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25 marca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się druga konferencja w ramach 
Think Tanku „POLAND, GO GLOBAL!”, będącego wspólną inicjatywą KGHM Polska Miedź S.A.  
oraz ICAN Institute.

Do wydarzenia zostało zaproszonych ponad 200 przedstawicieli liderów polskiego biznesu. 
Aktywność Think Tanku „POLAND, GO GLOBAL!” zmierza nie tylko do podniesienia konkurencyjności 
polskiej gospodarki, ale także osiągnięcia wymiernego postępu społecznego.

Zobacz więcej na www.polandgoglobal.pl»

Jak zarządzać globalnym przedsiębiorstwem 
 i wypracować umiejętności pracy  
 w międzynarodowym środowisku? 



największą globalną firmą o pol-
skich korzeniach. Dzięki między-
narodowej ekspansji zasoby mie-
dzi konglomeratu KGHM plasują 
firmę na czwartym miejscu na 
świecie, a jej wartość w ciągu roku 
wzrosła o 50%, do 12 mld USD.

Globalny rozwój realizowa-
ny przez KGHM stanowi ważny 
przykład dla polskich przedsię-
biorstw. Biorąc pod uwagę ogra-
niczoną wielkość polskiego rynku 
oraz niewielkie tempo wzrostu eu-
ropejskiego, droga do budowy co-
raz większej wartości wielu firm 
wiedzie właśnie przez globaliza-
cję. Dotyczy to nie tylko najwięk-
szych koncernów, ale także pręż-
nych średnich firm. 

Pragnąc wspierać i promo-
wać międzynarodową ekspansję 
polskich przedsiębiorstw, ICAN 
Institute, wydawca miesięcznika 
Harvard Business Review Polska, 
oraz KGHM Polska Miedź S.A. 
utworzyły think tank POLAND,  
GO GLOBAL!. Projekt promuje wie-
dzę i najlepsze praktyki w zakre-
sie umiędzynarodowienia polskich 
przedsiębiorstw. Jest platfor-
mą współpracy i wymiany najlep-
szych praktyk pomiędzy firmami.

Trzymają Państwo w ręku ma-
gazyn Poland, Go Global! wyda-
wany w ramach naszego think 
tanku. Głównym tematem tej 
pierwszej edycji jest budowanie 
wartości firmy opartej na globa-
lizacji. Informacje o tym, jak ro-
bić to skutecznie, znajdą Państwo 
w tekście KGHM: budowanie 

wartości spółki globalnej, opi-
sującym inwestycję KGHM, oraz 
w artykule Żonglowanie na linie, 
w którym swoimi doświadczenia-
mi dzielą się prezesi międzynaro-
dowych firm. Innym ważnym za-
gadnieniem poruszanym w tym 
numerze są kompetencje i dylema-
ty globalnych menedżerów. Możli-
wości wsparcia polskiej ekspansji 
przez polskie służby dyplomatycz-
ne przedstawia Beata Stelmach, 
wiceminister spraw zagranicz-
nych, w wywiadzie Jak dyploma-
cja wspiera firmy na zagranicz-
nych rynkach?.

Obok magazynu ważnym fo-
rum wymiany doświadczeń i kon-
taktów związanych z internacjona-
lizacją polskich firm są konferencje 
organizowane przez think tank 
Poland,Go Global!. Oficjalna in-
auguracja think tanku odbyła się 
w listopadzie 2012 roku podczas 
konferencji w Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie. Druga kon-
ferencja think tanku odbyła się 
w marcu 2013 roku. Relację z tych 
imprez oraz bogatą bazę artykułów 
i multimediów znajdą Państwo na 
stronach www.polandgoglobal.pl.

Zapraszam do lektury magazy-
nu i zachęcam do przyłączenia się 
do prac promujących globalną eks-
pansję polskiego biznesu!

Łukasz Świerżewski
redaktor naczelny magazynu

Poland, Go Global

Pod koniec lat 
osiemdziesiątych 
firma Samsung była 

liderem na większości swoich ryn-
ków w Korei Południowej, ale jej 
międzynarodowa pozycja nie pre-
zentowała się dobrze. Samsung 
z trudem wytrzymywał presję ja-
pońskich konkurentów produku-
jących w południowo-wschodniej 
Azji. W latach dziewięćdziesią-
tych firma zaproponowała klien-
tom na całym świecie dostępne 
i rozsądne cenowo urządzenia cy-
frowe. Dziś Samsung jest global-
nym koncernem, a jego marka, 
według firmy Interbrand, ma war-
tość niemal 33 mld USD i zajmuje 
9. miejsce wśród najcenniejszych 
marek świata.

Polska gospodarka nie docze-
kała się jeszcze swojego Samsun-
ga. Nawet największe krajowe 
przedsiębiorstwa dopiero zaczy-
nają budować swoją obecność na 
globalnych rynkach. Dokładnie rok 
temu potentat miedziowy KGHM 
przejął kanadyjski koncern su-
rowcowy Quadra FNX, stając się 
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Mimo znoszenia barier i coraz 
większego rozpoznania potencjału 
poszczególnych regionów świata – 
powodzenie w eksporcie i inwestycjach 
zagranicznych zależy od wielu 
czynników. Dziś można wskazać  
miejsca na mapie świata o potężnym 
potencjale inwestycyjnym. Jak polscy 
przedsiębiorcy radzą sobie z ekspor-
tem i inwestycjami na zagranicznych 
rynkach?

Polskie przedsiębiorstwa są często 
pionierami na zagranicznych rynkach. 
Problemy, przed którymi stają, 
wymagają rozwiązań uwzględniających 
lokalną specyfikę prawną i społeczną. 
Pomocy mogą szukać w polskich 
służbach dyplomatycznych. O wspiera-
niu polskiego biznesu przez polską 
służbę zagraniczną opowiada 
Beata Stelmach, wiceminister spraw 
zagranicznych odpowiedzialna  
za dyplomację ekonomiczną.

Chile słynie z wina, zamiłowania  
do piłki nożnej oraz bogatych złóż 
miedzi ukrytych w Andach. Główne 
bogactwo naturalne Chile zapewnia  
mu pierwsze miejsce na świecie  
w produkcji i eksporcie miedzi. 
Przyglądamy się bliżej gospodarce 
najbardziej stabilnego państwa  
w Ameryce Łacińskiej i możliwościom, 
jakie oferuje ono polskim inwestorom.

Znajomość uwarunkowań biznesu 
międzynarodowego, zdolność adaptacji 
w wymiarze kulturowym i spojrzenia  
na daną sytuację oczami obcokrajowca, 
a także umiejętność kreatywnego 
podchodzenia do nowych problemów 
wpisują się w kompetencje menedżera 
globalnego. Jak sprostać  
wyzwaniom zarządczym  
wynikającym  
z prowadzenia biznesu  
na światową skalę?
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Jak dyplomacja 
wspiera firmy  
na zagranicznych 
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Dylematy global-
nego menedżera
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Przedsiębiorstwa, które chcą się 
rozwijać globalnie, stają przed 
koniecznością działania w regionach 
znajdujących się w różnych stadiach 
rozwoju: dojrzałe rynki przeżywają 
kryzys gospodarczy, natomiast rynki 
wschodzące – trwały i zrównoważony 
wzrost gospodarczy. Globalny rozwój 
wymaga opanowania sztuki godzenia 
sprzeczności. Liderzy międzynarodo-
wych gigantów z jednej strony budują 
wspólną kulturę i zasady działania, 
wykorzystując korzyści skali, z drugiej 
natomiast – szanują różnorodność 
lokalnych rynków, elastycznie dostoso-
wują modele biznesowe oraz stawiają 
na nowe talenty z rynków wschodzących.



Doświadczenia polskich menedżerów 
w budowaniu relacji z klientami – 
partnerami biznesowymi na egzotycz-
nych rynkach – są kopalnią wiedzy  
na temat lokalnych zasad i zwyczajów, 
nie tylko biznesowych, lecz także 
kulturowych. O czynnikach, które mają 
największy wpływ na skuteczność 
kontaktów i powodzenie w biznesie, 
opowiadają menedżerowie pięciu firm.

Bez współpracy między uczelniami  
a organizacjami biznesowymi nie ma 
miejsca dla innowacji i wzrostów,  
a także szans na finansowanie badań 
i rozwój nauki. O tym, jak Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie wspiera 
polski biznes, rozmawiamy z prof. 
Tadeuszem Słomką, rektorem AGH.

Na świecie już kilkadziesiąt tysięcy 
średnich firm prowadzi działalność 
w skali globalnej, są wśród nich nie tylko 
korporacje, ale także przedsiębiorstwa 
średniej wielkości. Jak pomóc polskim 
firmom wykorzystać szanse i możliwo-
ści, jakie stwarza globalizacja?

Zakończone przed rokiem przejęcie kanadyjskiej Quadry to pierwszy krok 
KGHM na drodze do osiągnięcia statusu spółki prawdziwie globalnej.  
Dziś najważniejszym wyzwaniem dla miedziowego koncernu jest sprawne 
realizowanie procesu integracji i uruchomienie wydobycia w nowych 
złożach. Jednak trwałe budowanie wartości spółki globalnej wymaga 
uzyskania pełnej synergii i umiejętności długofalowego rywalizowania  
na rynku globalnym. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć 
lubińskiej spółce w skali lokalnej i globalnej?

KGHM:  
budowanie wartości  
spółki globalnej

Szok kulturowy 

Nauka wspiera 
ekspansję biznesu

Globalizacja –  
jak ją wykorzystamy

64

66
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Aż 47%1 producentów działają-
cych w Polsce myśli o zwiększe-
niu zaangażowania na zachod-
nioeuropejskich rynkach, i to 
jeszcze w tym roku. Tak wyni-
ka z najnowszego badania, które 
przeprowadziła firma KPMG2. 
Równie ważnym kierunkiem eks-
pansji zaplanowanym na ten rok 
jest Europa Środkowo-Wschod-
nia (46% wskazań), a także Euro-
pa Wschodnia3 (36%). Znacznie 

mniej rodzimych przedsiębior-
ców, którzy chcą w najbliższych 
miesiącach zwiększyć swój udział 
w zagranicznych rynkach, myśli 
o Azji i Pacyfiku (15%). Dla porów-
nania – ekspansja na krajowym 
rynku jest celem 58% firm. Warto 
podkreślić, że niezależnie od pla-
nów zwiększenia udziałów ryn-
kowych prawie 70% firm już 
znalazło swoje miejsce w Euro-
pie Zachodniej bądź Środkowej. 

Prawie co dwudzieste przedsię-
biorstwo (4% badanych) uważa, 
że skala jego obecności na krajo-
wym rynku jest znikoma, i to do 
tego stopnia, iż pytane o aktyw-
ność na poszczególnych rynkach 
w ogóle nie wymienia Polski.

