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Motywy ekspansji zagranicznej
polskich przedsiêbiorstw
ze szczególnym uwzglêdnieniem ryzyka politycznego
Motywy przyœwiecaj¹ce przedsiêbiorcom w ekspansji zagranicznej s¹ zró¿nicowane i uzale¿nione
od indywidualnej sytuacji danego podmiotu na rynku. Decyzja o internacjonalizacji mo¿e zostaæ
podyktowana chêci¹ wykorzystania szans pojawiaj¹cych siê na rynkach obcych lub unikniêcia
zagro¿eñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ w kraju macierzystym. Zdarza siê jednak, ¿e niekorzystne
warunki otoczenia zewnêtrznego przedsiêbiorstwa powoduj¹, ¿e dalsza jego obecnoœæ w kraju
goszcz¹cym staje siê trudna, a nawet niemo¿liwa. Taka sytuacja mo¿e mieæ miejsce np. w przypadku wyst¹pienia ryzyka politycznego w kraju ekspansji. Celem artyku³u jest zaprezentowanie
motywów ekspansji przedsiêbiorstw na rynki zagraniczne ze szczególnym uwzglêdnieniem istoty i specyfiki ryzyka politycznego. W celu zobrazowania tego istotnego zagadnienia dokonano
syntetycznej analizy warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na Ukrainie i w Rosji
w dobie konfliktu na wschodzie. Do przygotowania artyku³u wykorzystano dwa rodzaje metod
badawczych: metody s³u¿¹ce gromadzeniu informacji oraz metody ich porz¹dkowania i przetwarzania.

Motives for the international expansion
of Polish enterprises with special emphasis on political risk
The need for facing up the competitors and the wish to build the competitive advantage on the
market contribute to enterprises’ expansion abroad. The decision concerning geographical expansion may be caused by making advantage of chances which appear on foreign markets. Nevertheless, it can also happen that adverse conditions of the enterprise’s external environment
make the presence in the host country difficult or even impossible. This situation can appear
when the political risk occurs in the country of expansion. The purpose of this paper is to present
the characteristics of the enterprises’ motives of expansion on foreign markets with particular emphasis on the nature and specificity of political risk. In order to illustrate this important problem,
the author made a synthetic analysis of the business environment in Ukraine and Russia during
the conflict in the East of Europe. In the paper two types of research methods were used: methods
of data collection and methods of organising and processing information.
Keywords: motives for expansion abroad, political risk, Polish enterprises, Ukraine, Russia
Klasyfikacja JEL: D21, D74, D81, F23, L21
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Wprowadzenie
Procesy globalizacji zachodz¹ce we wspó³czesnej gospodarce œwiatowej przyczyniaj¹ siê do internacjonalizacji przedsiêbiorstw. Istnieje wiele czynników
wp³ywaj¹cych na podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej w skali miêdzynarodowej. Do podstawowych nale¿¹: bran¿a, w której podmiot gospodarczy funkcjonuje, kraj lokalizacji przedsiêbiorstwa, sytuacja rynkowa na rynku macierzystym
i na rynkach ekspansji, doœwiadczenia zagraniczne przedsiêbiorstwa dokonuj¹cego ekspansji, a tak¿e etap procesu internacjonalizacji podmiotu, wiek oraz faza
cyklu ¿ycia przedsiêbiorstwa, produktów i stosowanej technologii [Gorynia, 2007].
Motywy przyœwiecaj¹ce kierownictwu przedsiêbiorstwa w ekspansji za granicê s¹ zró¿nicowane i uzale¿nione od indywidualnej sytuacji danego podmiotu
na rynku. Mog¹ siê one tak¿e zmieniaæ w czasie. Sprowadzaj¹ siê zasadniczo do
wyznaczenia przedsiêbiorstwu przez kierownictwo okreœlonych celów. Ogólnie
mo¿na stwierdziæ, ¿e decyzja o ekspansji zagranicznej mo¿e wynikaæ z chêci wykorzystania szans pojawiaj¹cych siê za granic¹, a tak¿e unikniêcia zagro¿eñ wystêpuj¹cych w kraju macierzystym. Zdarza siê jednak, ¿e niekorzystne warunki
otoczenia zewnêtrznego powoduj¹, ¿e dalsze inwestycje, a nawet sama obecnoœæ
podmiotu gospodarczego w kraju goszcz¹cym, staj¹ siê ryzykowne, utrudnione
b¹dŸ niemo¿liwe. Taka sytuacja mo¿e mieæ miejsce np. w przypadku wyst¹pienia
ryzyka politycznego w kraju ekspansji.
