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Wprowadzenie

Tematyka rynków wschodzących wzbudza zainteresowanie nauk o  zarządza-
niu mniej więcej od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wiąże się to przede 
wszystkim z otwarciem się tych rynków na globalną konkurencję i  ich rosnącym 
znaczeniem w  światowej gospodarce. Jak podaje Światowy Raport Inwestycyjny, 
w 2008 r. firmy transnarodowe wywodzące się z rynków wschodzących i rozwijają-
cych się stanowiły ponad jedną czwartą największych firm świata (dla porównania 
w  roku 1992 było to jedynie 8  %1). Z  kolei według szacunków „The Economist” 
w ciągu kolejnych kilku lat zachodnie koncerny wygenerują ok. 70 % światowego 
wzrostu gospodarczego z rynkami wschodzącymi (w tym 40 % tylko z rynkiem Chin  
oraz Indii)2.

Obecnie coraz częściej postuluje się, aby międzynarodowe koncerny poszukiwa-
ły inspiracji w rozwiązaniach stosowanych przez liderów rynków wschodzących czy 
wręcz te rozwiązania naśladowały, a  rynki wschodzące określa się mianem „pełno-
prawnych uczestników procesu organizacyjnego uczenia się i źródłem nowej wiedzy”3. 
Charakterystyka sposobu, w jaki przedsiębiorstwa wywodzące się z tych rynków gro-
madzą, przetwarzają, przyswajają oraz stosują wiedzę na drodze swojej internacjonali-
zacji jest celem niniejszego opracowania.

Do przeszłości należy sytuacja, gdy przepływy w zakresie kapitału, metod zarządza-
nia, know-how, wiedzy, innowacji itp. miały charakter wyłącznie jednokierunkowy: od 
firm międzynarodowych, dokonujących ekspansji na rynkach wschodzących, do firm 
lokalnych. Młode, dynamicznie rozwijające się rynki cechują się dużą zmiennością pro-
wadzenia działalności gospodarczej i to właśnie te pomysły i modele biznesu, które po-
wstały na rynkach wschodzących, mają dużą szansę, aby kształtować otoczenie w kra-
jach rozwiniętych4.
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Przedsiębiorstwa z rynków wschodzących 
jako „spóźnieni” uczestnicy procesów globalizacji

Pojęcie „rynki wschodzące”, lub jak chcą inni „wyłaniające się”, odnosi się do krajów 
znajdujących się w fazie przejścia od gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwi-
niętej. Początkowo było ono wiązane z częścią krajów rozwijających się z Azji i Ameryki 
Łacińskiej, by w późniejszym czasie objąć również kraje byłego bloku socjalistycznego 
(które określa się mianem gospodarek transformacji, ang. transition economies5) oraz 
niektóre z krajów rozwiniętych, nieposiadające rozwiniętego rynku kapitałowego6. Do-
konując pewnej syntezy dostępnych definicji, można stwierdzić, że rynki wschodzące to 
takie, które od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku osiągnęły znaczny poziom uprze-
mysłowienia i restrukturyzacji oraz charakteryzują się gwałtownym wzrostem gospodar-
czym i wysokim poziomem inwestycji. Mimo że kategoria „rynki wschodzące” nie jest 
jednoznaczna, a grupa krajów wchodzących w jej skład – niejednorodna i zmieniająca 
się w czasie, możliwe jest wyodrębnienie pewnych wspólnych cech, charakteryzujących 
te kraje, jak: relatywnie wysoki wzrost gospodarczy przy niskim dochodzie na jednego 
mieszkańca, duże zróżnicowanie dochodów, wysoki poziom emigracji do krajów rozwi-
niętych, słabo rozwinięta infrastruktura oraz uciążliwe luki instytucjonalne7. 

