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Streszczenie

W artykule omawiono wyniki bada� wykorzystywania róde� informacji o rynkach 
zagranicznych przez przedsi�biorstwa polskie oraz zlokalizowane w Polsce przedsi�bior-
stwa z wy��cznym b�d wi�kszo	ciowym kapita�em zagranicznym. Analiz� porównawcz� 
obj�to cztery rodzaje róde�: wewn�trzne ród�a przedsi�biorstwa, kontakty personalne, 
zewn�trzne ród�a drukowane i zewn�trzne ród�a dost�pne on-line, wraz z okre	leniem 
stopnia ich wykorzystania i znaczenia, jakie przedsi�biorstwa przypisuj� poszczególnym 
ród�om informacji rynkowej. Z bada� wynika, �e mimo ró�nic pod wzgl�dem zakresu, 
znaczenia i wykorzystania poszczególnych róde� informacji, to w porównaniu z wcze	-
niejszymi badaniami polskich przedsi�biorstw s� one coraz mniejsze.

S�owa kluczowe: eksport, przedsi�biorstwa polskie i zagraniczne, badanie rynków 
eksportowych, ród�a informacji, znaczenie róde�

Wprowadzenie

Prowadzone w Polsce badania nad wykorzystaniem róde� informacji przez 
eksporterów obejmowa�y wy��cznie polskie przedsi�biorstwa. Rezultatem rozpo-
cz�tej w 1989 roku transformacji polskiej gospodarki jest jej szersze otwarcie na 
gospodark� 	wiatow�. Jednym z rezultatów tego otwarcia jest nap�yw do Polski 
zagranicznego kapita�u – nie tylko inwestowanego w polskie papiery warto	-
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ciowe, ale tak�e w celu prowadzenia dzia�alno	ci gospodarczej na naszym rynku. 
W efekcie w Polsce funkcjonuje wiele przedsi�biorstw z wy��cznym kapita�em 
zagranicznym oraz z jego wi�kszo	ciowym udzia�em.

W latach 2009–2012 zespó� badawczy z�o�ony z pracowników Katedry 
Zarz�dzania Mi�dzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
w ramach projektu badawczego NCN bada� wykorzystanie informacji o rynkach 
zagranicznych przez polskie przedsi�biorstwa wspó�pracuj�ce z zagranic�1. Rów-
nolegle w ramach bada� statutowych katedry podj�to podobne badania przed-
si�biorstw z wi�kszo	ciowym b�d wy��cznym kapita�em zagranicznym w celu 
porównania zachowa� przedsi�biorstw polskich i zagranicznych funkcjonuj�cych 
na polskim rynku w sferze pozyskiwania i wykorzystania zagranicznej informacji 
rynkowej2.

Celem artyku�u jest analiza porównawcza wykorzystania wybranych ró-
de� informacji rynkowej przez wymienione przedsi�biorstwa. Analizie poddano 
cztery wyodr�bnione rodzaje róde� informacji, a mianowicie:

– wewn�trzne ród�a przedsi�biorstwa,
– kontakty personalne,
– zewn�trzne ród�a drukowane,
– zewn�trzne ród�a dost�pne on-line.
Z uwagi na ograniczon� obj�to	
 opracowania przeprowadzono analiz� 

przedsi�biorstw polskich i zagranicznych ogó�em, bez ich dalszych wewn�trz-
nych podzia�ów, jednak przy omawianiu rezultatów bada�, w celu ich pog��bionej 
interpretacji, mog� pojawi
 si� odniesienia do bardziej szczegó�owych wyni-
ków3. Analiz� obj�to 21 z 36 róde� informacji poddanych badaniu4. Rozpatruj�c 
ró�ne ród�a informacji w artykule pomini�to pa�stwowe i samorz�dowe ród�a 
instytucjonalne, których jednym z g�ównych zada� jest wspieranie rodzimych 
eksporterów, chocia� na korzystanie z us�ug tych instytucji wskaza�y tak�e przed-

1 Projekt badawczy NCN nr NN 115 260 236 Dost�pno�
 i wykorzystanie informacji o rynkach 
i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsi�biorstw.

