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Znaczenie kosztów transakcyjnych
dla ekspansji zagranicznej przedsi biorstw

Katarzyna Bentkowska*

Autorka analizuje rol , jak  odgrywaj  koszty transakcyjne w zagranicznej ekspansji przedsi -
biorstw. Koszty transakcyjne nie s  wyodr bniane w przedsi biorstwach i cz sto zarz dzaj cy 
nie u wiadamiaj  sobie ich wysoko ci. Tymczasem kszta towanie tej kategorii kosztów mo e 
wp ywa  na wynik ekspansji. Jest ono uzale nione od czynników zwi zanych z ograniczon  
racjonalno ci  podmiotów, oportunizmem, specyficzno ci  zaanga owanych aktywów, nie-
pewno ci  i cz stotliwo ci  zawierania transakcji. Oddzia ywanie tych czynników staje si  
silniejsze, gdy przedsi biorstwo wchodzi na rynek zagraniczny. G ównych róde  wzrostu 
kosztów transakcyjnych mo na upatrywa  w rosn cym dystansie psychicznym oraz w wi kszej 
niepewno ci prowadzenia dzia alno ci na rynku zagranicznym. Koszty transakcyjne s  silnie 
zwi zane z cz sto analizowanymi barierami rozwoju ekspansji, poniewa  ich pokonywanie 
wymaga ponoszenia wysokich kosztów.

S owa kluczowe: koszty transakcyjne, zagraniczna ekspansja, niepewno , dystans 
psychiczny.
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Transaction cost in enterprises’ international expansion

The article analyses the transaction cost influence on enterprises international expansion. 
Enterprises do not separate transaction costs and often are not fully aware of their value. 
However this cost category may highly influence the outcome of their international expansion. 
It depends on factors connected with bounded rationality, opportunism, assets specificity, 
uncertainty and transaction frequency. The influence of these factors becomes more severe 
as the enterprise enters foreign markets. The main reasons responsible for transaction costs’ 
growth seem to be connected with increasing psychic distance and growing uncertainty of ope-
rating in foreign markets. Transaction cost are highly associated with often analyzed expansion 
barriers as overcoming these barriers incurs bearing high transaction cost.
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1. Wst p

Koszty transakcyjne odgrywaj  coraz 
wa niejsz  rol  w dzia aniu przedsi biorstw. 
Globalizacja i narastaj ca z o ono  gospo-
darki sprawiaj , e s  one konfrontowane 
z rosn cym nap ywem ró norodnych infor-
macji, zwi kszaj c  si  anonimowo ci  na 
rynku i rosn c  niepewno ci . Oczywi cie 
w gospodarce nast pi y tak e zmiany umo -
liwiaj ce przedsi biorstwom obni anie 
kosztów transakcyjnych. Na przyk ad roz-
wój nowych kana ów komunikacji i szero-
kie wykorzystanie Internetu pozwalaj  na 
szybszy i ta szy dost p do partnerów. W 
ostatecznym bilansie dzia anie czynników 
prowadz cych do ich wzrostu jest silniejsze. 
D.C. North zauwa a, e cho  obserwujemy 
spadek kosztów produkcji, to w miar  roz-
woju spo ecze stwa koszty transakcyjne 
zwi zane z ekonomiczn  aktywno ci  wzra-
staj  (North, 1994). 

Koszty transakcyjne nie s  wyodr b-
niane w przedsi biorstwach i cz sto zarz -
dzaj cy nie u wiadamiaj  sobie ich wysoko-
ci. Zwraca na to uwag  np. W. Szyma ski, 

pisz c, e w praktyce gospodarczej wiado-
mo  roli kosztów transakcyjnych jest wci  
ma a. Mimo s abej wiadomo ci, ro nie jed-
nak ich praktyczny wp yw na wiele decyzji 
przedsi biorstw (Szyma ski, 2011). Koszty 
transakcyjne s  trudne do oddzielenia do 
innych kosztów przedsi biorstwa. Ponadto 
kategoria ta obejmuje nie tylko wymierne 
koszty finansowe przeznaczane na zawie-
ranie transakcji (np. weryfikacja partnera 
przez wywiadowni  gospodarcz ), ale te  
czas po wi cany na ró ne czynno ci przy 
zawieraniu transakcji (np. poszukiwanie 
partnerów). Analizowanie kosztów trans-
akcyjnych wi e si  wi c z powa nymi pro-
blemami, poniewa  du a ich cz  ma cha-
rakter niewymierny. Ponadto w literaturze 
nie opracowano jednolitego podej cia do 
istoty kosztów transakcyjnych, powszechnie 
akceptowanej definicji, klasyfikacji elemen-
tów ani metodologii pomiaru. Utrudnia to 
prowadzenie bada  i wyci ganie daj cych 
si  porównywa  wniosków. Tymczasem 
posiadanie wiadomo ci istnienia tej ukry-
tej cz sto kategorii kosztów i podejmowa-
nie prób ich kszta towania mog  wp ywa  
na sukces przedsi biorstwa. S. Kasiewicz 
zwraca uwag , e „zanim przedsi biorcy 
zdecyduj  si  utworzy  przedsi biorstwo, 
powinni wiedzie  o istnieniu kategorii kosz-
tów transakcyjnych” (Kasiewicz, 2004). 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost 
zainteresowania teori  kosztów transkacyj-
nych. Nadal jednak w rzeczywistych pro-
cesach decyzyjnych dochodzi do fragmen-
tarycznych i wybiórczych zastosowa  tej 
koncepcji (Gorynia i Mroczek, 2013). 

Kszta towanie kosztów transakcyjnych 
staje si  szczególnie wa ne w momencie, 
gdy przedsi biorstwo podejmuje decyzj  
o rozszerzeniu dzia alno ci poza rynek 
krajowy. Proces internacjonalizacji wi e 
si  z konieczno ci  ponoszenia wy szych 
kosztów transakcyjnych ni  w przypadku 
dzia ania jedynie na rynku krajowym, a ich 
optymalizowanie mo e wp yn  na powo-
dzenie ekspansji zagranicznej. 

