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1 WPROWADZENIE 

Pod koniec XX i na początku XXI wieku Polska 
przechodzi szybkie przemiany gospodarcze, 
których jednym z najważniejszych wymiarów 
jest proces umiędzynarodowienia gospodarki. 
W ciągu kilkunastu lat ze względnie zamkniętej 
struktury kraj ten wyraźnie włączył się w nurt 
gospodarki światowej. Zjawisko to przejawia się 
między innymi w rosnącym napływie kapitału 
zagranicznego, ale najwyraźniej w ciągle ros-
nącej wymianie handlowej. Stosując najpopular-
niejszy wskaźnik internacjonalizacji gospodarki, 
szacuje się, że udział eksportu w całości PKB 
Polski w roku 2004 przekroczył 34%, czyli 
podwoił się w ciągu dziesięciu lat. Choć poziom 
ten jest niższy niż w innych krajach regionu – 
np. w Czechach czy na Węgrzech (64%), to 
równocześnie zbliżył się do wielkości charakte-
rystycznej dla dużych gospodarek europejskich 
– Niemiec (32%) albo Francji (35%). Znaczenie 
eksportu dla rozwoju gospodarczego Polski jest 
dziś powszechnie dostrzegane, co znajduje swój 
wyraz w nazywaniu go „lokomotywą” gospo-
darki. Sprzedaż zagraniczna umożliwia wzrost 
produkcji i sprzedaży mimo ograniczoności 
popytu na rynku krajowym, co dalej przekłada 
się na wzrost zatrudnienia w kraju, poprawienie 
bilansu płatniczego i zmniejszenie deficytu 
budżetowego. Znaczące miejsce w strukturze 
polskiego eksportu przypada małym i średnim 
przedsiębiorstwom, choć procentowo wyrażony 
udział tego typu podmiotów w całości sprzedaży 
z Polski w ostatnich latach ustabilizował się 
i oscyluje wokół poziomu 45%. Znaczy to, że 
obserwowany do końca XX wieku wzrost 
znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw 

w ujęciu względnym zatrzymał się. Częściowo 
spowodowane jest to większymi możliwościami 
ekspansji zagranicznej ze strony firm najwięk-
szych, które bardzo często korzystają przy tym 
ze wsparcia kapitału zagranicznego. Jednak 
drugim powodem mogą być prawidłowości 
obserwowane w badaniach na całym świecie, 
które wskazują, że to właśnie małe i średnie 
przedsiębiorstwa borykają się ze znacznymi 
problemami, próbując działać na rynkach zagra-
nicznych. Problemy te w pierwszym rzędzie 
wynikają z niedostatków zasobowych tego typu 
podmiotów. Owe niedostatki związane są 
zarówno z mniejszym dostępem do kapitału, ale 
w jeszcze większym stopniu z małym doświad-
czeniem, albo mówiąc ogólniej, mniejszą wie-
dzą. Lista barier utrudniających eksport jest 
znana i została wskazana już wcześniej przez 
badaczy na całym świecie [9]. Jednak bariery te 
mają różną konfigurację w różnych krajach, co 
jest uzależnione od szeregu czynników. Stąd 
wynika potrzeba zbadania barier eksportu 
w warunkach polskich. Polskie małe i średnie 
firmy działają wciąż w warunkach transformacji 
gospodarki, a ponadto na styku trzech typów 
gospodarek: rozwiniętego „Zachodu”, będących 
w tyle za gospodarką polską gospodarek 
„Wschodu” (głównie Rosja i Ukraina) i krajów 
o podobnej do Polski strukturze gospodarek 
Europy Środkowej. 

2 PROBLEMATYKA UMIĘDZYNARODO-
WIENIA PRZEDSIĘBIORSTW 

Badania nad umiędzynarodowieniem przedsię-
biorstw prowadzone są na świecie szczególnie 

BARIERY EKSPORTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 

Rafał Morawczyński 
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 



Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 50 

intensywnie od lat siedemdziesiątych. W tym 
czasie zauważono, że zachowania mniejszych 
podmiotów na rynkach zagranicznych znacznie 
różnią się od zachowań większych firm. Za 
przełomowe dla rozwoju nowej dziedziny badań 
należy uznać prace prowadzone przez badaczy 
szwedzkich skupionych na uniwersytecie 
Uppsala, niedaleko od Sztokholmu. Na pod-
stawie studiów przypadków dotyczących firm 
szwedzkich zaproponowali oni procesowy 
sposób patrzenia na problematykę umiędzynaro-
dowienia przedsiębiorstw [6]. Według nich 
internacjonalizacja firm da się podzielić na kilka 
etapów. Po założeniu firma bardzo długo 
poprzestaje jedynie na działalności na rynku 
krajowym. Z upływem czasu, wraz z dojrze-
waniem przedsiębiorstwa napotyka ono na 
bariery dalszego rozwoju i rozpoczyna sprzedaż 
na rynkach zagranicznych. Początkowo sprzedaż 
ta dokonuje się głównie z wykorzystaniem poś-
redników i ma charakter incydentalny. Ekspor-
tuje się głównie do krajów podobnych, na ogół 
bliskich geograficznie i kulturowo. Wraz z gro-
madzeniem doświadczenia inicjatywa przecho-
dzi do samych firm – rezygnują one z pośred-
nictwa i prowadzą eksport bezpośredni, dający 
coraz większe przychody. Autorzy szwedzcy 
przewidują, że najwyższą formą zaangażowania 
jest zastąpienie eksportu własną produkcją za 
granicą. Mimo, że badania przeprowadzono na 
firmach dużych, dosyć szybko taki paradygmat 
przeniesiono również na potrzeby obserwacji 
zachowań mniejszych podmiotów.  

Dosyć powszechnie uznaje się do dziś, że 
najdokładniejszym wskaźnikiem mierzącym 
poziom internacjonalizacji firm jest udział eks-
portu w całości przychodów, choć proponuje się 
równocześnie szereg wskaźników uzupełniają-
cych, jak liczba obsługiwanych rynków albo 
zyskowność [8]. Wielu badaczy znalazło silne 
dowody na to, że zachowania przedsiębiorstw na 
rynkach zagranicznych różnią się znacznie w za-
leżności od poziomu ich umiędzynarodowienia. 