Tak optymistyczne plany inwe-
stycyjne wiążą się z ogólnie pozy-
tywną oceną przyszłości ze stro-
ny polskich producentów. Wielu 
z nich nie postrzega swoich pla-
nów przez pryzmat spowolnie-
nia gospodarczego, lecz szans 
na rozwój biznesu. Co praw-
da, większość bierze pod uwagę 
możliwość pogorszenia sytuacji 
bądź kryzys4, jednak aż 56% pro-
ducentów stawia w strategii 
na wzrost, a 39% zakłada sta-
bilizację. W przypadku ekspan-
sji organizacji na inne rynki niż 
krajowy w 45% producenci chcą 
w najbliższym czasie poszerzyć 
ofertę produktową, a 41% bada-
nych rozbuduje bazę produkcyj-
ną (infrastrukturę). Niemal żadna 
z badanych organizacji nie ma 
zamiaru zmniejszać oferty pro-
duktów, a ponad połowa (53%) 
stawia w strategii na ich ulep-
szanie. Innowacje te wiążą się 

Co druga firma 
zainwestuje 
poza polską
 
Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne i przetwórcze 
z optymizmem patrzą na zagraniczne rynki. 
Prawie połowa z nich wpisała w strategię 
2013 ekspansję na zagraniczne rynki.

Obecność rynkowa polskich przedsiębiorców na rynkach światowych (%)

Polska
Europa Środkowo-Wschodnia* 
Europa Wschodnia** 
Europa Zachodnia 
ameryka Północna
ameryka Południowa i Środkowa
azja i Pacyfik
afryka

* oprócz Polski
** kraje byłego Związku Radzieckiego

Obecność rynkowa rozumiana jako 
prowadzenie sprzedaży, posiadanie 
przedstawicielstwa, zakładu produkcyjnego, 
partnerów biznesowych itp. na rynkach 
danego regionu. Dotyczy przetwórstwa 
przemysłowego.

Źródło: KPMG w Polsce
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zatem z rozbudową (41%) obec-
nej bazy produkcyjnej albo z jej 
optymalizacją (57%). Zaledwie 2% 
firm zamierza zredukować swoje 
możliwości wytwórcze.

jakie działania i cele?
Na jakie cele zostaną przeznaczo-
ne inwestycje? Rosnące nakłady 
obejmą przede wszystkim zakup 
maszyn i urządzeń (49%), a także 
budynków i budowli (19%) oraz 
środków transportu (12%). „Warto 
pamiętać, że projekty inwesty-
cyjne są rozłożone w czasie, dla-
tego nawet gwałtowne zawiro-
wania w gospodarce nie muszą 
wpływać na ograniczenie skali 
inwestycji. Projekty rozpoczę-
te w poprzednich latach będą 
w większości kontynuowane 
w roku 2013. Część producentów 
traktuje inwestycje jako obronę 
przed potencjalnymi trudnościa-
mi na rynku. Jak wskazują bada-
nia, wiele firm będzie inwestować 
w bazę produkcyjną, ofertę pro-
duktową, a także w optymaliza-
cję procesów i kosztów” – mówi 
Monika Bartoszewicz, partner 
w KPMG w Polsce. Warto zwrócić 

uwagę, że również w polskich 
przedsiębiorstwach dostrzega-
na jest rola innowacji, a zwłasz-
cza prac badawczo-rozwojowych. 
Prawie co czwarta badana firma 
(22%) zwiększy nakłady na ten cel, 
a 15% podejmie w najbliższych 
miesiącach strategiczne inwesty-
cje w tym obszarze.

Aż 56% firm planuje zoptyma-
lizować procesy biznesowe rzą-
dzące organizacją; dotyczy to 
nade wszystko produkcji i logi-
styki. Co czwarte przedsiębior-
stwo (26%) wdroży w najbliż-
szym czasie systemy IT o istotnym 
znaczeniu dla jego funkcjonowa-
nia. W związku z ekspansywny-
mi strategiami przedsiębiorstw 
w przemyśle przetwórczym 
zwiększy się zatrudnienie o 2,3%. 
Wynika to bezpośrednio z pla-
nów organizacji, bo co czwar-
ta z nich chce zwiększyć zaso-
by osobowe (24%), a jedynie 12% 
je zredukuje.

Niezależnie od trudności 
makroekonomicznych czy kryzy-
sów finansowych przedsiębior-
stwa produkcyjne w Polsce będą 
w tym roku rozwijać swój biznes. 
Wiele z nich w strategię wpisuje 

ekspansję na zagraniczne rynki, 
przeważnie europejskie. Może to 
oznaczać istotną zmianę kondy-
cji rodzimych organizacji, z któ-
rych jak dotąd nielicznym udało 
się spektakularnie i trwale podbić 
rynki na naszym kontynencie. 

1. Dot. producentów w Polsce zaan-
gażowanych w przemysł przetwórczy 
(a więc z wyłączeniem surowców).
2. Raport Plany inwestycyjne polskich 
firm produkcyjnych 2013, przygoto-
wany przez KPMG na podstawie ba-
dania ankietowego przeprowadzone-
go w grupie 308 firm produkcyjnych 
przez firmę badawczą Norstat meto-
dą CATI (Computer Assisted Telepho-
ne Interview) w IV kw. 2012 r. Badane 
przedsiębiorstwa odzwierciedlały struk-
turę polskiego przemysłu przetwór-
czego pod względem branż i wielko-
ści zatrudnienia. Raport opublikowano 
w lutym 2013 r.
3. Kraje byłego Związku Radzieckiego.
4. 38% producentów nie przewidu-
je znacznego pogorszenia sytuacji, 
ale tylko 3% ją wyklucza. 62% uwa-
ża, że znaczne pogorszenie jest praw-
dopodobne, a 66% firm dopuszcza wy-
stąpienie ostrego kryzysu w Europie. 
Dane według raportu KPMG.

Polska
Europa Środkowo-Wschodnia* 
Europa Wschodnia** 
Europa Zachodnia 
ameryka Północna
ameryka Południowa i Środkowa
azja i Pacyfik
afryka
Wartości oznaczają odsetek firm 
planujących wzrost zaangażowania  
na danym rynku

* oprócz Polski
** kraje byłego Związku Radzieckiego

Źródło: KPMG w Polsce
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do telefonii, wyroby gumowe, 
serwatka oraz rudy i koncentra-
ty ołowiu.

chiński mur  
dla polskiego biznesu
Polskie przedsiębiorstwa chcące 
zaistnieć na Dalekim Wschodzie 
muszą się liczyć z koniecznością 
przezwyciężenia wielu trudno-
ści natury regulacyjnej, mających 
na celu uprzywilejowanie chiń-
skiego biznesu. Z jednej strony 
wewnętrzne bariery chronią miej-
scowe firmy przed konkurencją, 
z drugiej zaś usprawniają narzę-
dzia i mechanizmy pozyskiwania 
zachodniego know-how. Polskie 
agendy zaangażowane w rozwój 
przedsiębiorczości poza granica-
mi kraju podkreślają, iż w Chinach 
przedsiębiorca musi się liczyć 
z długotrwałą procedurą zatwier-
dzającą działalność spółki z zagra-
nicznym kapitałem. Niezbędne 
i czasochłonne są również proce-
dury certyfikacji wyrobów prze-
mysłowych6. Ponadto w Chinach 
obowiązują zakazy importu obej-
mujące wiele produktów rolnych 
i spożywczych. Różnice między 
swobodami handlowymi w Unii 
Europejskiej i Chinach demon-
strują statystyki: z Polski do Chin 
eksportuje około 1700 firm, tym-
czasem z Chin do Polski – około 
20 tys. (oczywiście przy zacho-
waniu różnic w wielkości ryn-
ków oraz wciąż konkurencyjnej, 
bo taniej i bogatej, oferty pro-
duktowej z Dalekiego Wschodu). 
Dużym problemem w dostępie 
do chińskich odbiorców i konsu-
mentów jest system certyfikacji7, 
którego normy znacznie odbiega-
ją od obowiązujących w UE bądź 
globalnie.

Poza wszystkim wspomnia-
na już bariera kulturowa sta-
nowi wyzwanie nie tylko dla 
samych przedsiębiorców z Polski, 

budowlana. Według danych Mini-
sterstwa Gospodarki, w 2011 
roku na chińskim rynku działało 
ponad 200 firm z udziałem polskie-
go kapitału, w większości należą-
cych do sektora MSP i działających 
w branży handlowej4. Mimo znacz-
nego wzrostu z roku na rok liczby 
podmiotów z polskim kapitałem 
działających w Chinach, a także 
rosnącej wielkości eksportu, 
pogarsza się jego struktura. Udział 
wyrobów wysoko przetworzonych 
(maszyny, pojazdy, wyroby precy-
zyjne) spadł z 30,2 do 23,4%5. Jest 
to efekt spadku eksportu z Polski 
samochodów oraz maszyn i czę-
ści zamiennych przy jednocze-
snym zwiększeniu eksportu mie-
dzi. Największy udział w eksporcie 
mają półprodukty z metali nieszla-
chetnych (47,6%), maszyny (19,7%) 
i produkty przemysłu chemiczne-
go (12,3%). W pierwszej dziesiąt-
ce towarów eksportowanych na 
chiński rynek znalazły się także: 
miedź, chemikalia, meble, prze-
łączniki elektryczne, druty i kable, 
części samochodowe, aparatura 

Chiny stanowią drugą pod wzglę-
dem wielkości gospodarkę świa-
ta1. Przepływ kapitałowy między 
Polską a Państwem Środka prze-
biega w obie strony, jednak pol-
skie organizacje coraz odważniej 
próbują poszerzyć działalność ope-
racyjną bądź rynek zbytu właśnie 
o Pekin2. Dzieje się tak mimo licz-
nych barier, takich jak regulacje 
wewnętrzne (dotyczące na przy-
kład ograniczeń wielkości udzia-
łów zagranicznych w firmach 
działających w niektórych waż-
nych sektorach – surowców ener-
getycznych czy branży motory-
zacyjnej) i różnice kulturowe. 
Te ostatnie zdaniem wielu eksper-
tów oraz uczestników rynku dale-
kowschodniego mogą stanowić 
największą barierę w powodzeniu 
biznesu.

Do końca 2010 roku łączna war-
tość polskich inwestycji w Chi-
nach sięgnęła około 150 mln 
euro3. Największe ożywienie i naj-
potężniejsze inwestycje doty-
czą takich sektorów, jak gór-
nictwo, farmaceutyka i chemia 

trudna  
ekspansja  
na Chiński rynek
 
Rosnące znaczenie gospodarki Chin zwiększa 
zainteresowanie tym rynkiem ze strony polskich 
firm. Na razie niewiele z nich może mówić 
o sukcesie, ale kolejnych prób podbicia Dalekiego 
Wschodu nie brakuje, a wielkość eksportu  
do Chin z roku na rok wzrasta.
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przedsiębiorstwa, do których nale-
żą: Selena, KGHM, Kopex, Rafako 
i PMP Poland.

Selena jest obecna w Chinach 
już od kilku lat. Produkcję i sprze-
daż rozpoczęła w 2009 roku, uru-
chamiając zakłady w Nantongu 
i Foszanie. Pierwszy ośrodek sta-
nowi też centralę firmy w Chi-
nach, a jej oddziały uruchomio-
no w kilku innych ośrodkach, 
m.in. w Szanghaju i Pekinie. 
Grupa Selena prowadzi sprze-
daż w Chinach dzięki sieci ponad 
130 dystrybutorów oraz trzem 
centrom logistycznym. Produk-
ty tej marki są obecne w 22 naj-
ważniejszych prowincjach na tere-
nie kraju. Chińskie zakłady Seleny 
produkują na rynek lokalny oraz 
rynki eksportowe.