Teoria kosztów transakcyjnych stanowi 
wa n  perspektyw , pozwalaj c  analizo-
wa  mi dzynarodow  ekspansj  przedsi -
biorstw (Hennart, 2010). Koncepcja ta jest 
powi zana z klasycznymi teoriami zagra-
nicznej ekspansji przedsi biorstw, np. z teo-
ri  internalizacji czy paradygmatem OLI. 
Ekspansja jest tu wyja niana m.in. kszta -
towaniem kosztów transakcyjnych i ich 
wp ywem na w czanie do przedsi biorstw 
kolejnych transakcji na rynku mi dzynaro-
dowym (Rymarczyk, 2004). Dzi ki interna-
cjonalizacji przedsi biorstwa mog  unika  
pewnych kosztów transakcyjnych, poniewa  
nie wykorzystuj  mechanizmu rynkowego. 
Nie oznacza to oczywi cie, e w zwi zku 
z rozwojem ekspansji unikn  one dodat-
kowych kosztów wynikaj cych z podj cia 
dzia alno ci na zagranicznym rynku. 

Rola kosztów transakcyjnych w ekspan-
sji zagranicznej jest te  widoczna w wielu 
badaniach empirycznych z tego zakresu. 
Jednym z najcz ciej podejmowanych tu 
tematów jest wykorzystanie teorii kosztów 
transakcyjnych do wyboru odpowiedniej 
z ekonomicznego punktu widzenia formy 
ekspansji zagranicznej (Gorynia i Mroczek, 
2013). Liczne badania pokazuj , e kszta -
towanie kosztów transakcyjnych wp ywa 
na wybór formy wej cia na rynek zagra-
niczny (np. Klein, Frazier i Roth, 1990; 
Peng i York, 2001; Geyskens, Steenkamp 
i Kumar, 2006; Hennart, 2010a; Mroczek 
2014). Wybór odpowiedniej formy ekspan-
sji wp ywa niew tpliwie na szanse jej powo-
dzenia. Badania pokazuj  np., e firmy, 
które wykorzystuj  formy wej cia wynika-
j ce z analizy kosztów transakcyjnych osi -
gaj  lepsze wyniki – zarówno finansowe, 
jak i niefinansowe (np. Brouthers, 2002). 
Zwraca si  jednak uwag , e mimo rozwoju 
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bada  w tym zakresie, w literaturze nadal 
brakuje narz dzi pozwalaj cych zarz dza-
j cym na wybór odpowiednich form wej cia 
(Brouthers, 2013).

Rola kosztów transakcyjnych mo e 
zaznacza  si  tak e na etapie rozpoczyna-
nia ekspansji oraz przy podejmowaniu decy-
zji o ewentualnym wzro cie zaanga owania 
w dzia anie na zagranicznych rynkach. Gdy 
przedsi biorstwa chc  unikn  wzrostu 
ponoszonych kosztów transakcyjnych, mog  
zrezygnowa  z wej cia na nowe rynki lub 
silnie ograniczy  zaanga owanie w interna-
cjonalizacj . Koszty transakcyjne mog  wi c 
stanowi  barier  ekspansji. Modele opisu-
j ce rozwój internacjonalizacji nie poruszaj  
wyra nie kwestii zwi zanych z ni  kosztów 
(Eriksson, Johanson, Majkgard i Sharma, 
1997), w tym oczywi cie kosztów transak-
cyjnych. Tymczasem ich postrzeganie przez 
przedsi biorstwa mo e wywiera  znacz cy 
wp yw na przebieg tego procesu.

Celem opracowania jest pokazanie roli, 
jak  kszta towanie kosztów transakcyj-
nych odgrywa w ekspansji przedsi biorstw 
w kontek cie barier internacjonalizacji. 

2. Koncepcja kosztów 
transakcyjnych

Poj cie kosztów transakcyjnych jest sto-
sunkowo nowe. Pocz tkowo pojawi o si  
ono w ekonomii monetarnej w odniesieniu 
do wyja niania motywów trzymania przez 
podmioty gospodarcze pieni dza, zamiast 
przynosz cych wi ksze zyski innych akty-
wów kapita owych (Klaes, 2000). Wzrost 
zainteresowania koncepcj  kosztów trans-
akcyjnych i jej szerokie wykorzystanie 
w nowej ekonomii instytucjonalnej zapo-
cz tkowa  R. Coase. Zwróci  on uwag  na 
wyst powanie kosztów dzia ania „mecha-
nizmu cenowego” zwi zanych z organiza-
cj  i koordynacj  transakcji i ich wp ywu 
na sposób zawierania transakcji (Coase 
1937). Je li koszty organizacji transakcji na 
rynku przewy szaj  koszty jej organizacji 
wewn trz przedsi biorstwa, wyst puje eko-
nomiczne uzasadnienie dla jego powstania 
lub powi kszenia. Przedsi biorstwo mo e 
by  powi kszane jedynie do okre lonych 
granic, poniewa  po przekroczeniu pewnej 
wielko ci bardziej efektywne dla kosztów 
transakcyjnych b dzie zorganizowanie kolej-
nych transakcji na rynku.

R. Coase nie wykorzysta  samego poj cia 
„koszty transakcyjne” ani go nie zoperacjo-

nalizowa  (Klaes, 2000a). W efekcie przez 
kilkadziesi t kolejnych lat koncepcja ta nie 
by a szerzej wykorzystywana (Hardt, 2006). 
Do jej upowszechnienia przyczyni y si  prace 
O.E. Williamsona, który w latach 70. XX w. 
odwo a  si  do kwestii sposobów organizacji 
transakcji i kosztów transakcyjnych.

Inne podej cie do poj cia kosztów 
transakcyjnych mo na spotka  w pracach 
zwi zanych z prawami w asno ci, gdzie 
A. Alchian i H. Demsetz akcentowali rol  
kosztów transakcyjnych w ustanawianiu 
i egzekwowaniu praw w asno ci. Zwra-
cali te  uwag  na wyst powanie kosztów 
pomiaru zaanga owania podmiotów wyko-
nuj cych transakcj , czyli monitorowania 
wysi ku (Alchian i Demsetz, 1972).

W miar  rozwijania koncepcja kosztów 
transakcyjnych zyskiwa a na znaczeniu 
i by a stosowana w ró nych badaniach. 
Z przegl du bada  wynika, e by a ona 
wykorzystywana nie tylko w obszarach 
zwi zanych z ekonomi , takich jak teoria 
organizacji, rachunkowo , finanse, marke-
ting czy biznes mi dzynarodowy, ale tak e 
w naukach politycznych, spo ecznych, praw-
nych (Richman i Macher, 2006). 