Celem artyku³u jest zaprezentowanie motywów ekspansji przedsiêbiorstw na
rynki zagraniczne ze szczególnym uwzglêdnieniem istoty i specyfiki ryzyka politycznego. W celu zobrazowania tego zagadnienia dokonano syntetycznej analizy
motywów ekspansji oraz warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na
Ukrainie i w Rosji w dobie konfliktu na wschodzie. W tym kontekœcie nale¿y
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e do roku 20131 polscy przedsiêbiorcy decyduj¹cy siê na
internacjonalizacjê do krajów Europy Wschodniej postrzegali motywy polityczno-prawne g³ównie przez pryzmat dostêpnych programów inwestycyjnych
przyci¹gaj¹cych potencjalnych inwestorów zagranicznych oraz stosowanych tam
korzystnych narzêdzi polityki wspierania eksportu. Eskalacja konfliktu pomiêdzy
Rosj¹ a Ukrain¹ spowodowa³a koniecznoœæ uwzglêdnienia ryzyka politycznego
i przewartoœciowania motywów ekspansji. Obecnie na pierwszy plan wysuwaj¹
siê w³aœnie motywy polityczno-prawne dotycz¹ce braku stabilnoœci politycznej,
gospodarczej, walutowej, spo³ecznej i prawnej prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w tych krajach.

1 Konflikt na wschodniej Ukrainie (w Donbasie), na terenie obwodu donieckiego i ³ugañskiego,
rozpocz¹³ siê w kwietniu 2014 r. Rosyjskie embargo na produkty rolno-spo¿ywcze pochodz¹ce z krajów unijnych, w tym z Polski, wprowadzono w sierpniu.
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1. Rodzaje motywów ekspansji zagranicznej przedsiêbiorstw
Klasyfikacja motywów ekspansji zagranicznej przedsiêbiorstw w literaturze
przedmiotu jest rozbudowana. Ze wzglêdu na cel artyku³u i ujêcie tematu uwaga
zostanie skoncentrowana jedynie na wyró¿nieniu i omówieniu piêciu grup motywów ekspansji zagranicznej przedsiêbiorstw: rynkowych, kosztowych, zaopatrzeniowych, polityczno-prawnych i strategicznych.
Przedsiêbiorstwa kieruj¹ siê motywami rynkowymi przede wszystkim wtedy,
gdy w kraju pojawiaj¹ siê zagro¿enia o charakterze rynkowym, takie jak: stagnacja, zmniejszenie popytu na okreœlone dobra lub us³ugi oraz agresywna polityka
rynkowa konkurentów. Zachêt¹ do ekspansji jest równie¿ dynamiczny rozwój
rynków zagranicznych lub te¿ wprowadzanie restrykcji importowych na dotychczasowych rynkach zbytu przedsiêbiorstwa. Internacjonalizacja mo¿e te¿ stanowiæ efekt planów strategicznych kierownictwa przedsiêbiorstwa zwi¹zanych
z wejœciem na nowe rynki lub zwiêkszeniem udzia³ów na rynkach dotychczasowych (szczególnie, gdy istniej¹ niewykorzystane moce produkcyjne), co mo¿e
wymagaæ zorganizowania za granic¹ punktów obs³ugi klientów, filii sprzeda¿y,
a nawet zak³adów produkcyjnych. Dzia³ania te mog¹ przyczyniaæ siê do lepszego
poznania oczekiwañ konsumentów, zaspokojenia ich potrzeb oraz sprawniejszej
obs³ugi nabywców [Bednarz, 2013].
Motywy kosztowe s¹ istotnym argumentem przemawiaj¹cym za rozszerzeniem dzia³alnoœci podmiotów gospodarczych za granic¹. Wi¹¿¹ siê one z d¹¿eniem do obni¿enia kosztów produkcji, co przyczynia siê do wzrostu rentownoœci
przedsiêbiorstwa oraz zwiêkszenia stopy zysku. W tym celu wykorzystuje siê
przyk³adowo [Ob³ój, 2001]:
– optymalizacjê decyzji produkcyjnych polegaj¹c¹ na ustaleniu optymalnej wielkoœci produkcji, która umo¿liwi³aby utrzymanie zapasów na najbardziej korzystnym poziomie;
– ekonomiê skali, czyli masowej produkcji okreœlonego asortymentu, która
wi¹¿e siê z obni¿aniem kosztów jednostkowych wraz ze skokowymi przyrostami wielkoœci produkcji2;
– ekonomiê zakresu lub zasiêgu (economy of scope) – rozumian¹ jako posiadanie
odpowiednio szerokiego asortymentu produktów, umo¿liwiaj¹cego przedsiêbiorstwu produkcjê i sprzeda¿ wszystkich tych produktów razem taniej, ni¿
gdyby odbywa³o siê to pojedynczo. Rozwi¹zanie to pozwala na wykorzystanie
mo¿liwie najszerszego potencja³u rynkowego podmiotu gospodarczego.

