jeśli w wyniku przeprowadzonych na podstawie zebranych danych analiz 
okaże się, że sprzedaż na rynkach międzynarodowych jest atrakcyjnym kie-
runkiem dla nowej % rmy, możemy przystąpić do wdrożenia zamysłu. Rozpo-
czynamy od diagnozy zasobu wiedzy i doświadczenia, jakie będą niezbędne 
w prowadzeniu operacji eksportowych. W tym celu powinniśmy ustalić:



�
— W biznesie najwa!niejsza jest odporno"# na niepowodzenia 
— uwa!a Jerzy Nowakowski, w$a"ciciel pomorskiej fi rmy Eko-
-Celkon.

Eko-Celkon dostarczy$ w 1993 r. kraty mechaniczne do 
oczyszczalni "cieków w Swarzewie, która odegra$a decyduj%c% rol& w uzdrowieniu 
wód zatoki. Dzi" fi rma jest jednym z niewielu krajowych producentów, którym uda-
$o si& zdoby# siln% pozycj& na rynku urz%dze' s$u!%cych ochronie "rodowiska. A jest 
to rynek zdominowany przez wielkie koncerny i specjalizuj%ce si& od lat w tej dzie-
dzinie fi rmy skandynawskie. 

Od czterech lat w bran!y wodno-"ciekowej panuje jednak zastój. Jak przyznaje 
w$a"ciciel, fi rma osi%gn&$a pewien pu$ap swoich mo!liwo"ci, nad który nie mo!e si& 
wznie"#. Wymaga$oby to bowiem poniesienia znacznych kosztów nie tyle na rozwój 
samej produkcji, ile na marketing. Przy s$abej koniunkturze te nak$ady mog$yby si& 
jednak nie zwróci#. 

Szans& na wyj"cie z zastoju stanowi# mog% rynki zagraniczne. Eko-Celkon sprze-
daje swoje urz%dzenia do Hiszpani, Portugalii, Niemiec. Ale rachuby na szybszy roz-
wój wi%!e Nowakowski przede wszystkim z kierunkiem wschodnim. 

Przed dwoma laty zdecydowa$ si& wyruszy# do Chin. Mieszka$ elegancko, space-
rowa$ po Wielkim Murze i podpisa$ – bardzo korzystny, jak si& wydawa$o – kontrakt 
na dostaw& krat do oczyszczalni w Sipingu w Mand!urii. Jednak ten pierwszy krok 
na nowym rynku zako'czy$ si& klap%. Polski wspólnik, fi rma Ekolog z Pi$y, okaza$ 
si& niewyp$acalny. Eko-Celkon straci$ 800 tys. z$. Ale Chiny nadal s% jednym z jego 
strategicznych celów. 

— Z punktu widzenia przedsi&biorcy dzia$aj%cego w bran!y ochrony "rodowiska 
ten kraj to ziemia obiecana. Miliard ludzi, ponad sto milionowych miast i rzeki "cie-
ków, których nadal si& prawie nie oczyszcza — podkre"la Jerzy Nowakowski. 

W pa(dzierniku Eko-Celkon ma za$adowa# na statek kraty warto"ci prawie 
2 mln z$ – dwa razy wi&ksze od tych sprzedawanych w Polsce – dla oczyszczalni 
budowanej w licz%cym ponad 7 milionów ludzi Wuhanie. Przedsi&biorstwo ma 
ju! od pewnego czasu swego przedstawiciela w Pekinie. Prawdopodobnie stanie 
si& on w niedalekiej przysz$o"ci wspólnikiem w spó$ce joint venture. )eby bowiem 
z zyskiem sprzedawa# w Chinach urz%dzenia o tak znacznych gabarytach jak kraty, 
trzeba uruchomi# ich produkcj& na miejscu. 

— Chodzi tu o bajo'skie sumy i zrobi& wszystko, by fi rma na tym mo!liwie naj-
wi&cej skorzysta$a — zapowiada w$a"ciciel Eko-Celkonu. 

W nowej siedzibie fi rmy w Celbowie wszystko od pocz%tku do ko'ca obmy"li$ 
sam, wykorzystuj%c to, co najbardziej przypad$o mu do gustu podczas zwiedzania 
przedsi&biorstw za granic%. 

 G. *y", Tak mi si! podoba, 
„Rzeczpospolita” 4 wrze"nia 2004.



��jakie konkretne umiejętności i doświadczenia są niezbędne 
 do przeprowadzenia zamierzonych transakcji eksportowych
��czy i w jakim zakresie będzie można zbudować zasób potrzebnej 
 wiedzy i doświadczenia w ramach ' rmy, a w jakim zakresie korzystać 
 z szeroko rozumianych usług zewnętrznych.

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to specy' ka operacji eksportowych, 
w porównaniu ze sprzedażą na rynku krajowym, dotyczy w pierwszej ko-
lejności następujących sfer: 

��praktycznej znajomości języków obcych 
��wyboru i współpracy z agentami/dystrybutorami
��inicjacji sprzedaży (udział w wystawach i targach, składanie ofert)
��technik negocjacyjnych w obrocie międzynarodowym
��opracowania dokumentacji kontraktowej
��zwyczajów i formuł handlowych stosowanych w obrocie 
 międzynarodowym
��spraw celnych
��organizacji transportu
��ubezpieczenia towaru
��rozliczeń ' nansowych oraz zarządzania ryzykiem ' nansowym.

Co do zapotrzebowania na specy' czną wiedzę i doświadczenie, bardzo 
wiele będzie zależało od planowanych kierunków eksportu. Jeśli odbiorcą 
będzie ' rma czeska, być może nie będzie nawet wymagana dobra znajo-
mość języka obcego, a wysyłka towaru z Krakowa do Ołomuńca niewiele 
będzie się różnić od podobnej dostawy do Wrocławia. Planując z kolei eks-
port do Brazylii, musimy natomiast uwzględnić:

��potrzebę znajomości języka portugalskiego (znajomość języka 
 angielskiego może być wystarczająca, choć nie zawsze)
��czynniki kulturowe, dlatego że mogą mieć kluczowe znaczenie 
 w procesie negocjowania kontraktów
��specy' kę transportu morskiego i większą złożoność tej gałęzi 
 transportu w porównaniu na przykład z transportem lądowym
��konieczność oceny wiarygodności zagranicznego odbiorcy 
 i potencjalne trudności wyegzekwowania należności, chociażby 
 ze względu na dystans geogra' czny.

