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WPŁYW GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI 
NA STRATEGIE MIĘDZYNARODOWE POLSKICH 

PRZEDSIĘBIORSTW
 

THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION 
AND REGIONALIZATION ON THE INTERNATIONAL 

STRATEGIES OF POLISH COMPANIES

Streszczenie: Globalizacja i  regionalizacja są nieodłącznymi aspektami współczesnej go-
spodarki. Niosą one ze sobą wiele korzyści, ale też liczne zagrożenia, szczególnie dla mniej 
rozwiniętych gospodarek narodowych. Zjawiska te miały istotny wpływ na strategie pol-
skich przedsiębiorstw, począwszy od transformacji systemowej na początku lat 90., która 
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zakończyła okres gospodarki nierynkowej. Celem niniejszego opracowania jest analiza 
wpływu globalizacji i regionalizacji na strategie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw. 
Potwierdzona została teza, że polskie firmy coraz lepiej radzą sobie z  wyzwaniami, jakie 
niosą ze sobą globalizacja i regionalizacja.

Słowa kluczowe: globalizacja, regionalizacja, strategia międzynarodowa, polskie przedsię-
biorstwa, strategie polskich przedsiębiorstw 

Abstract: Globalization and regionalization are inherent aspects of the contemporary eco-
nomy. They bring many benefits, but also many threats, especially for less developed na-
tional economies. These phenomena had a  significant impact on the strategies of Polish 
enterprises, starting with the systemic transformation in the early 1990s, which ended the 
period of the non-market economy. The purpose of this study is to analyse the impact of 
globalization and regionalization on international strategies of Polish companies. The thesis 
was confirmed that Polish companies are getting better at coping with the challenges of glo-
balization and regionalization.

Keywords: globalization, regionalization, international strategy, Polish companies, strate-
gies of Polish enterprises 

Wprowadzenie

Globalizacja to w  ostatnich latach jedno z  najczęściej pojawiających się słów 
w opracowaniach ekonomicznych. Chociaż łatwo wskazać wiele korzyści wynikają-
cych z globalizacji, to i lista zagrożeń, które są z nią związane, jest obszerna. Podobnie 
ma się sprawa w przypadku regionalizacji. Ponieważ zjawiska globalizacji i regionali-
zacji są nieodłącznym aspektem współczesnej gospodarki, również polskie przedsię-
biorstwa podejmują różnego rodzaju działania związane z umiędzynarodowieniem. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu globalizacji i regionalizacji 
na strategie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw. Internalizacja jest tutaj roz-
patrywana w skali mikro, to znaczy z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Postawio-
na została teza, że polskie przedsiębiorstwa coraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami, 
jakie niosą ze sobą globalizacja i regionalizacja. 

Zastosowana została metoda „desk research”. Analizie poddano zarówno źródła 
podstawowe jak i  dane wtórne. Na podstawie przeglądu literatury krajowej i  za-
granicznej zostały zidentyfikowane główne korzyści i zagrożenia wynikające z glo-
balizacji i  regionalizacji (GiR). Następnie na bazie danych wtórnych dotyczących 
polskich przedsiębiorstw ustalono, jakie działania podejmują firmy w celu wykorzy-
stania szans, które niesie ze sobą umiędzynarodowienie. Została wzięta pod uwagę 
nie tylko literatura naukowa, ale też różnego rodzaju raporty, które pokazują bar-
dziej aktualne, ciekawe dane statystyczne na ten temat.
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1. Globalizacja i regionalizacja – ujęcie makro- i mikroekonomiczne

Globalizacja może być rozpatrywana z  wielu perspektyw, np. ekonomicznej, 
społecznej, politycznej, kulturowej, a  także definiowana w różny sposób. W eko-
nomicznym aspekcie globalizacji podkreślane jest znaczenie integracji w  skali 
międzynarodowej, a  także powstające współzależności w  gospodarce światowej1. 
Na potrzeby tego opracowania przyjęto jedną z bardzo prostych i wąskich defini-
cji tego pojęcia, a mianowicie że globalizacja to umiędzynarodowienie działalności 
gospodarczej2. Globalizację i umiędzynarodowienie można przy tym rozpatrywać 
w kontekście całych gospodarek narodowych albo przez pryzmat przedsiębiorstwa3. 
W konsekwencji jako jeden z głównych aspektów globalizacji uznać należy dążenie 
przedsiębiorstw do wejścia na rynki międzynarodowe4. 