2 Metodê tê propagowa³a firma doradcza Boston Consulting Group, która lansowa³a swoj¹ koncepcjê krzywej doœwiadczenia (experience curve). Krzywa doœwiadczenia to empiryczna regu³a, zgodnie z któr¹ wraz ze wzrostem doœwiadczenia malej¹ koszty produkcji.
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Przeniesienie czêœci cyklu produkcyjnego lub te¿ ca³ej dzia³alnoœci za granicê
jest czêsto podyktowane tak¿e ni¿szymi kosztami: pracy, surowców, materia³ów,
gruntów, energii i transportu, a tak¿e mniejszymi wydatkami zwi¹zanymi z dostosowaniem produkcji do obowi¹zuj¹cych w danym kraju wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska. Wa¿nym argumentem s¹ równie¿ elementy finansowe i fiskalne, np.: ³atwiejszy dostêp do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, ni¿sze podatki oraz istnienie specjalnych stref ekonomicznych, wolnoc³owych i parków
technologicznych za granic¹.
Trzeci¹ grup¹ motywów ekspansji przedsiêbiorstw na rynki zagraniczne s¹
decyzje w zakresie zaopatrzenia w ró¿ne importowane czynniki produkcji, które
³atwiej i taniej zakupiæ ni¿ na rynku krajowym. Dotyczy to przede wszystkim cen
surowców mineralnych i rolniczych, a tak¿e si³y roboczej, zw³aszcza tej wykwalifikowanej, i mo¿e sk³aniaæ przedsiêbiorstwa do przenoszenia swojej dzia³alnoœci
do krajów rozwijaj¹cych siê. Z kolei dostêp do zaawansowanych technologii, wiedzy w zakresie produkcji, marketingu i zarz¹dzania oraz rozwiniêtych rynków finansowych przyczynia siê do inwestowania w krajach wysoko rozwiniêtych.
Kolejn¹ grup¹ motywów s¹ te o charakterze politycznym i prawnym. Ka¿dy
kraj prowadzi w³asn¹ politykê skierowan¹ na wspieranie eksportu, w ramach której oferuje narzêdzia, takie jak: ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe, ubezpieczenie kredytów eksportowych, zwrot ce³ i podatków w przywozie surowców
u¿ytych nastêpnie do produkcji dóbr eksportowych, promocja produktów krajowych i inne. Przeniesienie dzia³alnoœci gospodarczej za granicê mo¿e byæ zatem
podyktowane chêci¹ skorzystania ze wsparcia dla inwestycji bezpoœrednich oraz
z narzêdzi polityki wspierania eksportu za granic¹, a tak¿e prób¹ unikniêcia restrykcyjnych regulacji prawnych w kraju macierzystym. Stabilnoœæ polityczna,
gospodarcza, spo³eczna i prawna w innych krajach stanowi zasadniczy argument
przemawiaj¹cy za ekspansj¹ dzia³alnoœci gospodarczej do tych w³aœnie pañstw.
Motywy o charakterze strategicznym dotycz¹ z kolei najczêœciej chêci poprawy dotychczasowej pozycji konkurencyjnej w efekcie pozyskania nowych, cennych zasobów materialnych i niematerialnych, wdro¿enia skutecznych strategii
oraz instrumentów konkurowania, a tak¿e dywersyfikacji ryzyka prowadzonej
dzia³alnoœci dziêki wejœciu na nowe rynki [Bednarz, 2011; Rymarczyk, 2004; Witek-Hajduk, 2009].

2. Ryzyko polityczne w internacjonalizacji przedsiêbiorstw
Ryzyko polityczne dotyczy mo¿liwoœci ingerencji w³adz pañstwowych danego kraju w poszczególne sektory gospodarki i wi¹¿e siê g³ównie ze zdarzeniami
i decyzjami politycznymi w obszarze sfery regulacyjnej zmieniaj¹cej, wskutek
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decyzji w³adz rz¹dz¹cych, warunki funkcjonowania przedsiêbiorstw krajowych
i inwestorów zagranicznych. Ryzyko polityczne to prawdopodobieñstwo, ¿e
podmiot gospodarczy oraz jego interesariusze osi¹gn¹ ni¿sze dochody lub bêd¹
ponosiæ straty w wyniku negatywnych dzia³añ, decyzji, polityki lub reakcji na te
zdarzenia [Brink, 2004]. Ryzyko polityczne nale¿y zatem postrzegaæ przez pryzmat szkód, które mog¹ wi¹zaæ siê z nastêpowaniem negatywnych dla podmiotów
gospodarczych wydarzeñ o charakterze politycznym [Mrzyg³ód, 2015].