Szerokie wykorzystanie tej koncep-
cji jest nadal utrudniane przez problemy 
interpretacyjne. Koszty transakcyjne rozu-
miane s  ogólnie jako koszty wynikaj ce 
z niedoskona o ci rynku, jednak dotych-
czas nie zosta a wypracowana powszechnie 
akceptowana definicja tego poj cia (Wang, 
2003). D.C. North pod tym poj ciem rozu-
mie koszty okre lania cech wymienianych 
dóbr, ochrony praw w asno ci oraz zabez-
pieczania i egzekwowania umów (North, 
1994a). Z kolei O.E. Williamson okre la je 
jako wzgl dne koszty planowania, przysto-
sowania i monitorowania wykonania trans-
akcji przy wykorzystaniu ró nych struktur 
zarz dzania transakcj  (Williamson, 1989). 
Definicje spotykane w literaturze s  jednak 
do  ogólne, co utrudnia operacjonalizacj  
i prowadzi do zaliczania do tej kategorii 
ró nych rodzajów kosztów.

Dla lepszego wyja nienia znaczenia 
kosztów transakcyjnych dla przedsi biorstw 
warto przytoczy  kilka klasyfikacji pokazu-
j cych, na jak wielu p aszczyznach powstaj  
te koszty. 

Je eli chodzi o przyczyny powstawania, 
mo na wyró ni  koszty koordynacji i moty-
wacji (Milgrom i Roberts, 1992).

Koszty koordynacji – koszty czynno-
ci, które przedsi biorstwo musi podj , 
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by zawrze  umow . Sk adaj  si  na nie 
zarówno koszty zwi zane z poszukiwa-
niem partnerów, jak i koszty negocjowania 
umów, ustalania warunków transakcji i ich 
realizacji. S  to wi c m.in. koszty nawi -
zania kontaktów mi dzy stronami, rozpo-
wszechniania informacji o ofercie firmy, 
znalezienia odpowiedniej oferty, pozyska-
nia ró norodnych informacji o warunkach 
rynkowych, poznania i realizacji prawa, 
przeprowadzenia bada  maj cych na celu 
np. poznanie gustów klientów. Do kosztów 
koordynacji nale  tak e koszty wykorzy-
stania us ug ró nego rodzaju firm dorad-
czych czy koszty zwi zane z wymian  walut. 

Mog  by  tu zaliczone tak e utracone 
korzy ci z powodu nieznalezienia optymal-
nej oferty i rezygnacji z zawarcia transakcji. 
Poszukuj ce odpowiednich ofert podmioty 
ponosz  cz sto znacz ce koszty i mog  
zrezygnowa  z poszukiwania optymalnej 
transakcji. Decyduj c si  na zawarcie mniej 
korzystnej transakcji, trac  przy tym poten-
cjalne korzy ci (Milgrom i Roberts, 1992a).

Koszty motywacji – koszty czynno ci, 
które przedsi biorstwo musi podj , aby 
zabezpieczy  si  przed skutkami wyst po-
wania asymetrii informacji, zachowa  opor-
tunistycznych i niedoskona o ci umów. 

Niekompletno  i asymetria informacji 
powoduj , e strony transakcji nie dyspo-
nuj  wiedz  pozwalaj c  na okre lenie, 
czy warunki umowy s  dla nich akcepto-
walne (np. w a ciciel u ywanego samo-
chodu zna jego wady i zalety, a poten-
cjalny nabywca samochodu ma trudno ci 
ze zweryfikowaniem jego oferty). Obawa 
przed zachowaniami oportunistycznymi 
mo e doprowadzi  do ustalenia kosztow-
nych zabezpiecze , a nawet do rezygnacji 
z zawierania transakcji. Umowy s  niedo-
skona e i niekompletne, co wynika z faktu, 
e próba ustalenia w kontrakcie wszystkich 

mo liwych sytuacji i warunków jest najcz -
ciej niemo liwa. Prowadzi to do zwi ksze-

nia niepewno ci stron co do osi gni cia 
zaplanowanego efektu.

Koszty motywacji obejmuj  wi c m.in. 
koszty zwi zane z weryfikowaniem wiary-
godno ci partnerów, korzystaniem z us ug 
wywiadowni gospodarczych, zabezpiecza-
niem transakcji (np. poprzez zawieranie 
umowy w formie notarialnej), wykupywa-
niem ubezpiecze .

Druga klasyfikacja kosztów transakcyj-
nych uwzgl dnia p aszczyzny ich powsta-
wania. Zgodnie z ni  wyró niamy koszty 

prowadzenia wymiany poprzez rynek (tzw. 
koszty rynkowe) oraz koszty koordynacji 
dzia ania firmy (tzw. koszty zarz dzania). 
Przyk adem kosztów rynkowych mog  by  
koszty znalezienia partnera, natomiast 
koszt zarz dzania stanowi np. szkolenie 
pracowników, ich nadzorowanie. Do kosz-
tów transakcyjnych zaliczane s  jeszcze 
tzw. koszty polityczne zwi zane z tworze-
niem, utrzymaniem, wykorzystaniem i zmia-
nami instytucji (Furubotn i Richter, 2005). 
Przyk adem mog  tu by  koszty wprowa-
dzenia pewnego przepisu. Dla wyboru 
optymalnej formy zarz dzania transakcj  
konieczne jest jednoczesne analizowanie 
zmian rynkowych kosztów transakcyjnych 
i wewn trznych kosztów zarz dzania (Hen-
nart, 2010b). 

Kolejna klasyfikacja wyró nia koszty 
transakcyjne w zale no ci od momentu ich 
powstawania, tj. koszty ex ante i koszty ex 
post. 

Pierwszy rodzaj obejmuje koszty dopro-
wadzenia do zawarcia umowy, a wi c koszty 
poszukiwania informacji, koszty negocja-
cji i podj cia decyzji. Do drugiego rodzaju 
zaliczane s  koszty monitorowania i egze-
kucji umowy (Rao, 2003). Te dwie katego-
rie kosztów s  powi zane, co powoduje, e 
obni aj c jedn  z nich, nale y uwzgl dni  
efekty, jakie taka decyzja wywrze na ca ko-
wite koszty (np. ju  przy ustalaniu umowy 
strony podejmuj  próby ochronienia si  
przed oportunistycznym zachowaniem part-
nera i je li nie ustal  odpowiednich zabez-
piecze  ex ante, b d  zmuszone ponosi  
wi ksze koszty monitorowania i egzekucji 
umowy ex post). 