Z kolei regionalizacja to proces integracji krajów i gospodarek z danego regionu, 
osiągany poprzez pogłębianie powiązań głównie ekonomicznych, czego wynikiem jest 
współzależność systemu na danym terenie5. Regionalizację możemy obserwować cho-
ciażby na przykładzie Unii Europejskiej. Ze względu na ograniczoną objętość opraco-
wania przyjęto, że globalizacja i regionalizacja będą traktowane jako zjawiska o podob-
nym charakterze (różniące się głównie zasięgiem) i rozpatrywane łącznie jako GiR.

2. Szanse i zagrożenia globalizacji i regionalizacji 
dla polskich przedsiębiorstw

GiR są szansą na wzrost gospodarczy, stwarzają przedsiębiorcom ogromne moż-
liwości. Przyczyniają się do wzrostu wydajności i są szczególnie ważne dla rozwoju 
nowych technologii6. Przekraczanie granic i internacjonalizacja firmy to szansa na 
rozwój7. Należy zauważyć, że różne formy regionalizacji są często nawet bardziej 
odpowiednie niż globalizacja8. 

GiR pozwalają firmom wytwarzać towary i usługi w  lokalizacjach o niższych 
kosztach. Dają nowe możliwości przy zatrudnianiu pracowników – firmy mogą 

1  A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007, s. 17.
2  G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnic-
two Felberg SJA, Warszawa 2001.
3  M. Gorynia (red.), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warsza-
wa 2005, s. 9.
4  J. Zieziula, Wybrane aspekty procesów globalizacji, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2016, t. 13, s. 40.
5  A. Zorska, Korporacje transnarodowe…, s. 37.
6  F. Erixon, News European Centre for International Political Economy, 2018, The Economic Ben-
efits of Globalization for Business and Consumer, https://ecipe.org/wp-content/uploads /2018/02/PR-
TWP-12018.pdf [dostęp: 2.06.2020], s. 18.
7  K. Ristovska, A. Ristovska, The Impact of Globalization on the Business, “Economic Analysis” 2014, 
t. 47, nr 3-4, s. 88.
8  A. Verbeke, R. Coeurderoy, T. Matt, The future of international business research on corporate global-
ization that never was…, “Journal of International Business Studies” 2018, t. 49, nr 4.
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uzyskać tańszą siłę roboczą9. Przedsiębiorcy mają dostęp do rynku globalnego, co 
jest szczególnie ważne w sektorach wymagających wysokich nakładów inwestycyj-
nych lub intensywności badań i rozwoju. Dzięki efektowi skali firmy z takich sekto-
rów są w stanie finansować rozwój i wydatki produkcyjne10. 

Chociaż łatwo wymienić wiele pozytywnych efektów globalizacji, to nie można 
zapominać o licznych zagrożeniach z nią związanych. Globalizacja może mieć nie-
korzystny wpływ na zatrudnienie. Międzynarodowe korporacje, które mają coraz 
większy udział w światowym produkcie brutto i światowym handlu11, stanowią za-
grożenie dla mniejszych firm. Globalizacja może skutkować powstaniem monopoli 
w różnych obszarach, co z kolei może zwiększyć przepaść między krajami rozwinię-
tymi i rozwijającymi się12. Niektórzy uważają nawet, że globalizacja może zniszczyć 
światową gospodarkę13 i jest zagrożeniem dla dobrobytu14. 

