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Streszczenie rozprawy doktorskiej   

Wraz postępującą digitalizacją oraz integracją gospodarek na świecie, internacjonalizacja 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) staje się jedną z sił napędowych rozwoju gospodarczego. 

Z tego powodu  identyfikacja uwarunkowań internacjonalizacji sektora MŚP, obejmująca wiele 

czynników na kilku poziomach analizy, stanowi istotny obszar badawczy. Podczas gdy czynniki 

umiędzynarodowienia wywodzące się z otoczenia zewnętrznego oraz czynniki z poziomu firmy 

poddane były wnikliwym badaniom naukowym, mniej uwagi poświęcono badaniu uwarunkowań 

indywidualnych internacjonalizacji MŚP.  

Dlatego problemem badawczym niniejszej rozprawy doktorskiej jest wpływ determinant na 

poziomie indywidualnym, takich jak międzynarodowe cechy menedżera i orientacja 

międzynarodowa decydenta na wyniki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. 

Orientacja międzynarodowa w niniejszej pracy doktorskiej jest zdefiniowana jako indywidualna 

cecha decydenta MŚP. Menedżerowie zorientowani międzynarodowo posiadają międzynarodową 

wizję dla swojej firmy i są w pełni zaangażowani w pogłębianie obecności na istniejących rynkach 

zagranicznych i dostrzeganie okazji do internacjonalizacji w nowych krajach. Zakłada się, że 

menedżerowie zorientowani międzynarodowo mają większą umiejętność gromadzenia i 

interpretowania kluczowych informacji o zagranicznym otoczeniu i wykorzystywania ich do 

wzmacniania stopnia umiędzynarodowienia firmy. Ponadto dostrzegają oni również większe korzyści 

z internacjonalizacji. 

Temat ten został podjęty ze względu na zidentyfikowaną lukę badawczą: istnieje ograniczona 

liczba badań ilościowych, które badają współzależności między indywidualnymi determinantami 

internacjonalizacji MŚP, takimi jak cechy i orientacje menedżerskie, zwłaszcza w kontekście Polski 

oraz gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, które przeszły transformację ustrojową. W 

odniesieniu do luki badawczej, paradygmatu zasobowego oraz teorii „Upper Echelons” (wyższych 

szczebli kierownictwa) jak i modeli przedsiębiorczości międzynarodowej, głównym celem niniejszej 

dysertacji było zatem zbadanie międzynarodowych cech menedżera determinujących 

międzynarodową orientację decydentów MŚP oraz wpływu tej orientacji na internacjonalizację firmy 

mierzoną zarówno subiektywnymi, jak i obiektywnymi zmiennymi. Szczegółowe cele pracy 

doktorskiej obejmują: 
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1) Identyfikację i krytyczną analizę, przeprowadzoną w oparciu o literaturę, 

międzynarodowych cech menedżera, które przyczyniają się do kształtowania orientacji 

międzynarodowej decydentów MŚP oraz konceptualizację orientacji międzynarodowej decydentów 

MŚP (cel poznawczy). 

2) W oparciu dorobek międzynarodowej przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego, 

opracowanie teoretycznego modelu relacji między międzynarodowymi cechami menedżera, 

orientacją międzynarodową i umiędzynarodowieniem MŚP. 

3) Empiryczną weryfikację teoretycznego modelu powiązań między międzynarodowymi 

cechami menedżera, orientacją międzynarodową i internacjonalizacją MŚP na próbie 302 

zinternacjonalizowanych polskich małych i średnich przedsiębiorstw. 

4) Sformułowanie zaleceń dotyczących praktyki zarządzania w oparciu o przegląd literatury 

i wyniki badań empirycznych (cel praktyczny). 

Niniejsza rozprawa doktorska ma charakter empiryczno-teoretyczny. Podstawą opracowań 

teoretycznych jest przegląd literatury zagranicznej i polskiej dotyczącej międzynarodowych cech 

oraz orientacji międzynarodowej decydentów wpływających na procesy umiędzynarodowienia firm. 

Badanie pierwotne przeprowadzone zostało metodą CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviews) przez profesjonalną agencję badawczą w okresie listopad-grudzień 2014 r. Badanie miało 

zasięg ogólnopolski, ankietowane przedsiębiorstwa zostały pozyskane proporcjonalnie ze wszystkich 

województw w Polsce. Ostateczną próbę badawczą stanowiły 302 polskie umiędzynarodowione 

(internacjonalizacja czynna) małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa 

przemysłowego, zatrudniające 10-249 pracowników (nie uwzględniono mikroprzedsiębiorstw). 

Respondenci zostali zrekrutowani spośród kluczowych decydentów MŚP: prezesów, dyrektorów 

generalnych i członków zarządu. Około jedna trzecia respondentów była jednocześnie właścicielem 

lub współwłaścicielem firmy, którą reprezentowali. Zakłada się, że polski kontekst jest 

reprezentatywny dla pozostałych europejskich gospodarek, które przeszły transformację ustrojową. 