Kolejne lata przyniosły szereg badań mają-
cych na celu zweryfikowanie słuszności proce-
sowego charakteru internacjonalizacji w odnie-
sieniu do małych i średnich firm. Zauważono, że 
zdecydowana większość małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzestaje na eksporcie i mimo 
długiego stażu w działalności zagranicznej nie 
podejmuje inwestycji bezpośrednich za granicą. 
Wskazano również, że można wskazać kilka eta-
pów dojrzewania firm do statusu doświadczo-

nego eksportera. Wielu badaczy wskazuje, że 
dla internacjonalizacji mniejszych przedsię-
biorstw kluczowe może być nastawienie przed-
siębiorcy – właściciela firmy. Dowodzi się, że 
umiędzynarodowienie firm okazuje się sukce-
sem w przypadku tych podmiotów, których 
właściciele cechują się wyższą tzw. orientacją 
zagraniczną, co przejawia się między innymi 
w lepszej znajomością języków obcych, częst-
szymi wizytami za granicą albo doświadczeniem 
zdobytym w pracy za granicą [12]. Bardziej 
wyrafinowane badania pokazały, że orientacja 
zagraniczna właścicieli ma również swój su-
biektywny wymiar, co przejawia się np. w więk-
szej tolerancji ryzyka w działalności na rynkach 
zagranicznych [11].  

Paradygmat stopniowego umiędzynarodo-
wienia przedsiębiorstw obowiązuje w znacznej 
mierze do dziś, choć w latach dziewięćdziesią-
tych poddano go znacznej krytyce. Zauważono 
wtedy, że coraz więcej przedsiębiorstw wchodzi 
na rynki zagraniczne znacznie szybciej niż 
przewidywał to model opracowany na uniwer-
sytecie Uppsala. Wiele firm rozpoczyna eksport 
już w kilka lat po założeniu, a niektóre z nich 
nawet w tym samym roku. Poza tym wiele 
współczesnych przedsiębiorstw znacznie szyb-
ciej niż dawniej osiąga wysoki poziom umiędzy-
narodowienia, mierzony udziałem eksportu 
w całości przychodów. Dla tego typu pod-
miotów wprowadzono nawet specjalną nazwę, 
mającą oddawać istotę nowego zjawiska. Firmy 
takie w literaturze anglojęzycznej nazywa się 
np. „born globals” albo „international new ven-
tures” [10]. Wydaje się, że w Polsce na skutek 
gwałtownie zachodzącej transformacji i libera-
lizacji gospodarki, w tym również w znaczeniu 
zewnętrznym, liczba takich firm jest bardzo 
znaczna. Za główny czynnik sprzyjający temu 
procesowi należy uznać integrację Polski z Unią 
Europejską.  

Badania nad umiędzynarodowieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw zmierzają często do 
wskazania różnic w zachowaniach firm w zależ-
ności od ich wielkości, która jest na ogół 
mierzona poziomem zatrudnienia. Często wska-
zuje się, że nie tylko MSP różnią się od firm 
dużych w zachowaniach eksportowych, ale 
również istnieją różnice między podmiotami 
mikro, małymi i średnimi. Spór na temat związ-
ku między wielkością przedsiębiorstwa a szan-
sami na jego sukces na rynku zagranicznym jest 
wciąż daleki od definitywnego rozstrzygnięcia. 
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Wydaje się jednak, że wielkość przedsiębiorstwa 
ma faktycznie wpływ na jego zachowanie 
eksportowe [4]. Większość badań przeprowa-
dzanych na świecie w tym kontekście wyko-
rzystuje wielkość zatrudnienia jako kryterium 
podziału firm. Do wyjątków należą badania, 
w których dla celów klasyfikacji używa się 
wskaźników finansowych. Dane finansowe są 
niechętnie udostępniane przez przedsiębiorstwa, 
a ponadto zarówno poziom obrotów, jak i zys-
kowność różnią się znacznie w poszczególnych 
branżach, dlatego również i w tym opracowaniu 
firmy zostały podzielone ze względu na wiel-
kość zatrudnienia.  

Jak wspomniano wcześniej, jednym z prag-
matycznych nurtów teorii umiędzynarodowienia 
firm jest badanie barier utrudniających działal-
ność zagraniczną. Wiele badań udowodniło, że 
istnieje wiele czynników wpływających na róż-
ną percepcję tych barier przez przedsiębiorstwa. 
Do czynników tych zaliczyć można: wielkość 
przedsiębiorstwa [4], poziom umiędzynarodo-
wienia mierzony intensywnością eksportu [2], 
kierunek sprzedaży [5], branża [7] i wiele innych.  

Oprócz tych dosyć już ugruntowanych w lite-
raturze aspektów w pracy tej zdecydowano się 
jeszcze na sprawdzenie zależności między moty-
wacją do eksportu a percepcją barier. U źródeł 
takiego postępowania leży przeświadczenie, że 
pewna konfiguracja motywacji może się wiązać 
z przedsiębiorczą orientacją firmy. Ten nurt 
badań, włączający się w dziedzinę przedsiębior-
czości międzynarodowej pojawił się na świecie 
zupełnie niedawno. Wielość i różnorodny cha-
rakter stymulatorów eksportu była wskazywana 
przez autorów już od wielu lat [1]. Jednak 
podjęta w tej pracy próba skonfrontowania tej 
problematyki z percepcją barier eksportu jest 
nowatorska. W ostatnim czasie pojawiły się 
bowiem prace, które próbują tradycyjne rozu-
mienie przedsiębiorczości jako działania na 
rynku krajowym przenosić na działalność 
eksportową [13]. Wydaje się uzasadnionym, że 
proaktywna, przedsiębiorcza postawa skutkować 
może mniejszymi problemami w eksporcie.  

3 PROCEDURA BADANIA 

3.1 Cel badania i hipotezy 

Celem badania było: (1) wskazanie barier, które 
utrudniają małym i średnim przedsiębiorstwom 

produkcyjnym prowadzenie działalności ekspor-
towej, oraz (2) wykazanie, jakie czynniki wpły-
wają na ich postrzeganie.  