Wielu specjalistów i badaczy sugeruje, aby nie przyjmować wobec rynków wschodzą-
cych punktu widzenia „mniej rozwiniętego rynku” zakładającego, że rynek taki znajduje 
się po prostu na wcześniejszym etapie ścieżki rozwoju, którą podążały kraje rozwinięte8. 
Takie podejście należy uznać za uproszczone i zazwyczaj nieskuteczne. Rozumowanie 
w kategoriach opóźnienia w stosunku do krajów rozwiniętych czy też upodabniania się 
do nich jest błędne, gdyż rynki wschodzące są po prostu inne. Jedną z ważniejszych ich 
cech jest „przeskakiwanie” określonych faz rozwoju ekonomicznego, technicznego czy 
infrastrukturalnego. Pozostając „w tyle” pod pewnymi względami, pod innymi wyprze-
dzają kraje rozwinięte. Tak jest w przypadku używania telefonii komórkowej do płatno-
ści czy też infrastruktury telekomunikacyjnej w ogóle, która na przykład w Chinach jest 
lepsza i nowsza niż w większości stanów USA.

W literaturze firmy z rynków wschodzących, które starają się wejść na światowe ryn-
ki, określa się mianem „spóźnionych” (late movers/late comers)9, ze względu na znacznie 
późniejsze, w porównaniu z przedsiębiorstwami państw Triady, włączenie się w proce-
sy internacjonalizacji i globalizacji gospodarki. W porównaniu z tymi drugimi inne są 
również motywy, jakimi kierują się late comers: nie jest to dążenie do obniżenia kosztów 
czy wykorzystanie istniejącej przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych, jak to 
ma miejsce w przypadku dużych koncernów z państw rozwiniętych, ale przede wszyst-
kim uzyskanie dostępu do określonych zasobów tych rynków, jak: wiedza, innowacyjne 
technologie, czy też zasoby światowego rynku pracy10. W tym celu firmy te starają się 
różnymi sposobami przyśpieszyć proces internacjonalizacji, co stwarza nowe wyzwania 
dla jego teoretyków. 
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Rola wiedzy w klasycznych modelach internacjonalizacji
Wiedzę uważa się obecnie za najważniejszy z zasobów umożliwiających przedsiębior-

stwu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednak możliwość gospodarowania tym zaso-
bem bywa kwestionowana ze względu na jego szczególne cechy, takie jak: niematerialność, 
przymus stałej odnowy czy też niewyczerpalność. Jeżeli jednak potraktować zarządzanie 
wiedzą jako próbę doskonalenia tego, jak wiedza jest kreowana, dystrybuowana i wykorzy-
stywana, to działania te nie wydają się już skazane na porażkę11. Szczególna rola przypada 
wiedzy w  procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Znajduje to swoje odzwierciedle-
nie we wszystkich teoriach internacjonalizacji z tym, że w zróżnicowany sposób akcentują 
one rodzaj wiedzy, na którym koncentruje się dane podejście, znaczenie, jakie przypada jej 
w procesie internacjonalizacji oraz źródła tej wiedzy. Teorie internacjonalizacji powstałe 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w szczególności model uppsalski oraz mo-
dele innowacyjne, przypisują szczególne znaczenie tzw. wiedzy doświadczalnej (ang. expe-
riential knowledge), której brak stanowi istotną barierę dla rozwoju operacji zagranicznych. 

W myśl modelu uppsalskiego12, postępujące umiędzynarodowienie aktywności fir-
my, które wiąże się z  jej większym zaangażowaniem zasobowym, a więc podejmowa-
niem również bardziej ryzykownych form ekspansji zagranicznej, jest uwarunkowane 
posiadaniem bardziej wszechstronnej wiedzy o rynku ekspansji. Wiedzę tę można po-
zyskać, lecz ze względu na fakt, iż ma ona często charakter ukryty13, następuje to przede 
wszystkim przez prowadzenie przez przedsiębiorstwo własnej działalności za granicą. 
Ponadto zdobyta wiedza jest unikalna dla poszczególnych rynków i trudno poddaje się 
uogólnieniom. Znajduje się ona w posiadaniu jednostek (pracowników) i nie może być 
w prosty sposób rozpowszechniona w całej organizacji. Transfer wiedzy między pracow-
nikami lub też między organizacjami jest bardzo utrudniony. Co prawda twórcy modelu 
zwracają uwagę, że obok wiedzy doświadczalnej istnieje również wiedza ogólna, która 
może być transferowana z rynku do rynku, jednakże jej znaczenie w modelu jest niepo-
równywalnie mniejsze, a sposób jej pozyskania nie został bliżej wyjaśniony. 