Grupa kGHM ma wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu 
działalności w Chinach (przede 
wszystkim jako partner China 
Minmetals Corporation, jednego 
z największych na świecie przed-
siębiorstw zajmujących się han-
dlem metalami i innymi surow-
cami). W minionych latach Grupa 

którzy niekiedy starają się się-
gać po doświadczenia organiza-
cji z Europy Zachodniej i USA, 
lecz również agend rządowych 
i organizacji trzeciego sektora 
wspierających eksport i rozwój 
polskiego biznesu. Rok temu Mini-
sterstwo Gospodarki uruchomi-
ło program Go China (Do Chin)8 
gromadzący w dwóch wersjach 
językowych – polskiej i angiel-
skiej – informacje i dane przydat-
ne firmom pragnącym handlować 
z Chinami (eksporterom, inwe-
storom i importerom). Rośnie też 
rola wizyt międzypaństwowych, 
w których oprócz urzędników, 
dyplomatów i polityków uczestni-
czą przedsiębiorcy i liderzy orga-
nizacji zainteresowanych ekspor-
tem na Daleki Wschód i chcących 
się zaangażować w działalność 
na rynku chińskim poprzez nawią-
zanie współpracy z miejscowy-
mi firmami. Według danych Mini-
sterstwa Gospodarki, konkretne 
i zauważalne efekty przyno-
szą seminaria branżowe i działa-
nia misji handlowych w Chinach 
i Polsce. Starania ministerstwa 
idą też w kierunku, który obra-
ło już wcześniej wiele organizacji 
zachodnioeuropejskich – organi-
zowania w Chinach stałych przed-
stawicielstw polskich przedsię-
biorstw (w tym działań na rzecz 
powoływania izb handlowych 
i branżowych w Pekinie i innych 
ważnych ośrodkach miejskich).

Warto wspomnieć, iż do końca 
stycznia 2013 roku, przez 13 lat, 
funkcjonował kredyt rządowy, 
który wspierał polski eksport. 
W ramach umów kredytowych 
w minionych latach rozpoczęto 
realizację projektów z branż: gór-
niczej, budowlanej i ochrony śro-
dowiska, kontraktując towary 
o łącznej wartości 235 mln USD. 
Ważna pod względem pobudze-
nia eksportu i angażowania pol-
skich firm w biznes w Chinach 

była zapowiedź władz chińskich 
w kwietniu 2012 roku o urucho-
mieniu linii kredytowej dla firm 
z Europy Środkowej i Bałka-
nów. Jej wartość oszacowano na 
10 mld USD, a zasięg objął organi-
zacje z 16 rynków zainteresowane 
współpracą z chińskimi firmami.

Nieliczne dobre przykłady
Większość polskich firm działa-
jących w Chinach reprezentuje 
sektor MSP, niemniej kilka obec-
nych tam organizacji to duże 
i mocno osadzone na rynkach 

Eksport do Chin (w mln euro)
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Wielkość polskiego 
eksportu i wartość 
inwestycji w Chinach 
rosną, jednak ton 
wciąż nadają małe 
firmy oraz eksport 
półproduktów. 

7Dane polskie, liczone w euro.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP



Realizacja w chinach projektów z zakresu ochrony środowiska. 
Chińskie władze kładą coraz większy nacisk na działania z zakresu 
zwiększania ochrony środowiska naturalnego. Spodziewana jest 
znaczna liczba nowych projektów, w których ma szansę zaistnieć 
strona polska.
Wymiana turystyczna. Rośnie liczba chińskich turystów odwiedzają-
cych Polskę, czemu sprzyja Memorandum of Understanding pomiędzy 
UE a Chinami, dotyczące przyznania Chinom statusu ADS (Approved 
Destination Status). Wymianie turystycznej sprzyja także przynależ-
ność Polski do strefy Schengen.
Współpraca naukowo-techniczna. W szczególności badania dotyczące 
zmian klimatycznych, w tym produkcja energii, biotechnologie 
oraz zdrowie i produkcja zdrowej żywności. Władze Chin zachęcają 
czołowe międzynarodowe ośrodki badawcze i uniwersytety 
do otwierania wraz z chińskimi partnerami laboratoriów mających 
w znaczny sposób zwiększyć krajowe możliwości w dziedzinie 
zaawansowanych technologii. Jest to również szansa dla polskich 
ośrodków naukowych i badawczych na to, aby zaistnieć w dziedzinie 
naukowo-technicznej na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku. 
Perspektywiczne mogą się okazać projekty w dziedzinie bezpieczeń-
stwa pracy w górnictwie węglowym, w tym wspólne opracowywanie 
pełnych systemów górniczych przystosowanych do warunków 
chińskich i potencjalnie z zakresu przemysłu lotniczego. Perspektywy 
współpracy rysują się także w dziedzinach biotechnologii, informatyki 
oraz technologii związanych z efektywnym wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii. 

Źródło: oprac. Ministerstwa Gospodarki

Potencjalne dziedziny polsko-chińskiej  
współpracy biznesowej

pracowników. Źródło: dane Minister-
stwa Gospodarki, www.mg.gov.pl. 
5. Dane za 2011 r. Źródło: Ministerstwo 
Gospodarki. 
6. Por.: dane Wydziału Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie; 
www.beijing.trade.gov.pl. 
7. Chiński System Obowiązkowej Certy-
fikacji (z ang. China’s Compulsory Certi-
fication Scheme); obecnie niespełna po-
łowa chińskich standardów jest zgodna 
z normami światowymi, w tym UE. 
8. Zob.: www.gochina.gov.pl i www.do-
chin.gov.pl oraz Przewodnik eksportera 
i inwestora do Chińskiej Republiki Ludo-
wej, Warszawa 2011. 

gospodarek świata 2012; źródło: 
Bank Światowy i MFW. W rankin-
gu jedynie USA wyprzedzają Chiny. 
Na trzecim miejscu znajduje się Japonia, 
a na czwartym Niemcy. 
2. Udział Chin w polskim eksporcie ro-
śnie z 0,5% w 2001 r. do 1% w 2010 r. 
Import z Chin do Polski rośnie jeszcze 
szybciej: z 3,2% (2001) do 9,4% (2010). 
3. Według danych Ministerstwa Gospo-
darki RP. Źródła chińskie podają war-
tość ok. 120 mln USD. 
4. Dla porównania, w tym samym cza-
sie w Polsce działało 500 chińskich 
firm, z czego ponad 430 to organiza-
cje małe, zatrudniające do dziewięciu 

KGHM sprzedała China Minme-
tals Corporation około 560 tys. ton 
miedzi o wartości 2,4 mld USD. 
Do głównych zadań spółki Cooper 
Trading KGHM Shanghai, powoła-
nej we wrześniu 2010 roku, nale-
żą zakup sprzętu na potrzeby 
kopalni i procesu produkcyjnego, 
a także informowanie o bieżącej 
sytuacji gospodarczej i rynkowej 
w Chinach.

chipolbrok (cP) stanowi 
interesujący przykład ilustrują-
cy współpracę polsko-chińską. 
Jest to spółka joint venture powo-
łana do życia przez rządy Chin 
i Polski, mająca siedziby w Szan-
ghaju i Gdyni (siedziba europej-
ska), której działalność obejmuje 
transport morski i logistykę. Kon-
tenery z logo CP można dziś spo-
tkać w portach całej Europy i Afry-
ki Północnej, Indii, Chin, Korei 
Południowej i USA. Od 2010 roku 
CP rozszerzył usługi transportowe 
do Brazylii i portów Ameryki Środ-
kowej. Firma dysponuje nowocze-
sną flotą, a jej usługi spełniają naj-
wyższe standardy wyznaczane 
przez największe rynki i wymaga-
ne przez operatorów najbardziej 
złożonych łańcuchów dostaw.

Mimo licznych trudności pol-
skie organizacje odważnie wcho-
dzą na dalekowschodnie rynki. 
W przeważającej mierze dotyczy 
to, co prawda, eksportu produk-
tów, jednak pojawiają się coraz 
potężniejsze projekty inwestycyj-
ne obejmujące obecność bizneso-
wą w Chinach. Biorąc pod uwagę 
potencjał tych rynków, można 
zakładać, że przedsiębiorstwa 
znad Wisły nastawione na rozwój 
i poszerzanie wpływów bizneso-
wych będą w swoich strategiach 
uwzględniać obecność na Dalekim 
Wschodzie. 

1. PKB nominalny 7143 mld USD; dane 
według Rankingu 50 największych 
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wyłącznie krajom o bardzo sta-
bilnych fundamentach makroeko-
nomicznych, wzmacnia zaufanie 
inwestorów do Polski jako pań-
stwa zdolnego do minimalizowa-
nia skutków zaburzeń w gospo-
darce światowej3. Nasz kraj jako 
jedyny w UE uniknął w 2009 roku 
recesji. Ponieważ pozostałe pań-
stwa regionu były dużo bardziej 
dotknięte światowym kryzysem, 
wartość Polski znacznie wzrosła 
w oczach inwestorów. „Polska 
przestaje być jednym z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
Dzięki temu, jak dobrze sobie 
radzimy z zawirowaniami 
w światowej gospodarce, 
inwestorzy dostrzegają różnicę 
między nami a gospodarkami 
Węgier czy Czech. Sytuacja 
ekonomiczna naszych sąsiadów 
jest zupełnie nieporównywalna 
z Polską. Rynek oraz inwestorzy 
zaczynają nareszcie dostrzegać, 
jak bardzo zróżnicowana jest 
Europa Środkowo-Wschodnia” – 
ocenia Duleep Aluwihare4, part-
ner zarządzający Ernst & Young 
w Polsce. W opinii autorów wspo-
mnianego raportu atrakcyjność 
Polski rośnie, natomiast region 
Europy Środkowo-Wschodniej 
jako całość prezentuje się coraz 
słabiej. Ponieważ jednak różni-
ce między atrakcyjnością poszcze-
gólnych obszarów są coraz mniej-
sze, można uznać, że nie ma już 
na świecie regionu – rozumiane-
go jako obszar kilku sąsiadujących 
ze sobą państw – który inwestorzy 
uznawaliby za jednoznacznie 
nieatrakcyjny. Mimo że według 
danych w przytaczanym rapor-
cie liczba projektów BIZ (Bezpo-
średnich Inwestycji Zagranicz-
nych) w Polsce spada rok do roku 
o 15% (ze 143 do 121)5, to ich 
jakość wydaje się coraz wyższa. 
Według danych NBP i Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ), wartość 

Aż 35% postawiło na Niemcy, 
8% – na Wielką Brytanię, a 7% – 
na Rosję.

Polska na czele  
europy Środkowej
W opinii ekspertów Ernst & 
Young nasz region Europy wyraź-
nie traci na znaczeniu. Jedynie 
Polska broni się jako rynek kon-
kurencyjny, który na inwesto-
rów wciąż działa jak magnes. 
O jej sile stanowi stabilna sytu-
acja makroekonomiczna, zwłasz-
cza na tle krajów sąsiadujących 
i całej Unii Europejskiej. Taką 
ocenę podzielają także instytu-
cje międzynarodowe, w tym Mię-
dzynarodowy Fundusz Waluto-
wy, który od 2009 roku udostępnia 
Polsce Elastyczną Linię Kredyto-
wą (FCL). Ten zapobiegawczy, 
rzadko wykorzystywany w prak-
tyce instrument, przyznawany 

Bez wahania można wskazać kilka 
lokalizacji, które przez inwestorów 
i przedsiębiorców są najczęściej 
uznawane za korzystne miejsce 
inwestycji. Na tle innych państw 
Europy Środkowo-Wschodniej Pol-
ska pozostaje rynkiem cieszącym 
się niesłabnącym zainteresowa-
niem ze strony globalnych organi-
zacji i zajmującym wysokie miej-
sca w rankingach atrakcyjności 
inwestycyjnej.