2 Badania statutowe 5110275 Zarz�dzanie mi�dzynarodowe w obliczu procesów globalizacyj-
nych.

3 Szczegó�owe omówienie wyników odnosz�cych si� do polskich przedsi�biorstw zawiera praca: 
zob. w M. Bartosik-Purgat, H. Mruk, J. Schroeder, Dost�pno�
 i wykorzystanie informacji o rynkach 
i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsi�biorstw, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna� 2012.

4 Badania przeprowadzone z zastosowaniem wywiadów indywidualnych obj��y 493 przedsi�-
biorstwa polskie i 66 zagranicznych dobranych celowo na terenie ca�ego kraju. Oznacza to, �e inter-
pretacja uzyskanych wyników odnosi si� do badanej grupy przedsi�biorstw.
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si�biorstwa zagraniczne. Przes�anki 	wiadczenia us�ug informacyjno-doradczych 
przez te jednostki obu tym grupom przedsi�biorstw s� jednak odmienne.

1. Wewn�trzne �ród�a przedsi�biorstwa

�ród�a wewn�trzne przedsi�biorstwa dostarczaj� warto	ciowych informacji 
wtórnych. Obejmuj� one zarówno bardzo szerok� sprawozdawczo	
 statystyczn�, 
sprawozdawczo	
 pochodz�c� z kontaktów z rynkami zagranicznymi, jak i doku-
mentacj� oraz korespondencj� handlow�. Informacje z tych róde� s� 	ci	le 
powi�zane z interesuj�c� przedsi�biorstwo tematyk� i najta�sze5. Istotn� zalet� 
wewn�trznych róde� informacji jest ich regularne i systematyczne dostarczanie, 
co u�atwia ich analizowanie w ró�nych przekrojach, u�ytecznych w planowaniu 
poszczególnych dzia�a�. Rozwi�zaniem u�atwiaj�cym ich gromadzenie, prze-
twarzanie i wykorzystanie jest stworzenie w ramach przedsi�biorstwa systemu 
mi�dzynarodowej informacji marketingowej, obejmuj�cego równie� dane pocho-
dz�ce z innych róde� informacji6.

W tabeli 1 przedstawiono wyniki bada� wykorzystania wewn�trznych ró-
de� informacji przez analizowane grupy przedsi�biorstw. �wiadcz� one o znacz-
nym wykorzystywaniu tych róde�, przy czym wi�kszo	
 przedsi�biorstw, 
zarówno polskich jak i zagranicznych, podkre	la ich 	rednie b�d du�e znaczenie. 
S� one docenianie, a jednocze	nie, jak wynika z bada� organizacji gromadze-
nia zagranicznej informacji rynkowej w przedsi�biorstwie, nie przywi�zuje si� 
wagi do ich systematycznego gromadzenia i wykorzystania7. Mo�na doda
, �e 
przedsi�biorstwa zagraniczne mia�y dwukrotnie wy�szy stopie� zaawansowania, 
je�eli chodzi o posiadanie b�d tworzenie systemu mi�dzynarodowej informa-
cji marketingowej (5,1% przedsi�biorstw polskich oraz 10,6% przedsi�biorstw 
zagranicznych). Wykorzystanie dokumentacji handlowej (korespondencji, ofert, 
kontraktów, faktur) w obu grupach przedsi�biorstw kszta�tuje si� podobnie, 
a pewne ró�nice dotycz� podkre	lania ich 	redniego b�d du�ego znaczenia. 