Negatywne skutki globalizacji są szczególnie widoczne w czasie obecnego kry-
zysu pandemicznego. Firmy opierające swoją działalność na zagranicznych dostaw-
cach lub odbiorcach po zamknięciu granic borykają się z problemami logistyczny-
mi, brak im komponentów do produkcji, pojawiły się braki ciągłości dostaw. Kryzys 
w jednym rejonie świata rzutuje na inne kraje. Przykłady można by mnożyć.

Inne przykładowe korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji i regionaliza-
cji zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Ekonomiczne szanse i zagrożenia wynikające z globalizacji i regionalizacji
Table 1. Economic opportunities and threats resulting from globalization and regionalization

Szanse Zagrożenia
- wzrost gospodarczy
- wzrost jakości towarów i usług 
- spadek kosztów komunikacji i produkcji
- rozwój handlu światowego
- upowszechnianie się nowoczesnych tech-

nologii
- dopływ kapitału zagranicznego 

- szybkie rozprzestrzenianie się kryzysów
- zaostrzenie agresywnej konkurencji
- niszczenie rodzinnego przemysłu
- ryzyka kursowe
- konkurencja ze strony korporacji trans-

narodowych

Źródło: opracowanie własne na podst. m.in.: J. Walas-Trębacz J., Globalizacja – prze-
słanki i  wyzwania dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach międzynarodowych,                                 
[w:] J.W. Wiktor (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym: Integracja róż-
norodności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 51.

9  E. Agwu, O. Atuma, Strategic review of the impact of globalization on the sustainability of communities and 
business organisations, “International Journal of Business and Management Invention” 2015, t. 5, nr 4, s. 57-58.
10  F. Erixon, News European Centre…, s. 7.
11  V. Jeníček, Globalisation and regionalisation, “Agricultural Economics” 2002, nr 48, s. 92.
12  E. Agwu, O. Atuma, Strategic review..., s. 60.
13  O. Calitoiu, Advantages and disadvantages of the globalization, “Annals of University of Craiova” 
2011, t. 1, nr 39, s. 174.
14  J.S. Osland, Broadening the Debate The Pros and Cons of Globalization, “Journal of Management 
Inquiry” 2003, t. 12, nr 2, s. 138.
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3. Rys historyczny – sytuacja w Polsce 

W Polsce mamy do czynienia z sytuacją dość specyficzną. Przemiany związane 
z globalizacją rozpoczęły się w naszym kraju w latach 90. wraz z transformacją sys-
temową. Przejście od gospodarki nierynkowej do działania w warunkach globalnej 
konkurencji było wyjątkowo trudne dla polskich firm, tym bardziej że na polskim 
rynku zaczęła wtedy działać zdecydowana większość koncernów międzynarodo-
wych (KMN). Dlatego też, w zależności od branży, rodzimi przedsiębiorcy przyj-
mowali wówczas strategie dostosowawcze, pozwalające im przetrwać, określane 
w macierzy strategii lokalnych przedsiębiorstw wobec KMN15 jako strategia obroń-
cy lub spryciarza16 (tabela 2).

Tabela 2. Pozycjonowanie dla firm z rynków wschodzących
Table 2. Positioning for companies from emerging markets

Pr
es

ja
 n

a 
gl

ob
al

iz
ac

ję
 se

kt
or

a

sil
na

SPRYCIARZ
Skupia się na lokalnej orientacji 

ogniw łańcucha wartości.
Wchodzi we wspólne przedsię-

wzięcia z zagraniczną firmą.
Sprzedaje aktywa zagranicznej 

firmie.

RYWAL
Skupia się na poprawie swoich za-
sobów i zdolności, żeby dorównać 

globalnej firmie.
Często działa w niszy rynku global-

nego.

sła
ba

OBROŃCA
Skupia się na umacnianiu atutów 
konkurencyjnych w tych segmen-
tach rynku, gdzie zagraniczna fir-

ma jest słaba.