Proponuje się następujące hipotezy 
badawcze: 

Hipoteza 1. Bariery da się podzielić na grupy 
jednolite pod względem ich znaczenia.  

Hipoteza 2. Postrzeganie barier zależy od wiel-
kości przedsiębiorstw. 

Hipoteza 3. Postrzeganie barier zależy od po-
ziomu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 

Hipoteza 4. Postrzeganie barier zależy od typu 
motywacji do eksportu  

3.2 Metoda badania 

Badanie miało charakter ilościowy. Jako metodę 
badania przyjęto kwestionariusz pocztowy. Taka 
metoda usprawiedliwiona jest jej częstym 
stosowaniem przez badaczy zajmujących się 
umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw i szcze-
gólnie barier eksportu. Metoda taka umożliwia 
również kwantyfikację uzyskanych wyników 
i poddanie ich analizie statystycznej. Kwestio-
nariusz powstał po obszernych badaniach litera-
turowych oraz konsultacjach z przedstawiciela-
mi praktyki gospodarczej (przedsiębiorcy i pra-
cownicy instytucji zajmujących się wspieraniem 
małych i średnich przedsiębiorstw). 

3.3 Dobór próby 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 250 
losowo wybranych przedsiębiorstw sektora MSP 
w Małopolsce. Próba składała się z 3 warstw, 
składających się z podobnej liczby przedsię-
biorstw podzielonych według kryterium wiel-
kości, mierzonej liczbą zatrudnionych pracow-
ników (firmy mikro: zatrudnienie do 9 pra-
cowników; małe: między 10 a 49 pracowników; 
średnie: między 50 a 249 pracowników). Taka 
metoda doboru próby wynikała z chęci zapew-
nienia w badaniu udziału przedsiębiorstw o róż-
nej wielkości, bowiem w populacji dominują 
firmy najmniejsze (mikro). Metoda warstwo-
wego doboru jest uważana za spełniającą 
warunki losowości i zalecana przez badaczy 
zajmujących się metodologią badań w naukach 
społecznych [3, 15].  
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3.4 Zbieranie danych 

Kwestionariusz został wysłany pocztą. Wcześ-
niej uzyskano telefonicznie zgodę przedsię-
biorców na wysłanie ankiety, co jak się wydaje, 
znacznie poprawiło stopę zwrotu. Do listu prze-
wodniego dołączono list od promotora rozprawy 
doktorskiej oraz kopertę zwrotną ze znaczkiem. 
Kwestionariusze zwrotne zostały odebrane 
miedzy 25 czerwca a 4 sierpnia 2004. Osobami 
udzielającymi odpowiedzi byli w większości 
przypadków właściciele firm lub osoby zajmu-
jące się w nich eksportem. Otrzymano 117 
zwrotów na 250 wysłanych listów. Dało to 
stosunkowo wysoką stopę zwrotu: 46,8%. Trzy 
kwestionariusze odesłano puste, argumentując, 
że firma nie zajmuje się eksportem (mimo 
wcześniejszej rozmowy telefonicznej). Siedem 
kwestionariuszy było w znacznym stopniu 
niekompletnych. Ogółem jako nadające się do 
dalszej analizy przyjęto 107 kwestionariuszy, co 
dało efektywną stopę zwrotu 42,8%. Wynik ten 
można uznać za bardzo zadowalający. 

3.5 Badanie statystyczne 

Obliczenia statystyczne zostały wykonane przy 
użyciu pakietu statystycznego STATISTICA. 
Wykonano analizę czynnikową barier eksportu 
oraz serię testów oceniających różnicę między 
dwoma lub trzema średnimi. Dla oceny 
istotności statystycznej wskazanych różnic użyto 
trzech poziomów istotności: 0,1; 0,05 i 0,01.  

4 ANALIZA CZYNNIKOWA BARIER 
EKSPORTU  

W badaniu przedstawiono listę 35 barier. Badani 
zostali poproszeni o wskazanie na skali 5-stop-
niowej, jak oceniają siłę oddziaływania poszcze-
gólnych barier, mając do wyboru następujące 
odpowiedzi: (1) bardzo mała bariera, (2) mała 
bariera, (3) umiarkowana bariera, (4) duża 
bariera, (5) bardzo duża bariera.  

Uzyskane wyniki w celu redukcji liczby 
barier do kilku wymiarów poddano analizie 
czynnikowej, przy użyciu metody składowych 
głównych i rotacji VARIMAX SUROWA. 
Z wykorzystaniem kryteriów Cattella i Kaisera 
otrzymano sześcioczynnikowy model barier 
eksportu [14, 15]. Nazwy czynników zostały 
dobrane tak, aby jak najlepiej opisywały 

problem wspólny dla wszystkich pozycji wcho-
dzących w skład danego czynnika. 
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Rys. 1. Wykres wartości własnych (wykres osypiska). 

Sześcioczynnikowy model barier eksportu 
wydaje się być dosyć spójnym. Przyjęto poziom 
0,4 jako minimalną wartość ładunków czynni-
kowych. W układzie takim zdecydowana więk-
szość z 35 pozycji występuje tylko w jednym 
czynniku. W pozostałych przypadkach ładunki 
dla więcej niż jednego czynnika nie przekraczają 
progowej wartości 0,4. W przypadku jednej 
pozycji: „brak kapitału”, mimo faktu, że wystę-
puje ona wcześniej w czynniku V, zdecydowano 
się na włączenie jej do czynnika IV, z którym 
obiektywnie wydaje się być ona bardziej spójna 
merytorycznie. Warto zauważyć, że rzetelność 
skal skonstruowanych w oparciu o poszczególne 
czynniki jest znaczna i waha się między 0,69 
a 0,87 według wskaźnika alfa Cronbacha. 
Wszystkim sześciu czynnikom nadana została 
wtórnie nazwa mająca oddawać ich zawartość. 
Czynniki I, II, V, VI są otrzymywane również 
w badaniach autorów z prac przywoływanych 
wyżej. Czynniki I i VI dotyczą barier napoty-
kanych w otoczeniu odpowiednio krajowym 
i zagranicznym. Wydaje się, że czynniki II i V 
dotyczą dwóch różniących się nieco aspektów 
tego samego problemu, a mianowicie niedos-
tatku wiedzy, przy czym pierwszy z nich 
dotyczy w większym stopniu wiedzy ukrytej, 
a drugi wiedzy jawnej. Klasyczny podział na te 
dwa rodzaje wiedzy jest czasem również 
spotykany w pracach autorów zajmujących się 
teorią umiędzynarodowienia. Czynnik III: 
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płatności - ma zwartą strukturę i oczywisty 
charakter, a czynnik IV: konkurowanie - jest 
mniej jednolity, bo składają się nań pozycje 
opisujące zasoby twarde, ale również pewne 
aspekty otoczenia konkurencyjnego. Dlatego 
zdecydowano się na jego interpretację w duchu 
strategii i nadano mu nazwę „konkurowanie”. 
Wydaje się, że uzyskane tu wyniki analizy 