Model uppsalski przyjmuje reaktywną orientację do wiedzy i uczenia się przez do-
świadczenie. Proces uczenia rozpoczyna się w momencie wystąpienia problemu, zwią-
zanego z bieżącą działalnością. Rozwiązania problemu poszukuje się wśród rozwiązań 
istniejących; nie występuje nacisk na twórcze poszukiwanie rozwiązań nowych. W mo-
mencie znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania proces uczenia zostaje zakończo-
ny14. Zgodnie z tym modelem zaangażowanie na rynkach zagranicznych wzrasta pro-
porcjonalnie do zdobywania wiedzy rynkowej. W związku z tym, w początkowej fazie 
internacjonalizacji ekspansja przedsiębiorstwa kierowana jest wyłącznie na rynki naj-
bliższe z punktu widzenia dystansu psychicznego, w miarę akumulacji bezpośrednich 
doświadczeń rosnąć powinno zaangażowanie zagraniczne przedsiębiorstwa, wyrażające 
się wzrostem udziału sprzedaży zagranicznej, wchodzeniem na rynki o większym dy-
stansie psychicznym oraz stosowaniem bardziej zaawansowanych form wejścia.
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W  modelach innowacyjnych15 internacjonalizacja firmy jest ujmowana jako se-
kwencja procesu uczenia się oraz przyswajania innowacji wypływającej z rozszerzania 
działalności na rynki zagraniczne. Decyzja o podjęciu internacjonalizacji rozpatrywana 
jest jako innowacja z punktu widzenia firmy wchodzącej na rynki zagraniczne16. W mo-
delach tych występuje różna liczba etapów internacjonalizacji (5–6), inny jest też me-
chanizm inicjujący proces internacjonalizacji oraz występuje rozróżnienie między in-
ternacjonalizacją dużych i małych firm. Choć w omawianych podejściach podnoszono 
określone zarzuty wobec naukowców z Uppsali17, to jednak wszystkie one charaktery-
zują się występowaniem pewnej sekwencji etapów w działalności firmy wchodzącej na 
rynki zagraniczne, identyczna jest również rola dystansu psychicznego. 

Współczesne ujęcie wiedzy w procesie internacjonalizacji

Sekwencyjny model internacjonalizacji zaczął być podważany począwszy od lat 
dziewięćdziesiątych. Badacze zauważyli, że firmy niekoniecznie kierują ekspansję na 
rynki najbliższe z punktu widzenia dystansu psychicznego oraz coraz częściej wchodzą 
na rynki zagraniczne szybko i przeskakują etapy, jakie przewidywały wcześniejsze, tra-
dycyjne teorie. 

Praktyka pokazała, że powolny proces „uczenia się na własnych błędach” w procesie 
internacjonalizacji może być znacznie skrócony przez dostęp do zasobów wiedzy in-
nych firm, bez konieczności przechodzenia przez identyczne doświadczenia. Taka droga 
na skróty może mieć miejsce w przypadku fuzji, aliansów lub przejęcia firm lokalnych, 
które są w posiadaniu niezbędnej wiedzy, zatrudnienia pracowników dysponujących po-
trzebną wiedzą lub po prostu w przypadku uczenia się przez obserwację działań innych 
firm oraz imitowania ich zachowań i rozwiązań, czy też ukierunkowanego poszukiwania 
nowych informacji. 

Badacze zaczęli rozpatrywać różne aspekty wiedzy w kontekście internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa i ostatecznie zdefiniowano trzy jej rodzaje, zróżnicowane pod wzglę-
dem sposobu i stopnia trudności jej pozyskania18: 
1) ogólną wiedzę związaną z procesem internacjonalizacji,
2) wiedzę biznesową,
3) wiedzę na temat instytucji danego rynku.