Jo Jakobsen proponuje obszern¹ definicjê ryzyka politycznego: s¹ to te wydarzenia, dzia³ania, procesy lub uwarunkowania o charakterze spo³eczno-politycznym, które mog¹ – bezpoœrednio lub poœrednio – istotnie i negatywnie wp³ywaæ
na cele zagranicznych inwestorów oraz na zyskownoœæ operacji zagranicznych.
Podkreœla równie¿, ¿e ryzyko polityczne cechuje siê z³o¿onoœci¹, poniewa¿ ró¿ni
siê w zale¿noœci od specyfiki ka¿dego zdarzenia wywo³uj¹cego szkodê, uczestnicz¹cych w nim podmiotów, Ÿróde³ k³opotów inwestorów oraz rodzaju dotkniêtych bran¿ [Jakobsen, 2012].
Z³o¿onoœæ i kompleksowoœæ oddzia³ywania ryzyka politycznego na podmioty
gospodarcze analizuje równie¿ Yadong Luo. Uwa¿a on, ¿e mo¿liwoœæ ingerencji
w³adz pañstwowych w warunki funkcjonowania przedsiêbiorstw ma charakter
d³ugofalowy i powoduje zdecydowanie groŸniejsze skutki ni¿ inne rodzaje ryzyka prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na rynkach zagranicznych, czyli ryzyko finansowe (zwi¹zane ze struktur¹ kapita³ow¹ przedsiêbiorstwa) i transakcyjne (dotycz¹ce b³êdów w wyborze partnera handlowego lub nieprawid³owej
realizacji postanowieñ kontraktu). Z tego wzglêdu proponuje, aby ryzyko polityczne
analizowaæ na dwóch p³aszczyznach – uwzglêdniaj¹c ³¹cznie elementy makroi mikropolityczne [Luo, 2009; Mitchell, Alon, Herbaert, 2011]. Je¿eli sytuacja polityczna w danym kraju jednakowo wp³ywa na wszystkie podmioty zagraniczne,
mówi siê o ryzyku w skali makro. Wtedy, gdy ryzyko odnosi siê do konkretnego
podmiotu, inwestycji lub bran¿y, mamy do czynienia z ryzykiem w skali mikro.
Wynika ono ze skierowania przeciwko temu przedsiêbiorstwu dzia³añ rz¹du lub
okreœlonych si³ politycznych w kraju goszcz¹cym, a u jego podnó¿a tkwi zwykle
rozbie¿noœæ celów w³adz danego kraju i firmy zagranicznej lub polityczna korupcja [Rymarczyk, 2012; Messaris, 2012].
Luo proponuje nastêpuj¹cy podzia³ ryzyka politycznego [Luo, 2009]:
– ryzyko w³asnoœciowe, które polega na mo¿liwoœci ograniczenia lub pozbawienia
praw w³asnoœci do dzia³alnoœci gospodarczej oraz dokonywania inwestycji.
Do tej grupy dzia³añ nale¿¹ m.in. nacjonalizacja, wyw³aszczenie i konfiskata
inwestycji, przymus tworzenia przedsiêwziêæ typu joint venture z miejscowymi
partnerami lub odsprzeda¿y udzia³ów w inwestycji Skarbowi Pañstwa, zerwanie kontraktów zawartych miêdzy inwestorem a w³adzami lokalnymi/w³adz¹
centraln¹ bez wyp³aty odszkodowania, przymus renegocjowania kontraktów, brak zgody na odnowienie licencji na dzia³alnoœæ w danym sektorze;
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– ryzyko operacyjne, które wi¹¿e siê z wprowadzeniem nieoczekiwanych zmian
w zasadach funkcjonowania przedsiêbiorstwa za granic¹. Przyk³adami takich
nowych, niekorzystnych dla inwestorów regulacji mog¹ byæ: koniecznoœæ
u¿ycia komponentów krajowych w wytwarzanych produktach, kontrola poziomu
cen, wprowadzenie regulacji wspieraj¹cych pracowników w kraju goszcz¹cym,
negatywne zmiany w systemie podatkowym, na³o¿enie ce³ przywozowych
i wywozowych, wprowadzenie pu³apów w zakresie osi¹gania zysków przez
inwestorów, zmiany przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska, emisji zanieczyszczeñ i utylizacji odpadów;
– ryzyko transferu zwi¹zane z blokowaniem, ograniczeniem lub opóŸnianiem
mo¿liwoœci przep³ywu kapita³u, ludzi i produktów miêdzy danym krajem
a innymi. Przyk³adami tego typu dzia³añ mog¹ byæ: ograniczenie importu surowców, materia³ów i maszyn, transferu przychodów wypracowanych przez
spó³kê, transferowanych zysków, p³atnoœci za licencje, wymienialnoœci waluty krajowej na waluty obce, na³o¿enie odsetek z tytu³u udzielonych kredytów
oraz stosowanie zró¿nicowanego kursu walutowego.