Jako metodę analizy danych ilościowych zastosowano modelowanie  równań  strukturalnych  metodą  

cząstkowych  najmniejszych kwadratów (PLS-SEM). Analizę statystyczną przeprowadzono z 

wykorzystaniem programu SmartPLS 3. 

Dysertacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i wniosków. Pierwsze dwa mają 

charakter teoretyczny, a dwa ostatnie empiryczny. W rozdziale 1 przedstawiono ramy teoretyczne 

empirycznego badania internacjonalizacji MŚP podjętego w niniejszej pracy. Wskazano, że są one 

zakorzenione w trzech obszarach badawczych: biznesu międzynarodowego, przedsiębiorczości 

międzynarodowej i zarządzania strategicznego. 
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Rozdział 2 zawiera przegląd literatury na temat obiektywnych cech menedżera będących 

determinantami internacjonalizacji firmy. Są to: wiek, poziom wykształcenia, wykształcenie 

międzynarodowe, międzynarodowe doświadczenie zawodowe, międzynarodowe doświadczenia w 

dzieciństwie, czas spędzony za granicą i podróże zagraniczne oraz znajomość języków obcych. 

Kolejno dokonano przeglądu literatury na temat orientacji międzynarodowej identyfikując łącznie 22 

badania, w których orientacja międzynarodowa decydenta stanowiła determinantę wyników firm w 

zakresie internacjonalizacji. 

Rozdział 3 przedstawia koncepcję badania empirycznego. W oparciu o zidentyfikowane luki 

badawcze określa cele badawcze i hipotezy niniejszego opracowania. Opisuje sposób doboru próby 

badawczej, metodę badawczą (CATI) i po krótce charakteryzuje metodę analizy danych (PLS-SEM) 

oraz przedstawia ogólną charakterystykę badanej populacji. 

W rozdziale 4 przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na 302 polskich 

małych i średnich przedsiębiorstwach. W pierwszej kolejności określony został model  koncepcyjny 

zależności między zmiennymi uwzględnionymi w badaniu. Ponadto przedstawiono etapy oceny 

modelu badawczego określone w technice PLS-SEM. Kolejno zaprezentowano współczynniki 

ścieżek hipotetycznych zależności uwzględnionych w modelu na podstawie, których dokonano 

weryfikacji hipotez badawczych. 

Rozprawa doktorska została podsumowana zakończeniem, w którym przedstawiono wnioski 

z przeglądu literatury, omówiono rezultaty przeprowadzonego badania empirycznego, jego  

ograniczenia  i  kierunki  dalszych  badań,  a  także  rekomendacje  dla praktyki gospodarczej. Na 

podstawie weryfikacji empirycznej przeprowadzonej na próbie 302 polskich MŚP można stwierdzić, 

że spośród badanych cech międzynarodowych menedżerów jedynie międzynarodowe doświadczenia 

zdobyte w trakcie pracy zawodowej, w tym staż pracy w środowisku międzynarodowym (praca w 

dziale eksportu/importu firmy krajowej, praca w ramach międzynarodowych zespołów oraz praca w 

korporacji międzynarodowej z codziennym kontaktem z obcokrajowcami) oraz wyjazdy służbowe za 

granicę (pod warunkiem, że są częste i menedżer jest ich zwolennikiem) są cechami, które 

pozytywnie wpływają na kształtowanie orientacji międzynarodowej decydenta. Z drugiej jednak 

strony, międzynarodowa ekspozycja decydentów w życiu prywatnym w okresie dzieciństwa i 

edukacji, zgodnie z wynikami tego badania, nie wpływa na międzynarodową orientację menedżera 

w kontekście polskich MŚP. Jedynym wyjątkiem są młodzi menedżerowie, w wieku 30-45 lat, 

których międzynarodowe wykształcenie ma pozytywny wpływ na ich orientację międzynarodową. 

Ponadto, również znajomość języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego) 

okazała się nieistotna dla kształtowania międzynarodowej orientacji decydentów MŚP w ogólnej 



4 

 

próbie badawczej. Zaobserwowano jednak, że w przedsiębiorstwach małych i średnich z dużym 

doświadczeniem międzynarodowym dobra znajomość języka niemieckiego menedżera może być 

szkodliwa dla orientacji międzynarodowej decydenta ze względu na ograniczanie jego wizji 

międzynarodowej. Podsumowując, badanie wykazało, iż orientacja międzynarodowa w ogólnej 

populacji polskich decydentów z sektora MŚP kształtowana jest głównie przez doświadczenia 

menedżerów zebrane w pracy zawodowej, podczas gdy w firmach zarządzanych przez młodych 

menedżerów (w wieku 30-45 lat) dodatkowo również edukacja międzynarodowa ma pozytywny 

wpływ na orientację międzynarodową decydenta. Ponadto niniejsze badanie pokazuje, że 

międzynarodowa orientacja decydentów w MŚP pozytywnie wpływa zarówno na stopień 

umiędzynarodowienia firmy, jak i postrzegane korzyści z umiędzynarodowienia. Ten rezultat 

potwierdza znaczenie międzynarodowej orientacji menedżerów w procesie internacjonalizacji 

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

 