Według najnowszego raportu 
Atrakcyjność inwestycyjna Euro-
py1 w ciągu najbliższych trzech lat 
Polska – obok Niemiec – będzie 
w Europie najatrakcyjniejszym 
krajem do lokowania inwestycji. 
Już w 2012 roku Polska wyprzedzi-
ła najpotężniejsze rynki na naszym 
kontynencie – Wielką Brytanię, 
Francję i Rosję. Co dziesiąty zapy-
tany przez Ernst & Young inwe-
stor2 uznał, że w Europie to wła-
śnie Polska jest najatrakcyjniejsza. 

dokąd trafiają 
międzynarodowe 
inwestyCje
 
W dobie globalnych, swobodnych przepływów 
kapitału rośnie konkurencja między 
poszczególnymi rynkami. Sprzyjają temu procesy 
znoszenia barier handlowych oraz przejrzystość 
regulacji dotyczących handlu i inwestowania. 
Minęły już czasy, kiedy poszczególne regiony 
świata były oceniane jako całość. Dziś różnice  
w ocenie zachodzą nie tylko na poziomie państw, 
ale i największych miast.
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Firmy z tego kraju stworzyły pra-
wie 42 tys. miejsc pracy. Drugim 
pod względem wielkości inwesto-
rem byli Niemcy, a trzecim – Bry-
tyjczycy. Zauważalny jest również 
wzrost znaczenia Chin. Liczba 
projektów z Dalekiego Wschodu 
wzrosła w ciągu roku o 22% (dane 
za 2011 rok). „Wzrost aktywności 
Chińczyków mających ogromne 
rezerwy kapitałowe to dobry znak 
dla Europy. To właśnie Chiny sta-
nowią w tej chwili punkt odnie-
sienia w skali globalnej. Inwesto-
rzy z innych krajów będą podążać 
tam, gdzie Chińczycy będą loko-
wać kapitał. Do tej pory byli 
aktywniejsi poza Europą, ale jeże-
li ich celem jest transfer tech-
nologii i zdobywanie kolejnych 
rynków zbytu dla swoich produk-
tów, to nie mogą pominąć naj-
bardziej rozwiniętego gospodar-
czo regionu świata, którym wciąż 
pozostaje Europa. Dlatego każdy 
europejski kraj potrzebuje strate-
gii przyciągania kapitału z Chin, 
które są wciąż mało doświadczo-
nym inwestorem” – uważa Duleep 
Aluwihare.

projektów BIZ, które w 2011 roku 
napłynęły do Polski, wynio-
sła 9,7 mld euro, a więc była bli-
sko o jedną trzecią wyższa 
niż w roku 2010.

Stary kontynent  
wciąż atrakcyjny
Mimo kryzysu w strefie euro 
napływ inwestycji zagranicz-
nych do Europy w 2011 roku był 
większy niż rok wcześniej. Licz-
ba inwestycji w ciągu ostatnich 
pięciu lat wzrosła o 4% i osiągnę-
ła rekordowy poziom 3906 pro-
jektów, natomiast liczba stwo-
rzonych dzięki bezpośrednim 
inwestycjom zagranicznym miejsc 
pracy była najwyższa od 2007 
roku i wyniosła ponad 157 tys. 
Udział inwestycji ulokowanych 
w roku 2011 w Europie wzrósł 
z 26,8 do 28,2% w skali globalnej. 
To oznacza, że Stary Kontynent 
jest drugim, po Chinach, naja-
trakcyjniejszym kierunkiem inwe-
stycyjnym w skali całego świata. 
Największym inwestorem w Euro-
pie pozostają Stany Zjednoczone. 

Najatrakcyjniejsze rynki inwestycyjne w Europie (%)

Udział inwestycji 
ulokowanych w roku 
2011 w Europie wzrósł 
z 26,8 do 28,2% 
w skali globalnej. 
To oznacza, że 
Stary Kontynent jest 
drugim, po Chinach, 
najatrakcyjniejszym 
kierunkiem 
inwestycyjnym w skali 
całego świata.

35 108

7

4 3

3

2 Źródło: Ernst & Young, 
czerwiec 2012 r.

Najatrakcyjniejsze rynki 
w ciągu trzech najbliższych 
lat według wskazań 840 
liderów firm prowadzących 
działania w skali 
międzynarodowej.

Najatrakcyjniejsze rynki inwestycyjne w Europie (%)
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Zachodniej największym zainte-
resowaniem cieszy się Irlandia, 
wyprzedzając: Wielką Brytanię, 
Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Wło-
chy. Za najbardziej magnetyzująco 
na inwestorów działające aglome-
racje uznano: Dublin, Frankfurt, 
Edynburg, Birmingham, a dalej 
Belfast oraz Paryż. W regionie Azji 
i Pacyfiku prym wiodą oczywiście 
Chiny, wyprzedzając Australię, 
Malezję, Koreę Południową i Wiet-
nam. Najatrakcyjniejsze miasta to 
ośrodki chińskie: Pekin, Szanghaj 
i Chongqing.

Dziś coraz trudniej wskazać 
regiony świata, które nie były-
by dla inwestorów interesują-
ce. Rynki dynamicznie rywalizu-
ją i różnicują się w coraz mniejszej 
skali. Przykładem jest nasza część 
Europy, w której duży poten-
cjał i atrakcyjność zachowu-
je w tej chwili głównie Polska. 
Dostęp do informacji i rosnąca 
przejrzystość rynków sprawiają, 
że inwestorzy mogą dokonywać 
strategicznych wyborów coraz 
precyzyjniej i według dokład-
nych wskaźników. Doświadczenia 

ameryka,  
czyli Brazylia i Meksyk
Co jednak, jeśli inwestorzy kon-
centrują się na lokowaniu kapi-
tału na Dalekim Wschodzie 
albo w Ameryce Południowej, 
zwłaszcza że bez wątpienia takie 
rynki jak Brazylia mają potęż-
ny potencjał wzrostu? W maju 
2012 roku opublikowano czwartą 
edycję The Global Best-to-Invest 
Rankings6 oceniającego aktyw-
ność krajowych organizacji wspie-
rania inwestycji przede wszystkim 
pod kątem skuteczności przycią-
gania kapitału zagranicznego. 
Według tych danych najatrakcyj-
niejszymi rynkami Ameryki Łaciń-
skiej są Meksyk, Brazylia i Kosta-
ryka. Nieco dalej znajdują się Chile 
i Argentyna, jednak w ocenach 
poszczególnych aglomeracji miej-
skich dominują wyłącznie ośrodki 
meksykańskie i brazylijskie. W oce-
nie raportu pięć najlepszych miejsc 
stanowią: São Paulo, Rio de Jane-
iro, Mexico City, Guadalajara 
i Monterrey.

Co ciekawe, według tego same-
go źródła wśród rynków Europy 

Walory inwestycyjne Europy (%)

kryzysu – w sytuacji, gdy poszcze-
gólne państwa Unii Europejskiej 
wykazują się egoizmem gospo-
darczym – potwierdzają tę regu-
łę. Podobnie jak różnorodność 
i kontrasty tak znaczących rynków, 
jak Brazylia, Indie czy Chiny. 

1. Raport Growth, actually. Ernst & 
Young’s 2012 European attractiveness. 
Czerwiec 2012 r.
2. W ramach badania Ernst & Young  
przebadało 840 liderów firm 
prowadzących działania w skali 
międzynarodowej.
3. W 2013 r. Japan Credit Rating 
Agency podniosła rating w walu-
cie obcej z A minus do A, w walucie 
lokalnej z A do A plus. W lutym 2013 r. 
agencja Fitch pochwaliła wskaźniki 
Polski i reformy, nie wykluczając 
zmiany ratingu.
4. Opinia z 21 czerwca 2012 r. towarzy-
sząca opublikowaniu raportu Growth, 
actually. Ernst & Young’s 2012 European 
attractiveness.
5. Badanie Ernst & Young ma charakter 
cykliczny i w 2012 r. było dziesiątym z kolei.
6. Źródło: Investment Consulting 
Associates (ICA), maj 2012 r.
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Nakłady na badania i innowacje

Wykwalifikowane kadry pracowników

Stabilność otoczenia biznesowego

Siła nabywcza

Przychylność zielonej gospodarce

Według wskazań 840 liderów firm prowadzących 
działania w skali międzynarodowej.
Źródło: Ernst & Young, czerwiec 2012 11



największe atuty przemawiają-
ce za wyborem miejsca inwestycji. 
W podziale geograficznym BIZ naj-
większe wartości przypadają na 
państwa OECD (76,5%). Na kraje 
Unii Europejskiej (EU-25) przy-
padało z kolei 71,7%. Pod koniec 
2010 roku głównymi państwami 
odbiorcami polskich BIZ były: Luk-
semburg, Szwajcaria, kraje nider-
landzkie, Wielka Brytania, Czechy, 
Niemcy i Belgia.

Dużo gorzej sytuacja wyglą-
da w przypadku rynków Dalekie-
go Wschodu i Ameryki Łacińskiej 
mimo ich olbrzymiego potencja-
łu. Skumulowana wartość polskich 
inwestycji w 2010 roku w takich 
krajach, jak: Chiny, Indie, Brazy-
lia, Wietnam i Singapur, sięgnęła 
zaledwie 561 mln USD (co stanowi 
1,4% wartości polskich inwestycji 
na światowych rynkach).

Problem dotyczy nie tylko 
inwestycji bezpośrednich, 
ale też eksportu produktów 
i usług. W okresie styczeń–paź-
dziernik 2011 roku wartość 
polskiego eksportu sięgnęła 
114 230,4 mln euro2, a rok później 
w analogicznym okresie 118 458,7 
mln euro. Oznacza to niewielki, 
ale jednak wzrost – o 3,7%. Prze-
ważającą część stanowi sprze-
daż na rynkach europejskich 
(aż 105 063,3 mln euro w okresie 
I–X 2012), przy 7361,7 mln euro 
wartości eksportu do krajów azja-
tyckich. Margines stanowi polski 
eksport na takie rynki, jak Afry-
ka czy Ameryka Środkowa i Połu-
dniowa (odpowiednio: 1229,5 
i 1343,1 mln euro). 

Wsparcie instytucji 
państwowych
Duże znaczenie dla wsparcia pol-
skiego biznesu za granicą nale-
ży upatrywać w działaniach Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwa Gospodarki RP. 