Powy¿szy podzia³ ryzyka politycznego mo¿na rozszerzyæ, identyfikuj¹c
szczegó³owo sk³adaj¹ce siê na nie czynniki. W tym celu warto przywo³aæ model
autorstwa Charlotte Brink [Brink, 2004], w którym zidentyfikowano ³¹cznie
103 rzeczywiste obszary wystêpowania ryzyka politycznego dla zagranicznych
inwestorów. Podzielono je na trzy g³ówne grupy: czynniki ryzyka politycznego
(37 wskaŸników), czynniki ryzyka gospodarczego (41 wskaŸników) i czynniki ryzyka spo³ecznego (25 wskaŸników). Autorka podkreœla, ¿e czynniki o charakterze
politycznym maj¹ dla œrodowiska biznesowego pierwszorzêdne znaczenie, poniewa¿ mog¹ wp³ywaæ negatywnie na przeprowadzane operacje finansowe
i w konsekwencji doprowadziæ do upad³oœci podmiotów gospodarczych. Do
czynników ryzyka politycznego zalicza przyk³adowo: ustrój polityczny, efektywnoœæ i stabilnoœæ polityczn¹, cz³onkostwo w organizacjach miêdzynarodowych,
stopieñ ingerencji w³adz politycznych w gospodarkê, ocenê mo¿liwoœci wybuchu
konfliktu zbrojnego, stopieñ przestrzegania praw cz³owieka, skalê nepotyzmu
i korupcji itp. Czynniki o charakterze ekonomicznym to np. swoboda prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w kraju i za granic¹, jakoœæ, liczebnoœæ i struktura
zasobów si³y roboczej, stopa inflacji i bezrobocia, zdolnoœæ kraju do obs³ugi d³ugu
publicznego, repatriacja zysku, stabilnoœæ w zakresie wzrostu gospodarczego i rezerw walutowych i p³ynnoœæ kursu walutowego. Do czynników spo³ecznych zakwalifikowano te, które wp³ywaj¹ na wykonanie zadañ publicznych pañstwa:
polityka edukacyjna i zdrowotna, postawa wobec inwestorów, wp³yw religii i mediów na politykê, demonstracje, strajki i wandalizm.
Identyfikacji czynników sk³adaj¹cych siê na ryzyko polityczne dope³nia metodologia prognozowania ryzyka politycznego Political Risk Services (PRS) stoso-
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wana od dwudziestu lat przez The PRS Group Inc., któr¹ wprowadzili William D.
Coplin i Michael K. O’Leary [PRS, 2015]. Wyró¿nili oni 12 rodzajów interwencji
rz¹dowych wp³ywaj¹cych na klimat inwestycyjny w danym kraju, które analizowane s¹ w perspektywie czasowej wynosz¹cej 18 miesiêcy, oraz 5 grup wskaŸników analizowanych w ujêciu piêcioletnim (pierwszy rodzaj interwencji rz¹dowej:
zamieszki i zawirowania polityczne, jest traktowany równie¿ jako wskaŸnik, a zatem analizuje siê go w obu perspektywach czasowych):
1. Zamieszki i zawirowania polityczne, czyli operacje mog¹ce prowadziæ do
powstania ryzyka wyrz¹dzenia szkody dla ludzi lub mienia przez grupy polityczne i zagraniczne rz¹dy, np. demonstracje, nawo³ywanie do strajków,
spory z innymi krajami, terroryzm i dzia³alnoœæ partyzancka, wojna domowa
lub miêdzynarodowa, przestêpczoœæ na ulicach, przestêpczoœæ zorganizowana obni¿aj¹ca stabilnoœæ polityczn¹ przedsiêbiorstw.
2. Restrykcje kapita³owe dotycz¹ce zagranicznej w³asnoœci przedsiêbiorstw-inwestorów.
3. Ograniczenia w zakresie prowadzenia bie¿¹cej dzia³alnoœci gospodarczej, dotycz¹ce realizacji zamówieñ, zatrudniania pracowników zagranicznych lub
lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e skutecznoœci i uczciwoœci urzêdników oraz systemu s¹downictwa.
4. Dyskryminacje podatkowe.
5. Ograniczenia repatriacji, czyli formalne i nieformalne niekorzystne zasady
dotycz¹ce zysków, dywidend i kapita³u inwestycyjnego.
