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WSTĘP 
 
 

Postępujące procesy globalizacji obejmują swym zakresem coraz więcej 
dziedzin życia, takich jak: gospodarka, polityka, kultura oraz rozwój tech-
nologii. Wciąż jednak współzależność państw w skali międzynarodowej 
najsilniej przejawia się w sferze ekonomii. Liberalizacja przepływu towa-
rów i usług oraz głównych czynników produkcji – kapitału i pracy – ozna-
cza stopniową likwidację barier w funkcjonowaniu rynku globalnego. Inte-
gracja rynków szczególnie silnie przebiega na poziomie regionalnym, co 
dodatkowo napędza powstawanie zależności między krajami. Następstwem 
tych zjawisk jest coraz wyższy poziom internacjonalizacji gospodarek po-
szczególnych państw, sektorów gospodarki oraz pojedynczych przedsię-
biorstw. 

Przemiany w Polsce zapoczątkowane na początku lat dziewięćdziesią-
tych XX w., które oznaczały transformację polityczną i gospodarczą, po-
zwoliły na znacznie szersze włączenie kraju do struktur gospodarki świa-
towej. Mimo, że od początku tego procesu minęło już 20 lat, gospodarka 
polska – w ujęciu relatywnym – wciąż nie jest silnie umiędzynarodowiona. 
W 2008 r. stosunek wartości handlu zagranicznego (sumy eksportu i impor-
tu) do PKB, czyli wskaźnik otwartości gospodarki, wyniósł w Polsce 
83,9 %, podczas gdy w wielu krajach był on znacznie wyższy, np. w Ho-
landii stanowił 145,2%, a w Irlandii 156,7% (www.oecd.org). Ważnym 
katalizatorem wzrostu powiązań Polski z rynkami zagranicznymi była inte-
gracja ze strukturami Unii Europejskiej (UE), która została zwieńczona 
w 2004 r. członkostwem naszego kraju w tym ugrupowaniu. Oznaczała ona 
m.in. likwidację barier w handlu oraz realizacji inwestycji zagranicznych 
na ogromnym jednolitym rynku europejskim. W efekcie dalszemu pogłę-
bieniu uległa koncentracja zaangażowania zagranicznego polskich przed-
siębiorstw właśnie na obszarze UE. 

Dorobek ekonomii międzynarodowej, a w szczególności teorie handlu 
międzynarodowego, wskazuje na znaczące korzyści osiągane przez gospo-
darki włączające się w międzynarodowy podział pracy. Ważne jest zatem 
poznanie czynników warunkujących internacjonalizację podmiotów gospo-
darki na różnych jej poziomach. Zakres i kierunki umiędzynarodowienia 
gospodarki, zarówno na poziomie makro- jak i mikroekonomicznym, są 
uwarunkowane wieloma czynnikami. W obliczu coraz silniejszego powią-
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zania Polski z gospodarką globalną ważna jest zatem odpowiedź na pytanie 
o identyfikację tych czynników oraz stopień, w jakim stymulują one więk-
szy udział w międzynarodowym podziale pracy. Problem ten jest trudny do 
rozwiązania co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze ilość potencjal-
nych determinant internacjonalizacji jest bardzo duża, a po drugie ulegają 
one dynamicznym, acz nie zbieżnym w czasie zmianom, co powoduje po-
wstawanie wielu różnych ich kombinacji. Dlatego do badań wybrano jedną 
grupę czynników – czynniki makroekonomiczne, aby możliwa była peł-
niejsza i bardziej szczegółowa ich analiza. Ich rola w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, w tym tej na rynkach zagranicznych, jest bardzo waż-
na. Często przekładają się one bezpośrednio na koszty realizacji transakcji 
rynkowych, np. koszty pracy wynikające z charakterystyki rynku pracy, 
koszty pozyskania kapitału zdeterminowane poziomem stóp procentowych, 
a także wpływają na przychody firmy, np. poziom kursu walutowego oraz 
narzędzia polityki handlowej. Decydują zatem o zyskowności, czyli klu-
czowym kryterium gospodarowania. 

