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związanych z motywami podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności zaliczanej do 5 

internacjonalizacji. Celem publikacji jest dokonanie analizy literaturowej istniejących 6 

motywów internacjonalizacji przedsiębiorstw. W publikacji, opierając się na systematycznym 7 

przeglądzie literatury przedmiotu przedstawiono podstawowe modele motywów inter-8 

nacjonalizacji w tym model Ypia. 9 
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Abstract: The presented publication focuses on the basic issues related to the motives of 13 

undertaking by enterprises classified as internationalization. The aim of the publication is to 14 

analyze the existing motives of internationalization of enterprises. In the publication, based on 15 

a systematic review of the subject literature, basic models of internationalization motifs, 16 

including the Ypia model, are presented. 17 

Keywords: internationalization, internationalization motives, Ypia model, internationalization 18 

factors. 19 

1. Wstęp 20 

We współczesnej gospodarce opartej o innowacje, w której zachodzą silne zmiany i która 21 

jest zglobalizowana bardzo trudno jest funkcjonować przedsiębiorstwom jednie na krajowym 22 

rynku (Wolniak, and Sędek, 2009; Wolniak, 2010, 2014, 2016, 2017; Wolniak, and Skotnicka-23 

Zasadzień, 2014; Restecka, and Wolniak, 2016; Szwajca, 2016; Knop, and Brzóska, 2016; 24 

Krzemień, and Wolniak, 2016; Skotnicka-Zasadzień, and Wolniak, 2017; Knop, and Olko, 25 
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2017; Olkiewicz, et. al. 2017; Olko, 2017; Kochmańska, 2017; Wolniak, and Grebski, 2017, 1 

2018; Bober, et al. 2017). Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie organizacji w tak zwaną 2 

internacjonalizację.  3 

Geneza internacjonalizacji w handlu sięga swoją historią do czasów z przełomu XIX i XX 4 

wieku, kiedy na rynku handlowym amerykańscy detaliści zaczęli uruchamiać filie za granicą. 5 

Związane było to z dwoma występującymi w tamtym okresie procesami: postępem 6 

technicznym, wynikającym z rewolucji przemysłowej oraz kryzysem gospodarczym w latach 7 

20. XX wieku. Przy czym uważa się, że właściwy proces internacjonalizacji w jej obecnej 8 

postaci rozpoczął się w końcu lat 60. XX wieku (Borusiak, 2006). Początkowo zainteresowanie 9 

ekspansją zagraniczną wynikało głownie z barier rozwojowych na rynku macierzystym  10 

i dotyczyło najczęściej rynków wschodzących, które stwarzały dla danej organizacji szansę na 11 

szybki wzrost. Zjawisku sprzyjała liberalizacja handlu i redukcja barier dotyczących przepływu 12 

towarów i przepływów finansowych (Maleszyk, 2009, Braga, et al. 2017). Od lat 90. XX wieku 13 

poszukiwanie możliwości internacjonalizacji danej organizacji uważa się za konieczne  14 

i charakterystyczne dla zarządzania w przypadku proaktywnej orientacji przedsiębiorstwa 15 

nastawionego na poszukiwanie nowych szans na rynku globalnym. Obecnie wysoki stopień 16 

powiązania i usieciowienia gospodarki powoduje, że coraz trudniej funkcjonować 17 

organizacjom bez wejścia na rynek międzynarodowy (Lee, and Choi, 2017). 18 

W literaturze przedmiotu można spotkać się ze szczegółową analizą motywów 19 

internacjonalizacji działalności organizacji. Bez względu na to, z jakim rodzajem inter-20 

nacjonalizacji mamy do czynienia, czy dotyczy on aktywności związanej z importem, czy też 21 

eksportem, zawsze wynika ona z konkretnych motywów danej organizacji. W podejściu tym 22 

uwzględnia się elementy teorii wymiany społecznej (Blau, 1964; Cook, and Emerson, 1984; 23 