3. Koszty transakcyjne 
w internacjonalizacji

3.1. ród a powstawania kosztów 
transakcyjnych w internacjonalizacji

W literaturze cz sto podkre la si , e 
koszty transakcyjne zwi zane z dzia a-
niem na rynkach zagranicznych s  wy sze 
ni  koszty dzia ania w kraju (Czinkota, 
1996). Cho  teoria kosztów transakcyjnych 
w tradycyjnym uj ciu nie porusza kwestii 
internacjonalizacji, mo na w niej szuka  
przyczyn wzrostu kosztów transakcyjnych 
w przedsi biorstwach wchodz cych na 
rynki zagraniczne. 

O.E. Williamson, w ród czynników 
kszta tuj cych koszty transakcyjne, wymie-
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nia czynniki zwi zane z podmiotami 
tj. ograniczon  racjonalno  i oportunizm 
oraz czynniki zwi zane z charakterem 
zawieranych transakcji, tj. specyficzno  
zaanga owanych aktywów, cz stotliwo  
zawierania transakcji oraz niepewno  
(Williamson, 1998).

Ograniczona racjonalno  podmio-
tów powodowana jest brakiem dost pu 
do informacji, ich skomplikowaniem 
oraz trudno ciami w przetwarzaniu (Rao, 
2003a). Podmioty, w momencie podejmo-
wania decyzji, maj  dost p do ograniczonej 
wiedzy, a zdobycie dodatkowych informa-
cji wymaga poniesienia kosztów. Nawet 
je li dany rodzaj informacji jest dost pny, 
konieczne staje si  rozwa enie, czy jest to 
op acalne i czy prowadzi do zwi kszenia 
efektywno ci dzia ania. Ponadto w przy-
padku pozyskania zbyt du ej ilo ci informa-
cji, nie b dzie mo liwe ich wykorzystanie 
i przychody z informacji spadn  (Arrow, 
1985).

Oportunizm oznacza d enie ludzi do 
realizacji w asnych interesów i szukanie 
dora nych osobistych korzy ci. Zachowa-
nia oportunistyczne wi  si  najcz ciej 
z „subtelnymi formami podst pu”, mog  
jednak obejmowa  tak e oszustwo, k am-
stwo czy kradzie  (Williamson, 1998). 
Oportunizm powoduje, e strony transak-
cji staraj  si  minimalizowa  swój wk ad, 
co zwi ksza niepewno  co do rezultatu 

ich dzia a . Gro ba wyst pienia zachowa  
oportunistycznych wymusza konieczno  
monitorowania stron transakcji. Post pu-
j ce w sposób oportunistyczny podmioty 
ujawniaj  informacje w sposób niekom-
pletny lub zniekszta cony, d c do zata-
jenia i pogmatwania rzeczywistego obrazu 
sytuacji. Dotyczy to przede wszystkim infor-
macji na temat podejmowanego wysi ku 
w asnego.

Specyficzno  zaanga owanych w trans-
akcj  aktywów wp ywa na poziom kosztów 
oraz na poziom ryzyka zwi zanego z zacho-
waniem oportunistycznym. Je li jedna ze 
stron transakcji dokona inwestycji w wyso-
kim stopniu powi zanych z dan  transak-
cj  (np. kupi specjalistyczny sprz t), ich 
wykorzystanie w innej transakcji b dzie 
trudne lub niemo liwe. W przypadku 
zerwania umowy strony ponios yby zna-
cz ce straty. Doprowadzenie do zawarcia 
transakcji wymagaj cej inwestycji w rzadko 
spotykane aktywa b dzie wi c trudniejsze. 
Przy konieczno ci zaanga owania w trans-
akcj  tego typu aktywów oportunistyczne 
zachowanie jednej ze stron jest bardziej 
dotkliwe ni  przy transakcjach niewymaga-
j cych takich inwestycji, np. przy zakupie 
powszechnie dost pnych towarów (Mil-
grom i Roberts, 1992). 

Cz stotliwo  zawierania transak-
cji – gdy transakcja powtarza si  cz sto, 
w podobnych warunkach, strony tworz  

Rysunek 1. Czynniki wp ywaj ce na kszta towanie kosztów transakcyjnych

Cechy podmiotów

Ograniczona racjonalność Oportunizm

Koszty transakcyjne

Specyficzność
zaangażowanych aktywów

Częstotliwość zawierania Niepewność

Cechy zawieranych transakcji

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Williamson (1998, s. 56–64).
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pewne rutyny u atwiaj ce doprowadzanie 
do jej zawarcia. Je li natomiast transak-
cje s  nietypowe, partnerzy musz  ustali  
dok adne warunki ich przeprowadzenia. 
Koszty negocjacji i zawarcia kontraktu s  
wi c ni sze przy masowych transakcjach 
i zawieraniu typowych umów, np. w handlu 
zbo em, podczas gdy zawarcie kontraktu na 
zakup specjalistycznych urz dze  poci ga 
za sob  o wiele wi ksze koszty (Gruszecki, 
2002). Du a cz stotliwo  zawierania trans-
akcji prowadzi do zacie nienia kontaktów 
mi dzy stronami i nawi zania partnerskich, 
d ugookresowych wi zi. Mo e to prowadzi  
nawet do wyeliminowania konieczno ci 
zawierania formalnych umów, poniewa  
obie strony znaj  oczekiwania partne-
rów i maj  podstawy, eby oczekiwa  ich 
 realizacji. 

Niepewno  oznacza sytuacj , kiedy nie 
s  znane ani mo liwe scenariusze wyst -
puj ce w przysz o ci, ani prawdopodobie -
stwa ich wyst pienia. Mo e odnosi  si  ona 
do ró norodnych aspektów wp ywaj cych 
na dzia anie podmiotów, np. gustów klien-
tów, warunków produkcji, zmian regula-
cji (Arrow, 1985). Niepewno  po czona 
z wysokim poziomem skomplikowania 
transakcji prowadzi do powstania trudno-
ci przy negocjowaniu umowy, poniewa  

nie jest mo liwe dok adne przewidzenie 
wszystkich przysz ych zdarze . W efekcie 
trudniejsze staje si  doprowadzenie do 
zawarcia umowy i optymalizacja zwi za-
nych z ni  kosztów.