Pierwszy typ wiedzy to wiedza ogólna, dotycząca samego procesu internacjonali-
zacji. Wiedza ta nie jest unikalna dla żadnego konkretnego rynku zagranicznego, jest 
natomiast nierozerwalnie związana z danym przedsiębiorstwem, tkwi w procedurach, 
podzielanych normach i  strukturze firmy. Jej zadaniem jest integracja i  koordynacja 
wszystkich aktywności związanych z umiędzynarodowieniem danej firmy. Do tego typu 
wiedzy można zaliczyć przykładowo wiedzę na temat zarządzania siecią oddziałów za-
granicznych firmy, w tym takich kwestii jak formy komunikacji czy współpraca w za-
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kresie badań i rozwoju. Zazwyczaj określone zasoby tej wiedzy istnieją w firmie od mo-
mentu jej założenia, dzięki wiedzy będącej w posiadaniu samych założycieli. Z kolei wie-
dza określona jako biznesowa to wiedza na temat klientów, konkurentów i pozostałych 
uwarunkowań otoczenia konkretnych rynków zagranicznych. Natomiast wiedzą na te-
mat instytucji określa się wiedzę dotyczącą struktur władzy oraz instytucji na określo-
nych rynkach oraz obowiązujących na nich zasad, norm i wartości. W pewnym uprosz-
czeniu wiedza biznesowa to wiedza na temat otoczenia bliższego, a wiedza na temat in-
stytucji i obowiązujących norm do pewnego stopnia odpowiada wiedzy o otoczeniu dal-
szym danego rynku.

W  modelu uppsalskim niewiele uwagi poświęca się eksternalizacji wiedzy, czyli 
możliwości przekształcenia wiedzy domyślnej, nieskodyfikowanej, subiektywnej, za-
wartej w doświadczeniu jednostek i grup w wiedzę jawną, formalną, skodyfikowaną 
i zapisaną. Współczesne teorie zwracają uwagę na fakt, że wiedza domyślna, użyteczna 
z gospodarczego punktu widzenia, w dużym stopniu poddaje się artykulacji i kody-
fikacji19. Istotna jest tutaj rola, jaką w tym zakresie może odegrać kadra kierownicza 
przedsiębiorstwa, podejmując decyzje oparte na analizie opłacalności ze względu na 
fakt, że proces kodyfikacji wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów wyjściowych. 
Jednakże rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych prowadzi do stop-
niowego ich obniżenia. Należy przy tym zaznaczyć, że nawet najbardziej zaawansowany 
proces kodyfikacji pozostawi pewien element domyślny konieczny do podjęcia działa-
nia; innymi słowy pewne zasoby wiedzy ukrytej są niezbędne, by zastosować wiedzę  
skodyfikowaną20.

Współczesne podejście do roli wiedzy w  procesie internacjonalizacji zwraca 
również uwagę na fakt, że większe zasoby wiedzy nie będą automatycznie prowa-
dzić do wzrostu zaangażowania na rynkach zagranicznych, jak sugerują to modele 
sekwencyjne. W niektórych przypadkach posiadanie kompleksowej wiedzy o rynku 
prowadzi do czasowego powstrzymania się decydentów przedsiębiorstwa od pod-
jęcia zaawansowanej formy zaangażowania na danym rynku zagranicznym, przy-
kładowo ze względu na zbyt dużą konkurencję na danym rynku. Ponadto wymogi 
dotyczące posiadanej wiedzy będą różne w zależności od stopnia zaangażowania na 
rynku zagranicznym. Jeśli działanie firmy jest skierowane wyłącznie do globalnego 
segmentu na danym rynku, podejście to wymaga ze strony przedsiębiorstwa jedynie 
minimalnej adaptacji (np. w  zakresie obowiązujących przepisów prawnych) i  nie 
może być porównane przykładowo do firmy kierującej ofertę na najniższy poziom 
globalnej piramidy ekonomicznej, gdzie zazwyczaj konieczne jest wykreowanie 
całkowicie nowego produktu specjalnie na potrzeby tego segmentu. W pierwszym 
przypadku dogłębna wiedza na temat lokalnych uwarunkowań i zwyczajów nie bę-
dzie konieczna. 

Zaprzeczeniem modeli sekwencyjnych jest koncepcja born global, zgodnie z którą 
internacjonalizacja przedsiębiorstwa nie odbywa się etapami, lecz niejako od początku 
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wpisana jest w działalność firmy, która niemal od momentu powstania eksploruje ryn-
ki międzynarodowe21. Firmy typu born global są zwykle niewielkie, dysponują ograni-
czonymi zasobami i wywodzą się z branż reprezentujących szczególnie zaawansowany 
poziom technologiczny, np. IT22. 

Dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunika-
cyjnych (przede wszystkim zastosowania internetu w działaniach przedsiębiorstw) są 
w stanie sprawnie zarządzać swoimi operacjami zagranicznymi, a ich podejście do in-
ternacjonalizacji niweluje znaczenie wiedzy doświadczalnej, tak istotnej w modelach 
sekwencyjnych. Podstawowy rodzaj wiedzy, którym dysponują born globals, to wie-
dza ich założycieli i menedżerów, w  szczególności zaawansowana wiedza technicz-
na23. Firmy te opierają swoją międzynarodową przewagę konkurencyjną na unikato-
wych produktach, innowacyjnych technologiach i elastyczności działania. Odbiorcy 
produktów tych przedsiębiorstw stanowią często niszę – wąski segment międzynaro-
dowy.

Z kolei w teorii internacjonalizacji w ujęciu sieciowym, w której najistotniejsze są 
relacje łączące firmę z  różnymi podmiotami w  jej otoczeniu, podkreśla się znaczenie 
stopniowego uczenia się i rozwoju wiedzy o rynku na skutek wzajemnego oddziaływania 
w ramach sieci. W tym ujęciu główny nacisk położony jest na zdobywanie wiedzy z ze-
wnątrz, od partnerów, z którymi firma współpracuje. W ramach powiązania sieciowego 
wyróżnia się trzy podstawowe poziomy wymiany wiedzy24: 
1) poziom przedsiębiorstwa, obejmujący poziome i pionowe transfery wiedzy między 

pracownikami;
2) poziom wewnątrz powiązania sieciowego, w  którego skład wchodzą przedsiębior-

stwa tworzące sieć na rynku zagranicznym, relacje pomiędzy pracownikami tworzą-
cymi powiązanie sieciowe, stali dostawcy, podwykonawcy oraz klienci;

3) poziom zewnętrzny, obejmujący przedsiębiorstwa działające poza siecią, pozosta-
łych dostawców, podwykonawców i klientów oraz pozostałe elementy zewnętrznego 
otoczenia sieci, takie jak: targi, spotkania, szkolenia, środki masowego przekazu czy 
firmy doradcze. 
Zasadą jest tutaj wielostronny przepływ wiedzy, gwarantujący możliwość wymiany 

wiedzy każdemu z poziomów powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicz-
nym, nie tylko w obrębie własnych struktur, ale także między pozostałymi poziomami25. 
W takim ujęciu wiedza, w tym również wiedza ukryta, może być nie tylko przynależna 
jednostkom, ale również firmie jako całości. Co więcej perspektywa sieci zwraca uwa-
gę na długoterminowe relacje łączące poszczególne przedsiębiorstwa i sugeruje, że na 
rozwijanie zagranicznych operacji firmy mogą wpływać relacje, w tym relacje osobiste, 
utworzone na tych rynkach. W ten sposób istniejące relacje tworzą pomosty do następ-
nych. W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie tradycyjnych poglądów związanych z rolą 
wiedzy w  procesie internacjonalizacji, wynikających z  modelu uppsalskiego, z  nowo-
czesnym ujęciem roli wiedzy w procesie internacjonalizacji.
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TABelA 1. Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa – model uppsalski 
i ujęcie współczesne

Pierwotne założenia modelu 
uppsalskiego dotyczące wiedzy 
w procesie internacjonalizacji

Rozwój w rozumieniu roli wiedzy w procesie internacjonalizacji 
w okresie ostatnich 30 lat

Wiedza o zasadniczym 
znaczeniu w procesie 
internacjonalizacji to wiedza 
rynkowa, całkowicie unikalna 
dla poszczególnych rynków

Poza wiedzą rynkową w procesie internacjonalizacji istotne są również 
inne rodzaje wiedzy: 
• wiedza związana z samym procesem internacjonalizacji, np. wiedza 

o tym, jak zarządzać siecią oddziałów zagranicznych,  
jak współpracować z zagranicznym partnerem

• konieczna jest wiedza o procesach uczenia się (uczenie adaptacyjne 
i transformacyjne)

Wiedza rynkowa jest 
zdobywana przede wszystkim 
w toku prowadzenia 
działalności na danym rynku

W procesie internacjonalizacji wiedzę można zdobywać na różne sposoby:
• przez naśladownictwo
• przez zatrudnienie jednostek będących w posiadaniu niezbędnej 

wiedzy
• przez przejęcie bądź współpracę z organizacją będącą w posiadaniu 

niezbędnej wiedzy
• przez skorzystanie z usług wyspecjalizowanych konsultantów czy agencji

