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ie sprawdziły
się alarmistyczne prognozy
mówiące, że napięta sytuacja tuż
za wschodnią granicą Unii Euro
pejskiej oraz związane z nią rosyj
skie embargo pogrążą polski
biznes. Mimo obiektywnych trud
ności polskie firmy w dalszym
ciągu dążą do rozwoju za grani
cą. Wiele z nich radzi sobie zresz
tą doskonale, dowodząc w ten
sposób zdolności do skuteczne
go przezwyciężania niespodzie
wanych trudności. Ta cecha ma

nierzadko decydujący wpływ
na umiejętność budowania dłu
gotrwałej przewagi nad konku
rencją. Zwłaszcza gdy wybiera
się tak ambitne kierunki rozwoju
jak kraje azjatyckie, a wśród nich
Chiny. Drzemiący w nich poten
cjał to temat okładki niniejsze
go wydania magazynu „Poland,
Go Global”. O umiejętnym budo
waniu silnej marki za Wielkim
Murem można przeczytać w arty
kule Suma wszystkich błędów,
który powinien zainteresować
przedsiębiorców chcących unik
nąć popełniania błędów wynikają
cych z automatycznych i instynk
townych decyzji.
Temat rozwoju na chińskim
rynku stanowił również istotny
wątek debaty Poland, Go Global,
która w marcu odbyła się w Łodzi.
Miejsce nie było przypadkowe,
bo do miasta prowadzi linia kolejo
wa biegnąca bezpośrednio z Chin,
co może stanowić istotny kapitał
dawnej stolicy polskiego przemy
słu włókienniczego. Stąd zada
jemy pytanie: „Czy na naszych
oczach rodzi się właśnie nowy
»jedwabny szlak«?”. Tymczasem,
zwłaszcza w przypadku odległych
kierunków inwestycji, kluczo
wą rolę mogą odgrywać różni
ce kulturowe. O ich znaczeniu

i umiejętnym dostosowaniu
swojego przekazu do oczekiwań
lokalnych odbiorców przeczytają
Państwo w tekście Komunikacja
a lokalna kultura.
Niezależnie od obranego
kierunku rozwoju każda ekspan
sja stanowi wyzwanie organi
zacyjne. Z doświadczenia firm
opisywanych w naszym maga
zynie wynika jednak, że odpo
wiednie przygotowanie pomaga
w odniesieniu sukcesu za grani
cą. Aby zwiększyć swoje szan
se na wygraną, warto przeczy
tać artykuł Jak się przygotować
do zagranicznej ekspansji. Cenne
mogą okazać się również porady
dotyczące finansowej strony tego
przedsięwzięcia zaprezentowane
w tekstach Sfinansować wyjście
za granicę oraz Gotowi na ekspansję zagraniczną.
Zapraszam do lektury
magazynu i regularnego odwie
dzania strony internetowej
www.polandgoglobal.pl poświęco
nej pracom think tanku oraz aktyw
ności polskich firm za granicą.

Mateusz Żurawik
redaktor prowadzący magazynu
„Poland, Go Global”
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Uczestnicy debaty Poland,
Go Global! rozmawiali o możliwościach ekspansji polskich firm nie tylko
na najbliższe, europejskie rynki,
ale również na Daleki Wschód. Panel
stał się znakomitą okazją do nakreślenia nowych perspektyw dla biznesu.

Zawiłość przepisów oraz różnice
legislacyjne nierzadko zniechęcają przedsiębiorców do rozpoczynania działalności na nowych rynkach.
Niesłusznie, bo umiejętne przedarcie się przez gąszcz zagranicznych regulacji prawnych znacząco zwiększa szansę na sukces.

Jednym z czynników powstrzymujących firmy przed rozwojem
na nowych rynkach jest brak wystarczających funduszy. Rozwiązaniem
mogą być instrumenty pozwalające na podział ryzyka finansowego
z partnerem bez jednoczesnej utraty kontroli nad przedsiębiorstwem.
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Gotowi na ekspansję zagraniczną

Poszukiwany
pracownik
z potencjałem

Korzystając z najlepszych zagranicznych wzorców, polskie banki mogą
towarzyszyć naszym przedsiębiorcom, wychodząc wraz z nimi
na nowe rynki. Co również ważne, sukces takiej współpracy zachęca kolejne przedsiębiorstwa do podjęcia wyzwania ekspansji.

Jednym z warunków skutecznej
ekspansji jest dobór odpowiednich osób, które będą odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.
Umiejętne rozpoznanie pracowników o wysokim potencjale do kierowania zagranicznym oddziałem firmy jest w tym aspekcie kluczowe.
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Ursus podbija
Afrykę
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Firma Ursus funkcjonowała ze zmiennym powodzeniem. Z lidera produkcji ciągników stała się upadłą spółką
ze skomplikowanymi relacjami pracowniczymi. W 2011 roku przedsiębiorstwo zostało przejęte przez spółkę
Pol-Mot, która podniosła je z upadku. Legenda polskiego przemysłu
odbudowuje dawną potęgę i przebojem wkracza na afrykańskie rynki.
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Rynki obarczone wysokim ryzykiem
gwarantują bardzo dużą rentowność,
która na Zachodzie nie jest już osiągalna. By jednak wykorzystać w pełni
drzemiący w nich potencjał, konieczne
jest odpowiednie przygotowanie. Doradzamy, jak zaplanować łańcuch dostaw.

Nawet odpowiednie przygotowanie
ekspansji pod względem prawnym
i finansowym nie zawsze jest gwarantem sukcesu. Kompleksowe przygotowanie wejścia na nowe rynki powinno obejmować również dostosowanie
działań do ich uwarunkowań kulturowych. W szczególności dotyczy to działań wizerunkowych i reklamowych.

Zagrożenia dla gospodarki wynikające
z emigracji zarobkowej nie są równoważone przez obniżenie bezrobocia i przelewy od rodziny mieszkającej za granicą.
Podstawowym celem Fundacji Inteligentny Start jest stworzenie młodym ludziom
warunków rozwoju zawodowego w kraju, by nie musieli wyjeżdżać za granicę.
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Michał Guzek | Managing Partner w Hicron | Prenumerata #P0293463
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Czytam
Harvard
Zarządzanie firmą to sztuka, którą doskonalimy w toku naszej pracy.
Nowe projekty, klienci to tym samym nowe wyzwania, których
podejmowanie jest najbardziej ekscytującą częścią biznesu. W branży IT
nauczyłem się sięgać po najnowsze rozwiązania i zaszczepiać je w Hicron
z myślą o naszych klientach. Dzięki temu umożliwiamy im budowanie
przewagi konkurencyjnej opartej na solidnych, technologicznych
podstawach.
Po dawkę biznesowych inspiracji sięgam jednak zawsze do sprawdzonego
źródła. Każdy numer „Harvard Business Review Polska” czytam w firmie
jako pierwszy i zawsze wybieram wydanie papierowe – pomimo faktu,
że na co dzień towarzyszy mi technologia. To już swego rodzaju rytuał,
bez którego nie wyobrażam sobie pracy.

KIERUNKI

POCIĄG DO CHIN
Połączenie kolejowe relacji Łódź–Chengdu pozwoli
eksportować do Państwa Środka między innymi polskie
wyroby cukiernicze i mleczarskie.

Na początku stycznia 2013 roku
na peron terminala Łódź Olechów
wjechał skład towarowy liczący
41 wagonów wypełnionych towa
rami z Chin, głównie elektroniką.
Ruszyło pierwsze regularne połą
czenie kolejowe pomiędzy Polską
a Chinami. Od tego czasu pocią
gi pomiędzy Łodzią a miastem
Chengdu, położonym w prowin
cji Syczuan, odjeżdżają co tydzień.
Było też około 50 kursów czarte
rowych, poza regularnym rozkła
dem. Do chwili obecnej tą drogą
przewieziono ponad milion ton
towarów. Problem polega na tym,
że dotąd wypełnione towarami
pociągi jeździły tylko w jednym
kierunku. Połączenie nastawio
ne było niemal wyłącznie na prze
wóz towarów z Chin do Polski.
Wkrótce ma się to jednak zmienić.
Na koniec czerwca zaplanowano
uruchomienie pierwszego regular
nego „eksportowego” połączenia
na tej trasie.
Chiny powoli otwierają się
na import towarów wysokiej jako
ści, na przykład produktów spo
żywczych. Duży udział w chińskim
rynku spożywczym mają już Stany
Zjednoczone czy Nowa Zelandia,
ze względu na to, że łatwo z tych
krajów transportować towary
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do Chin drogą morską. Dzięki
połączeniu Łódź–Chengdu Polska
będzie miała szansę na zdobycie
rynków w Chinach Zachodnich.
Przez ostatnie trzy lata, od kiedy
funkcjonuje połączenie Łódź–
–Chengdu, do Chin podróżowa
ły już wprawdzie polskie towary,
ale jak przyznaje operator połącze
nia – firma Hatrans Logistics, były
to pojedyncze kontenery. Prawdzi
wy transport na dużą skalę odby
wał jednak się w drugą stronę.
Z Chin przywożono między
innymi wyroby tekstylne, obu
wie, sprzęt elektroniczny i AGD,
gadżety reklamowe, elemen
ty wyposażenia wnętrz i ogro
dów oraz sprzęt poligraficz
ny. Około 90% produktów trafiało
na rynek polski, reszta w Łodzi
była przeładowywana na tiry
i przewożona do innych krajów
Unii Europejskiej.

Eksport mimo embarga
„Wciąż zmagamy się z pewnymi
ograniczeniami związanymi
z rosyjskim embargiem na pol
skie towary. Wiąże się z tym ryzy
ko, że start połączenia nieco się
opóźni – mówi Tomasz Franas,
specjalista w dziedzinie logistyki

i sprzedaży w firmie Hatrans Logi
stics. – Nie ma jednak ryzyka,
że z powodu embarga tranzyt
przez Rosję nie będzie przebie
gał sprawnie, a polskie towa
ry nie dotrą do stacji docelowej.
Pociąg ma być zabezpieczony elek
tronicznie tak, by towar w czasie
transportu pozostał nienaruszony”.
Kiedy już „eksportowy” pociąg
ruszy, ma wozić polskie towary
do Chin co dwa tygodnie. Innymi
słowy te wagony, które teraz pod
różują z Łodzi do Chin puste,
co dwa tygodnie będą zapełniać
się polskimi towarami na eks
port. Firma Hatrans ma nadzieję,
że w dalszej perspektywie pol
skie produkty będą wożone
do Chengdu co tydzień.
Starania o pozyskanie partne
rów zainteresowanych wypełnie
niem pociągu polskimi towarami
trwały blisko rok. Obecnie produ
cenci polscy ustalają, co będziemy
eksportować do Chin. Wszystko
wskazuje na to, że przede wszyst
kim produkty cukiernicze i mle
czarskie, ale polscy eksporterzy
mają też nadzieję, że w najbliż
szych latach zostanie wznowio
ny eksport mięsa do Chin. Ocze
kują na zmianę chińskiej polityki
ograniczającej eksport polskie
go mięsa na Wschód. W latach
2012–13 wzrost eksportu wołowi
ny i wieprzowiny do Chin sięg
nął aż 1500%. Niestety, embar
go zamknęło nam dostęp do tego
rynku. Firma Hatrans ma nadzie
ję, że do końca roku embargo
zostanie uchylone. Ma już przy
gotowane rozwiązania logistycz
ne przewozu mięsa w niezależ
nych kontenerach chłodniczych
przeznaczonych do transportowa
nia głęboko mrożonej żywności.
Gotowe są rozwiązania pozwala
jące przewozić także mięso świe
że, przechowywane w temperatu
rze –3°C. Nie jest ono rozmrażane,
lecz trafia od razu na półki.

Firma Hatrans realizuje usłu
gi frachtu kolejowego w ramach
konsorcjum Chengdu Hatrans
YHF INTERMODAL Logistics Co.,
w partnerstwie z dwoma wiodą
cymi przewoźnikami chińskimi.
Krajami tranzytowymi są Kazach
stan, Rosja i Białoruś. Każdy
pociąg składa się z 41 wagonów
załadowanych 40 kontenerami.
Transport kolejowy, od momen
tu załadowania do chwili dotarcia
do terminalu kolejowego w Łodzi,
trwa do 14 dni. Pociąg pokonuje
trasę pomiędzy Chengdu a grani
cą chińsko-kazachstańską w ciągu
4–5 dni. Do Moskwy dojeżdża
po kolejnych 4–5 dniach. Podróż
do Łodzi trwa 2–4 dni. Na trans
port kołowy do dowolnego mia
sta w Polsce czy dowóz towa
rów do Łodzi trzeba doliczyć
jeszcze jeden dzień. Czas trans
portu w przeciwnym kierunku
będzie analogiczny.
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Szybciej i taniej
Z wykorzystaniem transportu
intermodalnego, kolejowo–drogo
wego, wiążą się spore oszczęd
ności. Koszty wysyłki towa
rów tą drogą są 4–8 razy niższe
niż drogą lotniczą oraz o połowę

mniejsze niż przy użyciu transpor
tu morskiego. Jeśli chodzi o kosz
ty obsługi załadunku towarów
w Łodzi, są one o 30–50% niższe
niż na przykład w Rotterdamie
i innych hubach europejskich.
Transport kolejowy do Azji
jest też relatywnie szybki. Prze
wiezienie 40 kontenerów z 10 tona
mi towarów drogą lotniczą zajmu
je średnio 5–8 dni. Drogą morską:
42–58 dni. Pociągiem: 12–14.
Firma korzystająca z bezpo
średniego połączenia kolejowego
pomiędzy Łodzią a Chengdu może
liczyć na kompleksową obsługę:
wynajem kontenera, przygotowa
nie listów przewozowych, odpra
wę celną w Chinach i w Polsce
z zastosowaniem uproszczonych
procedur celnych oraz bieżące
informacje o aktualnym położeniu
przewożonych ładunków. Usługa
przewiduje także transport ładun
ków drobnicowych.
Firma Hatrans oferuje też kom
pleksową obsługę logistyczną,
obejmującą możliwość odbioru
importowanego towaru bezpo
średnio od producenta w Chinach,
a także zapewnienie bezpieczeń
stwa i ochrony towaru na dro
dze przewozu, na przykład przez
wykorzystanie tzw. plomb GPS,

pozwalających stale monitoro
wać transport i informować klien
ta o jego położeniu.
Operator połączenia oferuje
też usługi magazynowe w Łodzi,
rozładunek i dowóz towarów
do wskazanego przez klienta
miejsca w UE, a także dystrybu
cję towarów w krajach UE oraz
w Rosji i na Białorusi.
Znaczne oszczędności czaso
we oraz finansowe uzyskiwane
są dzięki zastosowanym rozwiąza
niom informatycznym. Ich wyko
rzystanie sprawia, że odprawa
celna jest dokonywana w trakcie
załadunku pociągu. Przewożo
ny towar jest ubezpieczony przez
operatora kolejowego na czas jego
przewozu do momentu dostawy
do odbiorcy.
Do tej pory istniało w Europie
kilka towarowych połączeń kole
jowych z Chinami, ale transport
ładunków przy ich wykorzysta
niu trwał nawet 40 dni. Polsko
-chińskie połączenie jest szybsze,
między innymi dlatego, że choć
pociąg jedzie przez sześć państw,
odprawa celna odbywa się tylko
dwa razy: w Chinach i na granicy
białorusko-polskiej.

Tomasz Dąbrowski
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POLSKIE NACZEPY
JADĄ W ŚWIAT
Ograniczone możliwości biznesowe za wschodnią granicą
Polski nie przeszkodziły firmie Wielton dokonać imponującej
ekspansji zagranicznej. Producent naczep z Wielunia kupił
w maju lidera tej branży na rynku francuskim.
Polityka jako czynnik ryzyka jest
zawsze uwzględniana w strate
giach biznesowych przez firmy
chcące się rozwijać i zdobywać
rynki poza Polską. Liczą się z nią
też analitycy publikujący rekomen
dacje dla inwestorów na rynkach
kapitałowych. Już w ubiegłym
roku BGŻ zalecał „kupuj” dla akcji
Wieltonu, pisząc: „(…) transak
cja może otworzyć spółce z Wielu
nia drogę do europejskiej czołów
ki producentów przyczep i naczep
do samochodów ciężarowych”.
Z kolei prezes firmy Andrzej
Szczepek wyjaśniał, że ze wzglę
du na sytuację w Rosji w struk
turze sprzedaży nastąpiły pewne
zmiany – rynek za wschodnią
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granicą stał się trudniejszy, ponie
waż klienci mają mniejszy dostęp
do leasingu i kredytów, a finanso
wanie stało się droższe, dlatego
spółka będzie mocniej rozpozna
wać inne rynki.

Największa polska
transakcja na rynku
francuskim
Umowa z Francuzami zdywersy
fikuje kierunki eksportowe Wiel
tonu, który do tej pory spoglą
dał przede wszystkim na Rosję
i republiki postsowieckie. „Stra
tegiczne partnerstwo naszych
firm zapoczątkowuje zmiany
na europejskim rynku naczep.

Fruehauf to lider rynku francu
skiego, zaś Wielton to największy
polski producent tych wyrobów.
Dwa nowoczesne zakłady produk
cyjne, połączone zespoły inżynie
rów i techników, siła zakupowa
nowej grupy i pozycja branżowa
tworzą ogromny potencjał ryn
kowy, wykonawczy i innowacyj
ny, co pozwoli zwiększyć przewa
gę nad konkurencją i uplasować
nas w pierwszej trójce najwięk
szych graczy na rynku europej
skim” – zapowiada prezes polskie
go producenta.
Strategia biznesowa Wieltonu
zakłada rozwój przez tzw. złote
strzały – przejmowanie po dobrej
cenie perspektywicznych firm
za granicą, które mają zorga
nizowaną sieć posprzedażową,
dobrą markę i pozycję na swoim
terenie. Takim „złotym strza
łem” była właśnie umowa z Fran
cuzami – roczne zyski Fruehauf
oscylują pomiędzy 2–3 miliona
mi euro przy obrotach na poziomie
100 milionów euro. Wielton zapła
cił za 65% akcji niecałe 10 milio
nów euro, co Andrzej Szczepek
tłumaczył tak: „Dużo wcześniej
udało nam się wynegocjować
z funduszem warunki kontraktu,

bo po siedmiu latach obecności
w spółce chciał wyjść z tej inwe
stycji. A dziś, nasi partnerzy mają
wyniki finansowe jeszcze lepsze”.
Transakcja wzmocni dotych
czasową pozycję francuskiej firmy
na swoim rynku, bowiem Wiel
ton chce poszerzyć ofertę partnera
o swoje produkty, których Frueh
auf do tej pory nie miał, i sprze
dawać je pod przejętą marką.
To jednak nie koniec ekspansji
europejskiej. We Włoszech polska
firma zawiązała spółkę Italiana
Rimorchi i czasowo leasinguje zor
ganizowaną część lokalnego pro
ducenta znajdującego się w sta
nie upadłości. W ramach umowy
korzysta między innymi z akt kon
strukcyjnych, części załogi oraz
dwóch znanych lokalnie marek.
Przetarg na majątek włoskie
go bankruta, do którego przystą
pił Wielton, ma zostać rozstrzyg
nięty na początku lipca. Prezes
Szczepek liczy, że na tym tere
nie przez Italiana Rimorchi może
sprzedać około 500 sztuk w całym
roku. „Mamy stałych klientów,
rzecz wygląda perspektywicz
nie, ale więcej będziemy mogli
powiedzieć w lipcu – zapowiada.
Po czym dodaje – Bez względu
na wynik na pewno nie spo
czniemy na laurach i cały czas
będziemy analizowali kolejne
okazje biznesowe, które się poja
wią. Takich spółek z rozwinięty
mi lokalnie sieciami sprzedaży
w Europie jest wiele, trzeba tylko
trzymać rękę na pulsie”.
Dywersyfikacja geograficz
na kierunków ekspansji jest spo
wodowana również innymi ocze
kiwaniami klientów w różnych
częściach Europy i świata. Inne
wymagania dla poszczególnych
grup produktowych mają Euro
pa Wschodnia i Centralna, inne
Europa Zachodnia. Zaspokoje
nie oczekiwań jest możliwe dzięki
inwestycjom w badania i rozwój,

wiedzy naukowo-technicznej pol
skich specjalistów i know-how
Wieltonu.

35 rynków podbitych
Produkty z wieluńskiego przed
siębiorstwa można zobaczyć
w najbardziej odległych zakąt
kach globu, oddalonych od Wielu
nia o tysiące kilometrów. W ostat
nim czasie kolejne partie naczep
i zabudów przejadą ponad czte
ry tysiące kilometrów, aby dotrzeć
do Turkmenistanu. Miejscem naj
mocniej oddalonym od siedzi
by polskiego producenta (ponad
6 tysięcy kilometrów), w którym
można zobaczyć wywrotki z logo
spółki, jest Burkina Faso.
Wielton jest obecny na ponad
35 rynkach w Europie, Azji i Afry
ce, gdzie wypracował przewa
gę w segmentach wywrotek
i zestawów wysokogabaryto
wych. Osiągnął to dzięki stałemu
wdrażaniu nowoczesnych rozwią
zań. Odbiorcami jego produktów
są firmy transportowe, budowla
ne, produkcyjne i dystrybucyjne
w kraju oraz zagraniczni dealerzy
pojazdów ciężarowych i naczep.
Skala działalności i szeroki zakres
oferty stwarzają większe możli
wości eksportu – w planach jest
podbój kolejnych krajów w Afryce,
Azji i na Bliskim Wschodzie.
„Przez ekspansję zagraniczną
staramy się zwiększyć wolumen
sprzedaży, ale także zdywersyfiko
wać się geograficznie. To pozwoli
nam minimalizować ryzyko bizne
sowe i rozwijać się na nowych
rynkach. Myślimy o kolejnych
krajach w Afryce, gdzie można
zyskać znacznie lepsze marże niż
w Europie. Czujemy mocną pre
sję firm chińskich, które oferują
tam tanie naczepy, ale wielu klien
tów woli sprzęt europejski, bo jest
lepszej jakości. Podobnych sytu
acji doświadczyliśmy już w Rosji

czy poradzieckich krajach Azji,
gdzie klienci często wychodzą
z założenia, że lepiej zapłacić wię
cej, ale mieć niezawodny sprzęt” –
mówi prezes Szczepek.