BUDOWNICZY
Skupia się na rozbudowie działalno-
ści na tych rynkach zagranicznych, 

które są podobne do krajowego.
Wykorzystuje na tych rynkach swoje 

atuty konkurencyjne.
Dostosowanie lokalne Przenoszenie za granicę

Atuty konkurencyjne lokalnej firmy

Źródło: na podst.: N. Dawar, T. Frost, Competing with Giants: Survival Strategies for Local 
Companies in Emerging Markets, “Harvard Business Review” 1999, t. 77, nr 2, s. 122.

Firmy, które próbowały wejść na rynki zagraniczne, wykorzystywały swój główny 
atut – zdecydowanie niższe koszty pracy. Pozwalało to walczyć ceną produktu final-
nego, co dawało szansę na znalezienie zagranicznych odbiorców. Dzięki temu stop-
niowo rozwijał się eksport. Jednak z czasem różnice w kosztach produkcji zaczęły się 
zmniejszać. Dlatego też polscy przedsiębiorcy zmuszeni byli poszukać innych atutów. 

15  N. Dawar, T. Frost, Competing with Giants. Survival Strategies for Local Companies in Emerging 
Markets, “Harvard Business Review” 1999, t. 77, nr 2, s. 122.
16  A. Zorska (red.), Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionaliza-
cji, Difin, Warszawa 2002, rozdz. 6.
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4. Mocne strony polskich firm

Współcześni polscy przedsiębiorcy wyróżniają się na tle innych. W swoich pro-
duktach podkreślają już nie cenę, ale jakość (rysunek 1).

Rysunek 1. Czynniki decydujące o konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 
Figure 1. Factors determining the competitiveness of Polish companies

Źródło: na podst. raportu Konfederacji Lewiatan Finansowanie działalności i rozwoju: Cur-
riculum Vitae mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw 2014, http://konfederacjalewiatan.
pl/aktualnosci/2015/1/_files/2014_12/raportMSP _poprawki_final_7_01_2015.pdf [dostęp: 
2.06.2020], s. 52.

Co prawda przeciętne wynagrodzenie w gospodarce rosło, jednak wolniej niż 
wydajność pracy (rysunek 2), co doprowadziło do spadku realnych jednostkowych 
kosztów pracy, jednego z największych w Europie.
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Rysunek 2. Zmiana realnej produktywności pracy w latach 2004-2016
Figure 2. Change in real labor productivity in 2004-2016

Źródło: na podst. raportu EY, 2017, Raport: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś: Źródła 
sukcesu i nowe wyzwania, https://digitalandmore.pl/wp-content /uploads /2017/12/ey_pol-
skie_ przedsiebiorstwa_raport.pdf (na podst. Eurostat, AMECO) [dostęp: 2.06.2020], s. 58.

Paradoksalnie pewne zapóźnienia w rozwoju gospodarczym stały się aktualnie 
atutami polskich przedsiębiorstw: nasze rolnictwo jest bardziej ekologiczne; nasza 
żywność jest zdrowsza; małe, lokalne firmy są w stanie w bardziej elastyczny sposób 
reagować na zindywidualizowane potrzeby konsumenta, szybciej odpowiadać na 
zmiany w środowisku biznesowym. 

To tylko przykłady mocnych stron polskich firm. Oczywiście mają one również 
słabe strony i muszą mieć ich świadomość, ale w niniejszym opracowaniu zostają 
one celowo pominięte. 