Altuzara, et al. 2018; Popczyk, 2016), teorii wzrostu przedsiębiorstwa (Penrose, 1959) oraz 24 

zasobowej teorii przedsiębiorstwa (Barney, 1991). Celem publikacji jest dokonanie analizy 25 

literaturowej istniejących motywów internacjonalizacji przedsiębiorstw. 26 

2. Motywy pasywne i aktywne 27 

W sposób najbardziej ogólny można dokonać podziału motywów internacjonalizacji na 28 

pasywne i proaktywne. Motywy proaktywne dotyczą kwestii związanych z poszukiwaniem 29 

szans i okazji na rynku, natomiast motywy reaktywne z reagowaniem na istniejące na rynku 30 

sytuacje (Yaprak, et. al. 2018).  31 

 32 



Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw 575 

3. Model Ypia 1 

Jednym z często przywoływanych w literaturze przedmiotu modeli przedstawiających 2 

czynniki przemawiające za internacjonalizacją organizacji we współczesnej gospodarce jest 3 

model Ypia. W modelu tym upatruje się głównych determinant funkcjonowania organizacji  4 

i motywów internacjonalizacji jej działalności w otoczeniu. Według koncepcji Yipa istnieją 5 

cztery grupy czynników, które decydują o tym, że dany sektor przejawia skłonność do 6 

procesów internacjonalizacji (Yip, 1982, 1996): 7 

 czynniki rynkowe, 8 

 czynniki kosztowe, 9 

 czynniki rządowe, 10 

 czynniki konkurencyjne. 11 

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych czynników została przedstawiona w tabeli 1. 12 

Tablica 1. 13 
Model Ypia czynników internacjonalizacji 14 

Czynniki Charakterystyka 

Czynniki rynkowe  dochód per capita w krajach uprzemysłowionych (Bendkowski, 2017), 

 upodabnianie się stylów życia i gustów, 

 rozwój turystyki tworzący klienta globalnego, 

 pojawienie się organizacji działających, jako klienci globalni, 

 wzrost regionalnych i globalnych sieci dystrybucji. 

 pojawienie się marek światowych, 

 rozwój reklamy globalnej, 

 media o zasięgu globalnym i regionalnym. 

Czynniki kosztowe  nieustanne dążenie do osiągania korzyści skali, 

 przyspieszenie tempa innowacji technologicznych, 

 postęp w dziedzinie transportu, 

 pojawienie się krajów nowo uprzemysłowionych o dużych zdolnościach 

produkcyjnych i niskich kosztach pracy, 

 wzrost kosztów opracowywania produktu w stosunku do długości jego życia 

rynkowego. 

Czynniki rządowe  znoszenie barier taryfowych, 

 znoszenie barier pozataryfowych, 

 powstawanie bloków gospodarczych, 

 wzrost instytucjonalizacji handlu światowego, 

 ograniczenie roli rządów jako producentów i konsumentów, 

 prywatyzacja w krajach, w których wcześniej dominowała własność 

państwowa, 

 przejście na system wolnorynkowy gospodarek wielu krajach świata,  

gdzie wcześniej funkcjonowały inne systemy gospodarcze,  

 wzrost udziału Chin i Indii w gospodarce światowej. 

 15 

  16 
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Czynniki konkurencyjne  nieustanny wzrost poziomu obrotów handlu światowego, 

 powiększanie się liczby krajów podejmujących wojny konkurencyjne, 

 wzrost udziału zagranicznych podmiotów w strukturze własności, 

 pojawianie się nowych konkurentów, zamierzających rywalizować na rynku 

globalnym, 

 pojawienie się organizacji zrodzonych przez globalizację  

(np. spółki internetowe), 

 wzrost globalnych sieci międzynarodowych współzależności  

w poszczególnych dziedzinach wytwórczości, 

 wybieranie przez coraz większą liczbę organizacji orientacji globalnej,  

a nie krajowej, 

 powstanie coraz większej liczby aliansów strategicznych o charakterze 

globalnym. 