5 V. Kumar, International Marketing Research, Prentice Hall, New Jersey 2000, s. 84.
6 C.S. Craig, S.P. Douglas, International Marketing Research, John Wiley & Sons, Ltd, Chi-

chester 2005, s. 419–420.
7 M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder, Organizacja bada� rynków zagranicznych w �wietle wyzwa� 

wspó	czesnego rynku �wiatowego – wyniki bada� polskich eksporterów, w: Wyzwania gospodarki 
globalnej, Prace i Materia�y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gda�skiego nr 31, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gda�skiego 2012, s. 457–458.
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Przedsi�biorstwa polskie wi�ksz� wag� przywi�zuj� natomiast do w�asnej wie-
dzy i do	wiadczenia pracowników (podkre	laj� ich du�e znaczenie). Z bardziej 
pog��bionej analizy wynika, �e zjawisko to jest szczególnie charakterystyczne dla 
ma�ych i 	rednich przedsi�biorstw polskich, w których 	rodki finansowe przezna-

Tabela 1. Wykorzystanie wewn�trznych róde� informacji 
a status w�asno	ciowy przedsi�biorstwa (%)

Wewn�trzne ród�a informacji
Status w�asno	ciowy przedsi�biorstwa

przedsi�biorstwa
polskie

przedsi�biorstwa 
zagraniczne

W�asna wiedza i do	wiadczenie pracowników firmy
Nie jest wykorzystywane 2,0 0,0
Ma ma�e znaczenie 2,4 3,0
Ma 	rednie znaczenie 13,8 25,8
Ma du�e znaczenie 79,3 65,2
Brak odpowiedzi 2,4 6,1

Korespondencja handlowa
Nie jest wykorzystywane 8,5 4,5
Ma ma�e znaczenie 14,2 15,2
Ma 	rednie znaczenie 33,3 37,9
Ma du�e znaczenie 39,1 34,8
Brak odpowiedzi 4,9 7,6

Oferty
Nie jest wykorzystywane 3,2 3,0
Ma ma�e znaczenie 9,5 10,6
Ma 	rednie znaczenie 32,3 36,4
Ma du�e znaczenie 51,3 39,4
Brak odpowiedzi 3,7 10,6

Kontrakty i faktury handlowe
Nie jest wykorzystywane 9,5 4,5
Ma ma�e znaczenie 14,6 9,1
Ma 	rednie znaczenie 28,6 42,4
Ma du�e znaczenie 41,4 36,4
Brak odpowiedzi 5,9 7,6

Sprawozdawczo	
 statystyczna
Nie jest wykorzystywane 32,0 16,7
Ma ma�e znaczenie 30,8 21,2
Ma 	rednie znaczenie 21,3 30,3
Ma du�e znaczenie 9,3 25,8
Brak odpowiedzi 6,5 6,1

�ród�o:  badania w�asne.
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czone na pozyskiwanie informacji o rynkach eksportowych s� zapewne ograni-
czone, o czym 	wiadczy mi�dzy innymi mniejsze wykorzystanie przez nie innych 
róde� informacji. 

Podobne badania prowadzone za granic� równie� potwierdzaj� przypisywa-
nie du�ej roli w�asnemu do	wiadczeniu i know-how przez mened�erów ma�ych 
i 	rednich firm8. Przedsi�biorstwa zagraniczne w wi�kszym stopniu wykorzystuj� 
w�asne statystyki, co 	wiadczy o prowadzeniu przez nie szerszych prac anali-
tycznych zwi�zanych z prowadzeniem (ocen�, prognozami itp.) dzia�alno	ci na 
rynkach zagranicznych. Wewn�trzne statystyki mog� by
 na przyk�ad pomocne 
w ocenie efektywno	ci ró�nych strategii sprzeda�y stosowanych na zagranicz-
nych rynkach zbytu9.