Innowacje wspomagają
sprzedaż za granicą
Co 23 minuty ktoś w Europie
rozpoczyna konfigurację nowej
wywrotki z Wieltonu. Takie dane
zachęciły spółkę do przygotowa
nia nowatorskiego oprogramo
wania do składania zamówień
na sprzęt zgodnie z indywidualny
mi potrzebami klientów. Autorska,
intuicyjna aplikacja wspierająca
sprzedaż naczep to ewenement
na skalę Europy. Kilkoma prosty
mi krokami prowadzi do skonfigu
rowania wywrotki z dostępnych
elementów i umożliwia dopaso
wanie jej do rodzaju przewożone
go towaru.
Wielton postawił na innowa
cyjność nie tylko kanału sprzeda
ży. Rozwija również własną myśl
technologiczną. Prawie 30 kon
struktorów tworzy unowocześnie
nia ponad 60 typów produktów
w ramach działu naukowo-badaw
czego, którego rozbudowa właś
nie trwa. Do końca roku będzie
to duże centrum badawczo-roz
wojowe. Za 20 milionów złotych
powstanie konstrukcja do testowa
nia naczep. Będzie to jedyne takie
urządzenie w Polsce, a drugie
w Europie, sfinansowane w części
z grantu z Unii Europejskiej.
Spółka sięga też po środki unij
ne z Innomoto – sektorowego
programu dla branży Automoti
ve. Realny czas składania wnio
sków konkursowych o przyznanie
dofinansowania to trzeci kwar
tał 2015 roku. Na realizację pro
jektów branżowych przewidziano
1,5 miliarda złotych.

Weronika Podhorecka
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POLSKIE FIRMY
NA GLOBALNYM
RINGU
Dzięki talentowi i wytrwałości pracowników
oraz menedżerów polskie firmy skutecznie rywalizują
na zagranicznych rynkach. Przedsiębiorstwa te uzyskują
przewagę dzięki zdolności adaptacji do dynamicznego
otoczenia rynkowego oraz innowacyjności.

W powszechnym mniemaniu prze
waga polskich firm nad zagranicz
ną konkurencją opiera się głównie
na niższych kosztach produkcji.
Tę przewagę powoli jednak tra
cimy i w niedalekiej przyszłości
nie będzie już ona naszym atutem.
Czym więc mogą konkurować pol
skie firmy? Eksperci think tanku
Poland, Go Global! najczęściej
podkreślają umiejętność polskich
przedsiębiorców do dostosowy
wania się do lokalnych uwarun
kowań i elastyczność w działa
niu. We współczesnym biznesie
te cechy pomagają w zdoby
ciu klientów, bo wielkie korpo
racje często nie chcą inwesto
wać w krajach, w których kultura
organizacyjna znacznie odbiega
od tego, co najskuteczniej spraw
dza się w ich centrali.
Ponadto przestawianie linii pro
dukcyjnych na wytwarzanie krót
kich serii jest ekonomicznie
nieopłacalne. Takich ograniczeń
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nie mają polskie przedsiębiorstwa,
które rzadko krępowane są przez
gorsety korporacyjnych zasad,
głównie ze względu na ich wiel
kość i sposób zarządzania. Wiele
badanych przez nas firm to przed
siębiorstwa rodzinne, w których
istnieją bliskie relacje pomię
dzy zarządem i pracownikami,
co pozwala na szybkie reakcje
na zmieniającym się rynku, w tym
realizację niewielkich zamówień,
nad którymi nie chcą pochylać się
duże koncerny. Kolejnym powo
dem, dla którego polskie firmy
są w stanie odnosić międzynaro
dowe sukcesy, jest położenie naci
sku na prace badawczo-rozwo
jowe. Choć dziedzina badań jest
w Polsce mocno niedoinwestowa
na, a liczba patentów sytuuje nas
na 30. miejscu w Europie (według
EPO Database 2014), polskie firmy
są w stanie konkurować z naj
bardziej zaawansowanymi tech
nologicznie globalnymi graczami

i wygrywać międzynarodowe kon
kursy. Kilka z tych, które biorą
udział w konkursie Globalni Lide
rzy Przyszłości, postanowiliśmy
Państwu przedstawić.
Przykładem jest Vigo System,
niewielkie przedsiębiorstwo
z Ożarowa pod Warszawą. Opra
cowane i wyprodukowane przez
nie detektory podczerwieni są
wykorzystywane w najbardziej
zaawansowanych systemach
pomiarowych. Dzięki ich czuło
ści i odporności na skrajne warun
ki atmosferyczne i przeciąże
nia zostały wykorzystane w misji
wysłania na Marsa łazika Curio
sity. Polska firma zdystansowa
ła konkurencję i uzyskała status
oficjalnego dostawcy podzespo
łów dla NASA, choć daleko jej
do korporacji zatrudniającej setki
naukowców i inżynierów. Kolej
ne projekty firmy są nie mniej
zaskakujące. Wśród nich analiza
tor zdolny do wykrywania marke
rów nowotworowych w oddechu
czy czujniki sprawdzające poziom
alkoholu w pojazdach przejeżdża
jących przez bramki autostradowe.
Co pozwoliło firmie na osiąg
nięcie sukcesu? Głównie unikal
ny model współpracy z ośrodka
mi naukowymi. Firma udostępnia
pracownikom swoją aparatu
rę za darmo, a w ramach rewan
żu ośrodki naukowe wysyłają
na praktyki najbardziej obiecują
cych studentów. Większość z nich
znajduje zatrudnienie w firmie
po zakończeniu edukacji i dosta
je dużą autonomię w tworzeniu
własnych projektów.
Równie innowacyjny, choć
działający w zupełnie innej branży,
Eko Export udowadnia, że firma
rodzinna może być globalnym pio
nierem w dziedzinie recyklingu.
Opracowane przez nich rozwią
zania są nawet dziewięciokrotnie
skuteczniejsze niż tradycyjne
metody. Dzięki temu nie mają
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na świecie konkurentów w pozy
skiwaniu mikrosfery ceramicz
nej, czyli odpadów powstających
między innymi podczas spala
nia węgla w elektrowniach stare
go typu. Mikrosfera, która przy
pomina drobny piasek, stanowiła
kiedyś spore wyzwanie dla elek
trowni oskarżanych o dewastowa
nie środowiska. Dzięki metodzie
opracowanej przez Eko Export,
pozwalającej na pozyskiwanie
mikrosfery bezpośrednio z elektro
wni, udało się uniknąć kosztowne
go transportu i zanieczyszczenia.
Zapotrzebowanie na mikrosferę
rośnie, ponieważ stosuje się ją
w wielu branżach, od przemysłu
samochodowego przez energety
kę, skończywszy na wydobyciu
ropy i gazu łupkowego. Zapyta
ny o receptę na sukces prezes
firmy odpowiada, że wykorzystał
jedynie jeden z 20 patentów, jakie
w latach osiemdziesiątych kupił
od znajomego profesora. Według
ekspertów globalny rynek mikro
sfer do 2018 roku może być wart
nawet 5,2 miliarda dolarów.
Technologia inteligentnych
domów za oceanem jest coraz
powszechniej stosowana, głów
nie ze względu na to, że więk
szość nowinek technologicz
nych powstaje w Ameryce i Azji.

Tymczasem poznańska Fibar
Group, specjalizująca się w inte
ligentnym zarządzaniu systema
mi wewnątrz budynków, dzięki
ciągłemu doskonaleniu technolo
gii jest już obecna w 80 krajach
i przez rok pięciokrotnie zwiększy
ła liczbę sprzedanych produktów.
Dzięki nim możliwe jest bezprze
wodowe sterowanie wszystkimi
domowymi urządzeniami, oświet
leniem, temperaturą czy podle
waniem przydomowego trawnika.
Nie jest to jednak tylko techno
logiczny gadżet. Dzięki systemo
wi, który reguluje wykorzysta
nie energii, można zaoszczędzić
nawet 30% kosztów jej wykorzy
stania. Nacisk, jaki Fibar Group
kładzie na rozwój, najlepiej
widać po strukturze zatrudnie
nia. Aż 50 na 70 pracowników jest
oddelegowanych do działu badaw
czego, w który reinwestowane jest
do 80% zysków. Dzięki temu pol
skie produkty są nawet o 40% tań
sze niż te pochodzące od innych
producentów i możliwe jest konku
rowanie na najbardziej wymagają
cym, amerykańskim rynku.
Światowy sukces gry Wiedźmin
skierował oczy największych firm
produkujących gry komputerowe
na Polskę. Programiści znad Wisły
od dawna cieszyli się uznaniem,

a nasi graficy, jak Tomasz Bagiń
ski, uważani są za globalną eks
traklasę. Wynika to między inny
mi z tego, że programowanie jest
procesem niezależnym od położe
nia geograficznego. Stąd szanse
w międzynarodowym wyścigu ma
każdy obdarzony talentem i deter
minacją. Jedną z firm zatrudnia
jących takich ludzi jest 11 bit stu
dios. W porównaniu do twórców
Wiedźmina to firma niewielka,
ale fakt, że jej kapitalizacja zwięk
szyła się w ciągu roku sześcio
krotnie, pokazuje, iż ma ona duży
potencjał do osiągnięcia sukcesu.
Na niezwykle trudnym rynku gier
komputerowych kluczowe okaza
ły się doświadczony i zaangażo
wany zespół oraz perspektywicz
ne myślenie. Produkty firmy są
z założenia lokalizowane na naj
popularniejsze platformy do gra
nia, a opracowana we własnym
zakresie technologia uniezależnia
programistów od zewnętrznych
dostawców. Oczywiście, parafra
zując znaną maksymę z Hollywood,
jesteś tak dobry, jak twoja ostat
nia gra, ale w tym przypadku jest
szansa, że seria udanych produk
cji, zapoczątkowana w 2011 roku,
będzie kontynuowana.
Opisane firmy to tylko kilka
przykładów potwierdzających,
że marka „Made in Poland” może
stać się synonimem innowacyj
ności i jakości. Jej ambasado
rami są polscy przedsiębiorcy
odnoszący sukces na międzyna
rodowych rynkach. Poza głów
nym nurtem w niszach istnieją
setki firm z olbrzymim potencja
łem do odniesienia sukcesów.
Mamy nadzieję, że dzięki konkur
sowi Globalni Liderzy Przyszłości
i działaniom think tanku Poland,
Go Global! uda się dotrzeć do naj
ciekawszych z nich.

Jakub Kompa, kierownik Poland,
Go Global!
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KIERUNEK: WSCHÓD

Jak zwiększyć
szanse na
zagranicznych
rynkach

Ekspansja polskich firm na rynkach zagranicznych, możliwość
osiągania na nich sukcesu, a zwłaszcza szanse biznesowe
w Chinach stanowiły główne tematy panelu Poland, Go Global!
w Łodzi. Dotychczasowe doświadczenia wielu polskich
przedsiębiorców potwierdzają ogromne możliwości czekające
na polski biznes za granicą. Do osiągnięcia sukcesu niezbędne
jest jednak odpowiednie przygotowanie.

P
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anel rozpoczęło podsumowanie
badań Poland, Go Global! poświęconych dotychczasowe
mu tempu ekspansji polskich przedsiębiorstw. Wynika
z nich, że w roku 2013 zauważalnie spadło ono w stosun
ku do poprzedniego. Otwierając debatę, Jakub Kompa,
kierownik Poland, Go Global!, zauważył, że tego spadku
nie należy tłumaczyć jedynie oczekiwaniem na lepszą
koniunkturę gospodarczą, bo aż 84% firm obecnych tyl
ko na polskim rynku twierdzi, że koncentruje się na uzy
skaniu na nim odpowiedniej pozycji, by dopiero potem
dokonać ekspansji. Strategia polskich firm zakłada czę
sto wykorzystanie możliwości rodzimego rynku. Zresztą,
to właśnie obecna na nim silna konkurencja oraz stop
niowe wyczerpywanie się potencjału dalszego wzrostu
stanowią jeden z głównych czynników zachęcających
do rozwoju firmy za granicą. „Jednocześnie saldo obro
tów towarowych jest obecnie najwyższe od 2005 roku,
co wskazuje na zmianę podejścia polskich firm do dal
szego rozwoju – zauważył Kompa. – Rozpoczęcie dzia
łalności za granicą jest opłacalne, choć obarczone du
żym ryzykiem. Mimo to, jak dowodzą nasze badania, aż
57% takich prób kończy się sukcesem”.
Firmy różnią się natomiast pod względem czynników
motywujących do podjęcia ekspansji zagranicznej. Pod
stawowy jest jednak łatwy do przewidzenia – to zainte
resowanie wzrostem przychodów, natomiast zaledwie
2% firm dostrzega w tym kroku szanse biznesowe. To
interesująca informacja w kontekście deklaracji wielu
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firm, że pierwszym krokiem ekspansji zagranicznej po
winno być znalezienie na nowym rynku odpowiednie
go partnera biznesowego.
Zaskoczeniem nie jest natomiast dominujący kieru
nek ekspansji polskich firm. Większość przedsiębiorców
rozpoczyna działalność międzynarodową na rynkach
europejskich, co wynika z ich bliskości geograficznej
i kulturowej. Wśród nich szczególną popularnością tra
dycyjnie cieszą się Niemcy i Wielka Brytania. Podczas
prowadzenia badania rynek rosyjski wybierało maksy
malnie 7% przedsiębiorców, ale z uwagi na konflikt za
raz za wschodnią granicą Unii Europejskiej inwestycje
w Rosji i na Ukrainie straciły na atrakcyjności. Powo
dem jest nie tylko rosyjskie embargo, ale także dość po
wszechny odwrót od tych rynków związany z chęcią po
szukiwania nowych możliwości biznesowych. „Z tego
powodu firmy coraz częściej spoglądają na Chiny, któ
re kiedyś wydawały się nieco egzotyczne, ale dziś wie
lu przedsiębiorców dochodzi do wniosku, że ten kraj nie
jest na tyle odległy, by nie byli w stanie kontrolować na
nim działalności biznesowej. To doskonale sprzyja wy
znaczeniu kierunku ekspansji zagranicznej. Oczywiście
trzeba mądrze analizować własne możliwości, natomiast
zbytnia zachowawczość jest niekorzystna dla firm. Kon
kurencyjność na rynkach zagranicznych jest bardzo waż
nym elementem. Polskie firmy czasami nie dostrzegają,
że nie mają się czego wstydzić. Jakość polskich towa
rów rośnie z roku na rok, jest już na tyle wysoka, że mo
żemy spokojnie konkurować ze wszystkimi krajami na
świecie” – dodał.
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Jak wynika z badań Poland, Go Global!, obecność
na zagranicznych rynkach zwiększa poczucie pewności
siebie. Aż 80% firm, które zdecydowały się na ten krok,
ocenia potencjał zagranicznego rozwoju jako wysoki.
Wśród pozostałych firm tej odpowiedzi udzieliło zale
dwie 37% badanych. Różnica ta dowodzi roli, jaką może
odegrać odpowiednie przedstawienie firmom perspekty
wy ekspansji. Podobną zależność można zauważyć pod
względem postrzegania przez firmy poszczególnych ryn
ków – aż 88% przedsiębiorstw, które zdecydowały się na
ekspansję, ocenia zagraniczne rynki jako ważny element
w rozwoju organizacji. Dla kontrastu, przedsiębiorstwa,
które nie ryzykowały ekspansji, nie dostrzegają jej ko
nieczności. Jednocześnie nie brakuje przykładów firm,
które zdobyły się na inwestycję na niepewnym, zagra
nicznym gruncie i odniosły sukces. „Jak wynika z do
świadczeń KGHM w Chile, bez zrozumienia lokalnych
uwarunkowań ciężko jest prowadzić rozmowy. Nasi
partnerzy podkreślają, że przygotowanie pod wzglę
dem prawnym, kulturowym jest kluczowe do osiągnię
cia sukcesu i umożliwia ekspansję bez zwiększania ry
zyka” – powiedział prowadzący debatę Paweł Kubisiak,
zastępca redaktora naczelnego HBRP.

Do Chin z polską żywnością
Interesującym przykładem ekspansji zakończonej sukce
sem jest Amber Foods International. Prezes tej firmy, Bartosz Ziółek, opowiedział o rozwoju przedsiębiorstwa na –
trudnym i bardzo różnym od polskiego – rynku chińskim.

Było to poprzedzone złożonymi analizami, z których wy
nikało między innymi, że polska żywność, ze względu
na swoją ekologiczność i różnorodność, może okazać
się bardzo atrakcyjnym towarem, a tamtejszy rynek jest
już gotowy na produkty zagraniczne inne niż francuskie,
włoskie czy amerykańskie. „Krótko przed rozpoczęciem
globalnego kryzysu gospodarczego bank Goldman Sachs
przewidywał, że w 2050 roku gospodarka chińska bę
dzie dwukrotnie większa niż pozostałe najsilniejsze go
spodarki świata. Tymczasem, według dzisiejszych pro
gnoz, ich potencjały zrównają się już w roku 2020. O ile
rok 2050 wydaje się odległy i niektórzy mogą podejrze
wać, że nie będą już wtedy aktywni biznesowo, to rok
2020 stanowi bliższą perspektywę i wymusza podejmo
wanie działań tu i teraz. Warto dodać, że po raz pierwszy
w historii to właśnie rynki wschodzące napędzają global
ną koniunkturę ekonomiczną. Po raz pierwszy też lide
rem globalnej gospodarki staje się państwo azjatyckie”.
Prezes Ziółek zwrócił jednocześnie uwagę, że Chiny
nie opierają swojej państwowości na fundamencie na
rodowym, jak znane nam państwa europejskie. Różnica
była szczególnie widoczna, kiedy w 1997 roku dochodzi
ło do przejęcia Hongkongu. Powszechnie wróżono bar
dzo szybki rozpad systemu i pochłonięcie Hongkongu
przez Chiny. Koncepcja jednego kraju, ale dwóch syste
mów, była szeroko krytykowana, bo przejęcie Hongkon
gu przez państwo narodowe wydaje się niewyobrażal
ne – zauważył prezes Ziółek. – „Tymczasem rozwiązanie
spajające wiele systemów w jednym kraju doskona
le sprawdza się w Chinach, więc ważne jest, byśmy

patrzyli na nie przez pryzmat tego cywilizacyjnego spo
sobu myślenia. Po siedmiu latach biznesu w Chinach je
steśmy bardzo wrażliwi na pytanie o naszą otwartość
na ich postrzeganie samych siebie. Dla tamtejszego bi
znesu to niezwykle istotne, bo asymetria informacji sta
nowi dziś jedną z podstawowych barier w komunikacji.
Chińczycy znają europejskie stolice czy kulinarne spe
cjalności danego regionu. Tymczasem średnio wykształ
cony Europejczyk potrafi wymienić zaledwie kilka chiń
skich miast. To tak, jakby jego wiedza dotycząca Chin
sprowadzała się do stwierdzenia, że to duży kraj, w któ
rym mieszka wielu ludzi”.
Z doświadczenia prezesa Ziółka wynika, że liczba
konferencji biznesowych poświęconych Chinom rośnie,
co świadczy o zainteresowaniu zagadnieniem oraz po
trzebie uzupełnienia wiedzy na temat tego rynku. Jak
ocenił, wielu zachodnich menedżerów przyjeżdżających
do Chin wyznaje europocentryzm, a porzucenie go jest
jednym z warunków odniesienia sukcesu na tamtejszym
rynku. „Jako absolwenci europejskich uczelni mieliśmy
trudności z przyjęciem konfucjańskiego sposobu myśle
nia dotyczącego przyszłości – przyznał prezes Ziółek. –
Według zapowiedzi, w 2020 roku, metro w Pekinie bę
dzie tak długie jak nowojorskie, paryskie i berlińskie
łącznie. Hiperurbanizacja jest faktem i już dziś Chińczy
cy zaczynają wyznaczać granicę sprawności operacyjnej
pod względem budowy, wznosząc budynek mieszkalny
w ciągu zaledwie 90 godzin. Takie zadania wymagają
innowacyjnego, niestandardowego podejścia, z którym
Chiny dotychczas mało komu się kojarzyły”.
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Wracając do różnic kulturowych, za
uważył, że w Chinach sprawy rzadko ukła
dają się w sposób, jaki podpowiadałoby
europejskie doświadczenie. Dlatego klu
czowy jest odpowiedni poziom elastycz
ności pozwalający na akceptację miej
scowej specyfiki. Jak podkreślił, polscy
menedżerowie dobrze radzą sobie z do
stosowaniem do nowych warunków. „Bar
dzo wiele spotkań w Chinach rozpoczyna
się od przyznania się do błędów. Ja rów
nież przyznaję, że przez pierwsze dwa
lata w Chinach popełnialiśmy ich wiele.
Rano wstawaliśmy o godzinie 8, jedliśmy
śniadanie, szliśmy do pracy popełniać
błędy i kończyliśmy o godzinie 18. I tak
przez dwa lata, łącznie z weekendami,
bo w Chinach pracuje się bardzo ciężko.
W tym czasie popełniliśmy wiele błędów,
a potem przez kolejne pięć lat odkręcali
śmy je po kolei” – wspominał.

Mniejsze miasto,
większy potencjał
Pierwszym pomysłem na lokalizację bi
znesu prezesa Bartosza Ziółka był Pekin,
między innymi ze względu na znaczną
liczbę osób mówiących po angielsku oraz
prestiż wynikający ze stołecznego adre
su. „Szukaliśmy też dla nas możliwości
w Szanghaju i Kantonie, bo w tych du
żych ośrodkach miejskich istniało już pew
ne otoczenie biznesowe. Zdecydowaliśmy
się w końcu na 7,5-milionowe miasto Fos
han leżące w połowie drogi między Kanto
nem a Hongkongiem – wspominał prezes
Ziółek. – Nie było tam praktycznie infra
struktury biznesowej, za to działało sie
dem zagranicznych restauracji – wszyst
kie włoskie. Ponadto władzom miasta
bardzo zależało na przyciągnięciu inwe
storów i już dzień po otwarciu mieliśmy
codziennie przynajmniej trzy ekipy tele
wizyjne, które nagrywały, jak przygoto
wujemy kotleta schabowego”.
Jego zdaniem prowincja Syczuan ma
dużo większy potencjał niż największe
aglomeracje. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że Chińczycy chcą równoważyć dy
namikę rozwoju ośrodków zlokalizowa
nych na wschodzie i na zachodzie, co jest
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W Chinach sprawy rzadko układają się w sposób,
jaki podpowiadałoby europejskie
doświadczenie.
Dlatego kluczowy
jest odpowiedni
poziom elastyczności pozwalający
na akceptację miejscowej specyfiki.

spowodowane gospodarczą dominacją
wybrzeża, a zwłaszcza tamtejszych por
tów. Niemal cała wymiana handlowa z Eu
ropą odbywa się drogą morską, przez co
porty mogą dyktować praktycznie dowol
ne stawki. Wiele chińskich ośrodków dąży
więc do zrównoważenia tego obrazu i na
wiązania wymiany handlowej z Zachodem
innymi kanałami. „Ten trend dostrzegł
region łódzki i umiejętnie się w niego
wpisał. Istnieje linia kolejowa łącząca
Łódź i Chengdu, która tworzy rozległe
możliwości wynikające z dążenia do dy
wersyfikacji kanałów dystrybucji w Chi
nach” – zauważył.