Conference on Trade and Develop-
ment) już w 2010 roku wskazywa-
ły, że na tle nowych krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej nasi 
inwestorzy zagraniczni wykazy-
wali się bardzo wysoką aktywno-
ścią, stając się największym inwe-
storem bezpośrednim spośród 
państw regionu. Wartość inwesty-
cji bezpośrednich za granicą łącz-
nie przekroczyła 39,03 mld USD 
(do końca 2010), a w samym 2010 
roku polscy przedsiębiorcy zainwe-
stowali ponad 5,4 mld USD (dane 
NBP). Biorąc pod uwagę wartość 
polskich inwestycji zagranicznych 
między 2000 a 2009 rokiem, należy 
odnotować 27-krotny wzrost.

inwestycje tylko w europie
Zdecydowana większość polskich 
inwestycji bezpośrednich loko-
wana jest w Europie. Pod wzglę-
dem wartości w 2010 roku wskaź-
nik ten sięgnął aż 93,6%. Zdaje się 
to potwierdzać tezę, iż bliskość 
kulturowa i geograficzna, brak 
barier regulacyjnych oraz dobre 
rozpoznanie rynków stanowią 

Coraz więcej polskich przedsię-
biorstw próbuje podbić rynki 
zagraniczne, albo inwestując, 
albo zwiększając eksport. Jednak 
znakomita większość firm skupia 
się na rynkach Unii Europejskiej, 
ewentualnie Europy Wschodniej. 
Znacznie trudniej o sukces na ryn-
kach odległych lub obcych kultu-
rowo. Po pierwsze, firmy nie są 
chętne do ryzyka, jeśli nie dość 
dobrze znają realia Dalekiego 
Wschodu, Ameryki Łacińskiej 
lub Afryki Północnej. Po drugie 
zaś, skala i bariery są dużo więk-
sze niż w przypadku Europy.

Polscy przedsiębiorcy pod 
względem wartości Bezpośred-
nich Inwestycji Zagranicznych 
(BIZ) wypadają dobrze – są lidera-
mi w Europie Środkowo-Wschod-
niej, a wielkość BIZ z roku na rok 
rośnie. W czerwcu 2011 roku1 
po raz pierwszy w historii war-
tość skumulowana polskich inwe-
stycji bezpośrednich za granicą 
była równa skumulowanej rocz-
nej wartości zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich w Polsce. 
Dane UNCTAD (United Nations 

kierunki polskiCh 
inwestyCji
 
Znaczna część polskich organizacji 
rozszerzających działalność za granicą skupia się 
na Unii Europejskiej i Europie Wschodniej.

Zdecydowana większość polskich 
inwestycji bezpośrednich lokowana 
jest w Europie.
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Oba resorty od lat starają się pro-
gramowo działać na rzecz pol-
skiego eksportu i rozwoju bizne-
su poza granicami kraju. Od kilku 
lat przy ambasadach działają 
powołane specjalnie dla biznesu 
Wydziały Promocji Handlu i Inwe-
stycji. Kilka lat temu uruchomio-
no też portal Trade.gov.pl, który 
ma za zadanie ułatwić pozna-
nie specyfiki poszczególnych ryn-
ków oraz nawiązanie partnerskich 
relacji biznesowych. Serwis składa 
się z portalu głównego oraz kilku-
dziesięciu zintegrowanych portali 
poszczególnych placówek.

Już pod koniec 2011 roku Pol-
ska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ) rozpoczęła 
pilotażowy program wsparcia pol-
skich inwestycji poza granicami 
kraju. W pierwszym etapie działa-
nia objęły kilka rynków UE (Cze-
chy, Niemcy, Francja i Wielka Bry-
tania) oraz Ukrainę i Rosję. Wiele 
z dostępnych dla przedsiębiorców 
instrumentów wsparcia urucha-
miają poszczególne resorty i agen-
cje rządowe. Szczegóły w ramce 
Narzędzia wsparcia inwestycji 
zagranicznych.

Rosnące wartości ekspor-
tu i polskich inwestycji poza gra-
nicami kraju wskazują na dojrza-
łość polskich przedsiębiorców, ich 
rosnącą siłę oraz wzrost świadomo-
ści liderów, iż bez ekspansji za gra-
nicę trudno strategicznie myśleć 
o rozwoju organizacji i wzroście 
wartości biznesu. Nie bez znacze-
nia pozostają też instrumenty uru-
chamiane przez agendy rządowe 
i trzeci sektor, mające wspierać 
eksport i inwestycje. 

Autorem tekstów w dziale „Kierunki” jest 
Krzysztof Ratnicyn, redaktor Harvard 
Business Review Polska.

1. W okresie lipiec 2010 – czerwiec 2011 r.
2. Źródło: dane Ministerstwa Gospo-
darki RP, Departament Strategii i Analiz 
(grudzień 2012 r.). 

→ Dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć promocyjnych ze środków 
Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na promocję eksportu odbywa się 
w ramach kilku instrumentów wspierania eksportu (obejmuje: branżowe projekty 
promocyjne, koszty uzyskania certyfikatów eksportowych, koszty publikacji 
promocyjnych, organizacji konferencji etc.);

→ Rządowy Program Wsparcia Eksportu realizowany przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Finansowanie obejmuje działania średnio- i długoterminowe 
(powyżej dwóch lat);

→ Ubezpieczenie kontraktów poprzez KUKE, czyli Korporację Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych SA (oferującą polskim przedsiębiorcom oraz instytucjom finansującym 
eksport polskich towarów i usług ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpiecze-
niowe), która jest jedynym polskim ubezpieczycielem oferującym takie produkty 
z gwarancjami Skarbu Państwa;

→ Wsparcie udziału w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym 
i handlowym umożliwiają Regionalne Programy Operacyjne (RPO) działające 
na obszarach poszczególnych województw.

Dokąd eksportują i gdzie inwestują polscy przedsiębiorcy?
Jednym z kierunków, które w ostatnim czasie upatrzyli sobie polscy przedsiębiorcy, 
są kraje Europy Wschodniej. Są dwa główne powody zainteresowania tym kierunkiem. 
Pierwszym jest bliskość rynków zbytu. Dla wielu firm kraje położone na wschód 
od Polski są podstawowymi i – co warto podkreślić – olbrzymimi rynkami zbytu, 
które wciąż zapewniają wysoki zwrot z inwestycji. Druga kwestia to możliwość 
obejścia, dzięki inwestycji na tych rynkach, ograniczeń w imporcie. Limity wprowadzo-
ne przez Rosję na import produktów mięsnych i mlecznych pochodzących z Polski 
mocno dotknęły polskich producentów. Dodatkowo właściwie każde państwo stosuje 
jakieś bariery celne chroniące rodzimych przedsiębiorców. Inwestując w Rosji 
czy na Ukrainie we własną fabrykę, polskie firmy obchodzą te przeszkody.

Kraje wschodniej Europy są w trakcie modernizacji infrastruktury drogowej 
i kolejowej, sieci ciepłowniczych, wodociągowych i energetycznych, ale do dużych, 
publicznych przetargów na prace związane z modernizacją zwykle mogą stawać firmy 
zarejestrowane w danym kraju. Takie wymogi sprawiają, że polskie spółki decydują się 
na inwestycje na Wschodzie.

Najpopularniejsze kierunki to Rosja, Ukraina i Kazachstan. Ze względu na skalę rynku 
mniejsze zainteresowanie jest Litwą, Łotwą czy Estonią.

Banki chętnie współfinansują przemyślane inwestycje na Wschodzie. Żeby bank 
zdecydował się na finansowanie, inwestor musi mieć własne środki, które zaangażuje 
w projekt. Szanse na pozyskanie finansowania zwiększa posiadanie przez firmę 
ubezpieczenia, m.in. międzynarodowej agencji MIGA (np. ubezpieczenie 
od wywłaszczenia) czy polskiego KUKE (np. ubezpieczenie od ryzyka politycznego 
lub ataków terrorystycznych).

Elżbieta Urbańska, 
Polski Bank Przedsiębiorczości, zastępca dyrektora  
w departamencie finansowania transakcji dokumentowych

Narzędzia wsparcia inwestycji zagranicznych
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kompleksowych informacji, zarów-
no gospodarczych, jak i dotyczą-
cych życia codziennego i nastro-
jów społecznych. Natomiast 
przedsiębiorcy oczekują cze-
goś więcej – pomocy w sytu-
acjach skomplikowanych bądź 
niestandardowych. Dotyczy to 
zwłaszcza tzw. trudnych ryn-
ków, gdzie bariery wejścia są 
wysokie, a reżim prawny nie 
jest dla nas do końca klarow-
ny, a na pewno różni się od tego 
spotykanego w Europie na jed-
nolitym rynku. Na „trudnych ryn-
kach” czasami bywają stosowane 
mechanizmy utrudniające wej-
ście inwestorom zagranicznym, 
a więc w takich sytuacjach dzia-
łania z obszaru dyplomacji ekono-
micznej są absolutnie niezbędne. 
Indywidualne interwencje lub ofi-
cjalne spotkania z udziałem dyplo-
matów nie tylko otwierają drzwi, 
ale także pomagają rozwiązać 
dany problem. Nasi ambasadoro-
wie często podejmują działania 
interwencyjne, kiedy polski przed-
siębiorca jest gorzej traktowany 
przez dany reżim prawny. Takie 
sytuacje zdarzają się, a nasze 
firmy mogą liczyć na wsparcie pol-
skich placówek dyplomatycznych 
i ambasadorów.

Na jakie instrumenty pomoco-
we może liczyć przedsiębior-
ca za granicą, zgłaszając się 
do placówki dyplomatycznej?

Trudno powiedzieć, że istnieje 
uniwersalny katalog instrumen-
tów. Sytuacje, w których zwracają 
się do nas firmy, są bardzo indywi-
dualne. Każdy przedsiębiorca przy-
chodzi z innym problemem, nie 
jest więc do końca możliwe zaofe-
rować ujednolicone, systemowe 
rozwiązanie. Na przykład – wspie-
ramy nasze firmy podczas startów 
w przetargach. Jeżeli w danym 
kraju jest ogłoszony przetarg, 
to – po pierwsze – trzeba dobrze 

Polskie firmy aktywnie zdoby-
wają rynki poza granicami kraju, 
na niektórych z nich stają się istot-
nymi graczami. Niektórzy przed-
siębiorcy dopiero przygotowują 
się do ekspansji. Na jakie wsparcie 
ministerstwa mogą liczyć za gra-
nicą przedstawiciele polskiego 
biznesu?

Naszym zadaniem jest ułatwie-
nie dostępu do zagranicznych 
rynków. Zainteresowanym kon-
kretnymi rynkami udzielamy 

jak dyplomaCja 
wspiera firmy  
na zagraniCznyCh 
rynkaCh

 
Polskie przedsiębiorstwa coraz skutecz-
niej zaznaczają swoją obecność 
na zagranicznych rynkach, nawet 
takich, które do niedawna wydawały się 
egzotyczne lub mało dostępne. 
Często są pionierami, w związku z tym 
nie mogą oprzeć się na doświadcze-

niach poprzedników. Problemy, przed którymi stają, 
wymagają rozwiązań uwzględniających lokalną specyfi-
kę prawną i społeczną. O ekspansję polskiego biznesu 
i możliwości wspierania tych działań przez polską służ-
bę zagraniczną pytamy Beatę Stelmach, wiceminister 
spraw zagranicznych odpowiedzialną za dyplomację 
ekonomiczną. Rozmawiał Piotr Gozdowski.
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Jeśli sytuacja się zmieni i staty-
styki odnotują większą aktyw-
ność naszych firm na odległych 
rynkach, to wówczas będziemy 
się zastanawiać, jak przebudować 
nasze struktury. Dzisiaj wydaje 
mi się, patrząc na zaangażowanie 
i skuteczność naszych ambasado-
rów, że istniejące proporcje będą 
utrzymane.