czynnikowej pozwalają na stwierdzenie sporej 
homogeniczności wskazanych czynników, które 
istotnie mogą stanowić odrębne wymiary barier 
napotykanych przez polskie małe i średnie 
przedsiębiorstwa w ich działalności ekspor-
towej. Tylko jedna pozycja nie została włączona 
do żadnego czynnika. 

Tabela 1. Wyniki analizy czynnikowej barier eksportu. 

 Czynnik I Czynnik II Czynnik III Czynnik IV Czynnik V Czynnik VI średnia 

Środowisko polskie       3,05 
brak polityki proeksportowej państwa 0,5496 0,1035 -0,2436 0,2446 0,0758 0,0675 3,80 
biurokracja 0,7703 0,0814 0,0312 0,2175 -0,0251 0,1894 3,47 
kurs walutowy 0,4986 0,0777 -0,0554 0,2752 0,2347 0,3219 3,46 
polityka informacyjna  0,6144 0,1162 -0,1874 0,1046 0,2535 -0,0273 3,44 
polskie prawo 0,7990 0,1968 0,0504 0,1816 -0,0192 0,2813 3,21 
polskie podatki 0,7231 0,0528 -0,0586 0,1050 -0,1317 0,2627 3,11 
problemy z dokumentacją 0,7186 0,3334 0,2200 -0,0933 0,0938 0,1732 2,37 
wiedza o procedurach w Polsce 0,6804 0,3264 0,2530 -0,1559 0,2492 0,0316 1,99 

Zasoby miękkie       2,17 
brak doświadczenia w eksporcie 0,1847 0,6523 0,0866 -0,0682 0,3285 0,0325 2,41 
problem z jakością  0,2773 0,5611 0,1441 0,3598 -0,0956 0,0461 2,34 
problemy z językiem i kulturą 0,2818 0,6533 0,2313 -0,0695 0,2539 -0,0568 2,30 
potrzeba adaptacji produktów 0,0596 0,6474 0,0324 0,0074 0,1257 0,4019 2,19 
brak czasu menedżerów 0,2222 0,6660 0,1428 0,1224 0,0987 -0,0182 2,15 
niskie kwalifikacje personelu 0,2033 0,7340 0,0166 0,0965 0,2666 0,0953 1,98 
brak wiedzy o procedurach eksportowych 0,3581 0,5111 0,3267 -0,1964 0,3476 0,0662 1,84 

Płatności       2,09 
problem ze ściągalnością należności -0,0483 0,1553 0,8157 0,0949 -0,0934 0,0607 2,16 
problem z płatnościami 0,0539 0,1127 0,7985 0,0312 0,0486 0,0519 1,88 
koszty operacji 0,4125 -0,2763 0,4505 -0,0073 0,3386 0,2410 1,94 
ryzyko operacji 0,0736 0,1525 0,6268 0,2040 0,1921 0,4420 2,50 
koszty ubezpieczenia 0,3936 0,0104 0,4590 0,1915 0,4386 0,0373 2,01 

Konkurencja       2,75 
konkurencja krajów trzecich 0,0914 -0,0024 0,0823 0,7974 0,1044 0,0325 3,39 
brak kapitału 0,1335 -0,0831 -0,0330 0,3841 0,4201 0,0084 2,90 
brak infrastruktury produkcyjnej 0,3905 0,1791 0,0539 0,4729 0,4247 0,0187 2,70 
konkurencja lokalna 0,1984 -0,0823 0,2230 0,6350 0,0533 0,0823 2,54 
konkurencja polska 0,1556 0,3438 0,0643 0,4999 0,0791 0,1996 2,53 
problem z ustaleniem ceny 0,0046 0,2252 0,0633 0,4765 0,0318 0,2239 2,45 

Dystrybucja       2,82 
brak dostępu do kanałów dystrybucji -0,0387 0,1892 -0,0851 0,1937 0,7212 0,1805 3,17 
brak informacji o odbiorcach -0,0181 0,2484 0,1454 0,0241 0,7096 -0,1481 2,79 
brak wiedzy o rynkach 0,1843 0,2364 0,1536 -0,0200 0,7109 -0,0646 2,74 
potrzeba adaptacji promocji -0,0715 0,4759 -0,1169 0,1190 0,6179 0,0945 2,61 

Bariery handlu       2,09 
niechęć do polskich produktów 0,1141 -0,1199 0,1766 0,2714 0,1988 0,4002 2,29 
wymagania prawno-administracyjne 0,2674 0,1325 0,1451 0,1079 0,0815 0,6674 2,21 
bariery celne 0,3952 0,0325 0,1025 0,1047 -0,1332 0,6875 2,03 
bariery parataryfowe 0,2824 0,0631 0,1235 -0,0263 -0,0198 0,7493 1,72 

brak usług posprzedażowych 0,2188 0,2604 0,0115 0,0530 0,2411 0,3951 2,13 

Wariancja wyjaśniana 5,0632 3,9627 2,7496 2,6013 3,3802 2,7292  

Procent wyjaśnianej wariancji 0,144665 0,113221 0,078563 0,074325 0,096578 0,077980  

Alfa Cronbacha 0,87 0,80 0,78 0,69 0,80 0,77  

 