2. Kontakty personalne

Kontakt personalny mo�na okre	li
 jako werbalny b�d pisemny zwi�zek 
mi�dzy dwoma osobami maj�cymi domniemany wspólny interes, którzy przez 
wymian� prywatnych zasobów, takich jak informacja, dostrzegaj� mo�liwe do 
osi�gniecia dzi�ki tej wymianie korzy	ci10. Oznacza to, �e efektem tak zdefi-
niowanego kontaktu personalnego jest przep�yw informacji mi�dzy zaintereso-
wanymi osobami. Tego rodzaju informacja jest g�ównie pozyskiwana w trakcie 
bezpo	rednich spotka� z potencjalnymi b�d aktualnymi zagranicznymi klien-
tami, przez wymian� informacji z zagranicznymi i krajowymi po	rednikami oraz 
kontakty z u�yciem mediów: rozmowy telefoniczne, e-maile. 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki bada� rozwa�anego kana�u przep�ywu 
informacji rynkowej. �wiadcz� one o relatywnie du�ym, cho
 zró�nicowanym, 
wykorzystaniu tych róde�. Na pierwsze miejsce w obu grupach przedsi�biorstw 
wysuwaj� si� wymiana do	wiadcze� oraz kontakty z zagranicznymi klientami. 
Wyst�puje tutaj du�e podobie�stwo wykorzystania tych kana�ów przep�ywu 
informacji. Zró�nicowanie mo�na natomiast zaobserwowa
 w odniesieniu do 
korzystania z opinii ekspertów i krajowych po	redników. Wi�ksze wykorzysta-

8 M.D. Raluca, B. Walliser, The Process of Export Information Exploitation in French and Ro-
manian SMEs, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 2011, No. 2 , s. 311–330.

9 H. Mühlbacher, H. Leihs, L. Dahringer, International Marketing. A Global Perspective, Thom-
son Learning, London 2006, s. 280–281.

10 P.H. Andersen, Listening to the Global Grapevine: SME Export Managers’ Personal Contacts 
as a Vehicle for Export Information Generation, „Journal of World Business” 2006, No. 1, s. 82.
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nie i wi�ksza waga przywi�zywana przez przedsi�biorstwa zagraniczne do opinii 
ekspertów koreluj� z wi�kszym, jak wykaza�y badania, korzystaniem przez te 
przedsi�biorstwa z us�ug instytucji bada� rynku i wywiadowni gospodarczych, 
ni� przez polskie przedsi�biorstwa. Oznacza to, �e przywi�zuj� one du�� wag� do 

Tabela 2. Wykorzystanie zewn�trznych róde� informacji 
a status w�asno	ciowy przedsi�biorstwa – kontakty personalne (%)

�ród�o informacji
Status w�asno	ciowy przedsi�biorstwa

przedsi�biorstwa 
polskie

przedsi�biorstwa 
zagraniczne

Wymiana do	wiadcze�
Nie jest wykorzystywane 6,7 1,5
Ma ma�e znaczenie 7,9 4,5
Ma 	rednie znaczenie 31,6 39,4
Ma du�e znaczenie 49,1 45,5
Brak odpowiedzi 4,7 9,1

Opinie ekspertów
Nie jest wykorzystywane 33,1 15,2
Ma ma�e znaczenie 24,7 31,8
Ma 	rednie znaczenie 23,5 31,8
Ma du�e znaczenie 13,2 12,1
Brak odpowiedzi 5,5 9,1

Zagraniczni klienci
Nie jest wykorzystywane 11,0 9,1
Ma ma�e znaczenie 14,0 13,6
Ma 	rednie znaczenie 27,2 18,2
Ma du�e znaczenie 42,8 51,5
Brak odpowiedzi 5,1 7,6

Zagraniczni agenci i po	rednicy 
Nie jest wykorzystywane 26,6 30,3
Ma ma�e znaczenie 21,5 13,6
Ma 	rednie znaczenie 26,6 22,7
Ma du�e znaczenie 19,7 21,2
Brak odpowiedzi 5,7 12,1

Krajowi po	rednicy
Nie jest wykorzystywane 23,5 30,3
Ma ma�e znaczenie 24,7 33,3
Ma 	rednie znaczenie 31,2 13,6
Ma du�e znaczenie 16,0 10,6
Brak odpowiedzi 4,5 12,1

�ród�o:  jak pod tabel� 1.
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dobrze merytorycznie podbudowanych informacji rynkowych. Cz�ste korzystanie 
z informacji otrzymywanych od krajowych po	redników przez polskie przedsi�-
biorstwa wynika ze 	wiadczenia przez tych po	redników us�ug w przeprowadzaniu 
transakcji eksportowych. Przedsi�biorstwa zagraniczne maj� bardziej rozwini�te 
sieci po	redników za granic�. 