!.". Formy zaanga!owania eksportowego

Rozpoczynając działalność eksportową, mamy najczęściej do wyboru 
kilka sposobów realizacji transakcji.
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Eksport po!redni
Jest to rozwiązanie ograniczające do minimum kontakt eksportera 

z rynkiem zagranicznym. W sensie formalnym nie jest to nawet sprzedaż 
eksportowa, gdyż dostawca krajowy sprzedaje towar odbiorcy krajowemu, 
który we własnym imieniu dokonuje wysyłki towaru za granicę. Jeśli nie 
bierzemy pod uwagę towarów masowych (węgiel, zboża), to w warunkach 
polskich jest to forma stosowana raczej rzadko. Zdarza się natomiast, że 
producent nie ma nawet świadomości, że jego wyroby docierają przez po-
średników do odbiorców zagranicznych. Gdy tak się dzieje, może być to 
ważny sygnał, że jego oferta jest konkurencyjna, i skłaniać do samodziel-
nego podjęcia eksportu bezpośredniego.

Produkcja na zamówienie (ang. contract manufacturing)
Jest to również forma stosowana wówczas, gdy eksporter nie dysponu-

je doświadczeniem potrzebnym do realizacji kontraktów eksportowych, 
a inicjatywę w zakresie technicznych aspektów transakcji przejmuje za-
graniczny odbiorca. Dostarcza on producentowi wzory i specy( kacje wy-
robów, a następnie dokonuje ich odbioru. Ta forma, aczkolwiek bardzo 
wygodna dla niedoświadczonych eksporterów, na dłuższą metę może być 
niebezpieczna. W miarę zwiększania wolumenu sprzedaży eksportowej 
i jej udziału w sprzedaży ogółem dostawca uzależnia się od importera, co 
ten wykorzystuje, wywierając presję na obniżkę cen przy kolejnych dosta-
wach. Równocześnie brak uczestnictwa pracowników działu sprzedaży 
w realizacji kontraktów eksportowych nie pozwala na zdobycie kompeten-
cji w tej dziedzinie w drodze naturalnego wykonywania stosownych czyn-
ności (ang. on the job training).

Korzystanie z pomocy agenta
To klasyczna forma realizacji sprzedaży eksportowej, która umożliwia 

uzupełnienie brakującego doświadczenia i wiedzy rynkowej eksportera 
kompetencjami fachowego i wyspecjalizowanego pośrednika ulokowane-
go w kraju importera. Pośrednik ten, działając w imieniu i na rachunek 
eksportera, zajmuje się rozpoznawaniem możliwości zbytu, zdobywaniem 
zamówień i doprowadzeniem do ich skutecznej realizacji, załatwieniem re-
klamacji, ochroną marki, a nawet szkoleniem personelu eksportera. Za swe 
usługi agent pobiera prowizję, ustaloną typowo jako procent od zrealizo-
wanej sprzedaży.

Sprzeda" eksportowa za po!rednictwem dystrybutora (dilera) 
w kraju importera
W takim przypadku eksporter odpowiada w pełni za dostawę towaru 

do dystrybutora. Ponieważ ten ostatni kupuje towar na własny rachunek, 
przejmuje też odpowiedzialność za kontakty z ostatecznym odbiorcą. Tym 
samym przejmuje także obowiązek analizy tendencji kształtowania się 
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popytu oraz obserwacji konkurencji – które to dziedziny są dla eksporte-
ra z dalekiego kraju bodajże najtrudniejsze. Dystrybutorzy to najczęściej 
duże organizacje handlowe, od lat wyspecjalizowane w organizacji dostaw 
z importu na własnym rynku. Ten układ współpracy jest wygodny dla eks-
portera, jednak stwarza podobne zagrożenia, jak w przypadku produkcji 
na zamówienie. Im większe dostawy i uzależnienie się od nich eksportera, 
tym silniejsza pozycja przetargowa dystrybutora wykorzystywana jest do 
przechwycenia lwiej części korzyści z realizowanych dostaw.

Sprzeda! eksportowa do bezpo"redniego odbiorcy towaru w kraju importera
W przypadku początkującej ' rmy stawiającej pierwsze kroki na obcych 

rynkach sytuacja taka będzie występowała stosunkowo rzadko. Może to 
dotyczyć na przykład dostarczania specjalistycznych wyrobów do dużych 
domów towarowych czy sieci usług. Natomiast w przypadku eksportu usług 
sytuacja zawierania kontraktu przez eksportera bezpośrednio z usługobior-
cą jest bardzo powszechna. Dostawy towarów i usług bezpośrednio do osta-
tecznego odbiorcy to niewątpliwie najtrudniejsza forma realizacji transakcji 
eksportowych, wymagająca bogatej wiedzy i doświadczenia w zakresie tech-
niki realizacji i transakcji, a także znajomości rynku w danej branży w kraju 
importera, oraz śledzenia zmian zachodzących na tym rynku.

Czy można sformułować jakieś generalne zasady i reguły pomocne przy 
wyborze formy realizacji transakcji eksportowych? Jest to trudne, gdyż wie-
le zależy od historycznie uwarunkowanej specy' ki obrotu wymiany mię-
dzynarodowej w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych. Na to 
nakłada się dodatkowo specy' ka poszczególnych krajów – rynków zbytu 
i ukształtowana historycznie sieć agentów i dystrybutorów. W praktyce pole 
manewru dla początkującego eksportera może być ograniczone koniecznoś-
cią dostosowania się do zwyczajów i reguł panujących na interesującym go 
rynku. Pierwszą rekomendacją będzie zatem rozpoznanie reguł obowiązu-
jących w imporcie interesujących nas towarów do konkretnego kraju. 

Tam, gdzie mamy możliwość decyzji, wybór form zaangażowania eks-
portowego będzie w pierwszej kolejności uwarunkowany zasobem do-
świadczeń i umiejętności w handlu zagranicznym, jakimi dysponuje ' r-
ma na starcie. Równocześnie należy dążyć do uzgodnienia takich relacji 
z zagranicznymi pośrednikami, by sprzyjały one zaangażowaniu personelu 
dostawcy w realizację transakcji eksportowej i niejako naturalnemu naby-
waniu praktycznej wiedzy o organizacji i technice tego handlu. Dlatego na-
leży, o ile to możliwe, unikać biernych form zaangażowania eksportowego: 
eksportu pośredniego i produkcji na zamówienie przy całkowitej inicja-
tywie importera w realizacji transakcji. Bardzo ważny z tego względu jest 
właściwy dobór zagranicznych agentów i dystrybutorów, bo w ten sposób 
kształtujemy sieć międzynarodowych powiązań, decydujących o dynamice 
i skali ekspansji na rynkach zagranicznych. 