Cztery bariery oceniane jako najważniejsze 
należą do czynnika „środowisko polskie”. „Brak 
polityki proeksportowej” otrzymał pierwsze 

miejsce (średnia 3,80). Również wysoko została 
oceniona „biurokracja” (2 miejsce i średnia 
3,47), która zresztą jest sporym utrudnieniem nie 



Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 54 

tylko dla eksporterów, ale również dla przed-
siębiorstw niezaangażowanych na rynkach 
zagranicznych. Na trzecim miejscu znajduje się 
„niekorzystny kurs walutowy" (3,46). Od dłuż-
szego czasu eksportujące przedsiębiorstwa bory-
kają się z umacniającą się wartością polskiej 
waluty. Jak wskazuje na to kilka badań, taka 
sytuacja w dłuższej perspektywie gwałtownie 
redukuje zyskowność szczególnie małych i śred-
nich przedsiębiorstw, które mają w takim przy-
padku tendencję do pasywnego reagowania, na 
ogół redukując zatrudnienie. Pośród najwyżej 
sklasyfikowanych barier są jeszcze dwie, które 
należą do czynnika „środowisko polskie”, a mia-
nowicie: podatki i prawo, odpowiednio na miej-
scach 6 i 8. Tylko dwie pozycje, które zostały 
ocenione średnio wyżej niż na 3,0, nie należą do 
czynnika „środowisko polskie”. Są to miano-
wicie: „konkurencja zagraniczna” i „trudności 
w dostępie do kanałów dystrybucji”. Wszystkie 
wymienione wcześniej bariery mogą zostać 
uznane za poważne, ponieważ ich średnia ocena 
przekracza 3,0. Dziewiętnaście barier zostało 
ocenionych jako umiarkowane, to znaczy uzys-
kały oceny między 2,00 i 3,00. O ile na początku 
listy znajdują się głównie bariery należące do 
czynnika „środowisko polskie”, o tyle na kolej-
nych pozycjach znajdują się głównie pozycje 
należące do dwóch czynników: „dystrybucja” 
i „konkurencja”. Najwyższą ocenę pośród 
pozycji z czynnika „konkurencja” uzyskała 
„konkurencja zagraniczna” (miejsce 5 i średnia 
3,39). „Konkurencja polska” i „konkurencja 
lokalna” jest mniej istotna (miejsca 14 i 15 oraz 
średnie 2,54 i 2,53). Czynnik ten obejmuje 
również pozycje nie związane z konkurencją per 
se, ale które niewątpliwie opisują „twardy” 
wymiar pozycji konkurencyjnej – zasoby finan-
sowe i rzeczowe. Pozycjami tymi są „brak kapi-
tału” (pozycja 9 i średnia 2,90) i „problemy 
z infrastrukturą” (pozycja 12 i średnia 2,70). 
Podobną wagę dla badanych przedsiębiorstw 
mają problemy związane z wiedzą na temat 
rynków zagranicznych. „Problemy z dostępem 
do kanałów zbytu” są pozycją należącą do 
czynnika „dystrybucja”, zajmującą najwyższe 
miejsce w rankingu (miejsce 7 i średnia 3,17). 

„Brak wiedzy na temat odbiorców” i „brak 
wiedzy o rynkach zagranicznych” znajdują się 
na miejscach 10 i 11 ze średnimi odpowiednio 
2,79 i 2,74. Następne miejsce w tym rankingu 
zajmują pozycje składające się na czynnik 
„zasoby miękkie”. Typowa dla tego czynnika 

jest pozycja „małe doświadczenie w eksporcie”, 
które jest na miejscu 18. ze średnią 2,41. Między 
miejscami 20 i 26 są pozostałe pozycje skła-
dające się na czynnik „zasoby miękkie” ze 
średnimi w granicach 2,15 i 2,34. Najmniejsze 
znaczenie w tym czynniku mają „słabe kwali-
fikacje personelu” (miejsce 31 i średnia 1,98). 
Problemy związane z płatnościami w eksporcie 
składają się na piąty czynnik o nazwie „płat-
ności”. W tym czynniku znajduje się również 
pozycja opisująca ryzyko o takiej samej nazwie: 
„ryzyko operacji eksportowych”, która jest na 
miejscu 16 (średnia 2,50). „Problemy ze ścią-
galnością należności”, „koszty ubezpieczenia”, 
„koszty operacji eksportowych” i „problemy 
z płatnościami” są mniej dokuczliwe – są 
między miejscem 25 i 33, a średnie oceny 
wahają się między 1,88 i 2,16. Wydaje się, że 
najmniejsze znaczenie mają problemy związane 
z zagraniczną polityką handlową, które składają 
się na czynnik „bariery handlu”. Ten czynnik 
jest więc w ocenie badanych przedsiębiorstw 
najmniej kłopotliwy, co nie dziwi w świetle 
znacznej liberalizacji handlu światowego, w tym 
również polskiego i w ramach UE. Trzeba zau-
ważyć, że w tym czynniku znajdują się również 
pozycje o bardziej kulturowym niż „twardym” 
ekonomicznym znaczeniu – „brak akceptacji 
polskich produktów na rynkach zagranicznych” 
(miejsce 22 i średnia 2,29). „Wymagania praw-
no-administracyjne na rynkach zagranicznych” 
są na miejscu 23 ze średnią 2,21. Mniejsze 
znaczenie mają bariery taryfowe i parataryfowe. 