6. Restrykcje w zakresie wymiany, czyli formalne i nieformalne niekorzystne
praktyki, zasady i warunki finansowe, zak³ócaj¹ce wymianê lokalnej waluty
na walutê obc¹.
7. Bariery taryfowe.
8. Inne bariery i ograniczenia importowe.
9. OpóŸnienia w terminowym realizowaniu p³atnoœci.
10. Niekorzystna polityka fiskalna i monetarna, m.in. w zakresie wysokoœci stóp
podatkowych i procentowych,
11. Niekorzystna polityka pracy, polityka rz¹du, dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych.
12. Poziom zad³u¿enia pañstwa, w tym relacja d³ugu zagranicznego do wielkoœci
gospodarki, zdolnoœæ instytucji publicznych i prywatnych w kraju do obs³ugi
zad³u¿enia i szybkiej sp³aty zobowi¹zañ.
13. Ograniczenia inwestycyjne, niekorzystne zmiany w polityce inwestycji zagranicznych.
14. Ograniczenia w handlu zagranicznym wystêpuj¹ce aktualnie oraz mo¿liwoœæ
ich wprowadzenia w przysz³oœci.
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15. Problemy ekonomiczne o charakterze krajowym, wskaŸniki makroekonomiczne jak: PKB na mieszkañca, wzrost PKB, stopa inflacji i bezrobocia, równowaga bud¿etowa, poziom inwestycji kapita³owych.
16. Problemy gospodarcze o charakterze miêdzynarodowym i wskaŸniki makroekonomiczne, jak: bilans obrotów bie¿¹cych, poziom zad³u¿enia w relacji do
wartoœci eksportu i roczna procentowa zmiana wartoœci waluty.
Identyfikuj¹c i klasyfikuj¹c czynniki ryzyka politycznego, nie mo¿na zapomnieæ o czynniku globalnym, jakim jest terroryzm miêdzynarodowy. Jako narzêdzie osi¹gania celów o charakterze politycznym stanowi on zagro¿enie dla
ka¿dego ze wspó³czesnych pañstw i poci¹ga za sob¹ coraz powa¿niejsze konsekwencje, których koszty ponosz¹ spo³eczeñstwa nie bêd¹ce stron¹ konfliktu. Staje
siê on œrodkiem oddzia³ywania w¹skich grup subnarodowych i niepañstwowych
na pañstwa, organizacje i spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹. Dzia³alnoœæ terrorystyczna stanowi zagro¿enie nie tylko dla ¿ycia i mienia poszczególnych jednostek,
lecz tak¿e dla ca³ego wspó³czesnego œwiata. Zagra¿aæ mo¿e zarówno porz¹dkowi
spo³ecznemu, jak i ³adowi miêdzynarodowemu [Liedel, 2010].

3. Motywy ekspansji oraz ryzyko polityczne w dzia³alnoœci
polskich przedsiêbiorstw na Ukrainie i w Rosji
Analizuj¹c sytuacjê polskich przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na Ukrainie i w Rosji w 2012 r., warto zauwa¿yæ, ¿e podejmuj¹c decyzjê
o ekspansji zagranicznej na te rynki, przedsiêbiorcy szczególnie podkreœlali znaczenie motywów rynkowych (dywersyfikacja rynków zbytu, silna konkurencja
na rynku krajowym, wielkoœæ rynków zagranicznych oraz ich bliskoœæ geograficzna i kulturowa) i kosztowych (wy¿sza rentownoœæ sprzeda¿y za granic¹, mo¿liwoœæ wykorzystania efektów skali i doœwiadczenia). Motywy polityczno-prawne
postrzegali przez pryzmat programów wsparcia inwestorów za granic¹ oraz stosowanych tam korzystnych instrumentów polityki wspierania eksportu [Bednarz, 2013].
Konflikt na wschodzie Europy spowodowa³ koniecznoœæ przewartoœciowania
powodów ekspansji oraz celów i strategii dzia³alnoœci zagranicznej. W obecnej sytuacji najwa¿niejsze sta³y siê motywy polityczno-prawne, rynkowe i kosztowe.