5. Strategie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw

Definicji strategii jest wiele, najczęściej przez strategię rozumiemy jakiś plan działania. 
Według badań ilościowych, przeprowadzonych na próbie 355 umiędzynarodowionych 
polskich firm, tylko co piąta z nich deklaruje, że ma sformalizowaną strategię interna-
cjonalizacji, a ponad 50% takich przedsiębiorstw twierdzi, że nie ma żadnej strategii (ani 
sformalizowanej, ani nieformalnej)17. Nie oznacza to jednak, że nie podejmują żadnych 
działań związanych z GiR. Dlatego też w tym opracowaniu przyjęto, że „strategia to ciąg 
decyzji określających zachowanie organizacji w pewnym przedziale czasu”18. Z kolei stra-

17  A. Głodowska, B. Pera, K. Wach, International Strategy as the Facilitator of the Speed, Scope, and 
Scale of Firms’ Internationalization, “Central European Management Journal” 2019, t. 27, nr 3, s. 69.
18  H.A. Simon, Działanie administracji: proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyj-
nych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976, s. 163.
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tegia międzynarodowa (strategia internacjonalizacji) jest definiowana na przykład jako 
„plan rozwoju przedsiębiorstwa prowadzącego operacje na rynkach zagranicznych”19. 
Przez analogię, w niniejszym opracowaniu przyjęto, że jest to ciąg decyzji określających 
zachowanie organizacji w związku z operacjami na rynkach międzynarodowych. Decyzja 
o inwestowaniu poza granicami kraju jest zazwyczaj złożonym i skomplikowanym proce-
sem20. Praktyki menedżerskie wspierające ekspansję międzynarodową muszą równowa-
żyć maksymalizację korzyści i wydajności oraz minimalizowanie negatywnych skutków21. 
Formy internacjonalizacji w zależności od wielkości zaangażowania kapitału, wielkości 
ryzyka, zakresu kontroli i potencjału zysku przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw według wielkości zaangażowania ka-
pitału, wielkości ryzyka, zakresu kontroli i potencjału zysku
Figure 3. Forms of internationalization of enterprises according to the amount of capital 
involvement, risk size, scope of control and profit potential

Źródło: opracowanie własne na podst.: M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Di-
fin, Warszawa 2007, s. 157; A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transna-
rodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 186.

Proces internacjonalizacji zwykle polega na przechodzeniu przedsiębiorstwa 
przez kolejne, następujące po sobie formy ekspansji – od eksportu, przez licencjo-
nowanie i franchising, następnie joint venture i inne kapitałowe sojusze strategicz-
ne, aż po inwestowanie w filie i oddziały zagraniczne, np. budowanie tam zakładów 
produkcyjnych, chociaż nie jest to jedyna możliwość (np. niektóre nowo powstające 
firmy z założenia mają charakter globalny – określane są mianem „born global”22).

6. Internacjonalizacja polskich firm

Do tej pory przeprowadzono niewiele badań empirycznych na temat strategii mię-
dzynarodowych polskich firm. Na przykład W. Gregorczyk23 badał MŚP z województwa 
łódzkiego, zaangażowane na rynkach zagranicznych. Z jego badań wynika, że najczę-

19  M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007, s. 330.
20  K. Ristovska, A. Ristovska, The Impact of Globalization…, s. 88.
21  A. Verbeke, R. Coeurderoy, T. Matt, The future of international…
22  N. Coviello, Re-thinking research on born globals, “Journal of International Business Studies” 2015, nr 46.
23  W. Gregorczyk, Stosowanie instrumentów marketingu mix przez firmy sektora MSP województwa 
łódzkiego na rynkach zagranicznych – wyniki badań, „Przegląd Organizacji” 2019, nr 11.
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ściej wybieraną formą wejścia na obce rynki jest eksport bezpośredni. Nie jest to zasko-
czeniem, ponieważ to najprostsza, najmniej ryzykowna forma umiędzynarodowienia. 
Statystyki potwierdzają wzrost znaczenia eksportu polskich firm; według raportu EY24 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat wartość eksportu wzrosła ponad trzykrotnie. 

Polskie firmy z sektora MŚP najczęściej eksportują swoje towaru do krajów Unii 
Europejskiej (rysunek 4), co z pewnością uwarunkowane jest swobodnym przepły-
wem towarów i usług w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przy-
padku firm dużych tendencja ta jest wyraźnie widoczna dopiero w ujęciu wartościo-
wym (rysunek 5).