�
Firma Skowro!skiego powsta"a z tysi#cem z"otych kapita"u za-
"o$ycielskiego. W"a%ciwie z niczego, jak w Ziemi obiecanej. Dzi% 
w Tewes-Bis opracowuje si& i wytwarza linie technologiczne 
do produkcji sera twarogowego, systemów myj#cych urz#dze-

nia mleczarskie, systemów obróbki termicznej mleka i %mietanki. Tutejsza linia pro-
dukcyjna wytwarza ró$ne rodzaje twarogu: tzw. samoprasuj#cy, prasowany, pod-
prasowywany, pakowany w kostk& i domowy ziarnisty.

Przed wej%ciem do Unii Tewes-bis, producent linii technologicznych dla prze-
mys"u mleczarskiego, podobnie jak wiele polskich fi rm tej bran$y modernizowa" si& 
na pot&g&. Dzi&ki temu w latach 2003–2004 spó"ka podwoi"a produkcj& i sprzeda$, 
a zatrudnienie wzros"o o 25 proc. Ten rok zapowiada si& podobnie. 

Trzydzie%ci procent wyrobów barczewskiej fi rmy idzie na eksport. Najwi&cej ku-
puj#: Litwa, 'otwa, Rosja, Bia"oru%, Ukraina, Kazachstan. Wszyscy polscy przedsi&bior-
cy wiedz#, $e przysz"o%( to Wschód. 

— I Ba"kany — dodaje prezes Janusz Skowro!ski. Tamtejsze pa!stwa – Bu"ga-
ria, Albania, Rumunia i Turcja – s# potencjalnymi rynkami zbytu wyrobów jego fi r-
my. Pierwsze trafi "y ju$ do Rumunii. 

Wielu przedsi&biorców z warmi!sko-mazurskiego przegra"o na „kierunku 
wschodnim”, szczególnie w Kaliningradzie. Prezes Skowro!ski ustrzeg" si& tego dzi&-
ki prostej, konsekwentnie przestrzeganej zasadzie. Najpierw zaliczka. Potem wyko-
nanie zamówienia. Gdy urz#dzenie jest gotowe, wysy"a faktur& i czeka. Kiedy wp"y-
nie 90 proc. zap"aty, wysy"a towar. Ryzykuje wi&c dziesi&( procent. 

— To si& sprawdza. P"atno%ci s# lepsze ni$ w Polsce! — dodaje ze %miechem. 
Skoro prezes barczewskiej spó"ki patrzy na Wschód, musia" dostrzec i Chiny. Gdy 

w kwietniu tego roku nadarzy"a si& okazja, wybra" si& z grup# olszty!skich samorz#-
dowców i przedsi&biorców do chi!skiej prowincji Heilongjiang. Prezes Skowro!ski 
wróci" zadowolony, bo ujrza" wielk# szans& na podbój chi!skiego rynku. )eby by( 
skuteczniejszym, zawiera sojusz z olszty!sk# konkurencj# – spó"k# Obram, produ-
kuj#c# podobne maszyny i urz#dzenia. 

— My i koledzy z Obramu wykonujemy urz#dzenia na %wiatowym poziomie, ale 
taniej ni$ koncerny — zapewnia. — Na tym budujemy nasze nadzieje. W Chinach 
b&dziemy dzia"a( wspólnie i wierz&, $e skutecznie. A roboty jest tam wiele.

 T. Prusi!ski, Skok za Wielki Mur, 
„Puls Biznesu” 3 sierpnia 2005.



!.". Krajowi us!ugodawcy uczestnicz"cy w realizacji 
 operacji eksportowych

Jeśli " rma od samego początku planuje prowadzić operacje na rynkach 
zagranicznych, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie 
własnej komórki obsługi transakcji eksportowych. Dla wielu " rm rozpo-
czynających działalność może to być z różnych względów niemożliwe. Czy 
możemy liczyć na pomoc krajowych partnerów w tej dziedzinie? Z pew-
nością tak. Co więcej, ścisła współpraca z krajowymi partnerami może 
być także prowadzona w zbudowaniu własnej silnej komórki eksportowej. 
Dysponując nawet potencjałem kadrowym do realizacji wszystkich funk-
cji, bardziej opłacalne może się okazać zlecanie niektórych czynności wy-
specjalizowanym " rmom. 

Można wskazać następujące grupy partnerów wspomagających ekspor-
terów w prowadzeniu operacji na rynkach międzynarodowych:

Krajowi po!rednicy w eksporcie 
Spośród przedsiębiorstw (central) handlu zagranicznego funkcjonują-

cych przed 1989 rokiem tylko nieliczne zajmują się nadal klasycznym po-
średnictwem w handlu międzynarodowym. Na rynku działa natomiast co 
najmniej kilkadziesiąt niewielkich " rm pośrednictwa w handlu zagranicz-
nym, często prowadzonych przez pracowników dawnych central. Mają one 
bardzo dobre rozeznanie we wszystkich technicznych aspektach transak-
cji eksportowo-importowych. Nierzadko są wyspecjalizowane w zakresie 
konkretnych grup towarowych lub na konkretnych rynkach. 

Krajowi pośrednicy mogą być bardzo przydatni dla " rmy bez żadne-
go doświadczenia, poczynając od znalezienia potencjalnych odbiorców, 
uczestnictwa w negocjacjach, przygotowywania dokumentów i koordy-
nacji całego procesu realizacji transakcji eksportowej. W miarę asymilacji 
specjalistycznej wiedzy i budowania własnego potencjału kadrowego współ-
praca z krajowym pośrednikiem wcale nie musi wygasać. Typowe są rozwią-
zania mieszane: przedsiębiorstwo działa na własną rękę na głównych ryn-
kach, natomiast korzysta z pomocy krajowych pośredników w obsłudze tych 
o mniejszym znaczeniu, odległych w sensie geogra" cznym i kulturowym. 

Spedytorzy wyspecjalizowani w obrocie mi"dzynarodowym
W sferze transportu uwidacznia się najpełniej specy" ka obrotu mię-

dzynarodowego i jego znaczny stopień komplikacji, a także wagi szczegó-
łów (np. jeśli chodzi o prawidłowe wypełnianie dokumentów). Spedytor 
może przejąć kompleksowo obsługę wysyłki towarów: przeprowadzić 
analizę cenowo-kosztową, dokonać wyboru przewoźnika, zawrzeć umo-
wę przewozu w imieniu klienta, skompletować dokumenty przewozowe 
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i celne, zawrzeć w imieniu klienta umowę z ubezpieczycielem, z wyspe-
cjalizowanymi $ rmami kontrolującymi jakość towarów, a także dokonać 
rozliczenia kosztów transportu.