W ślad za klientem
Przechodząc do kolejnej części debaty,
Paweł Kubisiak zapytał o strategię ban
ku PKO BP dotyczącą ekspansji, polega
jącą na wychodzeniu za granicę za klien
tami. Przykładem takiego działania było
wyjście PKO BP, a dokładniej PKO Lea
sing, na rynek skandynawski w ślad za
jednym z klientów korporacyjncyh, który
jako nowa firma na tym rynku dla lokal
nych banków nie był znanym partnerem.
Tymczasem PKO Leasing mogło na ko
rzystniejszych warunkach udzielić wspar
cia. Jak wynika z odpowiedzi Roberta
Zmiejko, dyrektora Biura Strategii i Relacji Międzynarodowych w PKO BP, eks
pansja zagraniczna to widoczny i przede
wszystkim pozytywny proces wśród ro
dzimych firm. Zawsze jest jednak obarczo
na pewnym ryzykiem, np. nieznajomość
prawa, różnice kulturowe lub językowe.
Podkreślił jednak, że bank podjął takie
wyzwanie i rozpoczął proces rozwoju
międzynarodowego. „Nasze cele strate
giczne to między innymi wsparcie klien
ta, rozszerzenie obszarów działalności,
pozyskanie doświadczeń z innych ryn
ków bankowych, zwiększenie rozpozna
walności marki na innych rynkach, do
stęp do finansowania w innych walutach
oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej.
Dlatego PKO BP uruchomił oddział kor
poracyjny w Niemczech, a więc w kra
ju, w którym działają klienci korporacyj
ni banku i aktywna jest największa grupa

Sukces Twojej firmy
leży w rękach jej
przyszłych liderów
Programy sukcesji i rozwój
przyszłej kadry menedżerskiej

www.shl.com.pl
(22) 509 50 20

polskich firm. Ponadto PKO BP przygląda się kolejnym
krajom, w których jest najwięcej polskiej przedsiębior
czości. Choć w Chinach drzemie ogromny potencjał, to
na obecnym etapie rozwoju polskiej przedsiębiorczości
firmy z Polski wchodzą przede wszystkim na rynki bli
skie geograficznie. Stanowią one łatwiejszy i tańszy kie
runek ekspansji międzynarodowej”.

Prawo to nie bariera
Mimo to, jak zauważył Paweł Kubisiak, aż 60% firm z wy
łącznie polskim kapitałem nie planuje ekspansji zagra
nicznej. Prowadzący dyskusję zapytał, czy rzeczywiście
przedsiębiorstwa te mają powód do takiej powściągliwo
ści. Zdaniem Weroniki Achramowicz z kancelarii Baker
& McKenzie, firmy nie powinny myśleć o prawie jako ba
rierze, lecz powinny poznać je i zacząć stosować. „Wy
zwaniem dla przedsiębiorców na pewno są kwestie for
malne, prawne, konieczność uzyskiwania pozwoleń czy
założenie przyczółka prawnego w kraju, w którym chcą
prowadzić działalność – zauważyła. – Tematy te wyma
gają odpowiedniego przygotowania, przeanalizowania
z wyprzedzeniem. Prawo nie może nas zaskoczyć w kra
ju, w którym chcemy prowadzić działalność. Najczęściej
wygląda to tak, że najpierw zakładamy biznes w Polsce,
rozpoznajemy środowisko, osiągamy sukces, a dopiero
potem rozszerzamy działalność na dalsze rynki. Z badań
i analiz naszej kancelarii wynika, że zdecydowanej więk
szości transakcji dokonuje się najpierw w Europie, a do
piero na kolejnym etapie przedsiębiorcy przyglądają się
dalszym rynkom, szczególnie azjatyckim. To nie tylko eu
ropejska specyfika – 100% transakcji transgranicznych
dokonywanych w 2014 roku przy pomocy naszej kance
larii przez japońskie firmy było zlokalizowanych w Azji.
Oznacza to, że również przedsiębiorcy japońscy, decydu
jąc się na ekspansję zagraniczną, w pierwszej kolejności
inwestują w Chinach i innych krajach Azji”.
Zapytany o różnice kulturowe i językowe Jacek Stryczyński, prezes zarządu firmy Lionbridge Poland, za
uważył, że ekspansja zagraniczna to przede wszystkim
kwestia sposobu myślenia. Zdarza się tak, że firma od
początku istnienia działa na skalę globalną. Dotyczy to
zwłaszcza firm technologicznych czy start-upów. Jednak
naturalnym kierunkiem ekspansji dla większości polskich
firm jest Europa. „Wspominaliśmy o firmach wybierają
cych dla siebie nowe rynki ze względu na podobny czy
niemal taki sam język – przypomniał prezes Stryczyński. –
Polska, Słowacja i Czechy mają podobny język, ale różni
ce językowe i kulturowe między tymi krajami są istotne.
Dlatego wyczulenie na te niuanse jest kluczowe. Gdy
byśmy nie poznali specyficznych cech Chin, to właści
wie moglibyśmy w ogóle nie wychodzić z lotniska, bo
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i tak nic byśmy nie załatwili. Ekspansja na dalekie ryn
ki daje wyczulenie na różnice kulturowe”.
„Trzeba wiedzieć, w jaki sposób będziemy się pro
mować – zauważył. – Czy stworzymy jedną markę glo
balną, czy na każdym rynku osobną? Przed taką decy
zją stanęła Coca-Cola, której nazwa w języku chińskim
oznacza »radość w ustach«, oraz Best Buy, co oznacza
»Kilka razy zastanów się, zanim kupisz«. Warto pamię
tać, że nawet jeżeli klienci znają angielski bardzo do
brze, to 80% z nich wyszukuje informacje o produktach
i dokonuje transakcji na stronach w ich języku lokalnym.
W Chinach, gdzie ponad 250 milionów ludzi mówi po an
gielsku, nie zrobimy interesów bez chińskiej strony naj
lepiej na chińskim serwerze”.

Potencjał w żywności
Paweł Kubisiak przypomniał artykuły publikowane na ła
mach „Harvard Business Review”. Wynika z nich, że od
pewnego czasu rośnie liczba firm, które rezygnują z pro
wadzenia biznesu za granicą i wracają do produkcji na
rodzimym rynku. Ten trend zapoczątkowały wielkie glo
balne firmy, takie jak General Electric. Koncern ocenił,
że pracownicy w kraju ich pochodzenia lepiej niż w In
diach i Chinach radzą sobie z opracowywaniem innowa
cji. Ponadto, jak przypomniał, produkcja w krajach azja
tyckich ekstremalnie wydłuża łańcuch dostaw. Wreszcie
po trzecie, nie do końca wiadomo, w jakich warunkach
są produkowane wyroby dla zachodnich firm. Zapytany,
czy Chiny są odpowiednim kierunkiem dla polskich firm,
Zbigniew Niesiobędzki, wiceprezes Polsko-Chińskiej
Rady Biznesu, wskazał na zainteresowanie tym ryn
kiem zwłaszcza przedsiębiorców z branży spożywczej.
„Jednym z głównych obszarów polskiego eksportu do
Chin są produkty spożywcze. Blisko 88% eksportowa
nej żywności trafia do Europy. Na rynek chiński docie
ra około 1% polskiego eksportu. W przełożeniu na liczby
bezwzględne nasz eksport produktów rolno-spożyw
czych do Chin jest wart 166 milionów euro, co stanowi
10% całego eksportu do Chin – przypomniał wiceprezes
Niesiobędzki. – Ten stan utrzymuje się od lat, zmieniła
się nieco jego struktura. O ile w poprzednich latach naj
więcej sprzedawaliśmy mięsa, to w 2014 roku z uwagi
na bariery sanitarne ten eksport prawie zamarł. Dzisiaj
hitem eksportowym do Chin są wyroby z kakao i cze
kolada. Dla Chin jesteśmy małym dostawcą, ale na tam
tejszym rynku na pewno jest miejsce dla polskich firm.
Chiny bardzo dynamicznie zmieniają się pod względem
gospodarczym i cywilizacyjnym. Bogacą się, klasa śred
nia określana według zachodnich standardów liczy ponad
100 milionów osób. Niektórzy mówią nawet o 300 milio
nach. Chińskich milionerów jest natomiast około miliona.

Chińczycy odpowiadają za konsumpcję
20% dóbr luksusowych wyprodukowa
nych na świecie. Wiemy też, że zmienia
się styl życia i sposób odżywiania Chiń
czyków. Wynika to z różnych przyczyn,
między innymi ze zwiększenia zasobów
finansowych, ale też z większej świado
mości co do skażenia środowiska. Trze
ba pamiętać, że w ubiegłym roku 100 mi
lionów Chińczyków wyjechało za granicę
i podczas podróży zdobywało doświad
czenia, które później przenieśli do kraju”.
Jak przypomina wiceprezes Niesio
będzki, chociaż polska żywność zdoby
wa coraz większy prestiż, niemal trady
cyjnie jedną trzecią polskiego eksportu
do Chin stanowi miedź. „Warto również
zwrócić uwagę na proces urbanizacji tego
kraju. Na początku przemian w miastach
mieszkało 28% populacji, dziś natomiast
52–54%. W narodowym planie urbaniza
cji zapisano, że w 2020 roku w miastach
będzie żyć 60% Chińczyków, co ozna
cza, że 90 milionów mieszkańców wsi
powinno przeprowadzić się do miast. To
kreuje popyt konsumpcyjny. Warto tak
że pamiętać, że Chiny to najszybciej roz
wijający się rynek e-commerce na świe
cie” – podsumował.

Pociąg w dwie strony
Jednym z jedenastu miast w Europie
mających bezpośrednie połączenie kole
jowe z Chinami jest Łódź. Potencjał ten
nie jest jednak w pełni wykorzystany, bo
całkowicie zapełniony pociąg jedzie tyl
ko do Polski, w kierunku Chin znacznie
trudniej zapełnić kontenery. Zdaniem Tomasza Sadzyńskiego, prezesa Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, możli
wości wykorzystania połączenia ograni
czają również nieregularne odjazdy pocią
gów z Łodzi, co utrudnia przedsiębiorcom
zaplanowanie dostaw. „Podczas niedaw
nej wizyty w Chinach zapewniłem pol
skich przedsiębiorców, że jednym z za
dań łódzkiej SSE jest zadbanie o to, byśmy
zapełniali pociąg polskimi produktami –
przypomniał prezes Sadzyński. – Będzie
my się koncentrowali na przemyśle rolno
-spożywczym, bo w nim tkwi największy

Dziś w miastach mieszka 52–54% Chińczyków.
W 2020 roku odsetek ten wzrośnie do 60%.
Co oznacza, że 90 milionów mieszkańców wsi
powinno przeprowadzić się do miast. To wykreuje
popyt konsumpcyjny.

potencjał. Polskie produkty rolno-spożyw
cze mają wysoką jakość i cieszą się coraz
większym uznaniem na świecie, nie tyl
ko w Azji. Poza tym branżę tę, co wyni
ka z jej specyfiki, trudno przenieść do in
nego kraju, jeśli rośnie eksport. Uważam
jednak, że nie powinniśmy mówić o eks
porcie do Chin, ale koncentrować się na
Syczuanie – 70-milionowej prowincji, do
której bezpośrednio dojeżdża pociąg z Ło
dzi. Mam wrażenie, że Syczuanowi bardzo
zależy, aby pociąg regularnie woził towa
ry w obydwie strony”.
Zabierając głos pod koniec dyskusji,
dyrektor Robert Zmiejko z PKO BP przy
pomniał, że wiele polskich firm powstało
zaledwie 25 lat temu i obecnie zaczyna
ją poważnie rozważać ekspansję zagra
niczną. Te, które się na nią zdecydowały,
prowadzą ją według różnych modeli –
przez wzrost organiczny lub rozpoczyna
jąc współpracę z lokalnym partnerem. Bez
względu na to, jaki model dana firma wy
biera, potrzebuje instytucji doradczych,
takich jak kancelarie prawne działające
w danym kraju. „Poszukując partnerów
finansowych, dostrzegamy, że polskie
przedsiębiorstwa bardzo chętnie współ
pracują z instytucjami, które znają z rodzi
mego rynku. Polskie firmy bardzo mocno
rozwijają się od 25 lat i dziś odważnie wy
chodzą na rynki zagraniczne, część z suk
cesem, a część ponosząc po drodze poraż
ki. Wszystkie przedsiębiorstwa są mocno
zdeterminowane i szukają dla siebie moż
liwości. Chciałbym przypomnieć, że kie
dy do Polski wchodziły firmy francuskie,
za nimi szły francuskie banki oraz polity
ka – włodarze miast i władze państwowe
wspierały i promowały aktywność francu
skich przedsiębiorstw. My też możemy po
wtórzyć ich sukces”.
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NARZĘDZIA

Gotowi
na ekspansję
zagraniczną

Po blisko ćwierćwieczu nieustającego
wzrostu polska gospodarka potrzebuje
nowych bodźców do rozwoju. Jednym
ze sposobów na intensyfikację pogoni
za najbogatszymi państwami świata
jest ekspansja międzynarodowa naszych
przedsiębiorstw. W tym procesie ważną
rolę do spełnienia ma PKO Bank Polski,
który wspiera polskich eksporterów
i inwestorów, podążając za nimi
za granicę. Robert Zmiejko

FOT. 123RF

Do niedawna strategia wielu polskich przedsiębiorstw
koncentrowała się na dążeniu do uzyskania na rodzimym
rynku odpowiedniej pozycji i maksymalnym wykorzysty
waniu jego potencjału. Obecnie jednak silna konkurencja
ze strony lokalnych firm i globalnych korporacji oraz stop
niowe wyczerpywanie się potencjału wzrostu powodują,
że dla wielu organizacji ekspansja zagraniczna stała się
koniecznym warunkiem dalszego rozwoju. Rozpoczęcie
działalności na rynkach innych niż rodzimy jest obarczo
ne ryzykiem. Jednak liczne przykłady polskich firm, któ
re zdecydowały się na ten krok, dowodzą, że jest on bar
dzo opłacalny i może skończyć się sukcesem, nie tylko
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w wymiarze finansowym. Wyjście na zagraniczne ryn
ki to także zwiększenie potencjału sprzedaży, zdobywa
nie know-how oraz dywersyfikacja ryzyka.
Wszystko wskazuje na to, że polska gospodarka jest
już na tyle dojrzała, aby nasze firmy, mimo czyhających
za granicą barier (na przykład różna legislacja, trudności
w pozyskaniu właściwych pracowników, kwestie języ
kowe), osiągały sukcesy. Zagraniczne rynki są świetnym
miejscem do sukcesywnego zwiększania przychodów
i budowania globalnego biznesu oraz marek o świato
wym znaczeniu. Z analiz PKO Banku Polskiego wynika,
że realnym scenariuszem na najbliższą przyszłość jest
intensywny rozwój naszego eksportu i bezpośrednich in
westycji zagranicznych. Tworzy to swoiste perpetuum
mobile. Polskie firmy radzące sobie za granicą motywu
ją krajowych konkurentów do podejmowania ekspansji.
Z powodzeniem działa zasada: skoro innym się udało,
to mnie też się uda. Co ważne, konkurujemy coraz częś
ciej już nie tylko niską ceną, ale również wysoką jakoś
cią oferowanych produktów i usług.

Co wspiera rozwój za granicą
Ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw i idą
cy w ślad za nią wzrost znaczenia eksportu dla polskiej
gospodarki potwierdzają liczby. Według danych GUS
w 2014 roku eksport wynosił 682,4 miliarda złotych, co
przekłada się na udział w PKB na poziomie około 40%.
Ministerstwo Gospodarki chciałoby go dalej zwiększać,
tak aby w 2020 roku osiągnąć poziom 60%. O realności
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tego planu świadczą szacunki niezależnych ekspertów.
Analitycy brytyjskiej firmy badawczej Oxford Economics
i banku HSBC prognozują, że do 2016 roku polski eksport
będzie rósł średnio w tempie 9% rocznie. To jeden z naj
lepszych wyników spośród 25 państw uwzględnionych
w badaniu – lepsze od Polski są tylko takie tygrysy eks
portowe jak Wietnam, Indie, Korea i Turcja.
Analizując dane, warto zauważyć, że choć głównym
kierunkiem handlowym dla polskich firm są kraje zaawan
sowane gospodarczo – przede wszystkim należące do
Unii Europejskiej, na czele z Niemcami, Francją i Wielką
Brytanią – to bardzo dynamicznie rosną również eksport
oraz inwestycje bezpośrednie w mniej rozwiniętych pań
stwach. Rodzime firmy coraz chętniej inwestują w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej (na uwagę zasługują prze
de wszystkim Czechy, Słowacja, Rumunia) oraz w krajach
byłego ZSRR (Litwa, Rosja i Ukraina). Zauważalne staje
się też zainteresowanie bardziej odległymi kierunkami –
krajami Afryki Północnej, a także państwami takimi jak
RPA, Malezja, Singapur czy Arabia Saudyjska. Nie spo
sób też pominąć Chin, które stały się szczególnie atrak
cyjne zwłaszcza po zaostrzeniu konfliktu na Ukrainie oraz
wprowadzeniu rosyjskiego embarga na niektóre produkty.
Aby polskie firmy miały jeszcze lepsze wyniki na za
granicznych rynkach, powinny zawierać strategiczne
alianse – działać wspólnie oraz wymieniać doświadcze
nia (według zasady: polski inwestor współpracuje za
granicą z polskimi kontrahentami, dostawcami i podwy
konawcami). O skuteczności tego typu działań przekona
liśmy się na własnej skórze. Zagraniczne firmy wchodzące

Siła Tworzenia

Chemia jest nauką niezwykłą. Ale nie
każdy musi doceniać piękno równań
chemicznych. Rozumiemy to. Od tego
są nasi specjaliści. Misją Grupy Azoty
jest tworzenie świata, w którym ludzie
mogą cieszyć się chemią w prostszy
sposób. Produkujemy tworzywa
konstrukcyjne, nawozy, pigmenty
po to, by codzienne życie było
łatwiejsze, radośniejsze, ciekawsze.
Nikt nie musi wiedzieć, co to jest
melamina, biel tytanowa, kaprolaktam…
Wystarczy, że my wiemy.

grupaazoty.com

Powering Creation

do Polski po 1989 roku zawierały między sobą umowy
o współpracy na naszym rynku, w tych działaniach dodat
kowo wspierały je rodzime banki. Polscy przedsiębiorcy
powinni czerpać z tych doświadczeń. Istotne jest wspar
cie administracji publicznej. Taką rolę odgrywa MSZ, któ
re organizuje misje gospodarcze, konferencje międzynaro
dowe oraz, co najważniejsze, spotkania B2B, na których
polskie firmy mogą nawiązać relacje z zagranicznymi pod
miotami zainteresowanymi współpracą.
Silną kooperację naszych firm oraz właściwie skon
struowaną szeroką pomoc polskiej administracji pub
licznej powinny wspierać również krajowe banki. Polscy
przedsiębiorcy potrzebują znanego i zaufanego partnera
finansowego, sprawdzonego na rodzimym rynku, z któ
rym mogą współpracować także za granicą. Taką instytu
cją jest PKO Bank Polski. W 2009 roku, w okresie kryzysu
na rynkach finansowych, PKO nie zaprzestało finansowa
nia polskiej gospodarki, stając się jednym z jej motorów.

Pomoc banków
Chęć wspierania polskich firm nie tylko w Polsce, ale rów
nież na rynkach zagranicznych, spowodowała, że PKO
Bank Polski przygotował strategię w zakresie rozwoju
międzynarodowego. Jej podstawowym celem jest podą
żanie za klientami i wspieranie ich w działalności bizne
sowej za granicą. Możliwość zapewnienia kompleksowej
obsługi na rynku lokalnym i rynkach międzynarodowych
ma być istotnym elementem budowania konkurencyjno
ści banku. Polskie firmy coraz częściej bowiem zwracają
uwagę, czy ich główny partner finansowy może zapewnić
dostęp do produktów transakcyjnych oraz kredytowania
nie tylko w kraju, ale również za granicą. Założenia wspo
mnianej strategii banku wśród celów wymieniają również

możliwość pozyskania doświadczeń z innych rynków ban
kowych, zwiększenie rozpoznawalności marki za grani
cą, a także dostęp do finansowania w innych walutach.
Jedną z podstawowych decyzji, jaką po przyjęciu
strategii musiał podjąć bank, był wybór kraju, w którym
zostanie otwarta pierwsza placówka zagraniczna. W tym
celu dokładnej analizie zostały poddane obecne i progno
zowane kierunki prowadzenia działalności eksportowej
polskich firm. Badaniu podlegała też ich aktywność in
westycyjna wraz z planami w perspektywie roku 2020.
Kolejny etap prowadzonych analiz stanowił przegląd
aktywności klientów instytucjonalnych PKO Banku Pol
skiego według ich kierunków biznesowych. Badano za
równo kierunki eksportu oraz inwestycji bezpośrednich.
Wyniki analiz były jednoznaczne – pierwsza placów
ka bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego po
winna powstać w Niemczech. Funkcjonuje tam około
180 tysięcy polskich podmiotów gospodarczych, a Polonia
liczy około dwóch milionów osób. Jednocześnie na rynku
niemieckim aktywnych jest około 15% klientów instytu
cjonalnych banku – przez eksport towarów i usług bądź
przez inwestycje. W związku z tym 22 grudnia 2014 roku
bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek
notyfikacyjny dotyczący utworzenia oddziału we Frank
furcie nad Menem. Po otrzymaniu zgody polskiego i nie
mieckiego regulatora, a także ukończeniu prowadzonych
obecnie prac projektowych, możliwe stanie się rozpoczę
cie współpracy z polskimi przedsiębiorstwami w Niem
czech i zaoferowanie im najważniejszych produktów
i usług bankowych. Kooperacja na rynku niemieckim bę
dzie prowadzona według najlepszych wzorców i praktyk
wypracowanych podczas współpracy w kraju.
Jeśli placówka w Niemczech odniesie sukces, PKO
Bank Polski prawdopodobnie dalej będzie rozwijał dzia
łalność bankowości międzynarodowej. W banku trwają
obecnie mocno zaawansowane prace nad analizą kolej
nych rynków potencjalnej ekspansji, prowadzone przez
Biuro Strategii i Relacji Międzynarodowych. Rozważa się
utworzenie kolejnych oddziałów między innymi w takich
krajach jak Czechy, Francja czy Wielka Brytania. Ewen
tualne decyzje w zakresie wyboru konkretnego kierun
ku zostaną podjęte nie tylko po uwzględnieniu liczb,
ale również wymiany doświadczeń z polskimi przedsię
biorcami. To właśnie realizacji ich strategii i celów bi
znesowych mają przede wszystkim służyć zagraniczne
placówki lidera polskiej bankowości. Tego typu model
wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń jest naj
lepszą receptą na sukces, nie tylko PKO Banku Polskie
go i jego klientów, ale również krajowej gospodarki.

dr Robert Zmiejko, dyrektor Biura Strategii
i Relacji Międzynarodowych PKO Banku Polskiego
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NITROERG S.A. jest polskim producentem i światowym dystrybutorem pełnej
gamy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku w górnictwie
podziemnym, odkrywkowym oraz w pracach inżynieryjnych.