Motywy polityczno-prawne dotycz¹ braku stabilnoœci politycznej, gospodarczej,
walutowej, spo³ecznej i prawnej prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na Ukrainie i w Rosji. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e polscy przedsiêbiorcy zamierzaj¹ kontynuowaæ prowadzon¹ tam dzia³alnoœæ biznesow¹. Uwa¿aj¹, ¿e rynki wschodnie
maj¹ du¿y potencja³, a polskie marki s¹ tam rozpoznawalne i posiadaj¹ szerokie
grono usatysfakcjonowanych odbiorców. Jednak¿e przedsiêbiorcy zdecydowali

30

Joanna Bednarz

siê na wdro¿enie strategii przeczekania polegaj¹cej na wstrzymaniu prowadzonych inwestycji. Wyj¹tkiem jest obecnoœæ na Krymie – obowi¹zuj¹ce tam ustawodawstwo rosyjskie powoduje, ¿e niektóre przedsiêbiorstwa zamykaj¹ prowadzon¹
tam dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Du¿ego znaczenia nabra³y równie¿ motywy
zwi¹zane z koniecznoœci¹ dywersyfikacji rynków zagranicznych – przedsiêbiorstwa, nie chc¹c biernie czekaæ na ustabilizowanie siê sytuacji w tym regionie Europy, szukaj¹ innych rynków zbytu. Wœród motywów kosztowych dominuj¹ce
znaczenie ma minimalizacja strat prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Przedsiêbiorstwa odczu³y spadek si³y nabywczej na Ukrainie spowodowany g³ównie
wzrostem cen o oko³o 24,9% w ujêciu rocznym w 2014 r. (w styczniu 2015 r. stopa
inflacji wzros³a o kolejne 3,1%)3, na³o¿eniem podatku wojennego na osoby fizyczne w wysokoœci 1,5% ich miesiêcznych przychodów oraz ogólnym poczuciem
braku stabilnoœci i bezpieczeñstwa mieszkañców.
Polskie przedsiêbiorstwa napotykaj¹ równie¿ trudnoœci w handlu z partnerami ukraiñskimi4 [Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, 2015]. Sk³adaj¹
siê na nie przede wszystkim: k³opoty z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej poœredników handlowych i wyd³u¿anie siê terminów p³atnoœci, na co z kolei wp³yw
ma spadek aktywnoœci banków na Ukrainie oraz ograniczenie prowadzonych
przez nie akcji kredytowych. Ponadto na Ukrainie wprowadzono ograniczenia
w sprzeda¿y walut oraz obowi¹zek wymiany na hrywny 75% kwoty przelewanej
z zagranicy na ukraiñskie konta. Do spadku op³acalnoœci prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej przyczyniaj¹ siê równie¿ wysokie koszty, które generuj¹ du¿e
wahania kursowe (nawet do 20% tygodniowo), deprecjacja hrywny o oko³o 60%
w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy, a tak¿e os³abienie z³otego i umocnienie rubla w relacji do dolara.
Konsekwencje tej trudnej i niestabilnej sytuacji odczu³o wiele polskich przedsiêbiorstw, w tym m.in. s³upski producent opakowañ z tworzyw sztucznych
Plast-Box i sekcja modowa przedsiêbiorstwa Redan. Plast-Box Ukraina wypracowa³ w 2014 r. zysk operacyjny w wysokoœci 29,4 mln UAH. W zwi¹zku z os³abieniem hrywny w IV kwartale 2014 r. zysk nie pozwoli³ jednak pokryæ w ca³oœci strat
wynikaj¹cych z ró¿nic kursowych naliczonych w 2014 r., których wartoœæ na koniec grudnia siêgnê³a 33,1 mln UAH. Tym samym Plast-Box Ukraina odnotowa³
w 2014 r. stratê netto na poziomie 4 mln UAH [Plast-Box, 2015]. Z kolei wynik
ca³kowity GK Redan w III kwartale 2014 r. zosta³ pomniejszony o 3,9 mln z³, co jest
3 W celu ograniczenia ryzyka dalszego wzrostu poziomu inflacji Narodowy Bank Ukrainy podniós³ stopy procentowe z 14% do 19%.
4 Warto wspomnieæ, ¿e w okresie styczeñ – listopad 2014 r. ukraiñski eksport towarowy osi¹gn¹³
wartoœæ 50,11 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku
o 11,3%. Ukraiñski import zmniejszy³ siê o 27,6% i osi¹gn¹³ poziom 49,82 mld USD. Z powodu
odp³ywu inwestycji w pierwszych trzech kwarta³ach 2014 r. skumulowana wartoœæ inwestycji zagranicznych na Ukrainie spad³a o 17,62% (10 375,4 mln USD).
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konsekwencj¹ ró¿nic kursowych z przeliczenia sprawozdañ zagranicznych jednostek zale¿nych. Jednak¿e dzia³alnoœæ operacyjna przedsiêbiorstwa na Ukrainie
przebiega bez zak³óceñ i, pomimo spadku przychodów z 15% do 10% w III kwartale 2014 r., przedsiêbiorstwo nie rozwa¿a wycofania siê z tego kraju [Redan,
2015].