3. Zewn�trzne �ród�a drukowane 

W ramach tej kategorii róde� analizie poddano czasopisma fachowe 
i dzienniki, oficjaln� statystyk�, ksi�gi adresowe oraz katalogi konkurentów. 
S� to, mo�na powiedzie
, najbardziej tradycyjne zewn�trzne ród�o informacji, 
b�d�ce cenn� baz� informacyjn� dla wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych 
przed wyborem rynków zagranicznych, opracowaniem mi�dzynarodowych stra-
tegii marketingowych lub strategii wej	cia na rynek zagraniczny, a tak�e wst�p-
nym rozeznaniem potencjalnych partnerów i konkurentów zagranicznych. 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki bada� nad wykorzystaniem omawianej 
kategorii róde� przez obj�te analiz� grupy przedsi�biorstw. Na wi�ksze wyko-
rzystanie tych róde� wskazuj� przedsi�biorstwa zagraniczne. Mo�e to 	wiadczy
, 
nie tylko o docenianiu ich znaczenia, ale o wi�kszym zaanga�owaniu przed-
si�biorstw zagranicznych w prace koncepcyjne zwi�zane z opracowywaniem 
potencjalnych zagranicznych rynków zbytu. Nale�y podkre	li
 znacznie wi�k-
sze wykorzystanie róde� statystycznych dostarczaj�cych istotnych informacji 
do oceny potencja�u rynkowego, tendencji rynkowych czy ogólnej charaktery-
styki rynku zagranicznego na etapie podejmowania decyzji o geograficznym kie-
runku zaanga�owania eksportowego. Oficjalne statystyki s� uznawane za dosy
 
obiektywne mierniki stanu danej gospodarki, a ponadto cz�sto jedynym punktem 
odniesienia ex post samodzielnie prowadzonych bada� rynku eksportowego, 
które odzwierciedlaj� tylko sytuacj� bie��c�, umo�liwiaj�c tym samym ocen� 
tendencji rozwojowej.

Z bardziej pog��bionych bada� wynika, �e wykorzystanie drukowanych 
róde� zewn�trznych jest dodatnio skorelowane z liczb� form internacjonalizacji 
stosowanych przez badane przedsi�biorstwa, zarówno polskie jak i zagraniczne. 
Wynika to zapewne z faktu, �e stosowanie zró�nicowanych form obecno	ci na 
zagranicznych rynkach wymaga znacznie szerszej podbudowy informacyjnej, 
gdzie decyzje o podj�ciu i realizacji bardziej zaawansowanych form internacjo-
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nalizacji wywo�uj� bardziej rozbudowane i pog��bione potrzeby informacyjne, 
w du�ej mierze zwi�zane z towarzysz�cym im ryzykiem. 

4. Zewn�trzne �ród�a dost�pne on-line

Dynamiczny rozwój informatyzacji spowodowa� znaczne zmiany w struktu-
rze wykorzystywanych kana�ów przep�ywu informacji, g�ównie za spraw� Inter-
netu. Zasoby informacyjne tego no	nika wzrastaj� w tempie funkcji wyk�adniczej. 
Dodaj�c do tego �atwo	
 dost�pu, niski koszt i relatywn� szybko	
 pozyskiwa-

Tabela 3. Wykorzystanie zewn�trznych róde� informacji 
a status w�asno	ciowy przedsi�biorstwa – ród�a drukowane (%)

�ród�o informacji
Status w�asno	ciowy przedsi�biorstwa

przedsi�biorstwa 
polskie

przedsi�biorstwa 
zagraniczne

Czasopisma fachowe, dzienniki
Nie jest wykorzystywane 13,2 6,1
Ma ma�e znaczenie 23,3 25,8
Ma 	rednie znaczenie 36,1 33,3
Ma du�e znaczenie 24,3 27,3
Brak odpowiedzi 3,0 7,6

Statystyki oficjalne
Nie jest wykorzystywane 31,0 7,6
Ma ma�e znaczenie 32,9 31,8
Ma 	rednie znaczenie 22,1 34,8
Ma du�e znaczenie 9,5 21,2
Brak odpowiedzi 4,5 4,5