Rolą dyplomatów może być jednak 
nie tylko wsparcie już istniejących 
kierunków ekspansji polskich firm, 
ale też otwieranie, a przynajmniej 
ukazywanie, nowych możliwości. 
Które rynki, według przewidywań 
MSZ, stworzą w przyszłości naj-
większe szanse dla polskich firm?

W ubiegłym roku ponad 76% 
naszego eksportu trafiło na rynek 
Unii Europejskiej. Widzimy jed-
nak coraz większe zainteresowa-
nie rynkami spoza Unii, i to tak 
odległymi, jak Ameryka Łacińska, 
Afryka lub kraje Dalekiego Wscho-
du. Niezwykle cieszy nas rosną-
ca obecność naszych firm w kra-
jach byłego Związku Radzieckiego. 
Rosja jest naszym głównym part-
nerem poza UE; w ubiegłym roku 
eksport na rynek rosyjski wzrósł 
o ponad 16%. Podobnie było z ryn-
kiem ukraińskim – wzrost o bli-
sko 13%, a także białoruskim – 
o ponad 7%. Jeżeli popatrzymy 
na udział tych rynków w global-
nym wzroście polskiego eksportu, 
możemy zauważyć, że przedsię-
biorcy widzą bardzo duży poten-
cjał na rynkach wschodnich.

Jim O`Neill z banku Goldman 
Sachs, autor skrótu BRIC (Brazy-
lia, Rosja, Indie i Chiny), ostatnio 
ukuł nowy termin – MIKT, co ozna-
cza Meksyk, Indonezje, Koreę 
Południową i Turcję. Według pro-
gnoz hiszpańskiego banku BBVA 
właśnie te 8 krajów razem z Egip-
tem i Tajwanem w ciągu 7 lat bę-
dzie stanowiło połowę światowej 

interwencja z najwyższego pozio-
mu jest skuteczna.

Polscy przedsiębiorcy wspomi-
nają, że kiedy potrzebna jest 
interwencja lub lobbing w in-
teresie polskich firm, na jedne-
go polskiego urzędnika przy-
pada pięć lub więcej osób 
z innego państwa europejskiego. 
Czy istnieją szanse, żeby więcej 
sił przesuwać do działań wyko-
nywanych w ramach dyplomacji 
ekonomicznej?

Strasznie zgubne są tego typu sta-
tystyki, bo powinniśmy mówić 
o skuteczności, a nie liczbie urzęd-
ników rozwiązujących dany pro-
blem. Myślimy o tym, w jaki 
sposób wzmocnić procedury 
i jak lepiej wyposażyć nasze pla-
cówki, by poprawić ich możliwo-
ści podejmowania skutecznych 
działań w interesie polskiego 
biznesu. Chcielibyśmy oczywi-
ście, żeby naszych przedstawicie-
li na świecie było więcej i byśmy 
byli obecni na większym obszarze. 
Jaskrawym przykładem jest tutaj 
Afryka, gdzie ambasada w jednym 
kraju jest odpowiedzialna za kilka 
sąsiednich rynków. Jednakże sta-
tystyki naszej wymiany zagra-
nicznej wskazują, że gros aktyw-
ności zagranicznej naszych firm 
skupia się w krajach Unii Europej-
skiej. Obecność polskiego bizne-
su na bardzo odległych rynkach 
jest jeszcze stosunkowo nieduża. 

rozumieć sytuację prawną, po dru-
gie – lepiej rozpoznać konkurencję, 
która pojawia się w tym proce-
sie przetargowym. Kolejny etap to 
lobbing za ofertą składaną przez 
polską firmę. Rozumiem przez to 
lepszą prezentację polskich firm. 
Zwykle kiedy pojawia się inwe-
stor zagraniczny, jest on mniej 
znany niż inwestor lub oferent 
krajowy. Dlatego warto, by to wła-
śnie ambasador w pewnym sen-
sie uwiarygodniał i legitymizował 
polskiego przedsiębiorcę.

Trudno też mówić o katalo-
gu instrumentów. Trzeba podjąć 
niezbędne, często niestandardo-
we, działania, które zakończą się 
skutecznym rozwiązaniem proble-
mu. Mieliśmy wiele przypadków 
odrzucenia polskiej firmy w prze-
targu, mimo że miała najlepszą 
ofertę. Jeśli polski biznes jest dys-
kryminowany, interwencja dyplo-
maty jest absolutnie konieczna. 
Nie chodzi tylko o sam akt sprze-
ciwu, ale też o efekt – pozytywne 
rozstrzygnięcie danego problemu. 
Mówiąc o dyplomatach i dyploma-
cji, podajemy przykłady ambasa-
dorów i zespołów, które w amba-
sadach są dedykowane do zadań 
ekonomicznych, ale jesteśmy 
też do dyspozycji w Warszawie, 
w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych. Pewne działania możemy 
albo musimy podjąć jako przedsta-
wiciele rządu, ponieważ w szcze-
gólnie trudnych sytuacjach tylko 

Naszym zadaniem jest ułatwienie dostępu 
do zagranicznych rynków. Zainteresowanym 
konkretnymi rynkami udzielamy 
kompleksowych informacji, zarówno 
gospodarczych, jak i dotyczących życia 
codziennego i nastrojów społecznych.
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i bardzo wysoką jakością produk-
cji, co w połączeniu ze stosun-
kowo niskimi kosztami produk-
cji decyduje o konkurencyjności 
naszych spółek. Relacja jako-
ści do kosztów wytworzenia 
powoduje, że coraz częściej jeste-
śmy obecni na wymagających ryn-
kach. I nie muszą to wcale być 
przedsięwzięcia o bardzo wiel-
kiej skali.

Nie oznacza to jednak, że nie 
stać nas na spektakularne inwe-
stycje. KGHM może być wzorem 
tego typu działań. Lubińska spół-
ka udowodniła, że można doko-
nywać dużych transakcji przeję-
cia po to, żeby zdobywać nowe 
rynki i zasoby o dużym potencja-
le i na wielką skalę. KGHM może 
też pociągnąć za sobą inne polskie 
podmioty z sektora wydobywcze-
go, które mogą znaleźć miejsce 
do inwestycji na rynku chilijskim.

Uważam, że warto pozna-
wać i powielać najlepsze wzor-
ce, korzystając z dokonań firm, 
którym się udało. Nie oznacza to, 
że istnieje jeden właściwy model 
działania. Natomiast warto przy-
glądać się spółkom, które odnio-
sły sukces, po to, żeby na ich przy-
kładzie budować własną strategię 
rozwoju.

Czy pani zdaniem polskie fir-
my, tak intensywnie rywalizują-
ce na rynku krajowym, są w sta-
nie tworzyć sojusze, by skuteczniej 
konkurować razem na rynkach 
zagranicznych?

Gorąco do tego namawiamy 
i można wskazać przykłady pro-
jektów realizowanych na odle-
głych rynkach w konsorcjum 
kilku firm z Polski. Czasami rze-
czywiście można łatwiej w gru-
pie zdobyć dany rynek. Właśnie 
w tej chwili proponujemy naszym 
firmom projekt skierowany 
na rynek rosyjski, który nazwa-
liśmy „Od Mistrzostw Europy 

Takich przykładów jest bardzo 
dużo. Mamy bardzo wiele przed-
siębiorstw, które już odniosły 
sukcesy na rynkach zagranicz-
nych, np. spółki z branży lotni-
czej. Nie zdajemy sobie nawet 
z tego sprawy, że dzisiaj nie tylko 
niektóre komponenty do samolo-
tów, ale i kompleksowe rozwiąza-
nia z użyciem najnowocześniej-
szych technologii, jak chociażby 
nawigacja, wytwarzane są wła-
śnie w Polsce. Nie wspomina-
jąc o tym, że helikoptery Black 
Hawk są produkowane w 100% 
w naszym kraju. Jest bardzo wiele 
przykładów podobnych, bardzo 
nowoczesnych rozwiązań, np. 
pociągi Pesa lub autobusy firmy 
Solaris.

Sukcesy naszych przedsię-
biorców w obszarze ekspansji 
międzynarodowej nie wynikają 
tylko – ani nawet przede wszyst-
kim – z przewagi kosztowej. Pol-
ska gospodarka charakteryzu-
je się wysoką innowacyjnością 

gospodarki, podczas gdy łącz-
na prognoza dla krajów G7 to 
14-procentowy udział w tym sa-
mym okresie. Czy MSZ prowa-
dzi działania przygotowawcze 
w postaci badań bądź sondowania 
tych rynków?
Jeżeli pojawi się potrzeba pomo-
cy w rozpoznaniu danego rynku, 
który wydaje się atrakcyjny w kon-
tekście ekspansji międzynarodo-
wej, to jesteśmy do dyspozycji. 
Firmy, realizując strategię, powin-
ny i mogą liczyć na wsparcie admi-
nistracji. W związku z tym wszyst-
ko zależy od tego, jakie produkty 
i jakie pomysły na rozwój bizne-
su ma dana firma. Niektórzy wolą 
dokonywać ekspansji wyłącznie 
przez handel, sprzedając na zdoby-
wanych rynkach towary lub usłu-
gi. Takim przykładem jest firma 
Inglot, która dzisiaj otwiera nowe 
sklepy w coraz to nowych rejo-
nach świata. Są jednakże firmy, 
które myśląc o ekspansji, analizu-
ją możliwości bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych, przenosze-
nia linii produkcyjnych itp. Są to 
poważne decyzje, przy których 
trzeba brać pod uwagę czynni-
ki ryzyka nieobecne przy samym 
handlu. Wymaga to bowiem zało-
żenia firmy, współpracy z lokal-
nymi dostawcami, podporządko-
wania się lokalnym przepisom, 
warunkom, infrastrukturze praw-
nej. Jeśli dany rynek wpasowuje 
się w kierunek rozwoju strategicz-
nego przedsiębiorstwa, to jeste-
śmy do dyspozycji. Mając na miej-
scu wsparcie w postaci ambasady, 
placówki dyplomatycznej i dyplo-
matów, możemy te działania stra-
tegiczne firmy wspierać, ale nie 
możemy prowadzić tych działań 
za firmę.

Które przedsiębiorstwa, zdaniem 
pani, stanowią przykład najbar-
dziej udanej ekspansji i mogą być 
wzorem dla innych polskich firm?

Mieliśmy wiele 
przypadków 
odrzucenia polskiej 
firmy w przetargu, 
mimo że miała 
najlepszą ofertę. 
Jeśli polski biznes 
jest gorzej traktowany, 
interwencja 
dyplomaty jest 
absolutnie konieczna. 
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w danym kraju. W efekcie nie tylko 
ci, którzy podejmują ostatecznie 
decyzje o wyborze produktów czy 
doborze partnerów biznesowych, 
ale również najwyżsi przedstawi-
ciele administracji danego kraju 
otrzymują dużą ilość informacji 
na temat polskiej oferty. Jeśli taka 
prezentacja i wymiana informa-
cji odbywa się w ramach oficjal-
nej misji polskiego rządu, to part-
nerzy otrzymują sygnał, że firma 
jest godna zaufania. Jest to przed-
siębiorstwo polecane przez pol-
skie władze.