OFERUJEMY:

Materiały wybuchowe

Dynamity

Materiały wybuchowe emulsyjne (nabojowane i luzem)

Systemy Inicjowania

Zapalniki elektryczne

Zapalniki nieelektryczne

Lonty detonujące

Materiały wybuchowe
amonowo-saletrzane

Rurka detonująca

Usługi wiertniczo-strzałowe oraz dystrybucja produktów NITROERG S.A.:
NITROERG SERWIS Sp. z o.o., www.nitroerg-serwis.pl

NITROERG S.A. produkuje i dystrybuuje również dodatek dp oleju napędowego NITROCET 50®
podnoszący liczbę cetanową, zapewniający stabilne funkcjonowanie silników Diesla.

DOŚWIADCZENIE

Suma
wszystkich
błędów

FOT. 123RF

Nie ma lepszego miejsca na świecie
do odebrania lekcji pokory niż Chiny.
Aby odnieść w nich sukces, trzeba
rozwinąć w sobie trzy podstawowe
kompetencje: gotowość do popełniania
błędów, do przyznania się do niewiedzy
i do porzucenia mitu o Wielkim Zachodzie.
Chiny to ruchomy cel. Jeśli chcesz
wygrać, musisz być otwarty na zmiany
i na ciągłą naukę. Bartosz Ziółek
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zachodnich standardów higieny i bezpieczeństwa). Tę
sytuację bardzo dobrze wykorzystały wówczas Niemcy,
Francja, Grecja i Hiszpania, które zaczęły tworzyć naro
dowe marki-parasole. Dzięki temu z sukcesem udało im
się zbudować świadomość nie tylko samego kraju, ale –
przez eksponowanie produktów spożywczych – również
specyfiki regionalnych kuchni i smaków. Obok towarów
łatwiejszych do sprzedaży, jak francuskie wino, pojawia
ły się też trudniejsze w odbiorze dla Chińczyków. Były to
sery, które ze względu na laktozę są mniej przyswajalne
przez Azjatów. Na fali sukcesów europejskich producen
tów postanowiliśmy budować polską markę narodową.
Przekonywaliśmy regionalnych producentów spożyw
czych, aby w ramach jednej marki, „Sarmatia”, pozycjo
nowali swoje produkty w Chinach. Okazało się, że pol
scy dostawcy nie byli ani organizacyjnie, ani mentalnie
gotowi, aby działać w sposób zintegrowany. Nadal po
strzegano tamtejszy rynek jako największą fabrykę świa
ta, kierującą się niezrozumiałymi regułami.

Nie tam, gdzie wszyscy
Wtedy popełniliśmy pierwszy duży błąd. Powtarza go
wiele polskich firm zaczynających działać w regionach,
które wydają im się kulturowo najbliższe, głównie za
sprawą dużego odsetka obcokrajowców. Także dla nas
Pekin czy Szanghaj były w oczywisty sposób bardzo atrak
cyjne. Firmy europejskie funkcjonowały tam już od co naj
mniej 20 lat, tworząc rozrastającą się międzynarodową
diasporę. W tamtym czasie kierowaliśmy nasz biznes
przede wszystkim do Europejczyków mieszkających
w Chinach. To miał być punkt wyjścia do dalszej eks
pansji i zyskiwania zaufania miejscowych klientów. Na
sze pierwsze plany, związane z popularyzacją polskiej

FOT. 123RF

Chiny pod wieloma względami są unikatowym rynkiem.
To najszybciej rozwijająca się gospodarka świata, obar
czona największym ryzykiem przegrzania, ale i z naj
większym potencjałem biznesowym. To rynek pełen
sprzeczności i dychotomii, z kilkudziesięcioma prowin
cjami stanowiącymi często odrębne społecznie i kultu
rowo byty administracyjne. To rynek o największej licz
bie konsumentów i najszybciej rosnącej klasie średniej
(80 milionów osób). Kiedy w 2009 roku zaczynaliśmy roz
wijać działalność w Chinach, kraj ten był największym
światowym eksporterem i najważniejszą lokalizacją out
sourcingową na świecie. Gospodarka chińska rosła wte
dy w tempie 9-10% rocznie. Jej wartość szacowano na
3 biliony dolarów według nominalnego kursu waluto
wego, a uwzględniając parytet siły nabywczej – nawet
na dwa razy więcej. Wtedy Chińczycy rozpoczynali na
ukę importu, coraz bardziej zwracając się w kierunku
zagranicznych produktów, między innymi na fali rosną
cej liczby inwestycji zagranicznych i obecności tak zwa
nych ekspatów. Uznaliśmy, że jest to dobry moment na
wprowadzenie na tamtejszy rynek polskich produktów
spożywczych. Musieliśmy wykonać pracę od podstaw –
skupialiśmy się przede wszystkim na edukowaniu ryn
ku. Sześć lat temu w Państwie Środka świadomość euro
pejskich produktów, poza segmentem luksusowym, była
ciągle niewielka. Znano zaledwie kilka globalnych marek,
takich jak Swarovski, Nestle, H&M czy Zara.
W tamtym czasie coraz więcej Chińczyków zaczyna
ło eksperymentować z zagranicznym jedzeniem. Wiele
afer ze złą jakością lokalnej żywności i zatruciami skła
niało, zwłaszcza mieszkańców większych miast, do po
szukiwania lepszych produktów wśród europejskich
dostawców (jak podaje AsiaInspection, obecnie około
50% chińskich fabryk z branży spożywczej nie spełnia

żywności, koncentrowały się głównie na
Pekinie. Szukaliśmy miejsca na niezwykle
konkurencyjnym rynku, pełnym zagranicz
nych marek, także spożywczych, którym
towarzyszyły wielomilionowe kampanie
marketingowe. Ten błąd pokutował przez
prawie rok, bo bardzo trudno było stać się
tam unikatowym. Polska w ogóle nie była
rozpoznawalna. Z kolei rozpoznawalność
marek greckiej, francuskiej, niemieckiej
czy włoskiej była budowana praktycznie
od 15 lat, między innymi dzięki pokaźnym
unijnym dotacjom. Nasza oferta tonęła
w otoczeniu narodowych gigantów z Eu
ropy Zachodniej i Południowej.
Zaczęliśmy więc poszukiwać nisz. Oka
zało się, że mniejsze – jak na tamtejsze
warunki – miasta regionalne miały wów
czas dosyć silną polityczną potrzebę za
manifestowania rozwoju przy pomocy
inwestorów zagranicznych. Szczególnie
ważni byli ci, którzy wnosili w tkankę mia
sta jakiś element kulturowy, np. kuchnię.
Po paru miesiącach intensywnej obecno
ści w wielu chińskich miejscowościach
postanowiliśmy skupić się na prowincji
Guangdong, gdzie leży wiele miast liczą
cych ponad 5 milionów mieszkańców, któ
re nie stały się jeszcze ogromnymi metro
poliami takimi, jak Kanton czy Szanghaj.
Ich ogromną zaletą była wciąż niewielka
obecność zagranicznego biznesu, zwłasz
cza w segmentach usługowych B2C. Szan
sa pojawiła się w Foshanie – mieście liczą
cym 7,5 miliona mieszkańców, będącym
w procesie scalania z odległym o 15 kilo
metrów Kantonem. Foshan, skazany na
integrację z metropolią – i towarzyszącą
temu utratę tożsamości – za wszelką cenę
chciał udowodnić, że jest w stanie samo
dzielnie przyciągnąć inwestorów z Eu
ropy. Zostaliśmy bardzo szybko otoczeni
parasolem uwagi i wsparcia ze strony lo
kalnych władz, które przyspieszały nasze
złożone procesy biznesowe, jak pozyski
wanie certyfikatów na sprzedaż żywności
czy prowadzenie cateringu. To był waż
ny impuls dla rozwoju naszego biznesu,
ale też kolejne wyzwanie. Samorząd lo
kalny dopiero uczył się współpracy z za
granicznym biznesem, przez co nie do
końca rozumiał nasze faktyczne potrzeby

Zrozumienie korzeni Chińczyków
jest potrzebne,
by skutecznie działać na tamtejszym
rynku.

czy sposób prowadzenia interesów przez
Europejczyków.

Praca drugą rodziną
Każdy z nas miał swoje doświadczenia
menedżerskie z Europy, poparte wykształ
ceniem. Chiny były lekcją tego, jak trudno
wykorzystać kompetencje ukształtowane
na zachodnich rynkach w specyficznych
azjatyckich warunkach. Było to widać
szczególnie wyraźnie, kiedy budowaliśmy
system motywacyjny mający premiować
pracowników dających największą efek
tywność biznesową. O ile sam system
działał bardzo dobrze i przyczynił się do
poprawy wyników operacyjnych, o tyle
na poziomie zarządzania zespołem szybko
pojawił się duży problem z rotacją sięgają
cą kilkudziesięciu procent. Azjaci traktu
ją miejsce pracy często jak drugą rodzinę.
Konkurencja, w której stawia się naprze
ciwko siebie ludzi działających w tym
samym zespole, jest dla nich dużym ob
ciążeniem. Nauczyliśmy się, że skutecz
na motywacja to taka, która opiera się na
konkurowaniu z zewnętrznym wrogiem.
Może nim być inna firma czy nawet wyni
ki z zeszłego roku. Konkurować powinien
cały zespół. Słabsi są wtedy motywowani
przez lepszych i wykształca się społeczny
mechanizm automotywacji. Zarządzając
zespołem i kulturą organizacyjną, warto
odwoływać się do chińskiej symboliki oraz
historii. Prawdziwe zrozumienie korzeni
Chińczyków jest potrzebne, aby skutecz
nie działać na tamtejszym rynku.

Chiny jednym państwem?
Chiny są spójne cywilizacyjnie. Około
93% mieszkańców identyfikuje się z Ha
nami. Jest to o tyle ciekawe, że liczne na
jazdy Mandżurów wymieszały społecz
ność chińską i odsetek osób faktycznie
pochodzących wyłącznie od Hanów jest
już dziś znikomy. Jednak Chińczycy są
przekonani, że wywodzą się z wielkiej
dynastii chińskiej z Żółtym Cesarzem na
czele. Natomiast od strony biznesowej le
piej jest spojrzeć na Chiny nie jak na pań
stwo, ale jak na kontynent. W Europie co
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do zasady wyznajemy podobne wartości
i kierujemy się podobnymi kodeksami,
ale posługujemy się różnymi językami
i mamy odmienne zwyczaje, także kuli
narne. Podobnie jest w Chinach – urzę
dowym językiem jest mandaryński, ale
nie jest to język, którym na co dzień po
sługują się rodziny. Każda prowincja ma
swój dialekt, kuchnię i zwyczaje. Zrozu
mienie kantończyków nie przybliży nas
do zrozumienia mieszkańców Szanghaju.
Jest to szczególnie ważne przy adaptacji
produktu i komunikatu marketingowego.
Mistycyzm zaszyty w taoizmie i przeka
zach konfucjańskich jest uniwersalny dla
znacznej części Azjatów, ale przekaz mar
ketingowy dotyczący warstwy bardziej
przyziemnej ma już charakter lokalny. Tę
lekcję odrabialiśmy bardzo długo. Dziś na
sze kompetencje, które nabyliśmy głównie
na południu, wymagają dalszego rozwija
nia, na przykład w północnej części Chin.
Wystarczy wyobrazić sobie proces bu
dowania świadomości marki europejskie
go produktu. Należy wziąć pod uwagę
różne dialekty, bo samo brzmienie nazwy
w języku mandaryńskim może w różnych
częściach Chin mieć dodatkowe znacze
nia. Dlatego oprócz wymyślenia nazwy
produktu, odpowiedniego zapisu w chiń
skich znakach, należy sprawdzić, czy nie
będzie brzmiała ona śmiesznie lub dwu
znacznie na przykład w dialekcie kantoń
skim czy syczuańskim.

Z centrum do centrum
Jednym z najważniejszych zadań, jakie
zostały postawione przed władzami Chin,
jest zbilansowanie różnic rozwojowych
wynikających z historycznej przewagi
wschodniej części kraju, a więc całego
wybrzeża, nad jego pozostałą częścią.
Porty powstałe w latach osiemdziesią
tych i dziewięćdziesiątych XX wieku sta
ły się głównymi ośrodkami handlowymi,
sprzedażowymi i produkcyjnymi. Wyko
rzystując uprzywilejowaną pozycję, zaczę
ły narzucać opłaty i ustalać nierynkowe
ceny. Dlatego władze próbują zbudować
alternatywę dla drogi morskiej w po
staci tak zwanego jedwabnego szlaku
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Syczuan stwarza możliwości
dla polskiej branży spożywczej.
Może Pekin, Szanghaj i Kanton warto
zostawić na dalsze etapy rozwoju
marki?

przebiegającego przez centralne Chiny.
Polska jest pierwszym krajem Unii Euro
pejskiej na linii tej trasy, przebiegającej
dodatkowo przez Białoruś, Kazachstan
i Rosję. Droga kolejowa z Chengdu do Ło
dzi jest możliwa do pokonania w dwa ty
godnie. To duża konkurencja dla frachtu
morskiego, ale na razie barierą rozwoju
pozostaje efekt skali. Na tym odcinku kur
sują głównie pojedyncze pociągi przewo
żące towary, między innymi elektronikę.
Tymczasem ta droga otwiera przed Chi
nami nowe szanse na przywóz produk
tów spożywczych, które do tej pory nie
mogły być efektywnie transportowane.
Przykładowo, transport produktów dro
gą wodną z Polski trwa średnio 40-60 dni.
Dzięki trasie kolejowej jesteśmy w stanie
dostarczyć świeże, a nie mrożone, owoce
w ciągu niespełna dwóch tygodni.
Chengdu i cała prowincja Syczuan
może być pierwszym regionem w Chi
nach, w którym Polska stanie się marką.
Należy to wykorzystać, zwłaszcza że jest
to obszar niezdominowany przez innych
europejskich przedsiębiorców w takim
stopniu, jak np. wybrzeże. Celem polskich
dostawców żywności jest nie tylko wpro
wadzenie marki do Chin, ale i spójne bu
dowanie wizerunku polskich produktów
spożywczych, opartego na jakości, a nie
niskiej cenie. Pokusa, aby sprzedawać ta
niej, jest naturalna, ale decydując się raz
na taką strategię cenową, zwykle trud
no jest zawrócić z tej ścieżki i pozycjono
wać produkt na innych półkach cenowych.
Syczuan stwarza bardzo dużo możliwo
ści dla polskiej branży spożywczej. Może
to właśnie powinien być punkt wyjścia
do dalszej eksploracji Chin? Może Pekin,
Szanghaj i Kanton warto zostawić na dal
sze etapy rozwoju marki? Siłą rzeczy jeste
śmy skazani na poznawanie tego ogrom
nego kraju po kolei. Niezależnie od tego,
czy i kiedy osiągniemy sukces, warto na
gradzać porażki pozwalające lepiej zro
zumieć specyfikę rynku i zdobywać uni
katowe know-how. Dzięki temu możemy
być o krok przed innymi.

Bartosz Ziółek, prezes
Amber Foods International
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do zagranicznej
ekspansji
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Ekspansja może mieć różne cele i wynikać z różnych
motywacji. To od nich zależy sposób, w jaki należy
zaplanować wejście na zagraniczny rynek. Im szybciej
przedrzemy się przez gąszcz zagranicznych regulacji
prawnych, tym większe mamy szanse na sukces.
Weronika Achramowicz, Marcin Fijałkowski,
Piotr Jaśkiewicz

B

iznesowa obecność na zagra
nicznych rynkach przybiera różne formy. Najprostsze
to import bądź eksport produktów lub usług. W takich
przypadkach kwestie prawne ograniczają się często do
sprawdzenia i odpowiedniego przestrzegania przepisów
regulujących transfer i dystrybucję towarów czy usług
(celnych, podatkowych i konsumenckich) w państwie,
do którego kierujemy naszą działalność. W szeregu re
gulacji można natknąć się na pułapki, zwłaszcza w ob
szarze przepisów dotyczących własności intelektualnej.
Prawdziwe wyzwania wiążą się jednak z wyjściem
z własną organizacją poza granice kraju. Taka ekspan
sja zazwyczaj przebiega na kilka sposobów. Może to być
przejęcie zagranicznego przedsiębiorstwa, jego części
lub spółki razem z tym przedsiębiorstwem. Jest to jed
na z najbardziej popularnych form wejścia na nowe ryn
ki, pozwalająca na dynamiczny wzrost w krótkim cza
sie, a zarazem umożliwiająca zachowanie pełnej kontroli
nad inwestycją. Inną metodą ekspansji jest prowadzenie
wspólnego przedsięwzięcia razem z partnerem zagranicz
nym, a więc spółka joint venture (JV). W wielu przypad
kach jest to forma konieczna lub biznesowo uzasadnio
na. Choć rodzi ryzyko problemów zarządzania wspólnym
przedsięwzięciem i impasów decyzyjnych, to przy do
brze dobranym oraz lojalnym partnerze może okazać się
inwestorskim strzałem w dziesiątkę i najbardziej efek
tywną biznesowo formą ekspansji. Ostatnią metodą jest
wzrost organiczny polegający na założeniu przyczółka
korporacyjnego (na przykład spółki lub oddziału) i prowa
dzeniu własnej inwestycji w państwie-celu. W praktyce
różne formy inwestowania często się przenikają i uzu
pełniają. Na przykład przedsiębiorca może nabyć tylko
część udziałów spółki-celu, tworząc z dotychczasowymi

udziałowcami swoiste JV, a następnie wychodzić do in
nych państw regionu z dalszą ekspansją. Zanim to jed
nak nastąpi, do ekspansji należy odpowiednio się przy
gotować. Przede wszystkim powinniśmy odpowiedzieć
sobie na pytanie o cel i motywację ekspansji.

Zdefiniować cel
Doświadczenie naszej kancelarii1 wskazuje, że motywy
te koncentrują się wokół dążenia do osiągnięcia kilku
korzyści. Podstawową jest zwiększenie bazy klientów,
a więc puli odbiorców dotychczasowych produktów lub
usług. Innym celem jest często pozyskanie nowej marki
lub dostępu do własności intelektualnej (know-how, pa
tentów i znaków towarowych spółki-celu). Dalsze poten
cjalne korzyści obejmują uzyskanie dostępu do nowych
zasobów ludzkich lub nabycie cennych aktywów za
granicznego przedsiębiorcy. Wreszcie menedżerowie
dostrzegają w ekspansji zagranicznej sposób pozyska
nia dostępu do bazy surowców naturalnych. Cele te to
tak zwane value drivers. Mogą występować w różnych
konfiguracjach i w różnym nasileniu w zależności od ro
dzaju transakcji. Świadomość tego, co chcemy uzyskać
w wyniku transakcji, pozwala z kolei odpowiednio do
brać narzędzia prawne i skoncentrować analizy prawne,
finansowe czy operacyjne na odpowiednich obszarach.
Różne są bowiem wyzwania czy zagrożenia w poszcze
gólnych obszarach.
Jeżeli przedsiębiorca dąży do zwiększenia bazy klien
tów w wyniku przejęcia, to głównym wyzwaniem i poten
cjalnym czynnikiem ryzyka dla sukcesu transakcji będzie
sprawdzenie wiarygodności i stabilności bazy klien
tów nabywanego przedsiębiorstwa oraz wiarygodności
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finansowej jego danych. Zwiększenie puli potencjalnych
klientów może też aktywizować ryzyko związane z pra
wem antymonopolowym i wiązać się z koniecznością
uzyskania zgody urzędów właściwych do ochrony kon
kurencji i konsumentów. Z kolei jeśli głównym celem jest
pozyskanie nowej marki albo know-how, to podstawowy
obszar ryzyka wyznaczać będzie zapewnienie, że naby
wana firma rzeczywiście ma właściwy tytuł prawny do
interesującej nas własności intelektualnej, że możemy
po transakcji przenieść zasoby intelektualne do innej ju
rysdykcji, gdzie również będzie odpowiednio chroniona.

Skutecznie integrować
Nie mniej ważna jest tak zwana potransakcyjna inte
gracja. Okres następujący bezpośrednio po sfinalizowa
niu transakcji bywa niedoceniany, a w istocie decydu
je o tym, czy w dłuższej perspektywie przedsięwzięcie
okaże się sukcesem. Jak bowiem prowadzić zyskowny
globalny biznes, jeśli systemy raportowania, w szcze
gólności raportowania finansowego, będą niekompaty
bilne, ludzie z poszczególnych organizacji nie będą mo
gli się porozumieć albo jeśli kluczowi pracownicy odejdą
z firmy za poprzednim właścicielem? Im wcześniej o tym
pomyślimy, tym lepiej.
W aspekcie potransakcyjnym warto mieć świadomość
regulacji, którym spółki oraz ich pracownicy podlegają
w związku z ekspansją zagraniczną. Przykładowo, czyn
ność tak typowa jak powołanie pracowników centrali
do zarządów zagranicznych spółek zależnych potencjal
nie aktywuje odpowiedzialność cywilną lub karną tych
osób. Na przykład na podstawie zagranicznych przepi
sów dotyczących spółek, rachunkowości czy prawa pracy.
Podobnie niektóre akty ustawodawcze przewidują bez
pośrednią odpowiedzialność zarządów, wspólników oraz
innych podmiotów za działania spółek powiązanych, co
może dotknąć bezpośrednio polskie centrale spółek i ich
zarządy. Regulacje takie najczęściej dotyczą szeroko ro
zumianych praktyk korupcyjnych.
Przykładem takich przepisów jest amerykańska usta
wa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA).
Ustawie tej podlegają szeroko definiowane podmioty ame
rykańskie (oraz między innymi ich dyrektorzy, pracowni
cy, agenci i akcjonariusze), a także wszystkie osoby doko
nujące czynności w związku z korupcją na terenie Stanów
Zjednoczonych. Amerykańskie organy ścigania w sposób
bardzo kreatywny interpretują przesłanki pozwalające
na objęcie podmiotów nieamerykańskich ustawą FCPA.
Przykładowo, wystarczającym może być wysłanie e-mai
la ze Stanów Zjednoczonych czy też posiadanie „znaczą
cych interesów ekonomicznych” w tym państwie. Postę
powania wszczęte na podstawie FCPA dotyczyć mogą
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czynności korupcyjnych w każdym miejscu na świecie.
Czynności śledcze są bardzo inwazyjne oraz kosztowne,
zaś kary liczone w tysiącach i milionach dolarów.
Przepisy poszczególnych państw różnią się w zakre
sie tego, co jest uznawane za działanie korupcyjne, od
mienne są też metody obrony. Jak więc zabezpieczyć się
przed odpowiedzialnością za łapówkę wręczoną przez
pracownika zagranicznej spółki z naszej grupy kapitało
wej? Rozwiązaniem może być zapobieganie ryzyku przez
wprowadzenie efektywnego systemu przeciwdziałania
korupcji. Polityka taka często nie ogranicza się do korup
cji, lecz odnosi do takich zagadnień jak zakaz dyskrymi
nacji, zatrudnianie nieletnich, ograniczanie konkuren
cji, polityka wręczania prezentów oraz inne kwestie na
styku prawa i etyki. Jednak nawet najlepsze procedury
nie pomogą, jeśli nie będą skuteczne. Dlatego przed ich
przygotowaniem identyfikuje się procesy, które w dzia
łalności danej spółki są najbardziej narażone na ryzyko
korupcyjne. Celem procedur jest skuteczna minimaliza
cja takiego ryzyka. Ponadto w odniesieniu do wszyst
kich procedur konieczne jest ich egzekwowanie. Pracow
ników należy szkolić na temat przyjętych praktyk oraz
zatrudnić kompetentne osoby nadzorujące wdrażanie,
monitorowanie oraz egzekwowanie firmowej polityki.