5 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OCENĘ 
BARIER 

5.1 Wielkość przedsiębiorstwa 

Jedną z najważniejszych tez stawianych w tej 
pracy jest ta, która mówi, że percepcja poszcze-
gólnych barier zależy od wielkości przedsię-
biorstw. W celu zweryfikowania tego problemu 
przeprowadzono analizę w podziale na trzy 
grupy przedsiębiorstw. Na skutek warstwowej 
metody doboru próby wielkość przedsiębiorstwa 
była jednym z podstawowych kontekstów bada-
nia omawianego w tej pracy. Najpowszechniej 
przyjętą obecnie metodą podziału firm ze 
względu na ich wielkość jest klasyfikacja oparta 
na wskaźniku zatrudnienia: firmy mikro (1-9), 
małe (10-49) i duże (50-249). Co prawda 
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klasyfikacja oparta tylko na kryterium zatrud-
nienia może być dalece nieobiektywna, co 
powoduje, że np. w ustawodawstwie przyjmuje 
się również kryteria finansowe (obrót, suma 
aktywów, zależność od innych podmiotów). 
W literaturze zagranicznej poświęconej ekspor-
towi małych i średnich firm kryterium zatrud-
nienia jest stosowane najczęściej, dlatego posta-
nowiono uznać je za wystarczające również 
w tej pracy. Taki dobór był równocześnie naj-
odpowiedniejszy ze względu na cechy operatu 
losowania i niewystępowanie w nim parametrów 
o charakterze finansowym. Spośród 99 firm, 
które podały liczbę zatrudnionych, średnia 
zatrudnienia wynosiła 42,9 osób. Na pewno nie 
odzwierciedla to średniej wielkości eksportu-
jącego przedsiębiorstwa z Małopolski, co jest 
pochodną metody doboru próby. W celu zba-
dania percepcji poszczególnych czynników 
barier w trzech grupach przedsiębiorstw prze-
prowadzono jednoczynnikową analizę wariancji 
(ANOVA), a w przypadku wystąpienia istotnej 
statystycznie wartości F w następnym kroku 
dokonano analizy post hoc z wykorzystaniem 
procedury NIR Fishera.  

Tabela 2. Wielkość przedsiębiorstwa a percepcja barier eksportu. 
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NIR Fishera 

ŚRODO-
WISKO 
POLSKIE 

3,03 3,13 2,98 0,2475 0,7811  

ZASOBY 
MIĘKKIE 

2,24 2,23 1,92 1,3339 0,2682  

OPERACJE 
FINAN-
SOWE 

1,95 2,36 1,81 4,0196 0,0216 

ŚRED> 
MIKRO 

(p=0,0369) 
ŚRED > 
MAŁE 

(p=0,0103) 

KONKU-
ROWANIE 

2,72 2,80 2,67 0,2120 0,8093  

DYSTRY-
BUCJA 

3,05 2,71 2,27 7,2044 0,0012 

MIKRO> 
MAŁE 

(p=0,0722) 
MIKRO > 

ŚRED 
(p=0,0002) 
MAŁE > 

ŚRED 
(p=0,0286) 

BARIERY 
HANDLO-
WE 

1,94 2,14 2,06 0, 568 0,568  

Istotną statystycznie różnicę w postrzeganiu 
barier znaleziono dla czynnika „dystrybucja”. 
Im większe firmy - tym mniejsze przeciętnie 
mają problemy z dotarciem do swoich odbior-
ców. Wszystkie 3 testy post-hoc NIR Fishera są 
w przypadku tego czynnika istotne statystycznie. 
Zastanawiający wynik został napotkany dla 
czynnika „operacje finansowe”, bowiem zależ-
ność ma w tym przypadku charakter odwróco-
nego „U”. Firmy małe mają więcej problemów 
z płatnościami zagranicznymi niż firmy mikro 
i średnie. Wyniki testu F (p=0,0216) i NIR 
Fishera (p=0,0369, p=0,0103) są tu na dosyć 
wysokim poziomie, co sugeruje, że wynik ten 
nie jest raczej przypadkowy. Trudno jest odpo-
wiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny takiego 
stanu rzeczy. Jak widać, z pozostałych czynni-
ków jedynie czynnik „zasoby miękkie” uzyskał 
wynik, który choć nie jest istotny statystycznie, 
to jednak pozwala domniemywać, że prawdopo-
dobnie firmy średnie mają w porównaniu z pod-
miotami mikro i małymi mniej problemów 
z zasobami ludzkimi, które są delegowane do 
obsługi operacji eksportowych. Na rzecz takiego 
przypuszczenia przemawiają wyniki analizy 
wariancji ANOVA przeprowadzonej na bardziej 
szczegółowym poziomie analizy: nie na sześciu 
wyodrębnionych czynnikach, ale poszczegól-
nych podstawowych pozycjach. Analiza taka 
ujawniła, że różnice statystycznie istotne zanoto-
wano dla pozycji „brak wiedzy o procedurach 
eksportowych” (p=0,0365) i „problemy z języ-
kiem i kulturą” (p=0,0200) i w obydwu tych 
przypadkach o wiele mniej problemów deklarują 
przedsiębiorstwa średnie, a mikro i małe mają 
porównywalne trudności. Pozostałe trzy czynni-
ki nie różnią się w ocenie trzech analizowanych 
grup przedsiębiorstw, co nie dziwi bo wszystkie 
one dotyczą otoczenia bliższego i dalszego. 

5.2 Poziom umiędzynarodowienia 

Jak już wspomniano, w większości badań prze-
prowadzonych na świecie poziom umiędzynaro-
dowienia mierzy się intensywnością eksportu, to 
znaczy udziałem eksportu w całości sprzedaży 
przedsiębiorstwa. Użycie tego wskaźnika umoż-
liwia częściową weryfikację stawianej wcześniej 
hipotezy na temat związku między poziomem 
umiędzynarodowienia a percepcją barier. Trzeba 
jednak pamiętać o tym, że wskaźnik ten, mimo 
że najpowszechniej stosowany, nie jest jednak 
bez wad. Nie do końca mierzy on bowiem na 
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przykład zakumulowane doświadczenie przed-
siębiorstwa w prowadzeniu działalności zagra-
nicznej, które jak się wydaje, związane jest rów-
nież z długością obecności na obcych rynkach. 
Mimo tych ograniczeń stosowanie wskaźnika 
intensywności eksportu daje podstawy do testo-
wania hipotezy o związku między poziomem 
umiędzynarodowienia a percepcją barier 
eksportu.  