Internacjonalizacja przedsi biorstwa 
powoduje zmiany znaczenia zarówno cech 
podmiotów podejmuj cych decyzje, jak 
i cech determinuj cych charakter zawiera-
nych transakcji. Odnosz c si  do zidenty-
fikowanych przez Williamsona czynników 
kszta tuj cych koszty transakcyjne (Wil-
liamson, 1998), za g ówne ród a zwi ksze-
nia tych kosztów przy rozpocz ciu ekspansji 
mo na uzna :
1. Wzrost trudno ci w podejmowaniu 

racjonalnych decyzji – w miar  zwi k-
szania zaanga owania w internacjo-
nalizacj  przedsi biorstwo potrze-
buje coraz wi kszej ilo ci informacji. 
Na rynku zagranicznym funkcjonuj  
odmienne regulacje prawne, wymaga-
nia odno nie do produktów, zwyczaje 
handlowe itp., które przedsi biorstwo 
musi pozna . Inne s  te  oczekiwania 
klientów, do których trzeba dostosowa  
ofert . Istotnym czynnikiem utrudnia-

j cym dzia anie na rynku zagranicznym 
i wymuszaj cym pozyskiwanie informa-
cji jest bariera kulturowa i j zykowa. 
Informacje staj  si  wi c coraz trud-
niejsze do zdobycia. Jednocze nie ich 
przetworzenie i wykorzystanie zaczyna 
by  bardziej skomplikowane. Prowadzi 
to do zwi kszenia odczuwalno ci ogra-
niczonej racjonalno ci podmiotów 
przy podejmowaniu decyzji i wzrostu 
kosztów. 

2. Wzrost niepewno ci przy rozszerza-
niu dzia alno ci na zagraniczne rynki 
– przedsi biorstwo wchodzi na rynek, 
którego uwarunkowania s  inne ni  
w kraju, zawiera transakcje z nowymi 
klientami, których przyzwyczajenia 
i gusty mog  by  inne ni  klientów krajo-
wych. Zostaje tak e nara one na wyst -
pienie wi kszej liczby zagro e , przed 
którymi musi si  zabezpieczy . Chodzi 
tu np. o ryzyko zmiany kursu waluto-
wego, ale te  o ogólne ryzyko prowadze-
nia dzia alno ci gospodarczej, zwi zane 
np. z wprowadzeniem niekorzystnych 
dla przedsi biorstwa regulacji na rynku 
zagranicznym. Jest wi c zmuszone do 
uwzgl dniania wi kszej ilo ci zmieniaj -
cych si  czynników, a dodatkowo ogra-
niczona racjonalno  powoduje, e jest 
to trudne. W efekcie dzia anie na rynku 
zagranicznym wi e si  ze zwi kszon  
niepewno ci , która prowadzi do wzro-
stu kosztów transakcyjnych. 

3. Wzrost znaczenia potencjalnych zacho-
wa  oportunistycznych – rozpoczyna-
j c dzia alno  na zagranicznym rynku, 
przedsi biorstwo pozyskuje nowych 
partnerów, których wiarygodno  jest 
trudniejsza do zweryfikowania. Jedno-
cze nie monitorowanie ich dzia a  jest 
utrudnione przez odleg o  geogra-
ficzn . Ponadto istnienie bariery j zy-
kowej i kulturowej utrudnia nawi zanie 
i utrzymanie kontaktów. W przypadku 
opó nie  w uzyskaniu zap aty od zagra-
nicznego partnera przedsi biorstwo 
ma wi ksze trudno ci w jej egzekwo-
waniu i wi  si  z tym wi ksze koszty. 
Ryzyko wyst pienia zachowa  oportu-
nistycznych przy zawieraniu transakcji 
z zagranicznym partnerem wzrasta, co 
poci ga za sob  wzrost kosztów trans-
akcyjnych. 

4. Wi ksz  specyficzno  zaanga owa-
nych w transakcj  aktywów – rozpo-
cz cie ekspansji zagranicznej wi e si  
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z konieczno ci  podj cia w przedsi -
biorstwie pewnych dzia a  maj cych na 
celu dostosowanie firmy i jej produk-
tów do wymaga  zagranicznego rynku 
i zagranicznego klienta. Przyk adowo 
przedsi biorstwo pozyskuje certyfikaty, 
t umaczy instrukcje na j zyki obce, zmie-
nia produkt, dostosowuj c go do kon-
kretnych wymaga  klienta albo nawet 
dokonuje inwestycji na rynku zagranicz-
nym. Zerwanie umowy przez zagranicz-
nego partnera po wprowadzeniu tych 
dostosowa  staje si  dla niego bardziej 
dotkliwe. 

5. Relatywnie mniejsz  cz stotliwo  
zawierania transakcji ni  na rynku 
krajowym – w momencie gdy przedsi -
biorstwo rozpoczyna ekspansj  na rynki 
zagraniczne, cz stotliwo  zawierania 
transakcji jest niewielka i z regu y, przy-
najmniej na pierwszym etapie, ni sza ni  
na rynku krajowym. Przedsi biorstwo 
nie ma wtedy do wiadczenia, nie dyspo-
nuje kontaktami z zagranicznymi partne-
rami, nie ma wypracowanych procedur 
zawierania transakcji. Jest wi c bardziej 
nara one na ponoszenie wy szych kosz-
tów transakcyjnych. Znaczenie zdoby-
cia takiego do wiadczenia potwierdza 
S. Reid, pisz c, e je li firma ma mo -
liwo  wystandaryzowania warunków 
wymiany z partnerem, mo e zredukowa  
koszty transakcyjne (Reid, 1983). Autor 
zauwa a ponadto, e zwi zane ekspan-
sj  koszty transakcyjne mog  odgrywa  
szczególnie istotn  rol  w a nie na eta-
pie rozpoczynania dzia alno ci ekspor-
towej. 
Powy sza analiza pokazuje, e oddzia y-

wanie wszystkich czynników determinuj -
cych kszta towanie kosztów transakcyjnych 
staje si  silniejsze przy rozszerzeniu dzia-
alno ci na rynki zagraniczne i prowadzi do 

wzrostu kosztów transakcyjnych przedsi -
biorstwa. 