Ksi�gi adresowe
Nie jest wykorzystywane 33,9 25,8
Ma ma�e znaczenie 36,5 36,4
Ma 	rednie znaczenie 17,8 22,7
Ma du�e znaczenie 5,7 3,0
Brak odpowiedzi 6,1 12,1

Katalogi konkurentów
Nie jest wykorzystywane 14,8 3,0
Ma ma�e znaczenie 23,3 24,2
Ma 	rednie znaczenie 35,7 34,8
Ma du�e znaczenie 21,1 25,8
Brak odpowiedzi 5,1 12,1

�ród�o:  jak pod tabel� 1.
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Tabela 4. Wykorzystanie zewn�trznych róde� informacji 
a status w�asno	ciowy przedsi�biorstwa – ród�a dost�pne on-line (%)

�ród�o informacji
Status w�asno	ciowy przedsi�biorstwa

przedsi�biorstwa
 polskie

przedsi�biorstwa 
zagraniczne

Internet
Nie jest wykorzystywane 1,2 1,5
Ma ma�e znaczenie 5,1 4,5
Ma 	rednie znaczenie 17,2 31,8
Ma du�e znaczenie 73,6 56,1
Brak odpowiedzi 2,8 6,1

Bazy teleadresowe
Nie jest wykorzystywane 29,0 21,2
Ma ma�e znaczenie 28,4 33,3
Ma 	rednie znaczenie 26,2 22,7
Ma du�e znaczenie 11,6 13,6
Brak odpowiedzi 4,9 9,1

Elektroniczne rynki B2B
Nie jest wykorzystywane 47,5 45,5
Ma ma�e znaczenie 22,7 15,2
Ma 	rednie znaczenie 16,6 16,7
Ma du�e znaczenie 5,9 5,5
Brak odpowiedzi 7,3 18,2

Serwisy wyszukiwania i dopasowywania ofert
Nie jest wykorzystywane 38,7 45,5
Ma ma�e znaczenie 25,4 22,7
Ma 	rednie znaczenie 17,6 15,2
Ma du�e znaczenie 12,6 3,0
Brak odpowiedzi 5,7 13,6

Serwisy og�oszeniowe (trade boards)
Nie jest wykorzystywane 38,5 36,4
Ma ma�e znaczenie 29,6 33,3
Ma 	rednie znaczenie 16,2 12,1
Ma du�e znaczenie 10,1 6,1
Brak odpowiedzi 5,5 12,1

�ród�o:  jak pod tabel� 1.

nia informacji, nie nale�y si� dziwi
, �e ród�o to zaj��o g�ówne miejsce w	ród 
dostarczycieli informacji. Internet umo�liwi� tak�e dost�p do takich informacji, 
które w przesz�o	ci by�y trudne do osi�gni�cia11. Z danych zawartych w tabeli 4 

11 G. Albaum, E. Duerr, International Marketing And Export Management, FT Prentice Hall, 
Harlow 2011, s. 331.
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wynika, �e jest to ród�o intensywnie wykorzystywane, zarówno przez polskie, 
jak i zagraniczne przedsi�biorstwa. Jednak ze struktury odpowiedzi wynika, �e 
zagraniczne firmy robi� to w bardziej wywa�ony sposób. Rozwi�zanie to jest 
szczególnie interesuj�ce dla ma�ych i 	rednich przedsi�biorstw o ograniczonych 
zasobach finansowych. 

Pozosta�e zamieszczone w tabeli 4 ród�a informacji dost�pne on-line s� 
rzadziej wykorzystywane, co nale�y wi�za
 z mniejsz� ich znajomo	ci�. Wyj�t-
kiem s� bazy teleadresowe, b�d�ce swoist� odmian� ksi�g adresowych, udo-
st�pniaj�ce oprócz tych danych tak�e podstawowe informacje o firmach (liczbie 
zatrudnionych, obrotach, zakresie dzia�alno	ci, kadrze zarz�dzaj�cej czy formie 
w�asno	ci). Wi�ksze wykorzystanie serwisów wyszukiwania i dopasowywania 
ofert przez polskie przedsi�biorstwa nale�y wi�za
 z oszcz�dno	ciami 	rodków 
na samodzielne badanie rynków eksportowych b�d brakiem ich na prowadzenie 
bardziej pog��bionych bada�. 

