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Wstęp

1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym

2. Przebieg ekspansji zagranicznej

3. Polska branża motoryzacyjna jako miejsce do inwestycji zagranicznych 

4. Obecność grupy Volkswagen w Polsce

Zakończenie

Temat: 
Internacjonalizacja zagranicznych przedsiębiorstw w na 
rynku polskim na przykładzie marki Volkswagen



SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w 
ujęciu teoretycznym
1.1 Kwestie definicyjne
1.2 Przedsiębiorstwa międzynarodowe 
1.3 Wybrane modele internacjonalizacji 
1.3.1 Model Uppsalski 
1.3.2 OLI Model 

Rozdział 2. Przebieg ekspansji zagranicznej
2.1 Strategie internacjonalizacji 
2.1.1 Formy niekapitałowe
2.1.2 Formy kapitałowe
2.2 Uwarunkowania ekspansji zagranicznej
2.2.1 Motywy internacjonalizacji
2.2.2 Bariery internacjonalizacji

Rozdział 3. Polska branża motoryzacyjna jako 
miejsce do inwestycji zagranicznych 
3.1 Charakterystyka rynku polskiego 
3.2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 
Polsce
3.3 Rynek motoryzacyjny w Polsce 

Rozdział 4. Obecność grupy Volkswagen w 
Polsce 
4.1 Debiut marki na rynku polskim
4.2 Dynamiczny rozwój działalności koncernu 
4.3 Przyszłość Volkswagena
4.3.1 Dalsza rozbudowa zakładu w Polsce
4.3.2 Era elektromobilności w Polsce 



Cel główny

przedstawienie i ocena procesu internacjonalizacji zagranicznych przedsiębiorstw na rynku polskim na 
przykładzie marki Volkswagen

Cele poboczne

charakteryzacja rynku polskiego jako miejsca do inwestycji zagranicznych, ze szczególnym

wyróżnieniem branży motoryzacyjnej

Wykorzystane materiały

Literatura przedmiotu, artkuły naukowe, publikacje, źródła internetowe

Uzasadnienie wybranego tematu

Aktualność tematu elektromobilności, zainteresowanie branżą motoryzacyjną 



Czynniki przyciągające inwestorów zagranicznych do Polski na podstawie badania 
„Klimat inwestycyjny w Polsce”



Czynniki najsłabiej oceniane przez inwestorów zagranicznych na podstawie 
badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”



Ogólne:
• Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych stale rośnie od momentu przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej – najwięcej BIZ trafia do branży motoryzacyjnej
• Polska jako atrakcyjne miejsce dla zagranicznych inwestorów – główne powody:

stabilność makroekonomiczna, duży rynek zbyty, dostęp do materiałów i komponentów

Dotyczące marki Volkswagen:
• Dynamiczna rozbudowa przedsiębiorstwa Volkswagen na przestrzeni 30 lat ugruntowała silną pozycję 

marki na rynku polskim. 
• Obecnie wyzwaniem dla koncernu jest dostosowanie produktów do dynamiki zmieniające się świata, 

wykorzystując przy tym potencjału Polski,jako miejsca do inwestycji.
• Duże szanse dla rozwoju elektromobilności w Polsce 
• Otwartość Polski na innowacyjne rozwiązania wprowadzane przez markę 
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