W Polsce działa aktualnie kilkadziesiąt $ rm spedytorskich wyspecjali-
zowanych w obrocie międzynarodowym. Na bazie oddziałów regionalnych 
jedynego do 1989 roku spedytora międzynarodowego HARTWIG SA po-
wstało 6 $ rm używających tej nazwy. Oprócz nich funkcjonują na polskim 
rynku niewielkie polskie $ rmy, jak również oddziały wielkich międzyna-
rodowych $ rm spedycyjnych.

Agencje celne 
Agencje celne mogą być pomocne w skompletowaniu dokumentacji 

celnej i prowadzeniu odprawy celnej. Ten segment rynku przechodzi trud-
ny okres transformacji po tym, jak po przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej zapotrzebowanie na podstawowe usługi celne drastycznie spadło. 
Wiele z nich wychodzi z szerszą paletą usług, oferując pomoc w przygo-
towaniu dokumentacji przewozowej, szczególnie w przypadku transportu 
lądowego, a także realizując kompleksową obsługę spedytorską. 

Banki
Kluczowe zagrożenie w  realizacji dostaw eksportowych, zwłaszcza 

w pierwszej fazie, dotyczy ryzyka nieotrzymania zapłaty za wyeksportowa-
ny towar. Jeśli przyjąć, że żądanie dokonania 100-procentowej przedpłaty 
może nie być zaakceptowane przez zagranicznego kontrahenta, inne formy 
zabezpieczenia płatności wymagają uczestnictwa krajowego banku z wyko-
rzystaniem jego relacji z bankiem obsługującym importera. Chodzi o róż-
ne formy zabezpieczenia płatności: udzielenie gwarancji, inkaso dokumen-
towe czy też otwarcie akredytywy dokumentowej przez bank importera10.
Zanim podejmiemy $ nalne negocjacje, zwłaszcza w punkcie dotyczącym 
rozliczeń $ nansowych, warto sprawdzić, czy i w jakim zakresie obsługujący 
nas bank ma niezbędne doświadczenie w omawianej dziedzinie. W przy-
padku ich braku należy zapewnić sobie współpracę z innym bankiem. 

Interesującą ofertą banków z punktu widzenia zapewnienia płynności 
$ nansowej oraz ograniczenia ryzyka z tytułu nieotrzymania zapłaty za do-
starczony towar od importera jest f a k t o r i n g  m i ę d z y n a r o d o -
w y. W największym skrócie polega on na tym, że bank (najczęściej jest to 
jego wyspecjalizowany podmiot) odkupuje od eksportera jego należności 
z tytułu dostaw eksportowych, potrącając określoną prowizję i marżę. Jest 
to forma uznawana za dość kosztowną, ale w porównaniu z najbardziej 

10 Szczegółowe wyjaśnienie stosowanych form zabezpieczenia płatności z udziałem banków wykra-
cza poza ramy niniejszej książki. Zainteresowanych odsyłamy do fachowej literatury. Patrz przykła-
dowo Transakcje..., 2004, s. 156–187. 
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rozpowszechnioną akredytywą dokumentową znacznie mniej skompliko-
wana od strony administracyjnej (Sobol, 2005).

Firmy ubezpieczeniowe
W systemie gospodarki komunistycznej przed 1990 rokiem wyłączność 

na obsługę ubezpieczeniową transakcji eksportowo-importowych miała 
TUiR Warta. Obecnie usługi takie świadczą również inne ( rmy ubezpie-
czeniowe.

Pewnym mankamentem polskiego rynku usług pomocniczych w dzie-
dzinie handlu zagranicznego jest brak uporządkowanych informacji 
o usługodawcach, ich specjalizacji i doświadczeniu. Z tego względu, nim 
podejmiemy współpracę, musimy zrobić dobre rozeznanie wśród ( rm ko-
rzystających z tego typu usług.

!.!. Powi!zania sieciowe z udzia"em fi rm funkcjonuj!cych  
 w tej samej bran#y

Wyniki badań empirycznych dotyczących zaangażowania eksportowego 
w krajach zachodnich potwierdzają prawidłowość, że mniejsi eksporterzy 
starają się nawiązać trwałe więzi z partnerami i w ten sposób pokonywać 
bariery związane z ograniczonymi zasobami ( nansowymi, skromnym po-
tencjałem organizacyjnym i brakiem wyspecjalizowanej kadry11. Kontakty 
z agentami i dystrybutorami zagranicznymi oraz krajowymi usługodawca-
mi niewątpliwie są ważnym elementem tej struktury. Impulsem podjęcia 
inicjatyw eksportowych są bardzo często kontakty z dostawcami bądź 
odbiorcami na rynku krajowym, którzy już prowadzą taką działalność. 
W przypadku odbiorców materiałów, komponentów czy specjalistycznych 
usług może to być nawet wymuszone przez kontrahentów. 

Szczególne znaczenie w rozwijaniu operacji międzynarodowych mają 
powiązania pomiędzy mniejszymi ( rmami działającymi w tej samej bran-
ży. Przyjęło się w praktyce handlowej na świecie, że ( rmy konkurujące ze 
sobą w kraju traktują rynki międzynarodowe w sposób specjalny, dopusz-
czając znacznie szerszy zakres współdziałania. Uznaje się bowiem, że wza-
jemne korzyści przeważają w takim przypadku nad zagrożeniami z tytułu 
utraty pozycji konkurencyjnej. Nie bez znaczenia jest także czynnik psy-
chologiczny. Handlowcy działający na odległych rynkach w sposób natu-
ralny nawiązują kontakty z rodakami spotkanymi na przykład w hotelu czy 
na targach, a to może być zaczynem wymiany informacji i współpracy.