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, �e warto podj�
 dzia�ania upo-
wszechniaj�ce mo�liwo	ci, jakie stwarzaj� elektroniczne rynki B2B otwieraj�ce 
przed eksporterami nowe kana�y dystrybucji i obni�aj�ce ich koszty operacyjne. 
Dla eksporterów i importerów, zw�aszcza pocz�tkuj�cych, cennym ród�em infor-
macji o potencjalnych odbiorcach b�d dostawcach, a tak�e forum, na którym 
mo�na przedstawi
 w�asn� ofert�, s� serwisy og�oszeniowe (tzw. trade boards). 
Wi�kszo	
 z kilkudziesi�ciu tysi�cy dzia�aj�cych obecnie w�z�ów ma charakter 
publiczny, co oznacza, �e dost�p do nich jest bezp�atny. Istniej� równie� serwisy, 
które oferuj� swoje us�ugi odp�atnie (op�ata abonamentowa od kilkudziesi�ciu 
USD do kilkuset USD rocznie).

Podsumowanie

Z przeprowadzonych bada� wynika du�e podobie�stwo mi�dzy polskimi 
i zagranicznymi eksporterami pod wzgl�dem wykorzystywanych róde� infor-
macji o rynkach zagranicznych. �wiadczy to o rosn�cym w	ród polskich eks-
porterów zrozumieniu potrzeby w�a	ciwej merytorycznie podbudowy decyzji 
zwi�zanych z podejmowaniem dzia�alno	ci na rynkach zagranicznych. W porów-
naniu z wcze	niejszymi badaniami autora (w przededniu rozpocz�cia transfor-
macji polskiej gospodarki) w	ród polskich eksporterów nast�pi� znaczny post�p 
w wykorzystywaniu róde� informacji rynkowej do podbudowy decyzji ekspor-
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towych. Przeprowadzone w 1988 roku badania obejmowa�y wprawdzie w��szy 
zakres róde� informacji rynkowej, lecz warto zwróci
 uwag� na zachodz�ce 
zmiany. Na przyk�ad sprawozdawczo	
 statystyczna by�a wykorzystywana przez 
38% przedsi�biorstw (obecnie 68%), wymiana do	wiadcze� – przez 63% (obecnie 
93,7%), opinie ekspertów – przez 33% (obecnie 67%), czasopisma fachowe – przez 
83% (obecnie 87%), statystyki oficjalne – przez 38% (obecnie 69%), a katalogi 
konkurentów – przez 50% (obecnie 85,2%)12. Internetu i innych róde� on-line, 
wówczas nie by�o. Zmiany te 	wiadcz� wi�c o tym, �e szerokie otwarcie polskiej 
gospodarki na wspó�prac� z zagranic� i wyzwania pod wp�ywem zagranicznej 
konkurencji znacznie zwi�kszy�y stopie� korzystania ze róde� informacji o ryn-
kach eksportowych – do poziomu w do	wiadczonych firmach zagranicznych.
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EXPORT INFORMATION SOURCES USED BY POLISH COMPANIES 
AND COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL IN POLAND

Summary

The article discusses the results of studies regarding the use of sources of informa-
tion about foreign markets by the Polish companies and the companies with foreign capital 
located in Poland. The comparative analysis covers four categories of sources: internal 
company sources, personal contacts, external printed sources and external on-line sources. 
The surveyed companies indicated the extend of their use and the importance of the dif-
ferent sources of information. The results show that despite some existing differences as 
to the scope and degree of importance of the different sources of information, these dif-
ferences by referring them to the earlier studies of Polish enterprises become increasingly 
blurred. 

Keywords: export, Polish and foreign companies, export markets research, sources of 
information, importance of sources 