Rysunek 4. Eksport polskich firm (2018) według krajów partnerskich i wielkości przedsię-
biorstwa
Figure 4. Exports of Polish companies (2018) by partner countries and company size

Źródło: opracowanie własne na podst. raportu GUS, 2019, Handel zagraniczny. Handel towa-
rami według cech przedsiębiorstw (TEC), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel 
/handel/handel-zagraniczny-handel-towarami-wedlug-cech-przedsiebiorstw-tec,6,13.html 
[dostęp: 2.06.2020], s. 74.

24  EY, 2017, Raport: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś: Źródła sukcesu i nowe wyzwania, https://digi-
talandmore.pl/wp-content/uploads/2017/12/ey_polskie_przedsiębiorstwa _raport.pdf [dostęp: 2.06.2020].
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Rysunek 5. Wartość polskiego eksportu według krajów partnerskich i wielkości przedsię-
biorstwa
Figure 5. The value of Polish exports by partner countries and company size

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu GUS, 2019, Handel zagraniczny. Han-
del towarami według cech przedsiębiorstw (TEC), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
ceny-handel /handel/handel-zagraniczny-handel-towarami-wedlug-cech-przedsiebiorstw-
tec,6,13.html [dostęp: 2.06.2020], s. 74.

Polskie firmy sięgają również po inne formy internacjonalizacji. Aktualnie stra-
tegie budowniczego czy rywala nie są już dla nich nieosiągalne. Coraz więcej pol-
skich przedsiębiorstw z powodzeniem konkuruje na światowym rynku, wykorzystu-
jąc szanse, które niesie globalizacja oraz własne atuty. Według J. Kędziora25 „Polscy 
przedsiębiorcy coraz skuteczniej konkurują na rynkach zagranicznych i  są coraz 
mocniej obecni w międzynarodowych łańcuchach wartości. Rośnie liczba polskich 
firm związanych z nauką, technologiami czy sprzedażą internetową. W ciągu jed-
nego pokolenia zniknęły bariery językowe i kulturowe (…). Dzisiejszych przedsię-
biorców cechuje świetne wykształcenie, profesjonalizm i lekkość poruszania się po 
arenie międzynarodowej”. 

Jako przykłady można wymienić chociażby marki odzieżowe, takie jak Big Star, 
4F czy Reserved; obuwnicze, jak chociażby Gino Rossi czy CCC, albo inne: Orlen, 
KGHM, Fakro, Inglot, Solaris. Polacy zdecydowanie wyróżniają się między innymi 
na rynku meblarskim (np. Nowy Styl, Black Red White), zaś firma CD Project – 
twórca Wiedźmina i Cyberpunka 2077 – jest drugim co do wielkości producentem 
gier komputerowych w Europie.

25  EY, 2017, Raport: Polskie przedsiębiorstwa…, s. 3.
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Należy zwrócić uwagę na to, że globalizacja dotyczy nie tylko produkcji i  to-
warów, ale także rynku usług. Według raportu PWC26 handel usługami stanowi 
obecnie około jednej trzeciej wielkości globalnego wolumenu handlu towarami. 
W Polsce branża outsourcingowa w wymiarze międzynarodowym prężnie się roz-
wija, głównie w branżach IT, księgowości czy HR. Polskie firmy mogą być dostawcą 
zaawansowanych usług biznesowych, ponieważ Polska posiada bogactwo talentów, 
dogodne położenie geograficzne, niższe koszty niż w Europie Zachodniej, ale po-
dobną jakość, strefę czasową UE i znane przepisy prawne27. Nowoczesne usługi biz-
nesowe w Polsce oferują aktualnie już nie tylko centra outsourcingu, ale też centra 
usług wspólnych / globalne centra usług biznesowych (SSC/GBS), centra IT oraz 
centra badawczo-rozwojowe (R&D). Co prawda polskie firmy stanowią aktualnie 
tylko około 1/3 tych usługodawców, ale branża ta dynamicznie się rozwija28. 