Wobec zróżnicowania działalności przedsiębiorstw w różnych sektorach 
gospodarki oraz odmiennej struktury ich internacjonalizacji badania prze-
prowadzono w ramach jednego sektora – rolno-spożywczego zlokalizowa-
nego w Polsce1. O wyborze tego sektora zdecydowała jego szczególna rola 
w polskiej gospodarce, zarówno w ujęciu krajowym, jak i w procesie inter-
nacjonalizacji. W 2008 r. w rolnictwie zatrudnionych było 15,2% wszyst-
kich pracujących, a produkcja rolna stanowiła 6,5% PKB Polski. Natomiast 
wartość produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego stanowiła 18% cał-
kowitej sprzedaży przemysłowej. Eksport żywności wyniósł 11,7 mld  
EUR, co oznacza, że generuje on ponad 10% polskiej sprzedaży eksporto-
wej (www.stat.gov.pl). Ponadto wskazuje się na możliwość umocnienia 
pozycji artykułów rolno-spożywczych z Polski na rynku światowym, pod-
kreślając konieczność promowania ich jako produktów o większej wartości 
ekologicznej, wytworzonych w warunkach ekstensywnej produkcji rolnej 
oraz przetworzonych w nowoczesnej bazie przemysłu spożywczego.  

Celem głównym podjętych badań jest wskazanie na makroekonomiczne 
determinanty internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce oraz 
zmierzenie siły ich wpływu na stopień umiędzynarodowienia tego sektora. 
Realizacji przedstawionego celu badawczego podporządkowano układ 
opracowania, które ma charakter teoretyczno-empiryczny. 

W rozdziale pierwszym zaprezentowano metodykę prowadzonych ba-
dań. Naświetlono problem badawczy, cel główny oraz cele szczegółowe. 
W oparciu o cele badań sformułowano hipotezy badawcze. Przedstawione 
                                                           

1 Na potrzeby niniejszego opracowania pojęcia sektora rolno-spożywczego oraz sektora 
żywnościowego są traktowane jako tożsame i używane zamiennie. 
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zostały również wykorzystane metody badawcze, ze szczególnym 
uwzględnieniem metody delfickiej i metod statystycznych. 

Kolejne dwa rozdziały książki mają charakter teoretyczny. Celem roz-
działu drugiego jest krytyczna analiza dorobku teoretycznego wyjaśniają-
cego internacjonalizację i globalizację procesów gospodarczych. Szczegól-
ną rolę poświęcono miernikom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, aby 
stworzyć podstawy do budowy w dalszej części opracowania wskaźnika 
internacjonalizacji odpowiedniego do charakterystyki tego procesu w sek-
torze rolno-spożywczym w Polsce. 

Rozdział trzeci ma na celu identyfikację i klasyfikację determinant in-
ternacjonalizacji gospodarczej. Jako podstawa teoretyczna posłużyła kla-
syczna i współczesna teoria handlu zagranicznego, która ma swoje źródła 
w ekonomii XVIII w. Na jej podstawie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat 
sformułowano wiele koncepcji teoretycznych, które wskazują na motywy 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Sklasyfikowano je i przedstawiono 
w opracowaniu – stosując powszechnie używane kryterium podziału – jako 
zewnętrzne i wewnętrzne. Odrębny podrozdział poświęcono makroekono-
micznym determinantom internacjonalizacji, które są przedmiotem badań 
w niniejszej książce. 

W czwartym rozdziale, który jest pierwszym z dwóch rozdziałów empi-
rycznych, scharakteryzowano umiędzynarodowienie sektora rolno-
spożywczego w Polsce. W tym celu przedstawiono wyniki polskiego han-
dlu zagranicznego oraz inwestycji zagranicznych zrealizowanych w sekto-
rze rolno-spożywczym. W oparciu o przedstawioną charakterystykę zbu-
dowano miernik jego umiędzynarodowienia, który wykorzystano do wy-
znaczenia stopnia internacjonalizacji całego sektora oraz jego głównych 
branż. 

Piąty rozdział książki poświęcono prezentacji wyników badań zależno-
ści korelacyjnych i wskaźników determinacji wybranych czynników ma-
kroekonomicznych i internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Pol-
sce. Lista determinant makroekonomicznych została sformułowana w opar-
ciu o studia literaturowe oraz opinie ekspertów. W końcowej części roz-
działu przedstawiono prognozy dalszego umiędzynarodowienia badanego 
sektora.  

Integralną częścią opracowania jest aneks, w którym umieszczono kwe-
stionariusze ankiety eksperckiej wykorzystane w ramach stosowanej 
w badaniach metody delfickiej. 