Kontrolować, by zapobiegać
Kluczowe jest również wprowadzenie systemu kontroli
wewnętrznej, który powinien uniemożliwić wprowadza
nie niezgodnych z rzeczywistością zapisów księgowych
oraz ukrywanie płatności o charakterze korupcyjnym pod
płaszczem prezentów, działalności charytatywnej, kosz
tów marketingowych i usług doradczych osób trzecich.
Dodatkową motywacją wprowadzenia efektywnych sy
stemów zapobiegania korupcji jest tak zwany compliance defence, czyli argument, że organy ścigania powinny
brać pod uwagę prawidłowo wdrożone i przestrzegane
przez organizację systemy zapobiegania zagrożeniom
korupcyjnym. Do koncepcji tej nawiązują różne antyko
rupcyjne akty ustawodawstwa, w tym ustawa polska.
Argument efektywnych systemów przeciwdziałania ko
rupcji nie jest formalnie środkiem obrony przed odpowie
dzialnością na gruncie amerykańskiej FCPA, lecz organy
amerykańskie w praktyce mogą brać pod uwagę funk
cjonowanie takich systemów. Również polskie organy
ścigania coraz częściej są zainteresowane wdrożonymi
programami przeciwdziałania korupcji.
Ryzykowne jest także wejście na rynek zagranicz
ny bez profesjonalnego sprawdzenia, czy marka lub sto
sowana technologia są chronione na rynku lokalnym
na rzecz innego podmiotu. Ryzyko to dotyczy nie tylko
ekspansji polegającej na rozbudowie za granicą własnej

organizacji, ale także prostego eksportu. W skrajnych
przypadkach może się okazać, że po dokonaniu kosz
townych inwestycji w promocję eksportowanego pro
duktu, przedsiębiorca dowiaduje się, że lokalny konku
rent ma wcześniejsze prawa do takiej samej lub podobnej
marki lub też ochronę patentową na technologię zawartą
w eksportowanym produkcie. W konsekwencji inwesty
cja w promocję produktu na rynku zagranicznym staje
się zagrożona. Co więcej, istnieje obawa, że miejsco
wy sąd orzeknie obowiązek zapłaty odszkodowania na
rzecz uprawnionego do wcześniejszego prawa. Oczywi
ście takie ryzyko dotyczy przede wszystkim tych przed
siębiorców, którzy wysyłają produkty opatrzone własną
marką lub zawierające nowoczesne technologie. Dlate
go powinni oni zainwestować w sprawdzenie „czysto
ści” swoich marek i technologii na rynku docelowym.
Należy też mieć na uwadze, że na wielu rynkach,
w tym nawet na rynku amerykańskim, funkcjonują tak
zwane trolle patentowe. Są to osoby nieprowadzące żad
nej działalności wytwórczej, które skupują patenty wy
łącznie po to, aby następnie grozić pozwem innym pod
miotom w celu wymuszenia opłat licencyjnych. W takiej
sytuacji przedsiębiorca dokonujący ekspansji lub ekspor
ter mają do wyboru albo ulec i porozumieć się z trollem,
którego patenty są często wątpliwej jakości, albo pro
wadzić kosztowny i długoletni spór.

Uwaga na własność intelektualną
Polscy przedsiębiorcy często nie rejestrują znaków towa
rowych oraz patentów na rynkach eksportowych. Taki
błąd skutkuje nie tylko niemożnością dochodzenia swo
ich praw w przypadku ich naruszenia, ale także pono
szeniem znacznych kosztów obrony prawa do używania
własnych marek i technologii. Brak ochrony patentowej
oznacza także rezygnację z monopolu na danym rynku
i w konsekwencji konieczność tolerowania konkurentów
stosujących opracowaną przez nas technologię. Podob
nie brak ochrony znaku towarowego może mieć bardzo
negatywne skutki. Tymczasem rejestracja znaku towaro
wego jest najczęściej relatywnie prostym i w miarę nie
drogim zabiegiem. Nie tylko chroni na rynku zagranicz
nym przed osobami trzecimi, które chciałyby naruszać
nasze prawa, ale także ułatwia zmianę lokalnego dystry
butora, który może chcieć zarejestrować na swoją rzecz
znaki towarowe kontrahenta i zyskać przez to przewa
gę negocjacyjną we wzajemnych relacjach.
Co więcej, brak rejestracji znaku towarowego także
naraża eksportera na spór z tak zwanym trollem znako
wym, czyli podmiotem, który rejestruje znaki towarowe
odpowiadające markom wprowadzanym na dany rynek,
ale niezarejestrowanym. Troll proponuje odkupienie znaku

Żelazne zasady ekspansji
1. P
 rzemyśl i przeanalizuj, gdzie i po co wychodzisz:
na jakie rynki, w jakiej formule, zrób due diligence
prawne, regulacyjne, operacyjne. Zrozum biznes,
który nabywasz lub tworzysz w państwie-celu.
2. Wdróż procedury i wewnętrzne zasady compliance
(przyda się, nawet jeśli ostatecznie zostaniesz
ze swoim przedsięwzięciem tylko na poziomie
krajowym).
3. Uzyskaj odpowiednie zgody regulacyjne – antymonopolowe na nabycie nieruchomości, zawarcie
umowy joint venture czy inne wymagane lokalnymi
przepisami.
4. Miej plan na potransakcyjną integrację, zapewnij
zgodność systemów wewnętrznego zarządzania i raportowania oraz ochrony zasobów twojej
organizacji.
5. Zadbaj o kulturę organizacji. Zatroszcz się o to,
aby kluczowi pracownicy i partnerzy z lokalnym
know-how zostali w twojej organizacji.

towarowego za znaczne kwoty, grożąc sprawami sądo
wymi, w tym zakazem sprzedaży na rynku zagranicz
nym. Jest to częsty problem przedsiębiorców wychodzą
cych na rynki rozwijające się, w szczególności do Chin.
Pamiętając o indywidualnych uwarunkowaniach
i specyfice poszczególnych rynków i transakcji, moż
na wskazać kilka zasad skutecznych ekspansji (zobacz
ramkę Żelazne zasady ekspansji). Przede wszystkim nie
ulega jednak wątpliwości, że zagraniczna ekspansja jest
kuszącym i potencjalnie bardzo korzystnym przedsięwzię
ciem. Nawet uwzględniając towarzyszące jej ryzyko.

Weronika Achramowicz, radca prawny, ekspert w dziedzinie
międzynarodowych fuzji i przejęć w kancelarii Baker & McKenzie.
Marcin Fijałkowski, radca prawny i rzecznik patentowy,
specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej w kancelarii
Baker & McKenzie.
Piotr Jaśkiewicz, adwokat w kancelarii Baker&McKenzie,
zajmuje się transakcjami międzynarodowych fuzji,
przejęć i reorganizacji.
1.  Badanie FT Remark i Baker & McKenzie na wybranej
grupie 350 menedżerów najwyższego stopnia (tak zwany
C-level executives), 2014 r.
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Sfinansować
wyjście za granicę
Fundusze inwestycyjne angażując się w zagraniczny projekt
polskiej firmy, dzielą z nią ryzyko i dostarczają kapitału.
Jednocześnie nie odbierają pomysłodawcy kontroli nad
prowadzeniem biznesu. Poszukując źródeł finansowania ekspansji
zagranicznej, warto wziąć to pod uwagę. Piotr Linke

Ćwierć wieku po transformacji ustrojowej Polska nie
jest już tylko celem ekspansji firm zagranicznych. Tak
że rodzimy biznes coraz częściej i odważniej dokonuje
za granicą bezpośrednich inwestycji, które wzmacniają
jego pozycję na globalnym rynku. Podczas gdy dla jed
nych jest to rozszerzenie dotychczasowej działalności
eksportowej, dla innych stanowi zupełnie nową, nie
wykorzystywaną wcześniej, możliwość rozwoju i zdo
bycia nowych klientów. Ekspansję polskich firm często
ogranicza trudny dostęp do finansowania zagranicznych
projektów inwestycyjnych. W pokonaniu tej bariery ma
pomóc Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ). Tworzy go
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK (TFI BGK),
w znacznym stopniu wzorując się na podobnych insty
tucjach działających w wielu krajach świata.
W ciągu ostatnich pięciu lat wartość polskich bezpo
średnich inwestycji za granicą kształtowała się przecięt
nie na poziomie 3,5 miliarda euro rocznie. W porównaniu

z innymi krajami – zarówno rozwijającymi się, jak i roz
winiętymi – to nadal niewiele. Polskie inwestycje zagra
niczne, wyrażone jako procent polskiego PKB, osiągnęły
na koniec 2013 roku 10,6%. To poziom znacznie niższy
niż na Węgrzech (30%) czy w Estonii (27%). I kilkukrot
nie niższy niż w krajach Europy Zachodniej, takich jak
Francja (60%), Niemcy lub Hiszpania (po 47%).

Nowe rynki zbytu –
nowe możliwości
W nadchodzących latach można spodziewać się wzro
stu polskich inwestycji zagranicznych. Najsilniejszym
bodźcem do działania będzie szukanie nowych ryn
ków zbytu, równie silna okaże się chęć nabycia zna
nej na obcych rynkach marki czy uzyskania dostępu do
technologii i know-how umożliwiających dalszy rozwój.
Dla wielu prężnych polskich przedsiębiorstw, zarówno
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produkcyjnych, jak i usługowych, będzie to jedyna moż
liwość zwiększenia skali działalności. Dotyczy to wszyst
kich firm, które działając często w niszowych branżach,
zaspokoiły lub niebawem zaspokoją krajowe zapotrze
bowanie na towary bądź usługi. Dotarcie do nowych
odbiorców i wynikające z tego zwiększenie sprzeda
ży przełożą się między innymi na stworzenie w Polsce
nowych miejsc pracy i podnoszenie kwalifikacji już za
trudnionych pracowników. Pozwolą też firmom wygene
rować zyski, które zostaną przetransferowane do kraju.
W dłuższej perspektywie wpłyną również na wzrost wy
datków na badania i rozwój, a tym samym na rosnącą
innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Dziś nie trze
ba nikogo przekonywać, że tylko w ten sposób za kilka
lat – gdy wyczerpią się subsydia europejskie – będzie
my w stanie konkurować na międzynarodowym rynku
i budować silną markę polskiego biznesu.

Rosnący popyt na finansowanie
Rosnące zainteresowanie zagranicznymi rynkami wiąże
się z większym popytem na kapitał umożliwiający reali
zację planów ekspansji zagranicznej. Jak wynika z ba
dania przeprowadzonego przez firmę doradczą EY na
zlecenie TFI BGK, 95% ankietowanych przedsiębiorców
zadeklarowało chęć wspomożenia się obcym kapitałem
w realizacji planów ekspansji zagranicznej, a zaledwie
3% zamierza prowadzić taką działalność, korzystając
wyłącznie z kapitału własnego.
W wielu europejskich krajach przedsiębiorstwa z sek
tora prywatnego, planujące międzynarodowy rozwój,
mogą już od lat korzystać z finansowania oferowanego
przez państwowe fundusze inwestycyjne. Krajami do
celowymi inwestycji realizowanych w takiej kooperacji
są najczęściej szeroko definiowane kraje rozwijające się
i kraje transformacji ustrojowej. Fundusze z reguły ofe
rują pełny zakres instrumentów finansowych dostoso
wanych do potrzeb projektów inwestycyjnych: udziały
kapitałowe, mezzanine, pożyczki i gwarancje, a często
także doradztwo. Europejskie bilateralne instytucje finan
sowe są zrzeszone w EDFI (Association of European De
velopment Finance Institutions). Członkami EDFI jest 15
instytucji finansowych, których łączny portfel inwestycyj
ny na koniec 2014 roku osiągnął 32,9 miliarda euro zain
westowanych w cztery tysiące projektów. Tylko w ubie
głym roku ich działalność zaowocowała inwestycjami na
łączną kwotę ponad 6 miliardów euro ulokowaną w po
nad 600 nowych projektach.
Niektóre fundusze zrzeszone w EDFI, na przykład
duńskie IFU, inwestują wyłącznie wspólnie z firmą ze
swojego kraju. Inne, jak niemieckie DEG, nie wymaga
ją udziału współinwestora ze swojego kraju, ale biorą
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interes macierzystego kraju pod uwagę przy ocenie pro
ponowanych projektów. Instytucje wspierające zagra
niczną działalność firm to nie tylko europejska dome
na. Amerykański OPIC (Overseas Private Investment
Corporation) zrealizował ponad cztery tysiące projek
tów inwestycyjnych, które nie tylko przyniosły tej in
stytucji realny dochód, ale także wygenerowały niemal
300 tysięcy nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczo
nych i przychody z eksportu wynoszące ponad 75 mi
liardów dolarów.

Europejskie wzorce –
polskie rozwiązanie
Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest w dużej mierze
wzorowany na działalności funduszy skupionych w ra
mach EDFI. Fundusz inwestując w zagraniczny projekt
polskiej firmy, dzieli z nią ryzyko inwestycyjne i dostar
cza niezbędnego kapitału. Jednocześnie nie odbiera po
mysłodawcy kontroli nad prowadzeniem biznesu. Zasada
jest prosta – FEZ jest zawsze inwestorem mniejszościo
wym, jego finansowy wkład w daną inwestycję nie prze
kracza kwoty wnoszonej w projekt przez polską firmę.
Przedsiębiorstwo chcąc skorzystać z finansowania
oferowanego przez fundusz (akcje, udziały, pożyczki za
bezpieczone, mezzanine), musi przedstawić szczegółowy
biznesplan uwzględniający zarówno jego dotychczaso
we doświadczenie, jak i założenia dotyczące ekspan
sji zagranicznej. Pozytywna ocena koncepcji przez fun
dusz otwiera drogę do podpisania umowy inwestycyjnej.
Koszt finansowania jest ustalany indywidualnie. Zale
ży od ryzyka kraju ekspansji i ryzyka samego projektu.
Umowy inwestycyjne są zawierane przeważnie na okres
od pięciu do siedmiu lat, po czym fundusz planuje wy
cofać się z inwestycji na uzgodnionych warunkach za
pisanych w umowie. Zakłada się, że przez ten czas pol
ska firma powinna rozwinąć i ugruntować swoją pozycję
na rynku zagranicznym. Spłacone finansowanie i zysk
funduszu będą wykorzystywane do finansowania ko
lejnych zagranicznych projektów innych polskich firm.
Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest logicznym uzu
pełnieniem działań wspierających polski eksport i innych
funduszy budujących innowacyjność polskiego biznesu.
By konkurować z najlepszymi, polskie firmy powinny po
prawiać swoją pozycję, między innymi dzięki obecności
na światowych rynkach. Globalizacja nie jest bowiem
chwilową modą. To naturalny kierunek, w którym po
dążają zarówno cała polska gospodarka, jak i tworzące
ją polskie przedsiębiorstwa.

Piotr Linke, prezes zarządu Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych BGK

NARZĘDZIA

Pracownik
z wysokim
potencjałem
PILNIE POSZUKIWANY

FOT. 123RF

Jednym z warunków skutecznej ekspansji jest
pozyskanie zdolnych, zaangażowanych
i efektywnych menedżerów. Stanowią oni
istotny element każdej organizacji, ale również
wyzwanie. Podpowiadamy, w jaki sposób
identyfikować takie osoby i umiejętnie
kierować rozwojem ich kariery. Olga Wolińska
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ażdy pracownik pragnie, by prze
łożeni dostrzegli w nim wysoki potencjał. Nie tylko dla
tego, że to wyróżnienie, ale przede wszystkim – szansa
na rozwój. Osoby uznawane za pracowników z wysokim
potencjałem – nazywane również High Potentials albo
skrótowo HiPos – rozpoczynają studia MBA, są angażo
wane w ambitne międzynarodowe projekty, za mentorów
mają członków zarządu, a rozwój ich kariery wspierają
coachowie. High Potentials stają się oczkami w głowach
pracodawców, którzy widzą w nich swoich następców
gotowych przejąć stery organizacji. Wszystko byłoby
idealnie, gdyby nie fakt, że ponad połowa pracowni
ków z wysokim potencjałem wycofuje się ze skierowa
nych do nich programów w ciągu pięciu pierwszych lat,
a 46% z tych, którzy je ukończą i obejmą wyższe stano
wisko, nie zrealizuje postawionych przed nimi celów. Ta
kie dane prezentuje najnowszy raport CEB SHL Talent
Measurement „Talent Report 2014”.
Co jest przyczyną tak niskiej skuteczności progra
mów dla HiPo, w którą – jak wynika ze wspomnianego
raportu – nie wierzy co drugi HR-owiec? Na to pytanie
odpowiada diagnoza potencjału 6,6 miliona pracowni
ków zatrudnionych w dziesięciu tysiącach organizacji
będących klientami CEB SHL Talent Measurement. Wy
nika z niej, że źródło problemów leży w tym, iż organiza
cje angażują w programy rozwojowe pracowników, któ
rzy potencjału tak naprawdę nie mają.

Kim jest pracownik HiPo
„Pierwszym działaniem, które podejmujemy, pracując
z klientami nad programami dla pracowników z wysokimi
potencjałem, jest określenie, kim oni właściwie są – pod
kreśla Aneta Fita, prezes zarządu SHL Polska. – Pragnie
my, aby organizacje z naszą pomocą jasno zdefiniowały,

czym dziś powinien charakteryzować się pracownik,
który jutro – po przejściu przez indywidualnie zapro
jektowany dla niego plan rozwojowy – zajmie kluczowe
stanowisko w organizacji. Naszym zdaniem nadanie fir
mom właściwego kursu w poszukiwaniu High Potentials
chroni je przed popełnianiem błędów – przed sytuacja
mi, w których pracownik zostaje zakwalifikowany do pro
gramu tylko dlatego, że coraz częściej mówi o zmianie
pracy i dzięki programowi być może uda się go zatrzy
mać w firmie. Zdarza się też, że przełożony nie nominu
je kluczowego pracownika do programu, bo obawia się,
że ten nie będzie miał czasu na realizację codziennych
zadań, ze względu na duże zaangażowanie w projekty
związane z programem”.
CEB SHL Talent Measurement od ponad dziesięciu lat
przygląda się osobom z wysokim potencjałem oraz zapro
jektowanym dla nich programom rozwojowym. Wnioski
z tych badań przyczyniły się do stworzenia modelu po
kazującego, jakie czynniki decydują o sukcesie pracow
nika HiPo na wyższym, bardziej odpowiedzialnym sta
nowisku. Zgodnie z prezentowanym podejściem osoba
z wysokim potencjałem musi przede wszystkim przekra
czać oczekiwania pracodawcy co do realizowanych ce
lów. To pracownik, którego ocena okresowa jest zawsze
pozytywna (warunek konieczny, ale niewystarczający).
Wysoka efektywność nie może być jedynym kryterium
decydującym o tym, czy pracownik ma wysoki potencjał.
Jak wskazuje raport CEB SHL „Talent Report 2014”, tyl
ko jedna na sześć osób z najlepszymi wynikami, które
zostały uznane za menedżerów z potencjałem, zasługu
je na to miano. Czym się wyróżnia ten jedyny „prawdzi
wy” HiPo? Jak się okazuje, jego znalezienie przysparza
znacznych trudności, ale ten wysiłek się opłaca.
Według podejścia CEB SHL Talent Measurement pra
cownik HiPo nie tylko osiąga ponadprzeciętne wyniki.
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Powinien także spełniać trzy dodatko
we warunki:
• mieć aspiracje do awansowania na co
raz wyższe stanowiska w organizacji,
• być zdolnym do efektywnej pracy na
bardziej odpowiedzialnej pozycji,
• być zaangażowanym w pracę w orga
nizacji nie tylko na obecnym stanowisku,
ale również potencjalnie w przyszłości
w bardziej wymagających rolach.
W trakcie procesu wyłaniania pracow
ników o wysokim potencjale żaden z tych
elementów układanki nie może zostać
zlekceważony, ponieważ wszystkie są
jednakowo ważne.

Po pierwsze: aspiracje
„W Deloitte Polska, identyfikując pracow
ników z wysokim potencjałem, zwracamy
uwagę między innymi na chęć i motywa
cję, aby zajmować coraz wyższe stano
wiska w naszej organizacji, co oczywi
ście łączy się z większym zakresem zadań
i obowiązków. Trafna diagnoza aspiracji
pracownika to duże wyzwanie dla jego
bezpośrednich przełożonych. Spoczywa
na nich duża odpowiedzialność, choć jed
nocześnie mają do dyspozycji wiele na
rzędzi wspierających ich w identyfikowa
niu osób, dla których budowanie kariery
w naszej organizacji stanowi priorytet” –
mówi Agnieszka Kurek, Learning Leader
DCE z firmy Deloitte Polska.
Wnioski z analiz przeprowadzonych
przez CEB SHL Talent Measurement na
grupie ponad 431 tysięcy osób pokazu
ją, że paliwem napędzającym aspiracje
pracowników do zajmowania coraz wyż
szych stanowisk w organizacji jest unikal
na kombinacja czynników motywujących
ich do pracy i działań, które podejmują,

Aby pracownik zdobywał coraz wyższy
status w organizacji, musi wykazywać
inicjatywę, przejmować odpowiedzialność,
osiągać zamierzone cele oraz dążyć
do samorozwoju.
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by awansować. Osoby, które docierają na
sam szczyt drabiny organizacyjnej, moty
wuje sześć kluczowych czynników:
• nieustanna aktywność w dążeniu do
realizacji zadań,
• niezależna praca bez nadzoru,
• elastyczność w podejściu do wykony
wania zadań,
• inspirujące i wymagające kreatywno
ści zadania,
• coraz wyższa pozycja oraz status w ra
mach organizacji,
• praca poza wyznaczonymi godzinami,
gdy zadanie jest ambitne i pełne wyzwań.
Jednak motywacja to nie wszystko.
Aby pracownik zdobywał coraz wyższy
status w organizacji, motywacja powin
na się przełożyć na konkretne zachowa
nie. Musi wykazywać inicjatywę, przej
mować odpowiedzialność za pracę swoją
i zespołu, osiągać zamierzone cele oraz
dążyć do samorozwoju. Menedżerowie
prezentujący taką postawę mają jedena
stokrotnie wyższe szanse na sukces na
nowym stanowisku niż osoby niewyka
zujące opisanej kombinacji bodźców do
działania i zachowań.