W literaturze mo na znale  próby 
wyja nienia przyczyn wzrostu kosztów 
transakcyjnych w ekspansji. Przyk adowo 
A.M. Abdel-Latif i J. Nugent wyodr bniaj  
dwie grupy przyczyn: ró nice j zykowe, kul-
turowe, zró nicowanie gustów klientów, 
charakter konkurencji, ró ne regulacje 
prawne, bariery administracyjne itp. oraz 
trudno ci w egzekwowaniu umów zawar-
tych z zagranicznymi partnerami, wy sze 
ryzyko nieuzyskania zap aty (Abdel-La-
tif i Nugent, 1996). Podobne wyja nienie 

przedstawia Ch. Fischer, wyró niaj c: 
dystans psychiczny i wynikaj ce z niego 
wi ksze trudno ci przy komunikowaniu si  
z zagranicznym partnerem i negocjowaniu 
umów oraz wy sze ni  w przypadku rynku 
krajowego ryzyko zwi zane z dzia aniem na 
rynkach zagranicznych, wynikaj ce z wyst -
powania wi kszej liczby niemo liwych do 
kontrolowania czynników (Fischer, 2004). 
L. Kim, J.B. Nugent i S.J. Yhee jako ród a 
powstawania wy szych kosztów transakcyj-
nych przy zawieraniu transakcji mi dzyna-
rodowych wymieniaj .: ró nice j zykowe, 
kulturowe, prawne, ró nice dochodów 
klientów, dost p do róde  informacji, cha-
rakter konkurencji oraz trudno ci w egze-
kwowaniu umów z zagranicznym partnerem 
(Kim, Nugent i Yhee, 1997). 

Bazuj c na powy szych obserwacjach, 
mo na przyj  za o enie, e czynniki wp y-
waj ce na powstawanie wy szych kosztów 
transakcyjnych zaliczaj  si  do dwóch grup. 
Obejmuj  one:
• czynniki zwi zane z dystansem psy-

chicznym;
• czynniki zwi zane z wi ksz  niepewno-

ci  prowadzenia dzia alno ci na rynku 
zagranicznym.

3.2. Koszty transakcyjne jako bariera 
zagranicznej ekspansji 
przedsi biorstwa

W badaniach empirycznych nadal nie-
wiele jest analiz pokazuj cych, jak wzrost 
kosztów transakcyjnych zwi zanych z dzia-
aniem na zagranicznym rynku wp ywa na 

podej cie przedsi biorstw do internacjo-
nalizacji i czy stanowi on istotn  barier  
ekspansji. Znaczenie kosztów transak-
cyjnych jako bariery pokazuje np. bada-
nie przyczyn rzadkiego wchodzenia firm 
ubezpieczeniowych z USA na rynki zagra-
niczne – za jedn  z najwa niejszych przy-
czyn tego zjawiska uznano wysokie koszty 
transakcyjne (Schroath i Korth, 1989). 
Podobnie wygl da sytuacja w odniesieniu 
do eksportu – zwi zane z nim wysokie 
koszty transakcyjne mog  prowadzi  do 
ma ego zainteresowania przedsi biorców 
tego rodzaju dzia alno ci  (Abdel-Latif 
i Nugent, 1996). 

Pomocne w analizowaniu znaczenia 
kosztów transakcyjnych w internacjonali-
zacji mog  by  badania dotycz ce barier 
w ekspansji. W literaturze opisywane s  
ró ne rodzaje barier i problem ten jest 
cz sto podejmowany w badaniach. Ró ne 
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prace zawieraj  inne ich klasyfikacje – 
przyk adowo L.C. Leonidou wyró nia dwie 
g ówne grupy, tj. bariery wewn trzne 
i zewn trzne (Leonidou, 2004):
• bariery wewn trzne:

– informacyjne (np. brak informacji 
pozwalaj cych na analizowanie rynku 
zagranicznego),

– operacyjne (np. ograniczone mo li-
wo ci po wi cania czasu mened erów 
na dzia alno  eksportow , brak rod-
ków finansowych na jej podj cie),

– marketingowe (np. dope nienie wy -
mogów odno nie pakowania i znako-
wania produktów, utrudniony dost p 
do kana ów dystrybucji);

• bariery zewn trzne:
– formalne (np. trudne procedury eks-

portowe),
– rz dowe (np. brak programów wspar-

cia eksportu),
– rodowiskowe (np. bariery taryfowe, 

ryzyko walutowe).
Nie ma tu odwo ania do kosztów trans-

akcyjnych, jednak w praktyce wiele z przed-
stawionych barier jest z nimi powi zanych. 
Z powstawaniem kosztów transakcyjnych 
wi  si  takie bariery jak np. trudno-
ci z dost pem do informacji, trudno ci 

z nawi zaniem kontaktu z klientami, brak 
odpowiednich zasobów w przedsi bior-
stwie, niezb dne dostosowania do wymo-
gów zagranicznego rynku czy ograniczenia 
w handlu. Konieczno  pokonywania tych 
barier cz sto poci ga za sob  ponosze-
nie kosztów transakcyjnych, wi c prace 
potwierdzaj ce rol  barier w ekspansji, 
po rednio potwierdzaj  tak e wa ne zna-
czenie kosztów transakcyjnych. 

Jak dot d prowadzonych by o niewiele 
bada  empirycznych bezpo rednio anali-
zuj cych koszty transakcyjne jako barier  
ekspansji, jednak niektórzy autorzy wspo-
minaj  czasem o ich zwi zku z kosztami 
transakcyjnymi. Przyk adowo Ch. Fischer, 
analizuj c znaczenie kosztów transakcyj-
nych jako bariery rozwoju eksportu dzieli 
je na sze  grup obejmuj cych (Fischer, 
2004):
• przeszkolenie pracowników zaanga o-

wanych w dzia alno  eksportow ,
• udzia  w targach, 
• problemy z logistyk , 
• ustalanie warunków umów eksporto-

wych, prowadzenie dokumentacji zwi -
zanej z eksportem oraz zarz dzanie ryzy-
kiem walutowym, 

• pozyskanie informacji o rynkach zagra-
nicznych,

• wsparcie eksportu przez rz d.
Inne grupy barier w eksporcie przesta-

wiaj  G. Anastassopoulos i W.B. Traill, 
którzy tak e wi  je z kosztami trans-
akcyjnymi. Jako najwa niejsze bariery 
wymieniaj  oni (Anastassopoulos i Traill,  
1998):
• taryfowe i pozataryfowe ograniczenia 

handlowe, 
• koszty dostosowania produktu do lokal-

nych wymogów, 
• niepewno  wynikaj c  z braku informa-

cji o rynku zagranicznym i potrzebach 
klientów, 

• ryzyko zwi zane z wykorzystaniem po -
red  ników. 