Platformą rozwijania tego typu kontaktów są w pierwszej kolejności 
izby gospodarcze, grupujące przedstawicieli biznesu zainteresowanych 

11 Przegląd wyników badań zawiera Oviatt, McDougal, 2005, s. 544–545.
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Arkadiusz Rusi!ski siedem lat temu wybra" si# na wakacje do 
Hiszpanii. Wróci" nie tylko z albumem zdj#$ i g"ow% pe"n% wra-
&e!, ale tak&e z pomys"em na otworzenie fi rmy. Popularn% 
przek%sk% na Pó"wyspie Iberyjskim jest "uskany i pra&ony s"o-

necznik oraz kukurydza. 
— U nas to by"a nowo'$, pomy'la"em wi#c, &e mo&na by sprzedawa$ je w Polsce 

— wspomina Rusi!ski. 
Dotar" do fi rmy Son Sanchez – producenta s"onecznika, zamówi" pierwszy trans-

port do Polski i okaza"o si#, &e to strza" w dziesi%tk#. 
Na pocz%tku Hiszpanie przys"ali próbki niemal wszystkich swoich produktów, 

a jest ich kilkadziesi%t. 
— Niektórych nawet nie próbowa"em sprzeda$, bo dosta"em na przyk"ad "ubin 

w zalewie i nie chcia"y tego w Polsce zje'$ nawet "ab#dzie. Podobnie by"o z popu-
larn% u nich przek%sk% z suszonej 'wi!skiej skóry – sam spróbowa"em i wyrzuci"em 
— mówi Arkadiusz Rusi!ski. 

Przebojem na nasz rynek wszed" za to pra&ony i solony s"onecznik. Rusi!ski za-
rejestrowa" dzia"alno'$ gospodarcz% i hiszpa!skie produkty zacz%" sprzedawa$ jako 
fi rma Rico. 

Produkty Son Sanchez do Polski zacz%" sprowadza$ pierwszy, z czasem pojawi"a 
si# jednak konkurencja. Mimo to dzi' Rico ma wy"%czno'$ na import produktów Son 
Sanchez. Jak uda"o si# pokona$ konkurentów? 

— Kluczem by"y wyniki sprzeda&y i serwis — t"umaczy Rusi!ski. 
Jego fi rma sprzedawa"a najwi#cej i okaza"a si# dla Hiszpanów najbardziej wiary-

goda. Strategia Rico opiera si# na serwisie. Towar z opolskiego magazynu rozwo&% 
wynaj#te ci#&arówki, ale sam Rusi!ski ka&dego klienta odwiedza co najmniej raz na 
2 tygodnie, &eby sprawdzi$, czy towar w sklepach trzymaj% na widoku, porz%dnie 
u"o&ony. 

Odbiorców w ca"ym kraju jest 350 i mog"oby si# wydawa$, &e zapewnienie ta-
kiej obs"ugi wymaga zatrudnienia co najmniej kilku osób. Tymczasem fi rma Rico to 
w"a'ciciel, stumetrowy magazyn w Opolu, samochód i laptop. 

— To moje biuro — Rusi!ski 'mieje si#, pokazuj%c na dostawczego mercedesa.
Zbawienne dla Rico okaza"o si# wst%pienie Polski do UE. 
— Od zesz"ego maja mog"em znacznie obni&y$ ceny — t"umaczy Arkadiusz 

Rusi!ski. 
Wcze'niej na transporty na"o&one by"o 35-proc. c"o. Po wej'ciu do Unii paczka 

125 g s"onecznika stania"a z 3,40 z" na 2,30 z". Wi#ksze opakowanie – 250 g – wcze'-
niej kosztowa"o 4,80 z", teraz jest o z"otówk# ta!sze.

T. Marzec, Handel to pestka, 
„Puls Biznesu” 25 maja 2005.



współpracą z danym krajem (np. Izba Polsko-Duńska, Izba Polsko-Indyj-
ska). Podobnie izby gospodarcze grupujące przedsiębiorstwa należące do 
określonych branż podejmują wspólne inicjatywy dotyczące działalności 
na rynkach obcych. Zaczynając od odwiedzenia witryn internetowych 
tych organizacji czy uczestnicząc w organizowanych spotkaniach, można 
uzyskać wiele praktycznych informacji o tym na przykład, jak poruszać się 
na danym rynku oraz jak nawiązać pożyteczne kontakty12. 

Na drugim biegunie mamy współpracę między konkretnymi ) rmami 
z tej samej branży, której celem jest wspólne rozpoznanie możliwości eks-
pansji na danym rynku, organizacji wystaw i targów, a także innych form 
promocji. Współpraca ta może być sformalizowana w formie umowy kon-
sorcjalnej, tworzenia spółek kapitałowych i wspólnych przedstawicielstw. 
Takie zaawansowane formy współpracy mogą uzyskać wsparcie ze środ-
ków publicznych (o czym będzie mowa w podrozdziale 8).

5. Szanse w imporcie

Analizy zachowań przedsiębiorczych w  obrocie międzynarodowym 
koncentrują się z reguły na eksporcie. Eksport jest niewątpliwie przejawem 
postawy innowacyjnej, a także skłonności do ponoszenia zwiększonego ry-
zyka, w porównaniu z działaniem na rynku krajowym. Import natomiast 
jawi się jako dziedzina pozbawiona tych cech. Jest to podejście błędne – uru-
chomienie i rozwój importu może być we współczesnych warunkach rów-
nie ciekawym kierunkiem rozwoju atrakcyjnego biznesu. W rozdziale III 
podkreślaliśmy znaczenie importu w kluczowej dla uruchomienia nowego 
przedsięwzięcia dziedzinie – identy) kacji atrakcyjnych pomysłów bizne-
sowych. To właśnie strategia, określona jako m i ę d z y n a r o d o w a 
i n s p i r a c j a  z e w n ę t r z n a, jawi się jako szczególnie skuteczna 
i efektywna, a przeniesienie istniejących pomysłów na rynek lokalny jest 
niewątpliwie przejawem zachowań innowacyjnych. Dotyczy to świadcze-
nia usług opartych na zagranicznych pomysłach i wzorcach, a także im-
portu towarów.

Warto też wskazać uwarunkowania makroekonomiczne sprzyjające 
uruchomieniu nowych przedsięwzięć biznesowych polegających na im-
porcie. Ze względu na liczbę ludności Polska zalicza się w Europie do du-
żych rynków. Istotny wzrost zamożności społeczeństwa – jak można reali-
stycznie prognozować – w ciągu najbliższych kilku-, kilkunastu lat będzie 
prowadził nie tylko do zwiększenia siły nabywczej, ale także do zmiany 
struktury popytu, w  tym do zwiększonej skłonności zakupu towarów 

297ROZDZIA! X
Przedsi!biorczo"# mi!dzynarodowa

12 Wykaz i dane internetowe wspomnianych izb i innych podobnych organizacji dostępne są na por-
talu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.eksporter.gov.pl.
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niestandardowych, wyróżniających się oryginalnym wzornictwem i wy-
konaniem. W efekcie, nawet jeśli import będzie nastawiony na zaspokoje-
nie niszowych gustów i potrzeb wąskich grup społecznych, będzie to spora 
i rosnąca grupa odbiorców, uzasadniająca rentowne funkcjonowanie im-
portowanego biznesu.