Wiedza rynkowa o zasadniczym 
znaczeniu w procesie 
internacjonalizacji ma charakter 
ukryty (domyślny)

• Możliwa jest eksternalizacja wiedzy ukrytej, jednakże jej transfer 
w ramach poszczególnych filii/oddziałów zagranicznych to rezultat 
świadomego zarządzania przepływem wiedzy

• Technologie informatyczne i komunikacyjne wspierają procesy 
kodyfikacji wiedzy

Wiedza o zasadniczym 
znaczeniu w procesie 
internacjonalizacji jest 
przynależna jednostkom

• Wiedza ukryta może być ulokowana w procedurach, praktykach 
i normach pozwalających funkcjonować danej organizacji

• Niejawna wiedza grupowa może być ulokowana w kontekście relacji 
grupowych w danej organizacji

• Wiedza ta może być przynależna sieciom

Zaangażowanie międzyna- 
rodowe przedsiębiorstwa 
wzrasta proporcjonalnie do 
nabywanej wiedzy

Większe zasoby wiedzy mogą prowadzić do czasowego zatrzymania 
zaangażowania na rynkach zagranicznych 

Brak wiedzy hamuje 
proces internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa

Wymogi w zakresie wiedzy rynkowej są różne w zależności od:
• zaangażowania na rynku zagranicznym (skierowanie oferty wyłącznie 

do segmentu globalnego danego rynku czy pozostałych segmentów)
• rodzaju oferowanego produktu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Petersen, T. Pedersen, T. Sharma, The role of knowledge in firm’s in-
ternationalization process: Wherefrom and Whereto, LINK Working Paper, Copenhagen Business School, 2001 oraz 
L. Brennan, D. Garvey, The role of knowledge in internationalization, „Research in International Business and Finance”, 
Vol. 23, 2009.
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Specyfika zarządzania wiedzą firm wywodzących się 
z rynków wschodzących – implikacje badawcze

Problematyka zarządzania wiedzą w  procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
staje się szczególnie aktualna, gdy podmiotem analiz są przedsiębiorstwa wywodzące się 
z rynków wschodzących, które coraz częściej aspirują do grona firm globalnych, z po-
wodzeniem konkurując nawet z największymi koncernami międzynarodowymi. Dla na-
ukowców i badaczy frapujące jest uchwycenie źródeł tych sukcesów wobec ewidentnej 
przewagi po stronie firm z gospodarek rozwiniętych, w postaci globalnie rozpoznawal-
nych marek, efektywnych procesów tworzenia innowacji, dostępu do zaawansowanych 
technologii, jak również imponujących zasobów finansowych i kadrowych26. Coraz do-
bitniej podkreśla się również, że zastosowanie teorii powstałych na gruncie doświadczeń 
gospodarek rozwiniętych w niewystarczającym stopniu wyjaśnia procesy zachodzące na 
tych rynkach27.

W literaturze przedmiotu stawiana jest teza mówiąca o tym, że procesy zarządzania 
wiedzą w przypadku firm wywodzących się z rynków wschodzących, które internacjo-
nalizują swoją działalność, przebiegają odmiennie niż w przypadku firm z rynków roz-
winiętych. Wyniki badań przeprowadzonych na przedsiębiorstwach z Chin, Indii, RPA 
wskazują na niżej omówione przyczyny28.
 • Firmy z  rynków wschodzących dysponują ograniczoną wiedzą na temat rynków 

międzynarodowych, mają ograniczony dostęp do informacji oraz cechuje je z regu-
ły brak wypracowanych procedur i schematów postępowania w zakresie pozyskiwa-
nia wiedzy, najczęściej nie działają w sieci i dysponują znacznie mniejszymi zasoba-
mi finansowymi. 

 • Szczególną rolę w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw z rynków wschodzą-
cych odgrywa wiedza zgromadzona w związku z działalnością na rynkach macie-
rzystych. Doświadczenia z rynków macierzystych, na których firmy te muszą radzić 
sobie z działaniem w warunkach niepewności i gwałtownych przemian polityczno-
ekonomicznych oraz z występowaniem uciążliwych luk instytucjonalnych, przyczy-
niają się do powstawania kreatywnych i  innowacyjnych rozwiązań biznesowych, 
które mogą być, po dokonaniu odpowiedniej adaptacji, wykorzystane również za 
granicą.