Czynniki dodatkowe 

(Yip 2004) 
 rewolucja w informacji i komunikacji, 

 globalizacja rynków finansowych, 

 udogodnienia w podróżach biznesowych. 

Źródło: Opracowanie na podstawie: (Yip, 1996, 2004; Gorynia, 2007). 2 

4. Inne modele motywów internacjonalizacji 3 

Inne koncepcje i modele podziału motywów internacjonalizacji przedsiębiorstwa zostały 4 

syntetycznie zestawione w tablicy 2. Cześć z przedstawionych motywów to ogólne powody 5 

internacjonalizacji, dotyczące wszelkiego rodzaju procesów internacjonalizacji. W porównaniu 6 

z modelem motywów według Ypia zwraca się w nich uwagę również na inne czynniki,  7 

jak np. czynniki technologiczne – model Stonehouse, Hamilla i Campbella (Stonehouse et. al. 8 

2001) czy też czynniki związane z zaopatrzeniem – model Rymarczyka (Rymarczyk, 1996). 9 

Model Stonera i Wankela (Stoner, and Wankel, 1997) eksponuje podział motywów 10 

podejmowania internacjonalizacji przez przedsiębiorstwa na motywy ofensywne i motywy 11 

defensywne. Model van Tuldera (Tudler, 2015) zwraca uwagę na aspekty strategiczne. 12 

Zestawienia przedstawione przez Hollandera (Hollander, 1970), Pokorską (Pokorska, 2006), 13 

oraz Borzstka i Michnę (Brzostek, and Michna, 2015) wyliczają szczegółowe czynniki 14 

wpływające na internacjonalizację. 15 

Poza zestawieniami ogólnymi istnieją również specjalistyczne zbiory motywów inter-16 

nacjonalizacji występujące jedynie w określonego rodzaju organizacjach. Przykładem tego 17 

rodzaju zbioru motywów są przyczyny przyspieszonej internacjonalizacji przedstawione przez 18 

Limańskiego (Limański, and Drabik, 2013; Limański, 2016), które występują w organizacjach 19 

typu Borne global. 20 

21 
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Tablica 2. 1 
Motywy podejmowania się przez organizacje internacjonalizacji 2 

Autor Motywy internacjonalizacji 

Daniels, Radebaugh 
(1989) 

 ekspansja sprzedaży, 

 zdobycie potrzebnych zasobów, 

 dywersyfikacja rynków sprzedaży i źródeł zaopatrzenia. 

Hollander (1995)  ogólna sytuacja polityczna, w tym regulacje prawa antymonopolowego  
i podatkowe, 

 potrzeba rozwoju i zwiększenia skali działania, 

 zróżnicowanie atrakcyjności poszczególnych rynków zagranicznych i sytuacja 
rynków o wysokiej atrakcyjności, 

 możliwość pozyskania wiedzy o nowym rynku, 

 motywy społeczne i etyczne ekspansji międzynarodowej. 

Rymarczyk (1996)  rynkowe, 

 kosztowe, 

 zaopatrzeniowe, 

 polityczne. 

Stoner, Wankel 
(1997) 

Motywy ofensywne: 

 otwarcie nowych rynków zbytu, 

 uzyskanie większych zysków, 

 pozyskanie wyrobów na rynek macierzysty (lub na rynki zagraniczne), 

 zaspokojenie potrzeby ekspansji ze strony kierownictwa. 
Motywy defensywne: 

 ochrona rynków krajowych, 

 ochrona rynków zagranicznych, 

 zapewnienie dostawy surowców, 

 pozyskanie technologii, 

 doprowadzenie do dywersyfikacji geograficznej, 

 poszukiwanie politycznie stabilnych baz dla nowych operacji. 