Jeśli chodzi o racjonalność ekonomiczną biznesu polegającego na do-
starczaniu na rynek krajowy towarów z importu, to wykorzystując dotych-
czasowe doświadczenia, możemy rozważyć kilka typowych kierunków po-
szukiwania atrakcyjnej szansy biznesowej:

��Poszukujemy możliwości importowych dotyczących standardowych 
 wyrobów wytwarzanych po niższych kosztach. Tekstylia importowane 
 z krajów Azji Południowo-Wschodniej będą tu oczywistym 
 przykładem.
��Organizujemy dostawy importowe towarów dostępnych na rynku 
 krajowym, ale mających oryginalne wzornictwo i cechy użytkowe.
��Poszukujemy na rynkach zagranicznych wyrobów praktycznie 
 nieznanych krajowemu odbiorcy.

W przypadku pierwszego kierunku w aktualnych warunkach szanse dla 
nowych biznesów są niewielkie. Na rynku funkcjonują już silni gracze, bę-
dący w stanie organizować dostawy na dużą skalę, co dla początkujących 
importerów raczej nie jest możliwe. Natomiast pozostałe opcje są możliwe 
do wykorzystania także dla małych, początkujących graczy.

Skąd czerpać atrakcyjne pomysły importowe? Mówiąc o atrakcyjności, 
mamy na myśli nie tylko umiejętność wyszukiwania interesujących, do-
brych jakościowo zagranicznych towarów o umiarkowanych cenach, ale 
też wyczucie rynku – umiejętność przewidywania pozytywnej reakcji 
określonych grup odbiorców krajowych i dotarcie do tych właśnie grup. 
To niewątpliwie rzadki zestaw umiejętności, który można doskonalić je-
dynie w praktycznym działaniu. W literaturze przedmiotu wskazuje się, 
że punktem wyjścia może być obserwacja oferty występującej na rynkach 
krajów, które odwiedzamy w celach turystycznych. Pozytywne efekty 
przynosi także łączenie osobistych zainteresowań (hobby) z działalnością 
osób zajmujących się importem, zwłaszcza w przypadku oryginalnych, 
rzadkich towarów sprowadzanych z odległych rynków13.

Jeśli chodzi o techniczno-organizacyjne aspekty realizacji transakcji 
importowych, to są one bardzo zbliżone bądź identyczne z tymi, które 
występują w eksporcie. Dlatego uwagi przedstawione wcześniej, dotyczące 

13 Może to w  praktyce prowadzić do umiejętnego łączenia pasji podróży zagranicznych ze sferą 
biznesową. Patrz Greek, Gillmer, 1993.
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wiedzy i umiejętności oraz korzystania z usług zewnętrznych zachowują 
aktualność także w odniesieniu do transakcji importowych. Istotna różni-
ca dotyczy natomiast sfery rozliczeń ) nansowych. 

Tak jak w eksporcie podstawowym problemem dostawcy jest maksy-
malne zabezpieczenie płatności za towar, to w imporcie początkujący im-
porter musi się liczyć z nieufnością zagranicznych dostawców, co w prak-
tyce przekłada się na żądanie 100-procentowej przedpłaty, przedłożenia 
gwarancji bankowej bądź otwarcia akredytywy dokumentowej w renomo-
wanym banku. Każda z tych form oznacza w praktyce wyłożenie bądź za-
mrożenie gotówki równej wartości transakcji dużo wcześniej, zanim towar 
dotrze do kraju i zostanie rozprowadzony w sieci dystrybucji. Może się to 
okazać kluczową barierą w uruchamianiu przedsięwzięcia.

6. Bezpo!rednia obecno!" na zagranicznych rynkach

Bezpośrednia obecność na obcych rynkach dzięki utworzeniu własnej 
(bądź w znacznym stopniu kontrolowanej) sieci handlowej czy produkcyj-
no-handlowej dotyczy na ogół tych ) rm, które mają ugruntowane doświad-
czenie w eksporcie, przy tym uzasadnia to wielkość obrotów na wiodących 
rynkach. Jak podkreślaliśmy wcześniej, w ostatnich kilkunastu latach po-
jawiły się tzw. m i c r o m u l t i n a t i o n a l s  – młode, dynamiczne ) r-
my realizujące strategię ekspansji na rynkach zagranicznych, niewahające 
się od samego początku z rozpoczęciem budowania własnej sieci.

Jeśli zatem planujemy dynamiczne działania na obcych rynkach, po-
winniśmy uwzględnić także stworzenia własnej struktury międzynarodo-
wej. Oznacza to, że krótko po rozpoczęciu eksportu staramy się wyelimi-
nować pośredników (agentów i dystrybutorów), budując własne struktury. 
W praktyce, jeśli mamy podjąć decyzje dotyczące własnej obsługi ekspor-
tu, możemy rozważać następujące formy organizacyjne (od najmniej do 
najbardziej zaawansowanych):

��własny przedstawiciel handlowy (osoba ) zyczna)
��zarejestrowane przedstawicielstwo 
��własna spółka zajmująca się marketingiem i promocją
��własna spółka (ewentualnie o kapitale mieszanym z udziałem 
 lokalnego udziałowca) zajmująca się, oprócz działań wymienionych 
 wyżej, także usługami konfekcjonowania i przygotowywania 
 produktu do wymogów lokalnego rynku.

W przypadku decyzji o zastąpieniu eksportu gotowych wyrobów pro-
dukcją uruchamianą w kraju odbiorcy najczęściej stosowane formy to:



�
Bracia Wies!aw i Karol Podrazowie, w!a"ciciele fi rmy Sanplast, 
wykupili niemieck# fi rm$ Hoesch – lidera na rynku artyku!ów 
sanitarnych. 

Na brak zainteresowania swoimi wyrobami Hoesch nigdy 
nie narzeka!. Gdy w kwietniu br. fi rma og!osi!a bankructwo i za dyrektorskim biur-
kiem zasiad! syndyk, mia!a zamówienia do ko%ca grudnia. 

— Wpadli w k!opoty fi nansowe, bo cho& popyt na ich produkty rós!, to nie 
zwi$kszali produkcji. Ci#gle pracowali w systemie jednozmianowym, 35 godzin 
w tygodniu. A jednocze"nie zwi$kszali wydatki. I to musia!o doprowadzi& do kata-
strofy. B!$dy zarz#dzaj#cych — ocenia krótko dyr. Gawlik.