Po drugie: zdolności
Aspiracje do awansu na bardziej odpowie
dzialną pozycję to nie wszystko. Można
bardzo chcieć, ale nie mieć wystarczają
cych zdolności, by poradzić sobie w no
wych, bardziej złożonych rolach. Pracow
nik, który w przyszłości zajmie wyższe
stanowisko menedżerskie, ma być kom
petentny i efektywnie realizować wyzna
czone cele biznesowe. Jak przewidzieć
jego skuteczność na etapie selekcji do
programu rozwojowego dla przyszłych
liderów? Wiąże się to z koniecznością
rzetelnej i obiektywnej oceny potencjału
przywódczego, a w szczególności kompe
tencji tworzenia wizji, przekazywania ce
lów, pozyskiwania wsparcia oraz zapew
niania sukcesu. Zgodnie z podejściem
CEB SHL Talent Measurement efektyw
ni liderzy wiedzą, jak tworzyć przekonu
jącą wizję opartą na jasnym i krytycznym
myśleniu, jak wyrażać i komunikować
cele motywujące innych i wyznaczające

kierunek działań. Ponadto potrafią porozumiewać się
w skuteczny sposób i wspierać innych podczas zmian
oraz doprowadzać sprawy do końca i realizować kon
kretne cele i założenia.
„Podczas rekrutacji do programu »Future Leaders«
zwróciliśmy uwagę na poziom kompetencji menedżer
skich kandydatów, które w SCANIA określamy jako
»7 Leadership Principles« – zdradza Agata Kokoszczyń
ska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi, SCA
NIA Polska. – Przyglądając się liderom, zwracamy uwa
gę, czy z własnej inicjatywy podejmują nowe wyzwania
wykraczające poza ramy ich stanowiska. Obserwujemy,
czy biorą odpowiedzialność za własne działania oraz za
ich efekty w krótko- i długoterminowej perspektywie.
Chcemy, aby nasi liderzy nieustannie dbali o rozwój wie
dzy i kompetencji oraz wykorzystywali je do budowania
przewagi naszej firmy. Doceniamy ich umiejętność kry
tycznego patrzenia na rzeczywistość, uczenia się na błę
dach i szukania niestandardowych, wychodzących poza
schematy rozwiązań”.

Po trzecie: zaangażowanie
Jeżeli organizacja zidentyfikuje menedżerów, którzy jed
nocześnie osiągają wysokie wyniki, są ambitni oraz zdol
ni do efektywnej pracy na wyższym, bardziej odpowie
dzialnym stanowisku, czeka ją jeszcze jeden ważny krok.
Jest nim sprawdzenie poziomu zaangażowania przy
szłych liderów. Dzięki takiemu podejściu można określić,
na ile pracownik rzeczywiście chce kontynuować karie
rę w organizacji i realizować jej cele biznesowe, a na
ile myśli krótkoterminowo i jest skupiony na sobie. Wy
konanie tego ostatniego kroku jest dla firmy niezwykle
istotne, ponieważ, jak pokazują wyniki badań CEB SHL
Talent Measurement, 59% osób z wysokim potencjałem
i wysokim zaangażowaniem chce pozostać w organiza
cji na dłużej, podczas gdy tylko 23% nisko zaangażowa
nych HiPo chce kontynuować karierę u aktualnego pra
codawcy. „Niezwykle istotne jest dla nas, aby nasi HiPo
chcieli związać przyszłość z 3M – deklaruje Małgorza
ta Piasecka, Training & Development Leader 3M w Pol
sce. – Dlatego tak dużą uwagę zwracamy na diagnozę
ich zaangażowania. Aby się zorientować, czy pracownik
jest zaangażowany, obserwujemy, czy daje z siebie wię
cej niż wymaga tego zakres jego obowiązków. Zwraca
my też uwagę na to, czy wykazuje chęć sprawdzenia się
w nowych rolach i podjęcia nowych wyzwań. Obserwu
jemy, jak reaguje na zmiany, na przykład na propozycje
zaangażowania się w nowy projekt, którego zakres wy
kracza poza jego codzienną pracę. Poza tym zaangażo
wany menedżer przywiązuje dużą wagę do przestrze
gania i promowania wartości 3M. Przez swoje działania

wspiera misję całej organizacji i buduje jej kulturę. To
dla nas znak, że myśli o 3M jako o swoim pracodawcy
na długie lata”.
CEB SHL Talent Measurement proponuje, aby przy
identyfikacji osób z wysokim potencjałem zwrócić szcze
gólną uwagę na ocenę przyszłego zaangażowania. Wy
soka ocena świadczy nie tylko o tym, że pracownik trak
tuje aktualne miejsce pracy jako najlepsze z możliwych,
ale również o tym, że utrzyma dużą efektywność na wyż
szym, bardziej złożonym i odpowiedzialnym stanowisku.
O wysokim przyszłym zaangażowaniu menedżera świad
czy gotowość do przedkładania spraw firmy i zespołu po
nad własne potrzeby i interesy zawodowe. Taka osoba
otwarcie mówi, że chce rozwijać karierę wewnątrz or
ganizacji i zadaje pytania świadczące o żywym zainte
resowaniu firmą oraz jej sukcesem.

Poszukiwania czas zacząć
Jednym z warunków skutecznej ekspansji jest pozyska
nie pracowników o dużym potencjale. Znalezienie takich
osób nie jest łatwe. Wszyscy szefowie marzą o idealnym
pracowniku, który bez większego wysiłku będzie zdo
bywał nowe kompetencje, wykaże się lojalnością w sto
sunku do firmy, a gdy przyjdzie pora, szybko awansuje
na menedżerskie stanowisko. Niestety marzenia nie wy
starczą i o przyszły sukces firmy trzeba zadbać już dzi
siaj, przygotowując właściwych ludzi do objęcia sterów.
Aby osiągnąć ten cel, przedsiębiorstwa powinny zmobi
lizować wewnętrzne siły i zaangażować do współpracy
najwyższą kadrę kierowniczą, menedżerów, zespół HR
oraz samych zainteresowanych, czyli potencjalnych lide
rów. Prezes Aneta Fita twierdzi: „Nie ma sensu tworzyć
ambitnej długoletniej strategii rozwoju firmy w Polsce
czy za granicą, jeśli potem nie będzie miał kto jej zreali
zować. Znalezienie w firmie ludzi z wysokim potencja
łem, zadbanie o ich rozwój i przyszły sukces jako lide
rów to obowiązek każdego zarządu, któremu zależy na
stabilnym rozwoju i sukcesie firmy. Nieprzemyślane de
cyzje personalne, nietrafione awanse, nerwowe poszu
kiwanie kandydatów do pracy to niepotrzebna strata
czasu i pieniędzy, a ryzyko niepowodzenia – ogromne”.
Bez wątpienia działania nastawione na rozwój naj
bardziej utalentowanych menedżerów opłacają się i prze
kładają na konkretne pieniądze. Osoby oceniane jako
pracownicy z wysokim potencjałem są nie tylko o 91%
bardziej wartościowe dla firm w porównaniu z przecięt
nymi pracownikami. Ich potencjał menedżerski przyczy
nia się do powstania dwa razy większych dochodów i zy
sków w dłuższej perspektywie czasu.

Olga Wolińska, konsultant SHL Polska
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RYNKI

Ursus
podbija
Afrykę
Nowy właściciel i dobrze opracowany
model biznesowy przeobraził Ursusa
z upadłej spółki w dobrze prosperującą
organizację z zyskiem netto na poziomie
4,2 miliona złotych. Walnie przyczyniła
się do tego umowa z etiopską
firmą METEC. Lidia Zakrzewska
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W czerwcu 2011 roku została sfinalizo
wana transakcja przejęcia Ursusa przez
spółkę Pol-Mot. Po wielu staraniach Pol
-Mot kupił zupełnie inną firmę niż tę, po
którą sięgał osiem lat wcześniej. Wów
czas był to bankrut z 200-osobową za
łogą roszczeniowych pracowników. Nie
miał nawet praw do znaku towarowego,
gdyż zdążył je wcześniej oddać za długi
Bumarowi – ówczesnemu właścicielowi
Ursusa. Przejęta firma zamiast produktów
i nieruchomości miała dług w wysokości
60 milionów złotych. „Kupiliśmy de facto
120 lat historii w stanie kompletnej ruiny.
Ursus w poprzednim systemie był naj
większym producentem ciągników w Eu
ropie, dobrze znanym na świecie, z rozle
głą siecią sprzedaży. Do dziś z 1,5 miliona
ciągników wykorzystywanych obecnie
w Polsce prawie połowa, czyli około 700
tysięcy, to maszyny z logo Ursusa – mówi
Karol Zarajczyk, prezes spółki. – Pol-Mot,
przejmując bankruta, postawił sobie za
cel odbudowę dawnej potęgi i wskrze
szenie tradycji polskiej motoryzacji. Mu
sieliśmy odkupić prawa do używania zna
ku towarowego, aby móc budować ofertę
sprzedażową. Natychmiast po sfinalizo
waniu zakupu nasi inżynierowie przy
gotowali pierwszy produkt dla klientów.
Kiedy uzyskaliśmy dla niego homologację,
w świat poszły pisma ofertowe przypomi
nające, że Ursus jest dziś sprywatyzowa
ną spółką, której renomę zapewnia obec
ny właściciel. Daliśmy gwarancję, że nie
będzie problemów z dostarczeniem towa
rów i obsługą posprzedażową” – dodaje
prezes Zarajczyk. Reakcja rynku była po
zytywnie wyczekująca, od razu udało się
też sprzedać 200 ciągników do Nigerii.

Paradoks Ursusa
W 2013 roku Ursus podpisał z etiopską fir
mą METEC umowę na dostawę 3 tysięcy
ciągników. „Wynegocjowanie dużych kon
traktów na rynku afrykańskim jest możli
we tylko na szczeblu rządowym. Tamtej
si ministrowie oczekują, że kontraktom
inwestycyjnym będzie towarzyszył do
stęp do wiedzy i nowoczesnych technolo
gii inwestora, dlatego relacje biznesowe
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Wynegocjowanie dużych kontraktów na rynku
afrykańskim
jest możliwe
tylko na szczeblu
rządowym.

z natury są długoterminowe. Bez rządo
wego wsparcia trudno o sukces. Nasz
kontrakt poprzedziła dwustronna umo
wa między Polską i Etiopią” – wyjaśnia
prezes Zarajczyk.
Poza dostawą maszyn kontrakt prze
widuje uruchomienie montowni, szkole
nie pracowników oraz obsługę posprzeda
żową. 12 maja tego roku taką montownię
w mieście Adam otworzyli Nkosazana Dla
mini-Zuma, przewodnicząca Komisji Unii
Afrykańskiej, oraz Lech Wałęsa, były pre
zydent Polski. „To była ogromna promo
cja naszej firmy i Polski. Gdybym chciał
zobrazować skalę tego wydarzenia, móg
łbym je przyrównać do przecięcia wstę
gi w małym mieście w Polsce przez prze
wodniczącego Unii Europejskiej, Donalda
Tuska” – opowiada szef Ursusa. Polski
sprzęt z montowni w Etiopii trafi nie tyl
ko na rynki kontynentu afrykańskiego.
W planach Ursusa jest również sprzedaż
ciągników do Kazachstanu i Kirgistanu.
Unia Afrykańska, do której należą
wszystkie kraje kontynentu (z wyjątkiem
Republiki Środkowoafrykańskiej zawie
szonej w prawach członka 25 marca 2013
roku, wskutek zamachu stanu), cieszy się
ogromnym szacunkiem w Afryce, z jej gło
sem liczą się politycy i cały biznes. Dla
mini-Zuma, przecinając wstęgę w mon
towni METEC, dała sygnał innym krajom
na kontynencie, że kończy się czas moty
ki w rolnictwie, nadchodzi era mechani
zacji, a dobrym partnerem w tej transfor
macji jest Ursus, polski producent maszyn
i urządzeń rolniczych. Podpisując umowę
z Etiopią – jedynym krajem, który nigdy
nie został skolonizowany, co w tamtej
szych realiach jest bardzo ważne – polska
spółka szerzej otworzyła sobie drzwi do
afrykańskiego rynku.
O sukcesie polskiego rządu i Ursusa
przesądziły dwie kwestie. Pierwsza doty
czy sposobu działania Chińczyków. „Mo
del, który zastosowali Chińczycy w Afryce,
można nazwać neokolonializmem, na co
Afrykanie są bardzo uczuleni. Chińczycy
przygotowali ofertę pakietową (produkt
plus finansowanie). Ponieważ kraje afry
kańskie cierpią na brak pieniędzy, lokal
ni odbiorcy, niewiele się zastanawiając,

masowo zawierali umowy – wyjaśnia Karol Zarajczyk. –
Maszyny z Chin rozsypują się po dwóch latach użytko
wania, a żywotność naszych produktów wynosi około
25 lat. Kiedy przyszedł czas spłaty kredytów, strona afry
kańska odmawiała, uważając, że towar nie spełnił jakich
kolwiek oczekiwań i standardów. Odpowiedź partnerów
chińskich była jedna: »Nie macie pieniędzy? To my zaj
mujemy wasze kopalnie miedzi lub innych surowców«.
W ten sposób Chiny przejmowały najcenniejsze aktywa
na kontynencie”. Proceder był powszechny. Afrykanie
dość szybko zorientowali się, o co chodzi, a ponieważ
są wrażliwi na wszelkie przejawy kolonializmu, zaczę
li rezygnować z dużych, rządowych kontraktów. W ten
sposób zrobiło się miejsce dla Ursusa. „Zadziałała ma
gia marki znanej w Afryce od dawna oraz fakt, że za
oferowaliśmy nieporównanie lepszy produkt, również
z finansowaniem, w cenie chińskich maszyn. Dodatko
wo naszym atutem była dużo prostsza technologia niż
ta, którą oferowali producenci globalni. Ten paradoks
zawiera się w prostym rachunku ekonomicznym – naj
lepszym światowym firmom nie opłacało się przesta
wiać linii technologicznych na produkcję sprzed kilku
lat, aby dostosować się do możliwości i kultury agrar
nej krajów afrykańskich”.
O tym, jak bardzo doskwierał Chińczykom sukces
polskiego producenta w Etiopii, świadczy początko
wo udana próba narzucenia wysokiego cła na ciągniki.
W pierwszym okresie obłożone były trzykrotnie wyższym
podatkiem wwozowym niż produkty konkurencji, dopie
ro interwencja polskiego ambasadora w Addis Abebie
spowodowała przywrócenie poziomu identycznego dla
wszystkich podmiotów zagranicznych.

Mit obcej kultury i bariera wejścia
Popularna opinia, która krąży wśród polskich przedsię
biorców, na temat trudności zaadaptowania się na rynku
afrykańskim, zdaniem prezesa Zarajczyka wynika z nie
wiedzy. „Z przykrością obserwuję przedsiębiorców, któ
rzy nie potrafią nawet zamaskować lekceważenia afry
kańskich partnerów. Nie znają historii, zwyczajów, religii
danego regionu, a nawet samego miejsca. Jestem absol
wentem między innymi studiów kulturoznawczych na
Waseda University w Tokio. Wykładowcy wpajali nam,
że podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest po
znanie kraju, w którym chce działać. W relacjach bizne
sowych z takim partnerem jest potrzebna otwartość,
słuchanie i obserwowanie drugiej strony oraz zaakcep
towanie lokalnej kultury pracy. Mile widziana jest także
chęć poznania kultury i tradycji, w naszym przypadku
etiopskiej. Wchodząc do Afryki, nie można oczekiwać, że
nasi partnerzy od razu będą stosować normy europejskie.

Tu wszystko dzieje się wolniej. Oczywiście napotyka się
większe problemy niż w relacjach z europejskimi partne
rami, ale po pewnym czasie można ich zrozumieć, wiele
się nauczyć i odnaleźć się w tamtejszej rzeczywistości.
Etiopczycy są bardzo przedsiębiorczy i doskonale zda
ją sobie sprawę z tego, jak ważne są inwestycje i pra
ca. Bardzo liczą się też drobne gesty. Kiedy wizytowali
śmy inny kraj afrykański, trafiliśmy na narodowe święto
niepodległości. Z tej okazji złożyliśmy naszemu partne
rowi gratulacje i to był świetny początek do budowania
trwałych relacji biznesowych i międzyludzkich. Zapomi
namy, że Afrykańczycy, tak jak Polacy, są bardzo dumni.
Zdobywają wykształcenie na najlepszych zagranicznych
uczelniach, znają języki obce, a wielu z nich studiowało
w naszym kraju – w tamtejszych rządach są ministrowie,
którzy bardzo dobrze mówią po polsku i nas lubią. Po
winniśmy tę sympatię spożytkować dla dobra obu stron.
Mam żelazną zasadę, której skrupulatnie przestrzegam

47

to szereg działań: uczestnictwo w wystawach, materiały,
transport maszyn, hotele i wiele innych. Do tego docho
dzi koszt finansowania samych maszyn. To są naprawdę
spore wydatki. Bez atrakcyjnego wsparcia finansowego
naszych kontrahentów niewiele zdziałamy – tłumaczy
prezes Zarajczyk. – Jesteśmy jedynym polskim produ
centem maszyn i urządzeń rolniczych z wieloletnimi
tradycjami. W kraju mamy fabryki, tu tworzymy miej
sca pracy i zostawiamy podatki. Powinniśmy mieć »zie
lone światło« dla finansowania zagranicznych kontrak
tów, a nie mamy”.

Model biznesowy i model sprzedaży
Ursus postawił sobie za cel rozwój oferty produktowej
w segmencie ciągników i autobusów z napędem trady
cyjnym i elektrycznym oraz trolejbusów. Dla tego drugie
go projektu powołał spółkę zależną Ursus-Bus, w której
40% udziałów ma AMZ Kutno. Pierwszy autobus elek
tryczny URSUS Ekovolt w kwietniu tego roku otrzymał eu
ropejskie świadectwo homologacji, co umożliwia sprze
daż na rynkach Unii Europejskiej. „Obecnie widzimy tam
duże zapotrzebowanie na nowoczesne, ekologiczne pro
dukty. W listopadzie wybieramy się na największe targi
naszej branży w Hanowerze” – mówi Zarajczyk.
W ciągu ostatnich dwóch lat Ursus wprowadził do
oferty dziewięć traktorów, w tym siedem nowych mo
deli o mocy 50–180 KM, najpopularniejszych maszyn
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w praktyce zawodowej – wymagam od siebie i pracow
ników doskonałego przygotowania do wizyty w obcym
kraju. Kiedy zdecydowaliśmy się włączyć w rządowy
projekt Poland Go Africa, na trzy miesiące zatrudniłem
Etiopczyka mieszkającego w Polsce, aby zapoznał nas
ze swoim krajem, z jego historią, kulturą, zwyczajami,
nauczył zachowania. Trzeba pamiętać, że to nie Etiop
czycy mają się do nas dostosować, ale my do nich” – do
daje prezes Ursusa.
Nawet najlepsza znajomość kraju zagranicznego
partnera nie zastąpi pieniędzy. Finansowanie jest głów
ną, czasem jedyną, barierą wejścia do Afryki. Organiza
cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation
for Economic Co-operation and Development — OECD),
której jednym z zadań jest współpraca z państwami roz
wijającymi się, wspiera kraje członkowskie w transna
rodowych projektach. Raporty i opinie OECD o sytuacji
w poszczególnych krajach i regionach są wykorzystywa
ne przez kredytodawców i inwestorów przed podjęciem
decyzji co do angażowania się w danym regionie. Doty
czy to nie tylko korporacji transnarodowych i wielkich
banków prywatnych czy izb gospodarczych, ale rów
nież MFW i MBOiR. OECD narzuca swoim członkom za
angażowanie kapitałowe w rozwój gospodarek niesto
warzyszonych. Na finansowanie projektów rolniczych
przeznacza około 40% całego budżetu. Średnia tego za
angażowania dla członków organizacji wynosi 0,3% PKB,
w Polsce niecałe 0,1% PKB. „Wynegocjowanie kontraktu

dla małych i średnich gospodarstw oraz
branży leśnej, budowlanej i komunalnej.
W tym roku chce jeszcze wypuścić następ
ny ciągnik o mocy 150 KM oraz 50–60 KM
w wersji bez kabiny. Zamierza je ofero
wać klientom europejskim, afrykańskim,
Środkowego Wschodu i krajów Ameryki
Południowej.
Spółka ma klarowny model bizneso
wy. „Rynek europejski jest dla nas punk
tem wyjścia, musimy być co najmniej tak
dobrzy, jak globalni producenci. Dlatego
uruchomiliśmy własne centrum badaw
czo-rozwojowe URSUS R&D w Lublinie,
w którym ponad 60 inżynierów wymyśla
i opracowuje prototypy innowacyjnych
rozwiązań dla maszyn rolniczych. To chyba
największe centrum R&D w Europie pra
cujące dla tej branży – wyjaśnia Karol Za
rajczyk. – Na pozostałe rynki chcemy kiero
wać sprzęt w dobrej cenie i jakości, ale nie
najnowocześniejszy, ponieważ nasi part
nerzy takiego jeszcze nie potrzebują. Szu
kają natomiast wiedzy i tę im dostarczamy.
Zanim otworzyliśmy montownię ciągników
w Etiopii, nasi specjaliści przeszkolili cały
personel firmy METEC. Tak samo szkoli
my partnerów z obsługi posprzedażowej”.

Nawet najlepsza
znajomość kraju zagranicznego
partnera nie zastąpi pieniędzy.
Finansowanie jest
główną, czasem
jedyną, barierą
wejścia do Afryki.

W przyjętym modelu sprzedaży spół
ka nie przewiduje tworzenia sieci przed
stawicielstw do obsługi posprzedażowej.
Wybrała tańsze rozwiązanie. Podpisuje
umowy partnerskie z lokalnymi przedsię
biorcami, którzy w jej imieniu uzgadniają
kwestie dostawy części zamiennych i na
praw u klienta. Certyfikowani i przeszko
leni pracownicy są ściśle nadzorowani
przez polskich fachowców, ponieważ kwe
stia reputacji jest atutem w zdobywaniu
kolejnych kontraktów i w walce z konku
rencją. Taki model umożliwia też zagospo
darowanie wolnych rąk do pracy, co w każ
dym kraju borykającym się z bezrobociem
jest mile widziane. „Nie zabieramy miejsc
pracy, ale je tworzymy. Taka strategia od
powiada Afrykańczykom. Dowodem na to
może być fakt, że Dlamini-Zuma w ramach
promocji mechanizacji rolnictwa na kon
tynencie przekaże 54 glebogryzarki, po
jednej do każdego kraju, wszystkie z na
pisem »Ursus«. Jestem przekonany, że
ta informacja znajdzie się na pierwszych
miejscach w afrykańskich mediach. Koszt
sprzętu w porównaniu z zyskami wynika
jącymi z siły reklamy będzie niewielki” –
kończy prezes Zarajczyk.