Teraz to polskie przedsiębiorstwa przejmują zagraniczne firmy i  fabryki. Na 
przykład Comarch nie tylko założył biura w Niemczech i USA, ale też zainwestował 
w firmy z Niemiec, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Największa w historii pol-
ska inwestycja zagraniczna to zakup przez KGHM Polska Miedź kanadyjskiej firmy 
Quadra FNX Mining29. 

Podsumowanie

Globalizacja i regionalizacja są z jednej strony szansą na wejście na rynki mię-
dzynarodowe, a z drugiej – dużym zagrożeniem. Polskie przedsiębiorstwa bardzo 
dobrze poradziły sobie z agresywną konkurencją zagraniczną, chociaż miały zdecy-
dowanie utrudnioną sytuację ze względu na późne przejście Polski do gospodarki 
rynkowej. Zaczęły stopniowo zdobywać rynki międzynarodowe. Obok niewielkich 
firm, które wykorzystują głównie możliwość uproszczonego handlu na rynku unij-
nym, stale rosnąca grupa polskich przedsiębiorstw zdobywa uznanie na rynku mię-
dzynarodowym, a nawet globalnym. 

Trzy dekady, które upłynęły od czasu transformacji systemowej, wystarczyły, 
aby polskie przedsiębiorstwa od strategii obrońcy lub spryciarza przeszły do roli bu-
downiczego, a nawet rywala. Wykorzystują swoje atuty konkurencyjne na rynkach 
międzynarodowych, a niejednokrotnie dorównują firmom globalnym. 

26  PWC, 2020, Raport: Predictions for 2020: “Slowbalisation” is the new globalization, https://www.
pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/predictions-2020.html [dostęp: 2.06.2020].
27  McKinsey & Company, 2015, Raport: Poland 2025: Europe’s new growth engine, https://www.
mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/economic%20studies%20temp/our%20
insights/how%20poland%20can%20become%20a%20european%20growth%20engine/poland%20
2025_full_report.ashx [dostęp: 2.06.2020].
28  ABSL, Raport: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019, https://www.bazabiur.pl/report 
/333fa2/sektor%20nowoczesnych%20uslug%20biznesowych %20w%20polsce%202019.pdf [dostęp: 
2.06.2020].
29  A. Fedoruk, Teraz to Polacy przejmują zagraniczne firmy i fabryki, „Forbes”, 2016-04-22. 
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Niniejsze opracowanie ma pewne ograniczenia, wynikające głównie z niewiel-
kiej ilości opracowań naukowych poruszanego tematu. Dlatego też jako kierunek 
przyszłych badań zalecana jest naukowa analiza poszczególnych aspektów umię-
dzynarodawiania polskich firm. 

Bibliografia

ABSL, Raport: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019, https://www.bazabiur.
pl/report /333fa2/sektor%20nowoczesnych%20uslug% 20biznesowych%20w%20polsce%20
2019.pdf [dostęp: 2.06.2020].

Agwu E., Atuma O., Strategic review of the impact of globalization on the sustainability of 
communities and business organisations, “International Journal of Business and Manage-
ment Invention” 2015, t. 5, nr 4.

Calitoiu O., Advantages and disadvantages of the globalization, “Annals of University of Cra-
iova” 2011, t. 1, nr 39.

Coviello N., Re-thinking research on born globals, “Journal of International Business Studies” 
2015, nr 46.

Dawar N., Frost T., Competing with Giants: Survival Strategies for Local Companies in Emer-
ging Markets, “Harvard Business Review” 1999, t. 77, nr 2.

Erixon F., News European Centre for International Political Economy, 2018, The Economic 
Benefits of Globalization for Business and Consumer, https://ecipe.org/wp-content/uploads 
/2018/02/PR-TWP-12018.pdf [dostęp: 2.06.2020].