Do przetargu o bankruta stan$!o 30 fi rm z ca!ego "wiata. Syndyk postawi! dwa 
warunki: nabywca musi zainwestowa& w fabryk$ ok. 20 mln euro i utrzyma& wszyst-
kie miejsca pracy. Ofert$ braci Podrazów uzna! za najkorzystniejsz#. Zak!ad po prze-
j$ciu przez Polaków, czyli od lipca, nosi nazw$ Hoesch Design.

— Produkty maj# tak dobre, 'e nie zamierzamy nic w nich modyfi kowa&. Na-
tomiast po dog!$bnej analizie wiemy, 'e gruntowne zmiany musz# obj#& przede 
wszystkim organizacj$ pracy. M.in. wyd!u'ymy tydzie% pracy do 40 godzin, bo pra-
wo na to pozwala — uchyla r#bka tajemnicy dyr. Gawlik. Nowi w!a"ciciele maj# te' 
zastrze'enia do reklamy i kosztów pozyskiwania materia!ów.

Jak zareaguj# Niemcy na polskie zmiany? Jak si$ u!o'y wspó!praca z bardzo sil-
nymi zak!adowymi zwi#zkami zawodowymi? Wszystko oka'e si$ ju' w pa(dzierniku, 
bo wtedy b$dzie wprowadzona nowa organizacja pracy. 

— Nie spodziewamy si$ oporu czy niech$ci. Prosz$ pami$ta&, 'e ci ludzie 'yli 
w l$ku o prac$ prawie trzy lata. A w tamtym regionie jest bezrobocie prawie tak 
wysokie jak w Polsce — przekonuje Marcin Gawlik. 

Jak na razie pierwsze kontakty z niemieck# za!og# s# obiecuj#ce. Ju' samo zja-
wienie si$ Wies!awa Podrazy na linii produkcyjnej wywo!a!o zadowolenie Niemców, 
bo poprzedniego w!a"ciciela wielu d!ugoletnich pracowników nigdy nie widzia!o. 
A gdy t!umacz#c co", Podraza chwyci! wkr$tak i na oczach za!ogi rozkr$ci! fachowo 
wann$, Niemcy wpadli w zachwyt.

— Zrozumieli, 'e maj# przed sob# fachowca — ocenia Adam Szych. — Pracow-
nicy Sanplastu wiedz# to bardzo dobrze, bo szefowie ci#gle osobi"cie obchodz# 
hale fabryczne i 'aden szczegó! im nie umknie. A jeszcze kilka lat temu, gdy Sanplast 
mia! nie wi$cej ni' 300 pracowników, pami$tali wszystkich z imienia i nazwiska.

Z polskich wielkich inwestycji w Niemczech bardzo si$ cieszy Danuta Dominiak-
-Wo(niak, polski konsul w Kolonii: — Bo prze!amuj# stereotypy my"lenia. Zreszt# po 
obu stronach Odry. Prasa niemiecka bardzo pozytywnie komentuje polskie zakupy. 
Z okazji nabycia fabryki Hoesch w kolo%skiej prasie ukaza!o si$ wiele wywiadów 
i informacji. Wszystkie k!ad!y nacisk na fakt, 'e Polacy daj# prac$. St#d nag!ówki typu: 
„Polska ratuje 300 miejsc pracy”. Dziennikarka, która przeprowadza!a ze mn# wywiad 
na ten temat, na zako%czenie doda!a: „Unia Europejska to nie ruch jednokierunkowy”. 
Nic doda&. Nic uj#&.
M. Szczepa%ska-Piszcz, Z gara!u na "azienkowe salony, „Przegl#d” 9 pa(dziernika 2005.



��utworzenie własnej spółki zajmującej się montażem gotowych 
 produktów z importowanych części i podzespołów
��uruchamianie produkcji przez lokalnego wytwórcę na podstawie 
 umowy licencyjnej (mamy tu zatem do czynienia z zastąpieniem 
 eksportu gotowych wyrobów przez eksport technologii)
��utworzenie spółki produkcyjno-handlowej (ewentualnie z udziałem 
 lokalnego udziałowca) zajmującej się produkcją i dystrybucją 
 gotowych wyrobów w kraju importera.

Jeśli natomiast mamy zamiar zajmować się różnego rodzaju usługami, 
wówczas obecność na rynku odbiorcy będzie wręcz nieodzowna. W innym 
przypadku ich świadczenie będzie po prostu niemożliwe. Specy( ka po-
szczególnych rodzajów usług wymaga stosowania bardzo zróżnicowanych 
form obecności na międzynarodowych rynkach, na przykład:

��uruchomienia własnej spółki zajmującej się koordynacją świadczenia 
 usług na terenie danego kraju
��zawarcia umowy franczyzowej z lokalnym franczyzobiorcą (będzie to 
 zatem strategia rozszerzenia tworzonej sieci poza granice kraju 
 – szerzej na ten temat mówiliśmy w rozdziale IX)
��wejścia w wielostronne porozumienie kooperacyjne pozwalające 
 na realizację wspólnych projektów przez zespoły działające w różnych
 krajach z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu danych 
 za pośrednictwem internetu. Takie rozwiązania stosowane są 
 przykładowo w sferze usług informatycznych (oprogramowanie). 

Trzeba zaznaczyć, że budowa własnej struktury międzynarodowej bę-
dzie uzasadniona w przypadku nowych przedsiębiorstw zakrojonych na 
większą skalę i/lub opartych na zastosowaniu nowoczesnych technologii 
i rozwiązań organizacyjnych. Tylko wtedy można będzie uzasadnić celo-
wość sporych nakładów na tworzenie sieci handlowej (produkcyjno-han-
dlowej) na rynkach międzynarodowych. Mówiąc o nakładach, musimy 
uwzględnić także te, które wiążą się z koniecznością zatrudnienia fachowej 
kadry bądź skorzystania z usług zewnętrznych w takich dziedzinach, jak 
znajomość lokalnych przepisów prawnych, ( nansowych, podatkowych, 
prawa pracy czy też wprowadzania niezbędnych zmian i rozwiązań or-
ganizacyjnych pozwalających na efektywne zarządzanie rozwiniętą siecią 
międzynarodową.