 • Ochrona wiedzy na rynkach wschodzących jest utrudniona, szczególnie w przy-
padku firm zaawansowanych technologii (m.in. z powodu słabej ochrony praw-
nej).

 • Początkowa asymetria w  zakresie dostępu do wiedzy między firmami z  rynków 
wschodzących a ich zagranicznymi konkurentami jest z czasem niwelowana zarów-
no przez przyspieszanie samego procesu internacjonalizacji, jak i „przeskakiwanie 
rozwoju technicznego” (ang. leapfrogging) w związku z zastosowaniem najbardziej 
aktualnych technologii i większe zorientowanie na uczenie się.
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Firmy z  rynków wschodzących decydują się na przyspieszenie internacjonalizacji 
i  zastosowanie stosunkowo wcześnie formy pełnego zaangażowania na obcym rynku 
przez fuzję lub przejęcie firm zagranicznych. W przeciwieństwie do globalnych koncer-
nów reprezentujących państwa Triady, które stosują strategię fuzji i przejęć głównie dla 
zwiększenia zakresu swojej działalności oraz podniesienia efektywności działań, firmy 
z rynków wschodzących uzyskują w ten sposób dostęp do wiedzy i technologii, a także 
podnoszą swoje kompetencje w zakresie stosowania marek. Wbrew powszechnie obo-
wiązującym praktykom niektórzy „wschodzący giganci” pozwalają przejętym firmom 
na niespotykaną autonomię i zachowanie własnej tożsamości, w tym również kadry kie-
rowniczej. Podejście to, nazwane z angielskiego partnering, opiera się na kilku innowa-
cyjnych zasadach, zaprzeczających powszechnym standardom29:
 • przejęte firmy pozostają odrębnymi organizacjami z  gwarancją swobody działań 

operacyjnych,
 • występuje dwukierunkowy przepływ wiedzy,
 • kadra kierownicza w  przejętych przedsiębiorstwach pozostaje na swoich stanowi-

skach,
 • brak ingerencji w bieżące podejmowanie decyzji,
 • przywiązywanie szczególnej wagi do integracji wartości obu firm.

Generalnie największy nacisk w  tym podejściu, które czerpie najlepsze wzorce 
z aliansu i akwizycji, to otwartość na nowe idee i pomysły oraz powstrzymanie się od 
narzucenia własnej wizji prowadzenia biznesu przez przedsiębiorstwo przejmujące30.

Występowanie takich różnic między rynkami rozwiniętymi i  wschodzącymi, jak 
różnice w zakresie dostępu do informacji i zaawansowanych technologii oraz ochrony 
wiedzy może skłaniać do stosowania odmiennych strategii w zakresie zarządzania wie-
dzą w stosunku do tych, które zostały zbadane i opisane w kontekście realiów rynków 
rozwiniętych. Na tym tle rysuje się kilka obszarów badawczych wartych dalszego roz-
poznania (w tym w toku badań bezpośrednich), takich jak określenie specyfiki dostę-
pu do wiedzy na rynkach wschodzących i jego następstw w procesie internacjonalizacji 
oraz identyfikacja procesów tworzenia i  transferu wiedzy w  związku z  umiędzynaro-
dowieniem działalności firm z rynków wschodzących. Interesujące wydaje się również 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w sektorach „intensywnie wykorzystujących 
wiedzę” (ang. knowledge intensive industries), czy też w sektorze usług profesjonalnych 
internacjonalizacja przedsiębiorstw z  rynków wschodzących przebiega szybciej niż 
w pozostałych sektorach. 
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The role of knowledge in the internationalisation process 
of the companies from the emerging markets

Summary

Knowledge is the centrepiece in the theories concerning the companies’ internation-
alisation although the understanding of how internationalisation knowledge is acquired, 
retained, transformed, and transferred has developed significantly over the past decades. 
In case of companies originating from the emerging markets, which are internationalis-
ing their operations, the processes of knowledge management occur differently than in 
case of the companies from developed markets. The aim of this article is to identify the 
specificity of knowledge management of the emerging markets’ companies in the pro-
cess of catching up with the existing global players.