Podobnie sytuacja wygl¹da w przypadku polskich przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Rosji. Embargo na³o¿one przez Rosjê w sierpniu
2014 r. na polskie owoce, warzywa, mro¿onki, miêso i wyroby miêsne, ryby, mleko i przetwory mleczne, a nastêpnie sukcesywnie rozszerzane na inne produkty,
odbi³o siê negatywnie g³ównie na sytuacji przedsiêbiorstw sektora spo¿ywczego,
a zw³aszcza na producentach artyku³ów rolno-spo¿ywczych. Pomimo to przedsiêbiorcy z innych bran¿ równie¿ podkreœlaj¹ wp³yw narastaj¹cego ryzyka polityczno-prawnego na prowadzon¹ przez siebie dzia³alnoœæ gospodarcz¹5 [MG,
2014]. Sankcje na³o¿one na Rosjê przez kraje unijne i Stany Zjednoczone Ameryki
za aneksjê Krymu i interwencjê zbrojn¹ we wschodniej Ukrainie spowodowa³y
spadek si³y nabywczej Rosjan, co przyczyni³o siê do sukcesywnego i doœæ g³êbokiego spadku popytu. Szczególnie szybko postêpuje wzrost cen ¿ywnoœci.
Wed³ug rosyjskiego urzêdu statycznego (Rosstas) ceny ¿ywnoœci w grudniu 2014 r.
by³y wy¿sze œrednio o 15,4% ni¿ w roku ubieg³ym, a jej œrednie ceny detaliczne
wzros³y w tym czasie o 11,4%. W porównaniu z grudniem 2013 r. najbardziej
wzros³y ceny cukru i kasz (odpowiednio 40% i 34,6%). Ceny owoców i warzyw
wzros³y w tym czasie o 22%, miêsa o 21%, ryb o 19,1%, mleka i produktów mlecznych o 14,4% i pieczywa o 7,5% [Farmer.pl, 2015]. Sytuacjê utrudnia deprecjacja
rubla do dolara o oko³o 30–40%6 oraz ograniczenia w dostêpie do walut obcych.
Niestety prognozy rozwoju sytuacji w Rosji s¹ niekorzystne. Eksperci uwa¿aj¹, ¿e
Rosja pogr¹¿y siê prawdopodobnie w recesji spowodowanej spadkiem cen ropy
naftowej i zachodnim embargiem, a tak¿e doœwiadczy dalszego, silnego wzrostu
cen (z powodu deprecjacji rubla) [DNB, 2015].

Podsumowanie
Wojny, konflikty zbrojne, spory graniczne i ataki terrorystyczne nastêpuj¹ce
wspó³czeœnie w ró¿nych czêœciach œwiata maj¹ ró¿ne przyczyny, cele i charakter.
Wszystkie one powoduj¹ jednak, ¿e eksporterzy i bezpoœredni inwestorzy zainteresowani ekspansj¹ zagraniczn¹ musz¹ braæ pod uwagê konsekwencje istnienia
ryzyka politycznego. Taka sytuacja wystêpuje obecnie m.in. w Europie, w zwi¹zku
z aneksj¹ Krymu i dzia³aniami zbrojnymi prowadzonymi we wschodniej Ukrai5
6

Eksport do Rosji w pierwszych trzech kwarta³ach 2014 r. spad³ o 12,4%.
Bank Centralny Federacji Rosyjskiej uwolni³ kurs rubla 10 listopada 2014 r.
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nie, jak równie¿ z embargiem na³o¿onym przez Rosjê na kraje cz³onkowskie Unii
Europejskiej w odpowiedzi na sankcje USA i UE. Spowodowa³o to koniecznoœæ
przewartoœciowania motywów ekspansji przedsiêbiorstw oraz ich celów i strategii na rynkach zagranicznych. Obecnie najwa¿niejsze sta³y siê motywy polityczno-prawne, rynkowe i kosztowe. Motywy polityczno-prawne dotycz¹ braku
stabilnoœci politycznej, gospodarczej, walutowej, spo³ecznej i prawnej prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na Ukrainie i w Rosji. Eksporterzy i inwestorzy
musz¹ równie¿ braæ pod uwagê koniecznoœæ minimalizowania strat prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej w zwi¹zku ze spadkiem si³y nabywczej w tych krajach,
spowodowanej g³ównie wzrostem cen oraz ogólnym poczuciem braku stabilnoœci
i bezpieczeñstwa mieszkañców. Utrudnieniem w dzia³alnoœci s¹ równie¿: k³opoty
z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej poœredników handlowych, wyd³u¿anie siê
terminów p³atnoœci, spadek aktywnoœci banków oraz ograniczenie prowadzonych przez nie akcji kredytowych, a tak¿e du¿e wahania kursowe oraz deprecjacja hrywny i rubla.
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