Uważam, że polscy przedsię-
biorcy i polskie firmy, które przy-
łączają się do tego typu spotkań, 
cenią sobie możliwość nie anoni-
mowego uczestniczenia w ogólnej 
delegacji, ale właśnie dedykowa-
nego złożenia swojej propozycji. 
W najbliższym czasie w MSZ przy-
gotowujemy kilka takich wizyt. 
Pierwsza będzie Angola, w mi-
sji weźmie udział 15-20 firm, które 
mają dobrze rozpoznany potencjał 
tamtego rynku. Mają pomysł, co 
chciałyby zaproponować partne-
rom z Angoli, w związku z tym łą-
czymy rozmowy polityczne z moż-
liwością zaprezentowania polskiej 
oferty gospodarczej. W następ-
nej kolejności planujemy wizytę 
ministra Sikorskiego w Australii, 
z silnym elementem gospodar-
czym. Myślimy też o Mongolii, któ-
ra jest niezwykle atrakcyjnym ryn-
kiem z perspektywy polskich firm, 
zwłaszcza z sektora wydobywcze-
go. Mongolia posiada bogate za-
soby jeszcze nie w pełni zagospo-
darowanych źródeł pierwiastków 
ziem rzadkich, a polskie firmy – 
chociażby KGHM – mogą odna-
leźć w tym azjatyckim kraju wielu 
wartościowych partnerów. Zresz-
tą mamy bardzo dobre relacje 
na szczeblu politycznym i myślę, 
że należy wykorzystywać wszyst-
kie te atuty, które w tej chwili 
trzymamy w ręku. 

po stronie polskiej, jak i rosyj-
skiej, żeby połączyć wysiłki i wy-
korzystać nasze doświadczenia. 
Mam nadzieję, że jeżeli nada-
rzy się taka okazja, polskie firmy 
będą gotowe do zawiązywania 
konsorcjów.

Przedsiębiorcy i menedżerowie 
cenią też zagraniczne misje go-
spodarcze, np. do Ameryki Po-
łudniowej czy Arabii Saudyjskiej. 
Jak pani ocenia długofalowe skut-
ki tych misji i jakie będą kierunki 
takich inicjatyw w przyszłości?

W ubiegłym roku ok. 250 firm 
z Polski brało udział w organizo-
wanych przez nas misjach gospo-
darczych. Przy każdej wizycie 
oficjalnej – czy to ministra spraw 
zagranicznych, czy podsekreta-
rza stanu ministerstwa – stara-
my się łączyć rozmowy politycz-
ne z rozmowami na temat naszych 
strategicznych interesów gospo-
darczych. Dzisiaj strategicz-
nym interesem Polski jest dba-
łość o rozwój i ekspansję polskich 
firm, dlatego podczas wizyt oficjal-
nych oprócz agendy politycznej 
istnieje możliwość zaprezentowa-
nia tamtejszej administracji przy-
kładów polskich firm gotowych 
zaistnieć na lokalnych rynkach. 
Z kolei przedsiębiorstwa mają 
możliwość pokazania swojej ofer-
ty oraz pomysłów na inwestycje 

do Mistrzostw Świata”. Celem 
projektu jest prezentacja rosyj-
skim partnerom, przygotowują-
cym się do Mundialu w 2018 roku, 
polskich firmy, które przyczy-
niły się do sukcesu Euro 2012. 
By nasze firmy miały szanse zaist-
nieć na rynku rosyjskim, angażu-
jemy w proces władze jedenastu 
miast gospodarzy z Rosji przy-
gotowujących się do organizacji 
mistrzostw. Oferta jest komplek-
sowa i spójna, projekt realizuje-
my z innymi resortami – Mini-
sterstwami Gospodarki, Sportu, 
Transportu – również z władza-
mi miast gospodarzy meczów 
Euro 2012.

Zachęcamy polskie firmy 
do tego, by połączyły siły i zbudo-
wały kompendium wiedzy na te-
mat naszego potencjału i zapro-
ponowały ofertę pomocną przy 
przygotowaniach i budowie całej 
infrastruktury potrzebnej do orga-
nizacji mistrzostw świata w piłce 
nożnej. Władze rosyjskie, zarówno 
lokalne, jak i centralne, na pew-
no będą starały się przygoto-
wać mistrzostwa na najwyższym 
poziomie, a więc warto skorzy-
stać z doświadczeń i sprawdzo-
nych rozwiązań. Rynek rosyjski 
jest niezwykle atrakcyjny, polscy 
przedsiębiorcy mówią, że dobrze 
czują się, prowadząc tam działal-
ność. Mamy konsensus zarówno 

Dzisiaj strategicznym interesem Polski jest 
dbałość o rozwój i ekspansję polskich firm, 
dlatego podczas wizyt oficjalnych oprócz 
agendy politycznej istnieje możliwość 
zaprezentowania tamtejszej administracji 
przykładów polskich firm gotowych zaistnieć 
na lokalnych rynkach.
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Wymiana  
międzynarodowych doświadczeń
W poniedziałek, 12 listopada 2012 r. 
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
odbyła się konferencja inauguracyjna 
Think Tanku „POLAND, GO GLOBAL”. 
Do udziału w spotkaniu inaugurującym 
projekt zaprosiliśmy przedsiębiorców od 
lat skutecznie rywalizujących na rynkach 

zagranicznych oraz przedstawicieli świata 
polityki, w tym Jerzego Buzka byłego 
premiera i przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego i obecnego europosła. 
Obok prezesa KGHM Herberta Wirtha, 
swoimi międzynarodowymi doświadcze-
niami dzielili się z uczestnikami 

konferencji m.in. Krzysztof Domarecki, 
prezes firmy Selena, producenta  
i dystrybutora chemii budowlanej, 
Andrzej Jagiello, prezes firmy Kopex, 
dostawcy rozwiązań dla górnictwa,  
czy Ewald Raben, prezes firmy  
logistycznej Raben.



KGHm: budowanie wartości 
spółki globalnej

Ponad 60% wzrostu wyceny akcji KGHM na warszawskim parkiecie, 
umocnienie pozycji wśród czołowych spółek wydobywczych 
i dywersyfikacja bazy zasobowej – to kluczowe efekty przejęcia 
kanadyjskiej firmy Quadra FNX, o których można mówić 
już rok po zamknięciu transakcji. Jednak ta transakcja to dopiero pierwszy 
krok na drodze do stworzenia wartości międzynarodowego koncernu.

Paweł Kubisiak

StRateGie



marcu mija pierwsza 
rocznica przejęcia przez KGHM Polska Miedź kanadyj-
skiej spółki Quadra FNX (dzisiaj KGHM International). 
Dzięki tej transakcji KGHM stał się spółką globalną, pod-
czas gdy jeszcze kilkanaście miesięcy temu był wśród 
czołowych producentów miedzi na świecie wyjątkiem, 
bazującym wyłącznie na jedynym, krajowym złożu. Przej-
mując kanadyjską spółkę, polski producent miedzi zre-
alizował kluczowe punkty swojej strategii – powiększył 
bazę zasobową o 28%, zapewniając jej równocześnie 
prawidłową strukturę i właściwe proporcje projektów 
pogrupowanych w trzech podstawowych fazach: ope-
racyjnej, przygotowania oraz poszukiwań i dokumento-
wania. Równocześnie KGHM zyskał możliwość zwięk-
szenia produkcji miedzi o blisko 25% i dzięki kopalniom 
odkrywkowym zapewnił sobie warunki do zmniejszenia 
kosztów wydobycia.

Efekty tej transakcji widać już po pierwszym roku – 
łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła w 2012 
roku 676,3 tys. ton, co oznacza wzrost o 18% w porów-
naniu z 2011 rokiem, uzyskany dzięki przejęciu działają-
cych kopalni (110,5 tys. ton miedzi). Nieznacznie wzrosła 

W
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też produkcja srebra – (do 1274 ton z 1260 ton w 2011 
roku), a w portfelu produktów pojawiły się metale szla-
chetne, takie jak złoto, platyna i pallad. To wszystko już 
dziś buduje wartość dla akcjonariuszy, mimo że wydo-
bycie w kluczowym projekcie „Sierra Gorda” ruszy do-
piero w połowie 2014 roku.

Chilijskie złoże w połączeniu z bogatymi zasoba-
mi między Głogowem a Legnicą zapewniają lubińskiej 
spółce długoterminową perspektywę wzrostu i zapas 
surowca przynajmniej na 30 lat. Doceniają to analitycy 
i inwestorzy. Od zamknięcia transakcji – pomimo wpro-
wadzenia podatku od wydobycia kopalin – cena akcji 
zwiększyła się o 66%. To wzrost zdecydowanie wyższy 
od średniej z branży wydobywczej. Analitycy zajmujący 
się spółką miedziową przypisują 40−50% wartości KGHM 
do biznesu międzynarodowego, głównie do złoża Sier-
ra Gorda. Przy dzisiejszej wycenie rynkowej na pozio-
mie 11−12 mld USD oznacza to, że 5−6 mld USD przypa-
da zagranicznym aktywom KGHM.

Recepta na budowanie wartości
Poprzez przejęcie Quadry KGHM zbliżył się do zrealizo-
wania planów strategicznych, zakładających zwiększe-
nie produkcji miedzi z własnych zasobów do 2018 roku 
do poziomu 700 tys. ton rocznie, mowa więc o wzroście 
o blisko 300 tys. ton. Lubiński producent miedzi sam 
jednak podnosi sobie poprzeczkę, zapowiadając, że do 
końca bieżącej dekady kapitalizacja spółki wzrośnie na-
wet do 20 mld USD. Jak osiągnąć ten cel? – Miniony rok 
był okresem nieustających wyzwań, związanych przede 
wszystkim z obietnicą wobec akcjonariuszy, że nastąpi 

wzrost wartości firmy. Dziś, gdy już zanotowaliśmy 
wzrost wyceny po przejęciu Quadry, uważam, że jeste-
śmy w jednej trzeciej drogi. Kolejne dwie trzecie nastą-
pią, gdy uruchomimy kopalnię Sierra Gorda, co powin-
no nastąpić w pierwszym półroczu 2014 roku, a potem 
kolejne projekty, które wydają się dzisiaj bardzo obie-
cujące. Należą do nich „Victoria” i „Afton-Ajax” w Ka-
nadzie – wyjaśnia Herbert Wirth, prezes KGHM Polska 
Miedź. – Oczywiście KGHM nie zapomina o inwestycjach 
i poszukiwaniach miedzi i srebra na terenie Polski. Tu 
też miniony rok obfitował w pozytywne rezultaty, gdyż 
udokumentowaliśmy około półtora miliona ton miedzi – 
dodaje. Te projekty zapowiadają się bardzo obiecująco 
i zapewniają spółce perspektywę znaczącego obniżenia 
kosztów produkcji. A to umożliwi lubińskiej spółce kon-
kurowanie kosztami operacyjnymi.