W badaniu ankietowani proszeni byli o wska-
zanie przedziału, w którym mieści się ich przed-
siębiorstwo. Przedziały przedstawiały się nastę-
pująco: (1): 0%; (2): 1-10%; (3) 11-20%;...; (11) 
91-99%; (12): 100%. Tylko jedna badana firma 
nie ujawniła informacji na temat tego wskaź-
nika. 1/3 firm nie osiąga przychodu z eksportu 
wyższego niż 20% całości obrotów. Dalsze 21% 
przedsiębiorstw uzyskuje wskaźnik eksportu 
w całości sprzedaży w granicach 21–50%. 46% 
firm większość przychodów realizuje dzięki 
eksportowi. Można taką klasyfikację uznać za 
podział na: (1) eksporterów marginalnych (PO-
CZĄTKUJĄCY) (do 20% przychodów z eks-
portu w całości przychodów), (2) eksporterów 
średnio zaawansowanych (DOŚWIADCZENI) 
(do 50% przychodów z eksportu w całości przy-
chodów), (3) eksporterów zaawansowanych 
(ZAAWANSOWANI) (ponad 50% przychodów 
z eksportu w całości przychodów). Podział taki 
jest uzasadniony próbami podejmowanymi przez 
innych badaczy. 

Tabela 3. Poziom umiędzynarodowienia a percepcja barier 
eksportu. 
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2,32 2,01 2,16 0,9626 0,3853  
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2,34 2,06 1,97 1,9975 0,1408  
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DYSTRY-
BUCJA 

3,08 2,70 2,50 5,4836 0,0054 
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BARIERY 
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2,17 1,87 2,10 0,9277 0,3987  

Poziom umiędzynarodowienia przedsię-
biorstw wpływa jedynie na percepcję czynnika 
„dystrybucja”, opisującego, jak już wspominano 
wiedzę w kontekście działalności eksportowej. 
Im mniej zinternacjonalizowana jest firma, tym 
więcej ma problemów z tym właśnie czynni-
kiem. Problemy te dotyczą głównie braku 
wiedzy o ewentualnych odbiorcach zagranicz-
nych i braku umiejętności poruszania się na tych 
rynkach. Jest to wynik o tyle ciekawy, że szkoła 
stopniowego umiędzynarodowienia podkreślała, 
że wiedza stanowi centrum, wokół którego 
koncentrują się inne problemy firmy działającej 
na rynku zagranicznym [6]. Tak więc wynik 
uzyskany w tym badaniu należy uznać za w peł-
ni zgodny z założeniami etapowości internacjo-
nalizacji. Co więcej, badani poproszeni zostali 
o określenie jakie w ich ocenie jest znaczenie 
eksportu w działalności ich przedsiębiorstw. 
Ocena taka dokonana była na pięciostopniowej 
skali, gdzie 1- bardzo mała rola, a 5 – bardzo 
duża rola. Wyniki tego wskaźnika są mocno 
skorelowane z wartością eksportu w całości 
przychodów przedsiębiorstw.  

5.3 Motywacja a percepcja barier 

Motywacja do podjęcia działalności zagranicz-
nej ma bardzo wiele wymiarów. W najpros-
tszym układzie da się ją podzielić na motywację 
proaktywną i reaktywną. Motywacja proaktyw-
na to taka, której cechą charakterystyczną jest 
chęć pozytywnego, przedsiębiorczego podejścia 
do problemu rozwoju przedsiębiorstwa. Z kolei 
firmy motywowane w sposób reaktywny są 
niejako zmuszane do podejmowania jakiegoś 
zachowania. Podział ten stosować można rów-
nież w odniesieniu do firm eksportujących. 
Stymulatory (motywatory) eksportu mają, jak 
wspomnianio wcześniej, złożoną strukturę. 
W tym badaniu postanowiono zbadać, czy 
szereg stymulatorów da się zaklasyfikować 
w pewne spójne grupy. Bardzo dobrym narzę-
dziem służącym temu celowi jest analiza czynni-
kowa, wykorzystana już wcześniej do grupo-
wania barier eksportu. Wyniki takiej analizy 
czynnikowej zaprezentowano niżej. 

Badane osoby proszone były o ocenę znacze-
nia poszczególnych motywów na czteropunkto-
wej skali. Analiza czynnikowa została wyko-
nana tak jak w przypadku barier eksportu.  
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Tabela 4. Analiza czynnikowa motywów eksportu. 

 
Czynnik 

I 
Czynnik 

II 
Czynnik 

III 

wyzwanie 

ambicja menedżerów 
i właścicieli 

0,7538 0,1272 -0,1021 

chęć zdobycia doświadczenia 
biznesowego 

0,6212 0,3913 -0,1532 

zysk i wzrost firmy 0,3938 -0,0381 0,3750 

dążenie do ekonomiki skali 0,5057 -0,0428 0,2971 

unikalność produktu 0,6822 -0,1519 0,1608 

przewaga konkurencyjna 0,6298 -0,2593 0,3039 

dywersyfikacja ryzyka 0,4189 0,1813 -0,0936 

odkrycie szans za granicą 0,3924 0,1253 0,0186 

wyczerpanie 

sezonowe nadwyżki produkcji 0,1771 0,6920 0,1109 

niewykorzystane moce 
produkcyjne 

0,1126 0,7245 -0,1210 

nasycenie rynku krajowego -0,0548 0,7525 0,0943 

silna konkurencja w Polsce -0,1308 0,7526 0,2667 

sygnały 

wpływ zewnętrznych osób -0,1285 0,2104 0,2611 

zachęty instytucji 
państwowych 

0,2825 0,3034 0,4586 

podjęcie eksportu przez 
konkurentów 

-0,0534 0,2761 0,7447 

korzystny kurs walutowy 0,0999 -0,0355 0,6880 

Wariancja wyjaśniana 2,7301 2,6622 1,8037 

Procent wyjaśnianej wariancji 0,1706 0,1663 0,1127 

Alfa Cronbacha 0,70 0,75 0,49 

Pierwszy czynnik opisuje motywy o charak-
terze pozytywnym (proaktywnym) pochodzące 
z wnętrza organizacji. Zgodnie z tradycją przy-
jętą w literaturze czynnik ten nazwać można 
„proaktywnym wewnętrznym”, tu jednak dla 
skrótowości nazwano go lakonicznie „wyzwa-
nie”, bo odzwierciedla on postawę przedsię-
biorczą. Czynnik ten jest jednak dosyć złożony, 
bo składa się zarówno z pozycji opisujących 
stymulatory związane z osobami (np. ambicja), 
jak i samą firmą (np. unikalność produktu). 
Pozycja ostatnia „odkrycie szans za granicą” 
wiąże się raczej z wydarzeniem zewnętrznym, 
a jej ładunek jest dosyć niski (0,39), ale 
ponieważ odkrycie wiązać można z przedsię-
biorczą postawą, z inicjatywą firmy, zdecydo-
wano się więc włączyć tę pozycję do czynnika 
(co zresztą nie pogarsza jakości skali opartej na 
tym czynniku). Drugi czynnik ma charakter 
reaktywny i zewnętrzny, a wszystkie pozycje 
wchodzące w jego skład opisują niemożność 
prowadzenia lub zwiększania sprzedaży na 
rynku krajowym, czyli wykorzystania istnie-
jącego potencjału. Dlatego zdecydowano się 
nazwać go „wyczerpanie”, mając na myśli 
wyczerpanie możliwości działania na rynku 