W powy szych pracach wida  podobie -
stwa do klasyfikacji barier w zagranicznej 
ekspansji, co potwierdza, e koszty trans-
akcyjne nale y traktowa  jako barier  eks-
portu. 

Rol  kosztów transakcyjnych w zagra-
nicznej ekspansji po rednio potwierdza 
S. Singh, pisz c, e bariery zwi zane ze 
sprzeda  towarów na rynkach zagranicz-
nych s  inne ni  bariery na rynku krajowym 
(Singh, 1996). Skoro pokonywanie barier 
wi e si  z ponoszeniem kosztów transak-
cyjnych, mo na analogicznie zak ada , e 
koszty transakcyjne sprzeda y na rynkach 
zagranicznych b d  si  kszta towa  inaczej 
ni  koszty transakcyjne sprzeda y na rynku 
krajowym. 

Do najcz ciej pojawiaj cych si  
w innych badaniach barier w ekspansji 
zagranicznej zwi zanych z kosztami trans-
akcyjnymi nale : trudno ci w znalezieniu 
partnera (np. Barnes, Chakrabarti i Paliha-
wadana, 2006; Byford i Henneberry, 1996; 
Leonidou i Katsikeas, 1996), bariera j zy-
kowa (np. Barker i Kaynak, 1992), brak 
informacji o rynkach zagranicznych (np. 
Al-Aali, 1995; Barnes, Chakrabarti i Pali-
hawadana, 2006a), konieczno  wprowa-
dzenia pewnych dostosowa  w produkcie 
(np. Barnes, Chakrabarti i Palihawadana, 
2006; Leonidou i Katsikeas, 1996a), ryzyko 
walutowe (np. Byford i Henneberry, 1996a; 
Al-Aali, 1995a), trudno ci w zabezpiecze-
niu otrzymania zap aty i jej egzekwowaniu 
(np. Barker i Kaynak, 1992a; Byford i Hen-
neberry, 1996), bariery handlowe (np. Bar-
ker i Kaynak, 1992b), brak odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników (np. Bar-
ker i Kaynak, 1992c) czy trudne procedury 
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eksportowe (np. Al-Aali, 1995; Leonidou 
i Katsikeas, 1996). 

3.2.1. ród a powstawiania kosztów 
transakcyjnych w eksporcie 
– wyniki bada

Ilustracj  i uzupe nienie prowadzonej 
tu analizy mog  stanowi  wnioski z bada  
przeprowadzonych w ród dzia aj cych 
w Polsce przedsi biorstw bran y spo ywczej 
prowadz cych dzia alno  eksportow 1. 
Mia y one na celu pokazanie, w jakich 
obszarach powstaj  koszty transakcyjne 
stanowi ce g ówne bariery ekspansji i jakie 
s  ich ród a.

Analizowane w badaniu ród a mo na 
odnie  do zidentyfikowanych na podstawie 
teoretycznych rozwa a  dwóch g ównych 
grup czynników wp ywaj cych na powsta-
wanie wy szych kosztów transakcyjnych 
przy zawieraniu transakcji na rynku zagra-
nicznym ni  na rynku krajowym, tj.:
• czynników zwi zanych z dystansem psy-

chicznym: 
– trudno ci w dost pnie do informacji 

o rynku zagranicznym,
– trudno ci w znalezieniu partnera na 

rynku zagranicznym, 
– bariera kulturowa i j zykowa (trud-

no ci w komunikowaniu si  z zagra-
nicznym partnerem, inne zwyczaje 
handlowe itp.),

– odmienne regulacje prawne,
– odmienne gusty klientów,
– konieczno  dostosowania produk-

tów do odmiennych wymogów rynku 
zagranicznego, 

– wyst powanie barier taryfowych,
– skomplikowane procedury/dokumen-

tacja zwi zana z eksportem;
• czynników zwi zanych z wi ksz  nie-

pewno ci  prowadzenia dzia alno ci na 
rynku zagranicznym: 
– ryzyko walutowe,
– zwi kszone ryzyko prowadzenia dzia  -

alno ci na rynku zagranicznym (np. 
wi ksze ryzyko nieotrzymania zap aty, 
trudno ci w egzekwowaniuzap aty).

Si a oddzia ywania tych róde  niew t-
pliwie zale y od obszaru geograficznego, 
do którego kierowany jest eksport. Ró ne 
obszary charakteryzuj  si  innym nat -
eniem roli dystansu psychicznego czy 

ponoszonego ryzyka. W badaniu nie ana-
lizowano problemu w rozbiciu na ró ne 
rynki eksportowe i takie zró nicowanie nie 
b dzie tu widoczne.

Przedsi biorstwa uczestnicz ce w bada-
niu ankietowym by y proszone o wskaza-
nie g ównych róde  powstawania kosztów 
transakcyjnych; rozk ad ich odpowiedzi 
przedstawiony zosta  na rysunku 2. 