EY, 2017, Raport: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś: Źródła sukcesu i nowe wyzwania, 
https://digitalandmore.pl/wp-content/uploads/2017/12/ ey_ polskie_przedsiebiorstwa_ra-
port.pdf [dostęp: 2.06.2020].

Fedoruk A., Teraz to Polacy przejmują zagraniczne firmy i fabryki, „Forbes”, 2016-04-22. 

Głodowska A., Pera B., Wach K., International Strategy as the Facilitator of the Speed, Sco-
pe, and Scale of Firms’ Internationalization, “Central European Management Journal” 2019,                
t. 27, nr 3.

Gorynia M. (red.), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, 
Warszawa 2005.

Gregorczyk W., Stosowanie instrumentów marketingu mix przez firmy sektora MSP woje-
wództwa łódzkiego na rynkach zagranicznych – wyniki badań, „Przegląd Organizacji” 2019, 
nr 11.

GUS, 2019, Raport: Handel zagraniczny: Handel towarami według cech przedsiębiorstw 
(TEC), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel /handel/handel-zagraniczny-
handel-towarami-wedlug-cech-przedsiebiorstw-tec,6,13.html [dostęp: 2.06.2020].

Jeníček V., Globalisation and regionalisation, “Agricultural Economics” 2002, nr 48.



Wpływ globalizacji i regionalizacji na strategie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw 135

Konfederacja Lewiatan, Raport: Finansowanie działalności i  rozwoju: Curriculum Vitae 
mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw 2014, http://konfederacjalewiatan.pl/ aktualno-
sci/2015/1/_files/2014 _12/raportMSP _poprawki_final_7_01_2015.pdf [dostęp: 2.06.2020].

McKinsey & Company, 2015, Raport: Poland 2025: Europe’s new growth engine, https://www.
mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions /economic%20studies%20temp/
our%20insights/how%20poland%20can%20 become%20a%20european%20growth%20en-
gine/poland%202025_full_report.ashx [dostęp: 2.06.2020].

Osland J.S., Broadening the Debate The Pros and Cons of Globalization, “Journal of Manage-
ment Inquiry” 2003, t. 12, nr 2.

PWC, 2020, Raport: Predictions for 2020: “Slowbalisation” is the new globalization, https://
www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/predictions-2020.html [do-
stęp: 2.06.2020].

Ristovska K., Ristovska A., The Impact of Globalization on the Business, “Economic Analysis” 
2014, t. 47, nr 3-4.

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

Simon H.A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach admini-
stracyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976.

Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja: Strategia i zarządzanie, Wy-
dawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.

Verbeke A., Coeurderoy R., Matt T., The future of international business research on corporate 
globalization that never was…, “Journal of International Business Studies” 2018, t. 49, nr 4.

Walas-Trębacz J., Globalizacja – przesłanki i wyzwania dla przedsiębiorstw funkcjonujących 
na rynkach międzynarodowych, [w:] J.W. Wiktor (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem mię-
dzynarodowym. Integracja różnorodności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.

Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce świa-
towej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Zorska A. (red.), Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i re-
gionalizacji, Difin, Warszawa 2002.

Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warsza-
wa 2007.

Zieziula J., Wybrane aspekty procesów globalizacji, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 
2016, t. 13.

Nota o Autorze:
Alina Czapla – doktorantka w Kolegium Zarządzania Relacjami Organizacji na Wydziale 
Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwentka mate-
matyki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz podyplomowych studiów Business English 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).



136 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Author’s resume:
Alina Czapla – PhD student at the University of Economics in Katowice (Department of Orga-
nizational Relationship Management, College of Informatics and Communication). Graduate 
of Mathematics (Jagiellonian University in Kraków) and postgraduate studies Business English 
(University of Economics in Katowice).

Kontakt/Contact:
Alina Czapla
e-mail: alina.czapla@edu.uekat.pl