Efekty strategii
widoczne w wynikach
Po rekordowych wynikach w 2014 roku
Ursus rozpoczął obecny z kolejnym rekor
dem sprzedaży i poprawą zysków. Skon
solidowane przychody grupy w I kwarta
le 2015 roku wyniosły 79,4 miliona złotych
i wzrosły rok do roku o 141%. Są one po
chodną głównie zwiększenia sprzedaży
eksportowej o 407% w porównaniu z po
przednim rokiem i kontraktu w Etiopii.
Spółka zrealizowała już I fazę umowy, reali
zacja drugiej zależy od finansowania etiop
skiego partnera z BGK. Wyniki za I kwartał
bieżącego roku są efektem realizacji celów
strategicznych. Grupa podwoiła zysk net
to w I kwartale bieżącego roku do poziomu
4,5 miliona złotych wobec 2,1 miliona zło
tych w analogicznym okresie 2014 roku.

Lidia Zakrzewska,
redaktor Instytutu ICAN
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STRATEGIE

JAK ZDOBYWAĆ

egzotyczne
rynki
Aż 57% polskich firm wchodzących na rynki
zagraniczne odnosi sukces, a ponad połowa
twierdzi, że zyski osiągane za granicą
są wyższe niż te generowane w Polsce.
Z danych tych wynika, że jeśli rodzime firmy
planują wejść na zagraniczne rynki, teraz jest
właściwy moment. Andrzej Kozłowski

W
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prawdzie dynamika
polskiej ekspansji biznesowej w ostatnim czasie nieco
osłabła, ale wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim po
ziomie. Polskie firmy pojawiają się nie tylko na rynkach
europejskich, ale też coraz częściej w krajach afrykań
skich, w Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie
czy w krajach Azji i Pacyfiku. Coraz większym zainte
resowaniem polskich przedsiębiorców cieszy się Iran.
O czym trzeba pamiętać, jakie kroki podjąć, aby zamor
ski biznes okazał się sukcesem?
Kluczowe jest zaplanowanie ekspansji pod kątem
logistycznym, wybranie partnera, który zna specyfikę
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światowych rynków i potrafi dobrać optymalny sposób
dostarczenia towaru do klienta. To ważne, bo polscy
przedsiębiorcy często nie biorą pod uwagę pewnych oko
liczności, które ich ekspansję mogą w znaczący sposób
ograniczyć. Chodzi tu o czynniki atmosferyczne, geogra
ficzne czy geopolityczne. Niektóre polskie firmy planują
na przykład, że towar będzie wysłany do portu w Sankt
Petersburgu zimą, zapominając, że jest on w tym czasie
skuty lodem, przez co czas dostawy jest znaczenie wy
dłużony. Inny przykład: importer planuje transport chi
lijskiego wina z konkretnego portu na wybrzeżu tego
kraju, bo jego zdaniem znajduje się on najbliżej winni
cy. Problem polega na tym, że na chilijskim wybrzeżu
piętrzą się góry. Może się okazać, że łatwiej jest prze
wieźć wino drogą lądową do Argentyny i dopiero tam
załadować na statki, niż wysyłać je do któregokolwiek
z chilijskich portów.
Przemyślane zaprojektowanie operacji logistycznej
jest niesłychanie ważne, bo może znacząco ograniczyć
koszty transportu towaru na rynek docelowy. Niejedno
krotnie przekonali się o tym polscy przedsiębiorcy im
portujący swoje towary z Chin. Wiedzieli wprawdzie,
że towar trzeba wysłać przed tamtejszym Nowym Ro
kiem, wypadającym w lutym, ale nie zdawali sobie spra
wy, że czasami już w grudniu na wysyłkę jest za późno
ze względu na brak miejsca na kontenerowcach. Wiary
godny partner logistyczny wspiera swoich klientów we
właściwym planowaniu dostaw w trakcie tego rodzaju
szczytów sezonowych.

Organizacja łańcucha dostaw
Organizacja łańcucha dostaw też może być dużym wy
zwaniem, między innymi dlatego, że niektóre towary
wymagają specjalnych certyfikatów i pozwoleń, a inne
podlegają skomplikowanym procedurom celnym. Tu tak
że nieoceniona jest pomoc fachowej firmy logistycznej.
Przeprowadzaliśmy na przykład fabrykę materiałów bu
dowlanych do Rosji. Maszyny i elementy konstrukcji war
te miliony euro. Udało nam się to zrobić po minimalnych
kosztach, bo wiedzieliśmy, że w zależności od tego, jak
poszczególne pozycje zostaną sklasyfikowane przez urząd
celny, można albo nie płacić cła w ogóle, albo zapłacić je
w maksymalnej wysokości 1-3%, co w przypadku warto
ści tej inwestycji wygenerowało znaczące oszczędności.
Jeśli proces certyfikacji towarów na rynku zagranicz
nym przeprowadza się bez fachowego wsparcia, może
się okazać, że implementacja produktów i usług bę
dzie trwała bardzo długo. Nie można generalizować, bo
wszystko zależy od rynku i rodzaju towaru, ale często
nawet około roku. Rekordziści z branży spożywczej, eks
portujący towary do Chin, na certyfikację musieli czekać

52

nawet 5-6 lat. Ponieśli wysokie koszty, a i tak cały pro
ces zakończył się fiaskiem. Dobrze jest pamiętać o po
tencjalnych trudnościach tego rodzaju i wcześniej się
przygotować. By skrócić czas oczekiwania na stosowne
certyfikaty, można wykorzystać gotowe badania i wie
dzę lokalnych partnerów. Trzeba przy tym pamiętać, że
rynki obarczone wysokim ryzykiem gwarantują jedno
cześnie bardzo dużą rentowność, która w Unii Europej
skiej i na innych dojrzałych rynkach nie jest już osiągalna.
Dlatego warto wziąć na siebie to ryzyko, odpowiednio
się przed nim zabezpieczając i pamiętając o zaangażo
waniu partnera logistycznego na możliwie wczesnym
etapie planowania ekspansji.

Morzem, lądem czy drogą powietrzną
Kluczowym logistycznym aspektem ekspansji międzyna
rodowej jest wybór środków transportu towarów. Mamy
tu do dyspozycji trzy główne warianty. Dla bardziej stabil
nych łańcuchów dostaw wykorzystuje się przede wszyst
kim transport morski, zarówno kontenerowy jak i drob
nicowy. Jeżeli chodzi o szybsze dostawy, lepiej wybrać
transport lotniczy. Generuje wprawdzie wyższe koszty,
ale dla towarów, które mają wysoką rentowność, jest to
rozwiązanie akceptowalne.
Jeśli chodzi o transport z Chin i do Chin, coraz częś
ciej używa się kanału intermodalnego, czyli takiego, któ
ry wykorzystuje kontenery przewożone koleją. Potem, na
ostatnim odcinku dostawy, można je przeładować na cię
żarówki. Istnieją już bezpośrednie połączenia kolejowe
z kilku regionów Chin do Polski, a polscy przedsiębior
cy coraz częściej je wykorzystują. Zalety tego kanału to
stabilność usług i cen. Transport intermodalny nie jest
podatny na zmienne ceny paliwa, a obecne rozwiązania
są bardzo stabilne pod względem terminowości dostaw
i bezpieczeństwa przewożonych towarów.
Ważne jest dobranie odpowiedniego środka transpor
tu do spodziewanego czasu oczekiwania na certyfikaty
i pozwolenia. Łańcuch dostaw nie będzie działał efek
tywnie, jeśli przedsiębiorca zorganizuje bardzo szybką
dostawę, a towar na dwa tygodnie zostanie wstrzyma
ny czy to z powodu braku certyfikatów, czy problemów
przy odprawie celnej. W efekcie przedsiębiorcy będą do
datkowo narażeni na wysokie opłaty związane z wydłu
żonym przestojem towarów na terminalach kontenero
wych czy celnych.

Przedstawicielstwo czy pośrednik
Kluczowym momentem planowania ekspansji jest wybór
jednej z dwóch formuł: albo przedsiębiorca tworzy na
rynku docelowym swoje przedstawicielstwo, albo działa

na nim za pośrednictwem lokalnego partnera. Na bardzo
egzotyczne rynki polskie firmy powinny wchodzić przez
partnerów lokalnych albo przez dystrybutorów wyłącz
nych. Z kolei na tych rynkach, które są już stabilne, takich
jak Niemcy, Wielka Brytania czy Czechy, firmy znad Wisły
powinny pojawiać się z gotową już strukturą organiza
cyjną. Przy czym chodzi nie tylko o otwarcie biura przed
stawicielskiego, ale też o stworzenie pełnej spółki ko
mercyjnej, która będzie prowadzić działalność handlową.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że wybór każdej
z dwóch wspomnianych opcji oznacza dwie różne stra
tegie logistyczne. Jeśli polska firma decyduje się działać
na zagranicznym rynku za pośrednictwem wyłącznego
dystrybutora, skupia się wówczas na tzw. zamówieniach
to order, czyli: konkretna ilość towaru pod konkretne
zamówienie. Polski przedsiębiorca musi mieć wówczas
wiarygodnego partnera logistycznego, który takie szyb
kie dostawy towaru będzie w stanie zrealizować i ma
opracowane gotowe rozwiązania.
W drugim wariancie, jeśli polska firma decyduje się
na otwarcie swojego przedstawicielstwa na zagranicz
nym rynku, mamy nieco inną sytuację. W przypadku
gdy wolumen towarów sprzedawanych na tym rynku
będzie zmienny, konieczne jest stworzenie na miejscu
tzw. magazynu buforowego. Pozwoli on szybko reago
wać na zmiany popytu na rynku docelowym. Operator
logistyczny nie tylko fizycznie zorganizuje magazyn, ale
także udostępni system efektywnie zarządzający stanem
zapasów, otwarty dla wszystkich uczestników łańcucha
dostaw, co pozwoli na uzupełnianie brakujących towa
rów w odpowiednim czasie.
W firmie Rohlig Suus wspieramy oba warianty eks
pansji. Jesteśmy praktycznie obecni na wszystkich klu
czowych kontynentach i w wielu lokalizacjach mamy
biura. Jeśli jednak chodzi o rynki afrykańskie (poza RPA,
gdzie mamy własną spółkę) oraz mniejsze rynki w Ame
ryce Południowej, bazujemy na partnerach lokalnych,
z którymi współpracujemy nawet po kilkanaście lat. To
są wypróbowane firmy lokalne, a współpraca z nimi gwa
rantuje dużą elastyczność i szybkość reagowania na po
trzeby naszych klientów. W ten sposób wiemy, jakie są
oczekiwania polskich przedsiębiorców, jaka jest specy
fika ich produktów, a nasi partnerzy znają uwarunkowa
nia lokalnego rynku i wiedzą, jak sprawić, żeby na miej
scu nie było niespodzianek.

Standaryzacja czy adaptacja
Firma, która planuje ekspansję zagraniczną, staje też
przed odwiecznym dylematem, czy iść w kierunku stan
daryzacji, czyli przeniesienia na nowe rynki struktury
obowiązującej w centrali, czy może adaptacji, a więc
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dostosowania się do lokalnego sposobu organizacji bi
znesu. Międzynarodowe korporacje najczęściej prą w kie
runku standaryzacji. Polskie przedsiębiorstwa działają
nieco bardziej rozważnie.
Nasi przedsiębiorcy szybko się uczą i w tym wzglę
dzie wyróżniają się na tle międzynarodowych gigantów.
Polscy menedżerowie są sprytni, zwinni biznesowo i ela
styczni. W bardzo mądry sposób łączą strategię standa
ryzacji z podejściem adaptacyjnym i dlatego tak duży od
setek polskich firm odnosi za granicą sukces.
Polacy standaryzują to, co jest konieczne, czyli na
przykład procesy, zasady, procedury, bo pozwala to na
bardzo elastyczne przerzucanie zasobów pomiędzy kra
jami. Kiedy wszystkie oddziały firmy działają na tych sa
mych zasadach, kiedy wykorzystują wystandaryzowane
procedury, można bardzo łatwo przerzucić zespoły wspar
cia z jednego kraju do drugiego i dosyć szybko reago
wać na potrzeby, które pojawiają się na nowych rynkach.
Nasi rodacy umiejętnie wykorzystują też strategię
adaptacyjną, w elastyczny sposób dopasowując zasa
dy korporacyjne do wymogów lokalnych rynków. Cho
dzi oczywiście o uwarunkowania kulturowe czy religij
ne, ale też pewne obyczaje biznesowe. Takie elastyczne
podejście to jedna z przyczyn, dla których polscy przed
siębiorcy mają ogromne szanse, jeśli chodzi o ekspansję
zagraniczną. To dzięki niemu odnoszą sukcesy w star
ciu z międzynarodowymi korporacjami, wolniejszymi,
bardziej konserwatywnymi, częściej realizującymi stra
tegię standaryzacji przy wejściu na nowe rynki. Dzięki
polskiemu podejściu stajemy się bardziej konkurencyj
ni. To sprawia, że polskie produkty i marka made in Poland stają się nie tylko rozpoznawalne, ale też cenione.
Mimo to wciąż ważne jest podejmowanie działań, któ
re pozycję tej marki jeszcze umocnią.

Wzmocnić polską markę
W tym względzie powinniśmy uczyć się na przykład od
Niemców. Renoma niemieckich produktów i przekona
nie o ich wysokiej jakości to efekt połączonych inicjatyw
rządowych i biznesowych. W promowaniu polskich ma
rek też powinniśmy postawić na działania komplekso
we i skoordynowane. Jeśli mały lub średni przedsiębior
ca będzie chciał wejść na jeden z egzotycznych rynków,
mogą mu pomóc inicjatywy polskich misji handlowych
czy działania polskiego rządu. Inny sposób to promowa
nie polskich przedsiębiorców przez „podłączenie” ich
do wiodącej polskiej inwestycji w regionie, takiej jak na
przykład KGHM w Chile. Sprawdzeni krajowi dostaw
cy tej firmy też powinny wchodzić na chilijski rynek ze
swoimi towarami i usługami, iść za ciosem i równolegle
z inwestorem wiodącym prowadzić własną ekspansję.

Rewers tej sytuacji pokazują inwe
stycje japońskie w Polsce, zlokalizowane
w naszych strefach ekonomicznych. Za
Sharpem czy za Toshibą poszli ich kluczo
wi japońscy dostawcy. Wokół tych głów
nych fabryk we Wrocławiu czy pod To
runiem działalność prowadzą satelickie
firmy japońskie. Takie podejście pozwa
la stworzyć przyczółek na zagranicznym
rynku i z niego prowadzić dalszą ekspan
sję. Polacy też powinni iść w tym kierun
ku. Posiadanie strategicznego klienta na
rynku międzynarodowym, takiego, z któ
rym ma się wieloletnie relacje biznesowe,
gwarantuje pokrycie części kosztów sta
łych inwestycji zagranicznych. Trzeba jed
nak podkreślić, że takich wiodących pol
skich inwestorów na wielu rynkach po
prostu nie ma. W tej sytuacji bez wyraź
nych inicjatyw rządowych, które będą po
magały polskim przedsiębiorcom na przy
kład załatwiać wszelkie formalności czy
takich, które będą lobbowały za polskimi
inicjatywami na rynkach zagranicznych,
przedsiębiorcy nie poradzą sobie sami.
Ważne jest, żeby te inicjatywy były
skoordynowane, wspólnie prowadzone
przez rozmaite podmioty, a także żeby
działania rządowe skierować na obszary
z największym potencjałem. Na te rynki,
które dla biznesu są najbardziej intere
sujące. W ostatnich latach takie wspar
cie pojawiło się i pozytywne zmiany sta
ją się widoczne, na przykład w trakcie
polskiej ekspansji w Chile czy na rynku
amerykańskim.
W tym kontekście trzeba pamiętać
o jeszcze jednej kwestii. Przez ostatnie
26 lat polskie firmy mogły na rynkach za
granicznych konkurować ceną. W najbliż
szym czasie to się może skończyć, więc
teraz powinny zacząć konkurować jakoś
cią i wspólnie polską jakość promować.
Obecnie w polskiej ekspansji zagra
nicznej mogą występować pewne utrud
nienia. Zauważalna jest stagnacja zwią
zana z sytuacją polityczną na rynkach
wschodnich, z konfliktem na linii Rosja
-Ukraina. Paradoksalnie, ta sytuacja geo
polityczna może być korzystna dla pol
skiej ekspansji zagranicznej, bo w związku
z embargiem na polskie produkty w Rosji

Polscy menedżerowie są
sprytni i elastyczni
biznesowo. W mądry sposób łączą
strategię standaryzacji z podejściem
adaptacyjnym.

rodzimi przedsiębiorcy zostali zmuszeni do
znalezienia innych rynków zbytu. Wykaza
li się tutaj refleksem i dużą elastycznością.
Można się spodziewać, że w krótszej
lub dłuższej perspektywie sytuacja na
rynkach wschodnich ustabilizuje się. Wte
dy polscy przedsiębiorcy, mając ugrun
towaną pozycję w innych krajach, będą
mogli wrócić na ustabilizowany rynek ro
syjski lub ukraiński. W firmie Rohlig Suus
obserwujemy, że nasi przedsiębiorcy już
walczą o ugruntowaną pozycję na innych
rynkach. Odważnie wchodzą na nowe eg
zotyczne rynki, takie, którymi nikt dotąd
się nie interesował, czyli w Afryce, Ame
ryce Południowej, krajach Azji i Pacyfiku.
Zauważamy także inny trend. Pol
skie firmy nie tylko minimalizują skutki
embarga, przenosząc się na inne rynki,
ale także wykorzystują swoją obecność
na tych rynkach, aby zdobyć Rosję. Oka
zuje się, że rosyjskie embargo udało się
jakoś obejść. Stało się to możliwe dzię
ki tzw. schematowi cross trade, które
go wprowadzenie doradzaliśmy naszym
klientom. Polega on na tym, że dostawy
polskich produktów do Rosji są wysyła
ne za pośrednictwem firm zlokalizowa
nych w krajach BRICS (krajach rozwijają
cych się, takich jak Brazylia, Rosja, Indie,
Chiny, Republika Południowej Afryki).
W praktyce oznacza to, że produkcja od
bywa się w Chinach, Indiach czy Brazylii
i to z tych krajów towary trafiają do Ro
sji, z pominięciem Polski. W efekcie, em
bargo ich nie dotyczy.
Aby przeprowadzić taką operację, moż
na wykorzystywać spółki córki polskie
go przedsiębiorstwa albo jego lokalnych
partnerów. Dzięki takiemu zabiegowi uda
je się skrócić czas dostaw i obniżyć kosz
ty. To bardzo ciekawe rozwiązanie, które
odbywa się przy efektywnym wsparciu
naszych biur w całej strefie BRICS. Jego
wykorzystanie pokazuje, że my, Polacy,
w trudnej sytuacji potrafimy się dość
szybko odnaleźć i zareagować na nowe
ograniczenia w prowadzeniu biznesu.

Andrzej Kozłowski, członek zarządu Rohlig
Suus Logistics, firmy zajmującej się logistyką
i zarządzaniem globalnym łańcuchem dostaw
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Komunikacja
a lokalna
kultura
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Jedną z podstawowych barier utrudniających
ekspansję zagraniczną – oprócz prawa, podatków
i bezpieczeństwa – jest kultura kraju, którego rynek
chcemy podbić. Aby odnieść sukces, należy
dostosować działania reklamowe do lokalnych
warunków. Katarzyna Sulej-Chhugani
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Zdecydowana większość, bo ponad 80%,
polskich firm wychodzących na rynki za
graniczne jako kierunek ekspansji wybie
ra najchętniej bliskie i bezpieczne kraje
europejskie. Wśród nich dominują Niem
cy, Wielka Brytania, Włochy i Francja (ra
port „Polskie firmy na globalnej scenie
2014”). Ekspansja na pobliskie rynki jest
w pełni zrozumiała i wiąże się z minima
lizowaniem potencjalnego ryzyka oraz ba
rier wejścia. Jedną z przeszkód utrudnia
jących rozpoczęcie działalności na nowym
rynku jest, zdaniem przedsiębiorców, lo
kalna kultura. By nie musieć pokonywać
tej bariery, firmy zazwyczaj wybierają ry
nek sąsiedniego kraju, na którym funkcjo
nują, wykorzystując minimalnie zmodyfi
kowaną strategię marki przygotowaną na
rodzimy rynek.
Jednocześnie coraz więcej polskich
przedsiębiorstw podejmuje decyzję o wej
ściu na dalsze kontynenty, głównie do
Azji oraz obu Ameryk. Stany Zjednoczo
ne, Indie, Chiny i Brazylia to największe
rynki, a zatem charakteryzuje je duży po
tencjał wzrostu wolumenu polskiego eks
portu (Grant Thornton, kwiecień 2015).
Jednakże potencjał ten, przynajmniej do
pewnego stopnia, równoważą bariery
wejścia na tak odległe rynki, takie jak
nieznajomość kultury i niedostosowanie
działań do lokalnych warunków.

Lokalna kultura
Jedna z definicji kultury, zwana teorią
góry lodowej, zakłada, że na kulturę da
nego kraju składają się elementy widocz
ne oraz ukryte. Elementy widoczne może
my dostrzec gołym okiem, są to między
innymi sztuka, moda, kuchnia, język oraz
zwyczaje. Natomiast, aby móc dojrzeć ele
menty ukryte, które łączą się z wysokim
ładunkiem emocjonalnym, trzeba dłużej
obcować z daną kulturą. Do tej katego
rii należą między innymi: skłonność do
współpracy i rywalizacji, wzorce grupo
wego podejmowania decyzji, kanon pięk
na, rozumienie godności, a także role spo
łeczne wynikające z płci lub wieku.
Tak jak turysta dostosowuje swoje za
chowanie do kultury odwiedzanego kraju,
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Analiza nowego rynku powinna objąć poznanie
lokalnych zwyczajów, tematów tabu,
skojarzeń, kolorów, świąt czy też
oczekiwań i preferowanego sposobu
komunikacji.

tak samo firma wchodząca na nowy rynek
powinna modyfikować działania komuni
kacyjne w zależności od kontekstu kultu
rowego, w którym funkcjonuje odbiorca.
Niestety, wiele firm o tym zapomina. Jed
ną z nich była marka Pampers, która na
opakowaniach swoich produktów przezna
czonych na rynek japoński umieściła wi
zerunek bociana przynoszącego dziecko.
Grafika, odwołująca się do rozpowszech
nionego w Europie wierzenia, w Japonii
była niezrozumiała (klienci nie byli prze
konani, czy bocian przynosi, czy zabiera
dziecko). O różnicach między światem
Zachodu i Wschodu zapomniała też firma
Home Depot, która bez powodzenia ofero
wała produkty „DIY” w Chinach. Okaza
ło się, że tamtejsi klienci wolą zlecać tego
typu prace na zewnątrz, zamiast wykony
wać je samodzielnie.
Z przytoczonych przykładów wynika,
że wierne przeniesienie rodzimej koncep
cji marketingowej i sposobu komunikacji
na rynki zagraniczne może nie przynieść
spodziewanego rezultatu. Komunikacja
marki powinna bowiem z jednej strony
czerpać z wartości marki, a z drugiej – mó
wić językiem odbiorcy.