Najcz ciej wskazywane ród o powsta-
wania kosztów transakcyjnych przy prowa-

Rysunek 2. G ówne ród a powstawania kosztów transakcyjnych przy prowadzeniu dzia alno ci eks-

portowej – odpowiedzi w %*

64,7

43,5

39,4

37,3

33,4

24,2

21,2

15,2

11,1

9,1

1,0

Ryzyko walutowe

Trudności w znalezieniu partnera na rynku
 zagranicznym

Zwiększone ryzyko prowadzenia działalności
 na rynku…

Odmienne regulacje prawne

Konieczność dostosowania produktów do wymogów
 rynku…

Skomplikowane procedury/dokumentacja związana
 z eksportem

Odmienne gusty klientów

Trudności w dostępnie do informacji o rynku
 zagranicznym

Bariera kulturowa/językowa

Występowanie barier taryfowych

Inne

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników badania ankietowego – * ka da firma mia a wska-
za  trzy g ówne przyczyny powstawania kosztów transakcyjnych.
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dzeniu dzia alno ci eksportowej stanowi 
ryzyko walutowe, wybrane przez 64,7% 
firm. Wyniki badania pokazuj , e wszel-
kie kwestie zwi zane z ryzykiem stanowi  
istotne obci enie dla przedsi biorstw, 
poniewa  na trzeciej pozycji znalaz o si  
jeszcze „zwi kszone ryzyko prowadze-
nia dzia alno ci na rynku zagranicznym”, 
gromadz c wskazania prawie 40% firm. 
Wida  wi c, e obawa przed ryzykiem, 
konieczno  zabezpieczenia przed nim czy 
ewentualnie powstaj ce straty znacz co 
przyczyniaj  si  do powstawania kosz-
tów transakcyjnych. Zwi kszone ryzyko 
przy prowadzeniu dzia alno ci na rynku 
zagranicznym powstaje tak e w wyniku 
zachowa  oportunistycznych, które s  
trudniejsze do kontrolowania. Cho  w kwe-
stionariuszu zawarte zosta y jedynie dwie 
przyczyny powstawania kosztów transak-
cyjnych zwi zane z wi ksz  niepewno ci  
prowadzenia dzia alno ci na rynku zagra-
nicznym, zosta y one bardzo wysoko oce-
nione przez przedsi biorców. Jest to wynik 
zgodny z teori  kosztów transakcyjnych, w 
której szczególnie akcentowana jest rola 
niepewno ci jako cechy determinuj cej 
charakter transakcji (Williamson,  1998). 

Drugim wa nym ród em z 43,5% odset-
kiem wskaza  s  trudno ci w znalezieniu 
partnera na rynku zagranicznym. Odsetek 
wskaza  by  w tym przypadku o ponad 20 
punktów procentowych mniejszy ni  przy 
pierwszej wybranej przyczynie, jednak 
odpowied  na to pytanie potwierdza, jak 
wa nym problemem dla przedsi biorców 
prowadz cych sprzeda  na eksport jest 
pozyskanie partnera. 

Kolejne cz sto wskazywane ród a 
powstawiania kosztów transakcyjnych 
s  ze sob  powi zane i dotycz  koniecz-
no ci poznania wymaga  i wprowadzenia 
pewnych dostosowa : 37,3% firm wska-
za o odmienne regulacje prawne, 33,4% 
konieczno  dostosowania produktów do 
odmiennych wymogów rynku zagranicz-
nego, a 21,2% odmienne gusty klientów. 
Odwo uj c si  do teorii kosztów transak-
cyjnych, mo na zauwa y , e prowadzone 
z zwi zku z nimi czynno ci wi  si  
z zaanga owanymi w transakcj  aktywami. 
Konieczno  wprowadzenia dostosowa  
zarówno w przedsi biorstwie, jak i w jego 
produktach, prowadzi do zwi kszenia ich 
specyficzno ci.

Nast pne trzy ród a mo na po czy  
w jedn  grup , poniewa  wszystkie wi  

si  z trudno ciami operacyjnymi. Zaliczaj  
si  do nich „skomplikowane procedury/
dokumentacja zwi zana z eksportem” – 
wskazane przez 24,2% przedsi biorstw, 
„trudno ci w dost pnie do informa-
cji o rynku zagranicznym” – 15,2% oraz 
„bariera kulturowa i j zykowa” – 11,1%. S  
one ju  jednak zdecydowanie mniej wa ne 
w ocenie przedsi biorstw.

Co ciekawe, jedynie 9,1% badanych 
przedsi biorstw jako ród o powstawania 
kosztów transakcyjnych wskaza o „wyst po-
wanie barier taryfowych”. Mo na to t uma-
czy  faktem, i  w ród rynków eksportowych 
dominuj  rynki krajów UE, gdzie w handlu 
nie wyst puj  bariery taryfowe. 

4. Wnioski

Przeprowadzona analiza pokazuje, e 
koszty transakcyjne nie tylko odgrywaj  
rol  w wyborze formy ekspansji, ale te  
wi  si  z cz sto analizowanymi w litera-
turze barierami rozwoju ekspansji. Poko-
nywanie tych barier wymaga ponoszenia 
pewnych kosztów. wiadomo  istnienia 
tych kosztów i umiej tnego kszta towania 
mo e wp ywa  na przebieg internacjona-
lizacji. Oddzia ywanie wszystkich zidenty-
fikowanych przez Williamsona czynników, 
które wp ywaj  na kszta towanie kosztów 
transakcyjnych, staje si  silniejsze, gdy 
przedsi biorstwo wchodzi na zagraniczne 
rynki. G ównych róde  wzrostu kosztów 
transakcyjnych mo na upatrywa  w dwóch 
grupach czynników: zwi zanych z dystan-
sem psychicznym oraz z wi ksz  niepew-
no ci  prowadzenia dzia alno ci na rynku 
zagranicznym. Wyniki bada  pokazuj , 
e dla przedsi biorstw szczególnie wa na 

jest druga grupa czynników. Ogranicze-
nie negatywnego wp ywu wzoru kosztów 
transakcyjnych na ekspansj  wymaga oby 
przede wszystkim podejmowania dzia a  
ograniczaj cych oddzia ywanie rosn cego 
na skutek ekspansji ryzyka.

Przedstawione badania pokazuj  jedynie 
najwa niejsze ród a powstawania kosztów 
transakcyjnych. Dla lepszego zrozumienia 
roli kosztów transakcyjnych jako bariery 
ekspansji wa ne by oby przeprowadzenie 
dalszych analiz: jak postrzeganie kosz-
tów transakcyjnych wp ywa na gotowo  
firmy do podj cia ekspansji i jej rozwoju, 
w jaki sposób determinuje wybór rynków, 
jakie jest jego oddzia ywanie na powodzenie 
realizowanej strategii internacjona lizacji.
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Footnote

1 Badanie ilo ciowe przeprowadzone w 2009 r. 
– otrzymano zwrot 99 ankiet. Szacuje si , e 
próba obj a od 5 do 10% dzia aj cych w Polsce 
przedsi biorstw bran y spo ywczej prowadz -
cych dzia alno  eksportow .
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