Stonehouse, Hamill, 
Campbell, Prudiene 
(2001) 

 techniczne, 

 ekonomiczne, 

 społeczne, 

 polityczne. 

Shenkar, Luo (2004)  motywy rynkowe: ofensywne oraz defensywne, 

 motywy ekonomiczne, dotyczące chęci osiągnięcia większego zwrotu poprzez 
podwyższenie przychodów i/lub obniżenie kosztów w wyniku różnic pomiędzy 
krajami, 

 motywy strategiczne, przejawiające się w dążeniu do rozwinięcia za granicą 
zasobów dotychczas wykorzystywanych tylko w kraju macierzystym 

Kasper, Helsdingena, 
Gabbotta (2006) 

 ambicje rządu i jego poparcie dla internacjonalizacji, 

 wiedza i umiejętności, którymi dysponują przedsiębiorstwa, 

 ograniczenia rynku krajowego, 

 okazje rynkowe, 

 finanse. 

Pokorska (2006)  chęć pozyskania dostępu do nowych nabywców i nowych rynków, 

 potrzeba zwiększenia skali działania, 

 nasycenie rynku krajowego ograniczające dalszy rozwój, 

 atrakcyjność wybranych rynków zagranicznych, 

 dążenie do wzrostu konkurencyjności w wyniku uczenia się i zdobywania 
doświadczeń na rynkach zagranicznych, 

 włączenie się w proces globalizacji handlu, 

 rozwój technologii informacyjnych ułatwiających zarzadzanie w skali ponad-
narodowej, 

 nasilenie się tendencji koncentracji w handlu, 

 polityka krajów przychylnie przyjmujących i wspierających inwestorów 
zagranicznych, 

 możliwości redukcji kosztów dystrybucji. 

  3 
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Van Tulder (2015)  motywy wewnętrzne, 

 motywy zewnętrzne, 

 motywy strategiczne, 

 motywy taktyczne. 

Brzostek, Michna 
(2015) 

 zwiększenie udziału w rynku, 

 wzrost zysków, 

 presja konkurencji, 

 naśladownictwo konkurentów, 

 istnienie nadprodukcji w branży, 

 spadek sprzedaży produktów na rynku krajowym, 

 bliskość zagranicznych klientów, 

 impuls zewnętrzny, 

 perspektywa poprawy konkurencyjności. 

Cuervo-Cazurra 
(2015) 

 zwiększenie sprzedaży, 

 poprawa wykorzystania zasobów, 

 poprawa warunków działania, 

 lepsze warunki zakupu surowców, 

 dostęp do nowych źródeł zaopatrzenia. 

Limański (2016) Przyczyny przyspieszonej internacjonalizacji: 

 dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa, 

 zmiany na rynkach światowych, 

 powstawanie transnarodowych segmentów rynku, rozwój technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 

 ułatwienia w transporcie, 

 integracja gospodarcza, 

 upowszechnienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do działania organizacji na 
rynkach zagranicznych. 

Źródło: opracowanie własne. 2 

5. Podsumowanie 3 

W publikacji przedstawiono zidentyfikowane modele czynników internacjonalizacji. 4 

Najczęściej wykorzystywanym i najbardziej rozbudowanym jest model Yipa, który dzieli 5 

motywy internacjonalizacji na cztery grupy: rynkowe, kosztowe, rządowe i konkurencyjne. 6 

W licznych innych badaniach zidentyfikowano również czynniki internacjonalizacji, zwykle  7 

w znacznym stopniu pokrywające się z modelem zaproponowanym przez Yipa. Obecnie 8 

badania koncentrują się na analizie motywów internacjonalizacji w poszczególnych rodzaj 9 

organizacji. Wydaje się to interesującym polem badawczym, gdyż różne rodzaje organizacji,  10 

z punktu widzenia stosowanych metod i modeli podejmowania działalności związanej  11 

z internacjonalizacją mogą kierować się różnymi motywami w tym zakresie.  12 

  13 
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