Wzór zachowań społecznych
Świetnym przykładem wykorzystania war
tości marki, znajomości lokalnych warun
ków oraz kultury było działanie marki
Coca-Cola w Indiach i Pakistanie. Akcja
„Łączenie Indii i Pakistanu” bazowała na
aktualnych relacjach między sąsiadujący
mi państwami oraz na towarzyszących im
emocjach. Jej celem było przełamanie ba
rier i próba zbliżenia mieszkańców obu
krajów. Wartości deklarowane przez mar
kę Coca-Cola, dzielenie się radością i po
zytywnymi emocjami, naturalnie wpisy
wały się w tę akcję.
W praktyce przedsięwzięcie polegało
na tym, że w Delhi i w Lahore ustawiono
dwie interaktywne maszyny, przez które
ludzie po obu stronach widzieli się i mo
gli na siebie reagować. Uczestnicy wyda
rzenia pozdrawiali się, tańczyli i wspólnie
rysowali kształty na multimedialnych mo
nitorach. W efekcie wokół akcji powstało

rodzinne, przyjaźń, szacunek dla starszych, otwartość
w mówieniu o sprawach prywatnych. Dla indywiduali
zmu nie ma zbyt wiele miejsca. Społeczna i rodzinna men
talność Brazylijczyków przekłada się na treści kampanii
reklamowych, czego dobrym przykładem jest akcja zor
ganizowana przez Uniwersytet Estácio de Sá. W Brazylii
często cała rodzina pracuje na to, aby jeden jej przed
stawiciel mógł ukończyć studia i spełnić swoje marze
nia. Bez pomocy rodziny często nie byłoby to możliwe.
Z tego powodu Uniwersytet zorganizował akcję „Family
Graduation”, podczas której zaprosił rodziny studentów
na ceremonię wręczenia dyplomów, aby wszyscy mogli
poczuć, jak to jest skończyć studia. Wszyscy krewni wy
stąpili w stroju specjalnie przygotowanym na tę okazję
i otrzymali dyplom. Na Facebooku historię tę obejrzało
ponad pięć milionów ludzi.
Natomiast w Chinach i Japonii nierespektowanie za
sad życia społecznego naraża człowieka na mianzi, czyli
utratę twarzy i publiczną kompromitację. Jedną z przy
czyn mianzi może być reklama porównawcza, ponie
waż uważa się, że reklamująca się w ten sposób marka
znieważa konkurencję. Uwzględnił to Apple, przygoto
wując reklamę „I am a Mac” na rynek japoński (o różni
cach mówi znacznie subtelniej niż jej amerykański odpo
wiednik). W japońskiej wersji różne ubrania, jakie noszą
bohaterowie reklamy, symbolizują podział na życie za
wodowe i prywatne. Natomiast w wersji amerykańskiej
Mac jest ubrany cool, a PC jak salaryman. Mac w japoń
skiej reklamie jest stonowany, co jest widoczne zarów
no w wypowiedzi, jak i mowie ciała.
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mnóstwo pozytywnej energii, a nagranie tego eventu
obejrzało w Internecie prawie trzy miliony użytkowników.
Innym przykładem wykorzystania lokalnych warun
ków jest akcja przeprowadzona przez Hindustan Unilever
w stanie Bihar, gdzie często zdarzają się przerwy w do
stawie prądu, a telewizję mogą odbierać tylko nieliczni
mieszkańcy. Jednym z niezawodnych sposobów dotar
cia do lokalnych konsumentów są urządzenia mobilne,
które posiada ponad 80% ludności stanu Bihar. Unile
ver postanowił wykorzystać modę na nieodbieranie po
łączeń. Stworzył stację radiową o nazwie Kan Khajura
Tesan; jej słuchacze mogli dzwonić pod podany numer,
rozłączyć się, a następnie odebrać telefon z darmową roz
rywką – dowcipami, wiadomościami lub muzyką. Dzię
ki takiej taktyce stacja dotarła do ośmiu milionów ludzi
w ciągu zaledwie pół roku.
W kulturze chińskiej nacisk na relacje międzyludz
kie najlepiej oddaje słowo guanxi. Oznacza ono długo
trwałe, osobiste relacje oraz sieć kontaktów pomagają
cych w interesach i radzeniu sobie w życiu. O ważności
guanxi przekonał się serwis aukcyjny eBay, który w 2004
roku rozpoczął działalność w Chinach. Jednak już dwa
lata później musiał wycofać się na rzecz konkurenta – fir
my Taobao, która przejęła ponad 95% chińskiego rynku.
Jedną z przyczyn porażki było właśnie guanxi. Taobao,
w przeciwieństwie do eBaya, udostępnił kupującym
i sprzedającym funkcję chatu, która umożliwiała nawią
zanie kontaktu i wzajemne poznanie stron.
W kulturze brazylijskiej społeczność również zajmu
je uprzywilejowaną pozycję. W cenie są bliskie relacje

W Afryce, podobnie jak w Azji czy
Ameryce Południowej, nie brak lokalnych
obyczajów mających istotne znaczenie
w komunikacji marki. Dodatkowo obycza
je te ewoluują w związku z dynamicznym
rozwojem gospodarczym regionu – sześć
z dziesięciu najszybciej rozwijających
się gospodarek świata to właśnie kraje
afrykańskie.
Nie powinno zatem dziwić, że popu
larnym motywem lokalnych reklam global
nych marek jest budząca się energia tego
kontynentu, często wyrażana przez połą
czenie wizerunku młodego pokolenia oraz
symboliki nawiązującej do tradycji, a tak
że podkreślenie tempa, w jakim Afryka
nadrabia dystans cywilizacyjny. Ilustra
cją tych trendów jest spot Coca-Coli, któ
ry podkreślał wyróżniające się cechy kul
tury afrykańskiej, jak szeroki dostęp do
urządzeń mobilnych (I love you Africa
ad). Ciekawym przykładem jest kampa
nia whisky Bell’s, która przez połączenie
dwóch pokoleń wiąże tradycję z nowo
czesnością. W reklamie tej widzimy dy
namicznego i otwartego syna zapraszają
cego do baru ojca-emeryta, który właśnie
nauczył się czytać i pisać.
Z kolei kampania MasterCard „Pri
celess Africa”, pomimo lokalnego cha
rakteru, została oceniona jako rozbież
na z rzeczywistością większości rynków,
których dotyczyła. Przy jej opracowywa
niu w Dubaju w stereotypowy sposób my
ślano o Afryce, co sprawiło, że w rekla
mie wykorzystano sceny z safari. Był to
błąd, bo tylko jeden z siedmiu krajów ob
jętych kampanią można powiązać z tym
motywem.

Praca domowa
Wchodząc na nowe rynki, powinniśmy
przeanalizować lokalną kulturę i dopa
sować do niej ofertę. Analiza powinna
objąć poznanie lokalnych zwyczajów, te
matów tabu, skojarzeń, kolorów, świąt
i wielu innych aspektów kultury, a także
oczekiwań i preferowanego sposobu ko
munikacji. Im bardziej odległy rynek, tym
więcej może nas zaskoczyć. Im silniejsze
lokalne uwarunkowania kulturowe, tym

Nawet duży potencjał największych rynków
do pewnego stopnia jest równoważony
przez bariery wejścia. To między innymi
nieznajomość kultury i niedostosowanie
działań do lokalnych warunków.

większa potrzeba stworzenia dopasowa
nej do nich komunikacji – równie istot
ne jak język i styl przekazu są także pre
zentowane wartości, wzory zachowania,
kolorystyka oraz powiązana z tradycją
symbolika. Tak przygotowany komuni
kat jest skuteczniejszy w walce o uwa
gę konsumenta.

Dobry start
Polska leży w środku Europy, a nasza kul
tura znajduje się pośrodku skali opraco
wanej przez Instytut Hofstede według
takich kryteriów, jak: miejsce jednostki
w kulturze, dystans władzy, okazywanie
emocji. Należąc do kultury umiarkowanie
indywidualistycznej, jesteśmy w stanie
współpracować zarówno z indywiduali
stą ze Stanów Zjednoczonych, jak i zro
zumieć kontrahenta z kultury kolektywi
stycznej, na przykład z Indii, który przy
podejmowaniu decyzji będzie konsulto
wać się z większą grupą. Znamy zarówno
demokratyczny styl współpracy, jak i bar
dziej hierarchiczny. Należymy do kultury
mieszanej pod względem ekspresyjno
ści. Wśród nas są zarówno osoby wypo
wiadające się głośno i bezpośrednio, jak
i wyciszeni introwertycy unikający kon
taktu z rozmówcą.
Mając do czynienia z różnorodnymi
stylami zachowań w kraju, zyskujemy
pewnego rodzaju przewagę i bardzo duże
możliwości przy współpracy z osobami
z zagranicy. Jeśli dodamy do tego otwar
tość i dogłębne poznanie kultury kraju
będącego celem ekspansji, nie powinni
śmy mieć problemów z podbiciem kolej
nych rynków.

Katarzyna Sulej-Chhugani, marketing services
manager, Lionbridge Poland
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Zatrzymać
profesjonalistów

Aby młodzi Polacy nie musieli
wyjeżdżać do pracy za granicę, rodzime
firmy powinny zapewnić im odpowiednie
warunki i perspektywy rozwoju zawodowego.
Zanim w kraju nastąpią konieczne zmiany
systemowe – w osiągnięciu tego celu ma im
pomóc Fundacja Inteligentny Start.
Krzysztof Gorzkowicz

Z
FOT. 123RF

raportu „Migracje zarobkowe
Polaków”, przygotowanego przez firmę Work Service,
wynika, że prawie co piąty uczestnik naszego rynku pracy poważnie rozważa wyjazd za granicę w celu zarobkowym. Wśród planujących życie poza krajem najliczniejszą
grupę stanowią młodzi ludzie kończący studia i stawiający pierwsze zawodowe kroki – 35% osób rozważających
emigrację zarobkową ma 25–34 lata. Nie wszyscy młodzi Polacy wyjeżdżający za granicę znajdą pracę na miarę swoich aspiracji. „Młodzi, zdolni i wykształceni często
chowają dumę do kieszeni i podejmują pracę poniżej swoich kwalifikacji – komentuje Tomasz Hanczarek, prezes
zarządu Work Service. – Jeśli nie pomożemy im w aktywizacji i rozwoju zawodowym w kraju, zrobią to Niemcy,
Brytyjczycy lub Holendrzy. Będzie to ogromna strata dla
polskiej gospodarki i państwa, które funduje edukację
bezrobotnym absolwentom”.
W krótkiej perspektywie zarobkowa emigracja może
przynieść korzyści, ale w ostatecznym rozrachunku
są one raczej pozorne. Spadek bezrobocia czy wzrost
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poziomu zasilania budżetu rodzin pieniędzmi zarobionymi za granicą – te wskaźniki pięknie prezentują się
na wykresach, ale masowa emigracja wyrządza niestety więcej złego niż dobrego. Na wyjazd decydują się bowiem głównie ludzie wykwalifikowani, co jest bardzo
bolesnym ciosem dla polskiej gospodarki. Pomimo bezrobocia wielu właścicieli firm narzeka na problem ze znalezieniem odpowiedniego specjalisty, którego praca zwróciłaby poniesione koszty. To sytuacja patowa dla obu stron.

Po co wyjeżdżać
Warto zatem zastanowić się, dlaczego młodzi Polacy wyjeżdżają. Jednym z głównych powodów emigracji są różnice między dochodami, jakie można osiągnąć w Polsce,
a tymi w innych krajach UE, Stanach Zjednoczonych, Norwegii czy Kanadzie. Według badań Work Service aż 84%
osób, deklarujących chęć emigracji, jako główny powód
wyjazdu wskazało wyższe zarobki. To zresztą nie tylko
polska specyfika. Nie mogąc znaleźć interesującego zajęcia w ojczystym kraju, młodzi ludzie z całej Europy szukają możliwości w bogatszych państwach, które oferują atrakcyjniejsze finansowo warunki pracy i ciekawsze
perspektywy życiowe. Badania Work Service wskazują,
że aż 33% ankietowanych docenia emigrację ze względu
na wyższy standard życia i szersze perspektywy rozwoju zawodowego. „Migracje są stałym elementem współczesnego świata. Niepokojące jest to, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia bardzo dużo osób z własnej woli
opuściło Polskę. Wielu wyjechało, nie widząc możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy. Natomiast mieszkający
i pracujący od dłuższego czasu za granicą nie zawsze
zdają sobie sprawę, że sytuacja w Polsce się zmienia.
W naszym kraju jest coraz więcej firm, które oferują dobre warunki zatrudnienia i szanse na karierę nieustępujące tym, jakie znajdą w innych krajach – mówi Krzysztof Domarecki, przewodniczący rady nadzorczej Selena
FM SA i założyciel Fundacji Inteligentny Start.– Chcemy zachęcać krajowe firmy do tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, a Polaków za granicą do odkrywania związanych z nimi możliwości. Wszystko to będzie
pożyteczne zarówno dla gospodarki, jak i całego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że ludzie przestaną wyjeżdżać,
a może nawet zaczną wracać. W ten sposób Polska znowu będzie krajem atrakcyjnym dla własnych obywateli”.

Przekonać, by pozostali
Celem fundacji jest przekonanie młodych ludzi, że w Polsce można, a nawet trzeba, zrobić karierę, dzięki talentowi, ciężkiej pracy i wierze we własne możliwości. Rozpoczęcie życia zawodowego ułatwi program „Wybieram
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Polskę” stworzony przez Krzysztofa Domareckiego i realizowany przez Fundację Inteligentny Start. Program ten
ma pomóc polskim absolwentom i studentom w znalezieniu pracy. Fundatorami Inteligentnego Startu są firmy
będące liderami polskiej gospodarki, takie jak PKO Bank
Polski, Fakro, KGHM Polska Miedź SA, Maspex Wadowice, Nowy Styl Group, Selena FM SA. Sponsorami strategicznymi fundacji są Bank Zachodni WBK, Grupa Santander i Santander Universidades.
Problem ze znaczną skalą emigracji wśród młodych
Polaków wynika również po części z braku wspólnego
języka młodego i starszego pokolenia. Właściciele firm
nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie
myślą w inny sposób. Trzeba pamiętać, że nie jest on ani
gorszy, ani lepszy – po prostu jest inny. Młodzi Polacy podejmują racjonalne decyzje. Próbują znaleźć swoje miejsce tam, gdzie widzą perspektywy rozwoju zawodowego
i osobistego. Słusznie czują się obywatelami Europy i doceniają swoją wartość. Widzą, że wykształcenie i praca
pozwolą im osiągnąć sukces materialny i społeczny. Znajdują na to wiele dowodów. Oczywiście część z nich tęskni za ojczyzną, ale jest to cena, jaką skłonni są zapłacić.
Młodzi Polacy czekają na propozycje pracy, które są
wyzwaniem i zarazem szansą na rozwój. Wbrew obiegowym opisom nie są nastawieni roszczeniowo. Chcą
się uczyć i rozwijać, a nie parzyć kawę na bezpłatnych
stażach. Spodziewają się, że ktoś rzeczywiście zechce
wykorzystać ich potencjał. Studiując za granicą, przyzwyczajają się do nieco innych standardów. Podobnych
oczekują w Polsce.

Niełatwy powrót
Polacy chcą wiązać swoją przyszłość z ojczyzną. Wielu
z nich po latach spędzonych za granicą, pomimo sukcesów zawodowych i osobistych, decyduje się na powrót
i budowanie swojej pozycji niemalże od zera. Ich ogromnym potencjałem są wiedza i doświadczenie, ale większość z nich ma problem z szybką i bezbolesną adaptacją do nowych warunków.
Rozważając wszystkie argumenty „za” i „przeciw”
emigracji, niektórzy decydują się pozostać w Polsce.
68% ankietowanych zadeklarowało, że głównym powodem rezygnacji z wyjazdu było przywiązanie do rodziny
i przyjaciół. Oczywiście można zakładać, że jest to również główny czynnik przesądzający o powrocie z emigracji. Chociaż Polacy doskonale odnajdują się w innych krajach, to bardzo często jest im ciężko przełamać niektóre
bariery kulturowe i czują się tam obco.
Z drugiej strony, 30% ankietowanych przyznało, że
ma atrakcyjną pracę i z tego powodu nie zamierza wyjeżdżać z kraju. „Wybór miejsca do życia jest suwerenną

decyzją każdego człowieka – stwierdza Andrzej Lipowicz, prezes Fundacji Inteligentny Start. – Ale chciałbym, aby wyborem młodych Polaków była Polska. Żeby
znajdowali tu wyzwania godne swoich aspiracji. Żeby
kształtowali nie tylko przyszłość firm, które będą tworzyć lub współtworzyć, ale też przyszłość całego kraju”.

Szansa na rozwój
Program „Wybieram Polskę” będzie działać na prostych
i bardzo skutecznych zasadach. Powstaje platforma łącząca przedsiębiorców z przyszłymi pracownikami. Biorąc
udział w programie, młodzi dostaną szansę perspektywicznej pracy na stanowisku zgodnym z ich wykształceniem i ambicjami, a pracodawcy uzyskają dostęp do
najlepszych polskich studentów i absolwentów. „Na liderach polskiej gospodarki spoczywa współodpowiedzialność za jej los. Dzisiejsze zyski nie zrekompensują
utraty młodego pokolenia. Wydaje się, że to ostatni moment, aby polscy przedsiębiorcy zrozumieli, że ich decyzje determinują przyszłość młodych ludzi” – wyjaśnia
Witold Panek, wiceprezes Fundacji Inteligentny Start.
Główne cele programu „Wybieram Polskę” to:
1.	Zwiększenie atrakcyjności polskich firm jako pracodawców i zwiększenie atrakcyjności Polski jako miejsca do pracy i życia.
2.	Przekonanie młodych Polaków o ich mocy sprawczej
i o tym, że mają wpływ na przyszłość swoją i kraju.
3.	Uświadomienie im, że w kraju też mają możliwości zrobienia kariery i życia na poziomie, którego
oczekują.
Musimy uwierzyć, że nasze firmy są odpowiednim
miejscem dla zawodowego startu absolwentów, że pełni
twórczej energii młodzi Polacy są nadzieją dla rozwoju
polskich przedsiębiorstw i zapewnienia im konkurencyjności na globalnych rynkach. Młodzi ludzie są nadzieją na
zbudowanie silnych polskich marek, które z powodzeniem
będą konkurować na rynku krajowym i zagranicznym.
Platformą umożliwiającą dialog firm z młodymi Polakami będzie strona programu www.wybieram-polske.org.
Oprócz wiadomości gospodarczych czy inspirujących
przykładów sukcesów ludzi na portalu znajdą się także
oferty pracy. Rejestracja na portalu to szansa na:
• szybkie uzyskania pracy;
• szybki awans oraz inne możliwości, jakie wiążą się
z wejściem firmy na nowy rynek;
• udział w rozwoju polskich przedsiębiorstw;
• atrakcyjne oferty staży i praktyk w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach;
• zdobycie wyjątkowego doświadczenia w czasie
studiów;
• udział w ciekawych międzynarodowych projektach.

Jak Fundacja Inteligentny Start
realizuje swoje cele
1. U
 dziela wsparcia polskim studentom uczelni
zagranicznych poprzez organizowanie staży
lub praktyk w polskich przedsiębiorstwach.
2. Przygotowuje i doprowadza do zawarcia
kontraktów między polskimi absolwentami
a krajowymi przedsiębiorstwami.
3. Zarządza portalem internetowym stanowiącym
platformę komunikacji absolwentów, studentów
uczelni zagranicznych i zainteresowanych firm.
4. Prowadzi kampanie informujące o programie
wspierania polskich studentów i absolwentów
uczelni polskich i zagranicznych.
5. Organizuje sympozja, konferencje i inne formy
wymiany wiedzy i doświadczeń.
6. Współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi oraz branżowymi i regionalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców, a także firmami doradczymi.
7. Udziela stypendiów, funduje nagrody i motywuje
młodzież do podwyższania kwalifikacji i zdobywania
nowych umiejętności.
8. Pomaga w wyborze drogi rozwoju intelektualnego
i zawodowego, przezwyciężaniu trudności w okresie
kształcenia i stawiania pierwszych kroków w życiu
zawodowym lub biznesowym.

Program „Wybieram Polskę” będzie również wspierał finansowo i merytorycznie przyszłościowe inicjatywy przedsiębiorczych młodych ludzi. Wystarczy wybrać
się na jedno z wielu wydarzeń skupiających ludzi działających w start-upach, żeby przekonać się, jak wielka siła drzemie w młodych i ich pomysłach. Wierzymy,
że wiele z nich już niedługo będzie powodem do dumy.
Jesteśmy przekonani, że warto śledzić ich rozwój i być
świadkami narodzin nowych, znanych na całym świecie polskich marek.
Fundacja Inteligentny Start wspiera rozwój zawodowy i ekspansję polskich przedsiębiorstw. Prowadzi działalność finansowaną z pieniędzy publicznych i środków
pozyskanych od ofiarodawców prywatnych i instytucjonalnych. Fundatorami programu „Wybieram Polskę” są
firmy o sporych osiągnięciach na rynkach międzynarodowych oraz czynnie uczestniczące w promowaniu polskiej przedsiębiorczości w kraju i za granicą.
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Dołącz do think tanku
Poland, Go Global!

Skorzystaj z szansy na międzynarodowy rozwój
Misją think tanku Poland, Go Global! jest promocja i upowszechnianie praktycznej wiedzy
na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw i instytucji oraz popularyzacja
ekspansji globalnej jako ważnego czynnika rozwoju polskich firm. Wspieramy wiedzą,
doświadczeniem, najlepszymi praktykami i kontaktami polskie przedsiębiorstwa
rozwijające się na rynkach globalnych.
W ramach think tanku Poland, Go Global! podejmujemy następujące działania:

 Wymiana i pogłębianie

wiedzy o najskuteczniejszych
strategiach i praktykach
w dziedzinie ekspansji
zagranicznej

 Badanie zagranicznej

aktywności inwestycyjnej
polskich przedsiębiorstw

 Konferencje i fora naukowo-biznesowe

 Warsztaty szkoleniowe
dla zainteresowanych
przedsiębiorstw

 Ścisła współpraca z ośrodkami
badawczymi i naukowymi

 Angażowanie we współpracę
czołowych polskich firm
realizujących inwestycje
globalne

 Networking i wspólne projekty
inwestycyjne

 Podnoszenie konkurencyjności
polskiej gospodarki

Wypełnij formularz na stronie www.polandgoglobal.pl i dołącz do nas już teraz!
Informacje o projekcie: Jakub Kompa, tel. 664 932 903, e-mail: j.kompa@hbrp.pl
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