7. Pomoc publiczna dla rozwoju operacji mi!dzynarodowych

Pomoc publiczna dla eksporterów ma wieloletnią tradycję, zarówno 
w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się. Na tle porównań 
międzynarodowych zakres bezpośredniej pomocy udzielanej rodzimym 
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przedsiębiorcom przez polskie agendy rządowe jest stosunkowo skromny. 
Zasady udzielania pomocy eksporterom zostały zuni$ kowane z zasadami 
obowiązującymi przy udzielaniu pomocy z funduszy strukturalnych UE. 
Programy wspierania eksportu będą rozwijane w latach 2007–2015 w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Różnorodne programy wspierania eksportu opierają się na zasadzie do-
$ nansowania, które nie może przekroczyć 50% kosztów kwali$ kowanych, 
a jednocześnie górnego pułapu kwotowego wyznaczonego dla konkretnej 
formy wsparcia.14 I tak, przedsiębiorcy przygotowujący się do rozpoczęcia 
działalności eksportowej mogą uzyskać do$ nansowanie kursów i szkoleń 
z zakresu problematyki handlu zagranicznego. W zależności od rodzaju 
szkolenia (kurs, studia, studia podyplomowe) górny limit do$ nansowania 
wynosi od 1 tys. do 4 tys. PLN.

Targi i wystawy organizowane w kraju importera, a także misje han-
dlowe (grupowe wyjazdy organizowane przez agendy rządowe bądź izby 
gospodarcze) dają możliwość początkującym eksporterom zaprezentowa-
nia oferty towarowej i nawiązania bezpośrednich kontaktów z lokalnymi 
kontrahentami. Niestety, wiąże się to ze znacznymi kosztami wynajmu po-
wierzchni, zorganizowania stoiska, transportu eksponatów itp. Wystawcy 
mają możliwość uzyskania do$ nansowania 50% kosztów, jednak nie więcej 
niż 20 tys. PLN. Możliwość uzyskania takiego do$ nansowania może w nie-
jednym wypadku skłonić przedsiębiorcę do uczestnictwa w targach15.

Bardzo istotnym utrudnieniem w rozpoczęciu eksportu są szczegóło-
we wymogi dotyczące spełnienia przez importowane wyroby norm i stan-
dardów obowiązujących w kraju importera. W praktyce sprowadza się to 
do obowiązku uzyskania przez zagranicznego dostawcę stosownych cer-
ty$ katów zgodności, świadectw lub atestów wystawianych przez specjal-
nie w tym celu powołane instytucje. Procedura certy$ kacji bywa nierzadko 
długotrwała i wiąże się z wysokimi kosztami. Górny pułap do$ nansowania 
wynosi w tym przypadku 50 tys. PLN w skali jednego roku16.

W systemie wspierania zaangażowania międzynarodowego polskich 
przedsiębiorstw znajdują się również takie, które zachęcają do wspólnych 
inicjatyw i rozwijania więzi kooperacyjnych między eksporterami z tej sa-
mej branży. Na pomoc mogą liczyć projekty uruchamiane przez minimum 
pięciu przedsiębiorców z tej samej branży bądź pokrewnych, związanych 

14 Informacje o dostępnych formach wspierania eksportu zostały zaczerpnięte z Formy wspierania 
eksportu, 2005.
15 Górny pułap dla udziału krajowych przedsiębiorstw w  zagranicznych misjach gospodarczych 
(związanych z udziałem w targach i wystawach) wynosi tylko 7,5 tys. PLN.
16 Do$ nansowanie nie obejmuje certy$ kacji w obrębie Unii Europejskiej.
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z  organizacją pokazów, wystaw, spotkań branżowych, badań studial-
nych, których celem jest rozwijanie eksportu. Tego rodzaju grupowe pro-
jekty mogą uzyskać do& nansowanie połowy kosztów nawet do wysoko-
ści 50 tys. PLN. Najbardziej zaawansowaną formą aktywności grupowej na 
rynkach zagranicznych, objętą wsparciem, są konsorcja eksportowe. Two-
rzą je spółki kapitałowe zawiązane przez minimum pięciu przedsiębiorców, 
których zadaniem jest wdrożenie planu promocji towarów i usług oferowa-
nych przez członków konsorcjum na rynkach międzynarodowych. Poziom 
wsparcia może być w tym przypadku znaczny – 20 tys. EUR na do& nanso-
wanie programu badań i analiz (usług doradczych) oraz 80 tys. EUR na do-
& nansowanie programu promocji.

Dla pełnego obrazu należy wspomnieć o & nansowych instrumentach 
wspierania eksportu. Chodzi tu o specjalny program ubezpieczeń kredytów 
i kontraktów eksportowych, realizowany w imieniu Skarbu Państwa przez 
wyspecjalizowaną instytucję – Korporację Ubezpieczeń Kredytów Ekspor-
towych SA (KUKE). Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego administruje 
w imieniu Skarbu Państwa programem dopłat do oprocentowania kredy-
tów eksportowych (DOKE) oraz udziela poręczeń i gwarancji na przedsię-
wzięcia eksportowe z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

W praktyce z przedstawionego wyżej zestawu, dla & rm dopiero rozpo-
czynających działalność dostępne są tylko nieliczne – głównie do& nanso-
wanie kosztów szkoleń i uczestnictwa w wystawach i targach. Warto jednak 
mieć rozeznanie i śledzić zmiany dotyczące zasad i warunków udzielania 
wsparcia w innych dziedzinach, by odpowiednio przygotować się do ich 
wykorzystania w przyszłości17.

Rozważania zawarte w niniejszym rozdziale można podsumować opty-
mistycznym przesłaniem. Obecnie, po przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej, istnieją szczególnie korzystne warunki do rozszerzania działalno-
ści polskich & rm na rynkach międzynarodowych. Potwierdzeniem tej tezy 
może być kilkadziesiąt tysięcy polskich małych początkujących przedsię-
biorstw, które wkroczyły na tę ścieżkę w ciągu ostatnich 15 lat i odniosły 
sukces. Eksport stał się w Polsce zjawiskiem powszechnym, a co za tym 
idzie, upowszechniła się wiedza o operacjach międzynarodowych, dostęp-
na także w formie fachowych usług świadczonych przez wyspecjalizowane 
podmioty i organizacje.

Planując uruchomienie ambitnego przedsięwzięcia biznesowego, warto 
zatem już na starcie rozważać opcję międzynarodową. Nie jest to droga łatwa, 

17 Punktem wyjścia do śledzenia aktualnych tendencji w zakresie wspierania eksportu ze środków 
publicznych może być portal www.eksporter.gov.pl. 



wymagająca w tym przypadku specy# cznych doświadczeń i umiejętności, 
ale wszystko to jest możliwe do opanowania przez młodych adeptów bi-
znesu otwartych na świat i znających języki obce18. 
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