krajowym. Ostatni – trzeci czynnik wiąże się 
z sygnałami, jakie napływają do firmy i sta-
nowią dla niej impuls do eksportu w wyniku wy-
darzeń zewnętrznych. Dwie z pozycji: „wpływ 
zewnętrznych osób” i „zachęty instytucji” doty-
czą tzw. agentów zmiany. Dwie ostatnie pozycje 
związane są z sygnałami o charakterze informa-
cyjnym pochodzącymi z rynku. Czynnik dostał 
nazwę „sygnały”.  

Wyniki osiągnięte w analizie czynnikowej są 
bliskie zaproponowanej przez OECD klasyfi-
kacji czynników odpowiedzialnych za przyspie-
szenie globalizacji MSP. Według OECD są 
nimi: (1) czynnik „przedsiębiorczy” – dążenie 
do wzrostu, (2) czynnik „popychający” – nie-
możność realizowania wzrostu firmy na rynku 
krajowym, (3) czynnik „ciągnący” – dostrzeże-
nie nowych możliwości na rynkach zagranicz-
nych, (4) czynnik „szans” – związany z wyko-
rzystaniem nadarzających się okazji. Wydaje 
się, że czynniki (3) i (4) są zbliżone, a ich połą-
czenie uczyniłoby klasyfikację OECD tożsamą 
z wynikami tej analizy czynnikowej. 

 W celu zweryfikowaniu związku między ro-
dzajem motywacji w działalności eksportowej 
a percepcją barier (Hipoteza 4) zastosowano 
współczynnik korelacji liniowej między – z jed-
nej strony – sześcioma czynnikami barier oraz – 
z drugiej – trzema czynnikami motywacji. 
Wyniki tej analizy prezentuje kolejna tabela. 

Tabela 5. Współczynnik korelacji R Pearsona między czynni-
kami barier eksportu a czynnikami motywów eksportu. 

 WYZWANIE 
WYCZER-

PANIE 
SYGNAŁY 

ŚRODOWISKO 
POLSKIE 

-0,01 -0,12 0,13 

ZASOBY MIĘKKIE -0,24** 0,08 0,13 

OPERACJE 
FINANSOWE 

0,00 0,12 0,00 

KONKUROWANIE 0,01 0,23** 0,25*** 

DYSTRYBUCJA -0,28*** 0,16* -0,04 

BARIERY 
HANDLOWE 

-0,03 -0,05 0,10 

Istotność na poziomie: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 

Wyniki analizy związku między percepcją 
barier a typem motywacji do eksportu okazały 
się być zgodne z oczekiwaniami. Firmy moty-
wowane do działalności zagranicznej powodami 
o charakterze pozytywnym – przedsiębiorczym 
(co przejawia się wyższymi wynikami na skali 
„wyzwanie”) mają mniejsze problemy z obyd-
woma czynnikami opisującymi wiedzę niezbęd-
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ną do prowadzenia działalności zagranicznej, 
a istotność tego związku jest znaczna (p<0,05). 
Przedsiębiorcza postawa nie wpływa natomiast 
na percepcję pozostałych barier – które albo są 
poza możliwością wpływania na nie (jak to jest 
w przypadku barier zewnętrznych (czynniki 
„środowisko polskie” i „bariery handlowe”)), 
albo mają charakter procedur („operacje finan-
sowe”), albo też związane są z zasobami twar-
dymi („konkurowanie”). W przypadku tego 
ostatniego czynnika można było jednak ocze-
kiwać choćby słabego, ale jednak ujemnego 
związku, bowiem czynnik jest wysycony, jak to 
już wspomniano, również pozycjami opisują-
cymi stosunek do konkurentów. Przypuszczenie 
to okazało się jednak prawdziwe dla pozostałych 
wymiarów motywacji. Obydwa te czynniki mają 
charakter reaktywny, a więc poniekąd przeciwny 
w stosunku do orientacji przedsiębiorczej. Moty-
wacja „wyczerpanie” jest związana również 
z czynnikiem barier typu „dystrybucja”. Firmy 
wypychane z rynku krajowego mają więc więcej 
problemów z wiedzą niezbędną do działania na 
rynku zagranicznym. Wyniki tej analizy pozwa-
lają więc na stwierdzenie, że przedsiębiorstwa 
o orientacji przedsiębiorczej mają mniejsze 
problemy z tymi barierami eksportu, które opi-
sują wiedzę stosowaną do prowadzenia działal-
ności zagranicznej. Z kolei podmioty motywo-
wane albo koniecznością szukania rynków na 
skutek nasycenia rynku krajowego, albo biernie 
oczekujące na sygnały o popycie za granicą, są 
bardziej podatne na wpływ konkurentów.  

6 ZAKOŃCZENIE 

Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw 
na rynkach zagranicznych w znacznej mierze 
podlega prawidłowościom obserwowanym rów-
nież w krajach bardziej rozwiniętych, choć 
równocześnie istnieje szereg wyróżniających je 
cech. Znajomość tych prawidłowości może poz-
wolić na użycie odpowiednich środków umożli-
wiających rozwiązywanie problemów polskich 
eksporterów. Działania takie mogą być podej-
mowane zarówno przez menedżerów i właści-
cieli firm, ale też przez powołane do tego 
instytucje publiczne.  
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