Coraz istotniejszym obszarem rozwoju przedsię-
biorstwa będzie dywersyfikacja surowcowa. Oczywi-
ście KGHM pozostanie przede wszystkim producentem 
miedzi i srebra, jednak spółka powiększyła swoje zasoby 
molibdenu, niklu, złota, platyny i palladu. Planuje konty-
nuować ten proces, rozszerzając aktywność na dostar-
czanie kopalin dla energetyki. Koncern analizuje, któ-
re surowce mogą zapewnić zarówno największą marżę, 
jak i zmniejszyć uzależnienie od fluktuacji cen miedzi.

Równocześnie spółka kładzie silny nacisk na pod-
noszenie kwalifikacji pracowników, zarówno w Polsce, 
jak i w KGHM International, uwzględniając nowe wy-
mogi kompetencyjne związane z globalnym charakte-
rem grupy. Ważnym elementem budowania wartości 
może być też wprowadzenie międzynarodowych akty-
wów do notowań na giełdzie w Toronto i Londynie, czyli 

Wahania cen metali na światowych giełdach w 2012 (w %)

Źródło: Bloomberg, PwC
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tam, gdzie uplasowane są akcje większości koncernów 
wydobywczych.

Budowanie wartości wymaga działań na wielu płasz-
czyznach i uwzględnienia trudnych warunków gospodar-
czych. Rynek metali znajduje się w ostatnich miesiącach 
pod silnym wpływem wahań koniunktury (zobacz ram-
kę Wahania cen metali na światowych giełdach w 2012), 
lecz wiele raportów branżowych wskazuje na utrzyma-
nie się w długoterminowej perspektywie silnego popy-
tu na surowce mineralne. Wzrost gospodarczy i postępu-
jąca urbanizacja – zwłaszcza w krajach takich jak Indie 
i Chiny – mocno stymulują popyt, którego zaspokojenie 
wymaga od spółek górniczych zapewnienia sobie dostę-
pu do surowców i realizacji inwestycji infrastruktural-
nych. Równocześnie niepewna koniunktura gospodar-
cza i presja kosztów powodują, że spółki wydobywcze 
muszą rozważnie podejmować decyzje o inwestycjach 
i konsekwentnie usprawniać zarządzanie kosztami. Jak 
wskazują eksperci firmy Accenture w raporcie Achiev-
ing high performance for mining in 2020, kluczowym za-
daniem spółek wydobywczych, które myślą o rozwoju 
i wzroście wartości, jest sformułowanie i wdrożenie stra-
tegii na rzecz poprawy wydajności. Wymaga to doskona-
łej znajomości wyzwań stojących dziś przed górnictwem 
i nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi. Według 
Accenture w branży górniczej utrzyma się ostre konku-
rowanie o prawa do złóż, ludzi i kapitał, a towarzyszyć 
temu będzie presja na poprawę bezpieczeństwa i ogra-
niczenie negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego 
firmy muszą być przygotowane na rywalizację o zasoby, 
skuteczne zarządzanie kosztami i ryzykiem zmienności 
cen oraz radzenie sobie z niedoborem wykwalifikowanej 

kadry. Cenną przewagą konkurencyjną będzie też umie-
jętność prowadzenia sprawnej działalności na globalną 
skalę oraz budowania reputacji na poziomie lokalnym.

Rywalizacja o zasoby
Głównym problemem, z którym zmagają się wszyscy gra-
cze w sektorze, jest rywalizacja o dostęp do coraz bar-
dziej deficytowych złóż i kapitału ludzkiego. Pomimo 
dużej zmienności koniunktury popyt na surowce kopal-
niane, takie jak ruda żelaza, węgiel energetyczny i miedź, 
będzie rósł dopóty, dopóki kraje rozwijające się będą 
podążać ścieżkami wzrostu gospodarczego. Według pro-
gnoz Macquarie opublikowanych w Commodities Com-
pendium (styczeń 2012) popyt na miedź wzrośnie w la-
tach 2012−2020 z 20 do 27 tys. kiloton. Z uwagi na to, że 
od końca lat 80. dynamika odkrywania nowych złóż su-
rowców spada, a uruchomienie nowej kopalni zajmuje 
nawet do 10 lat, branża będzie miała ograniczone moż-
liwości zastępowania dotychczasowych, wyeksploato-
wanych lokalizacji.

Nic więc dziwnego, że od początku obecnego wieku 
panuje duże ożywienie na rynku fuzji i przejęć (więcej 
w ramce Transakcje fuzji i przejęć w sektorze wydobyw-
czym). Transakcja przejęcia Quadry przez KGHM o warto-
ści 9,44 mld PLN, choć w Polsce jest największą w histo-
rii, na świecie jest tylko jedną z wielu. W 2011 roku, gdy 
ogłoszono zamiar przejęcia, pod względem wartości na 
globalnym rynku wydobywczym transakcja realizowana 
przez polską spółkę miedziową zajęła dziewiątą pozycję 
i trzecią w sektorze miedziowym. Co istotne, jak wska-
zuje raport PwC Mining M&A 2012: The sale is on, but 

Transakcje fuzji i przejęć w sektorze wydobywczym

180 000

150 000

120 000

90 000

60 000

30 000

0

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Wolumen

W
ar

to
ść

 tr
an

sa
kc

ji 
(m

ln
 U

SD
)

W
ol

um
en

 tr
an

sa
kc

ji

Transakcje o wartości:     0  –500 mln USD     500 –1000 mln USD     1000 –5000 mln USD     Większe od 5000 mln USD

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

23



who’s buying?, przedstawiony podczas 
branżowej konferencji PDAC w Toronto 
w marcu 2013 roku, przejęcia wśród pro-
ducentów miedzi stanowią aż 30%, a zło-
ta − 27% wartości rynku M&A w sektorze 
wydobywczym. Szacunki te nie uwzględ-
niają ubiegłorocznej fuzji dwóch gigantów 
miedziowych − Glencore i Xstraty o war-
tości 31 mld USD w akcjach. 

KGHM dołączył do nurtu koncentracji 
na rynku metali i dziś skupia się na klu-
czowym projekcie „Sierra Gorda”, w ra-
mach którego trwa budowa kopalni, za-
kładu przeróbczego i ściąganie nadkładu. 
Stan zaawansowania prac na koniec 2012 
roku wynosił 33%, przy pracach projekto-
wych zakończonych w 92%. Uruchomie-
nie produkcji nastąpi w II kwartale 2014 
roku. Według zaktualizowanej prognozy 
nakłady kapitałowe na uruchomienie tego 
projektu wyniosą 3,9 mld USD. Oznacza 
to wzrost o 35% w stosunku do poprzed-
nich założeń. Konieczność aktualizacji na-
kładów inwestycyjnych projektu „Sierra 
Gorda” wynika głównie z zewnętrznych 
przyczyn. To przede wszystkim zmiana 
regulacji prawnych w zakresie wymo-
gów sejsmicznych, wzrost kosztów ener-
gii, pracy i materiałów oraz wzmocnienie 
chilijskiej waluty. Aktualizacja nakładów 
uwzględnia także dodatkowe usprawnie-
nia i zmiany w zakresie projektu w sto-
sunku do pierwotnych założeń ze studium 
wykonalności.

Warto podkreślić, że realizowana 
przez KGHM International inwestycja jest 
obecnie jednym z najbardziej terminowo 

realizowanych projektów górniczych, 
co znacząco wyróżnia go na tle branży, 
w której średnie opóźnienia uruchomie-
nia nowych projektów górniczych się-
gają dwóch lat. A właśnie terminowość 
realizacji projektu jest szczególnie istot-
na zarówno z punktu widzenia wartości 
generowanej dla akcjonariuszy, jak i po-
strzegania spółki jako preferowanego in-
westora przez organa państwowe. – Dla 
udziałowców opóźnienia oznaczają brak 
pewności. Dlatego sprawne uruchomie-
nie wydobycia jest zdecydowanie waż-
niejsze niż koszty. Jeśli informujemy ry-
nek i udziałowców, kiedy dana kopalnia 
zacznie dostarczać metal, musimy pamię-
tać, że czasem lepiej przekroczyć budżet 
nawet o miliard, lecz dotrzymać terminu – 
podkreśla José J. Suárez, dyrektor gene-
ralny, szef North America Mining Indu-
stry w Accenture.

W Chile jest realizowanych wiele pro-
jektów górniczych – prace wydobywcze 
prowadzą tu wielkie światowe korporacje, 
takie jak: BHP Billiton, Codelco i Anglo 
American. Problem z Chile polega na tym, 
że kraj ten dostarcza 33% światowej pro-
dukcji miedzi, a razem z Peru − 46%. Tym-
czasem liczba ludności w Chile to niecałe 
17 milionów. – Gdy mała populacja dostar-
cza tak wielką i tak potrzebną światu pro-
dukcję miedzi, wiążą się z tym szczególne 
wyzwania. Wśród nich są wysokie koszty 
energii, brak ludzi do pracy w rozrastają-
cym się przemyśle i brak wody. Sierra Gor-
da znajduje się na pustyni Atakama, jed-
nym z najuboższych w wodę obszarów 
na świecie. Gdy taki wzrost ma miejsce 
w małym i niezbyt licznym kraju, sprzyja 
to współzawodnictwu i powoduje wzrost 
kosztów – wyjaśnia Derek White, prezes 
KGHM International. Kolejnym wyzwa-
niem są wahania kursów walut krajów 
Ameryki Łacińskiej. Ich kurs spada wraz 
ze wzrostem kursu dolara. Generuje to 
związane z dolarem koszty i wywiera na 
projekt presję kosztową. – Brzmi to nie-
wiarygodnie, ale projekt „Sierra Gorda”, 
choć będzie kosztował więcej, to w porów-
naniu z innymi projektami jest w znacz-
nie lepszej sytuacji. Inne projekty podro-
żały nawet o 200%, a opóźnienia sięgają 

DLa uDziałowców opóźnienia 
oznaczają brak pewności. Dlatego sprawne 
uruchomienie wydobycia jest zdecydowanie 
ważniejsze niż koszty. Jeśli informujemy  
rynek i udziałowców, kiedy dana kopalnia 
zacznie dostarczać metal, musimy pamiętać,  
że czasem lepiej przekroczyć budżet  
nawet o miliard, lecz dotrzymać terminu.
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nawet dwóch lat. Jeśli uda nam się dokończyć projekt 
według nowego kosztorysu, o czym jestem przekonany, 
będzie to bardzo dobrze świadczyło o KGHM, bo zreali-
zujemy go małym kosztem i na czas, co wielu innym się 
nie udało – uważa White. Szanse na wykonanie planu są 
duże, tym bardziej że mocną stroną projektu jest japoń-
ski partner Sumitomo, który posiada ogromne doświad-
czenie w realizacji tego typu projektów i gwarancje ja-
pońskiego banku inwestycyjnego należącego do rządu 
i pomagającego japońskim firmom w tanim finansowa-
niu tego typu projektów.

To nie koniec nowych projektów w KGHM. – Do 2014 
roku musimy się skoncentrować na wykonaniu tego pro-
jektu, ale jeśli pojawią się jakieś możliwości inwestycyj-
ne, to KGHM z tego skorzysta – podkreśla Herbert Wirth. 
Szef lubińskiej spółki zapewnia, że do 2018 roku kon-
cern chce sukcesywnie otwierać kopalnie w Kanadzie: 
Afton-Ajax w Kolumbii Brytyjskiej (2015 rok) i Victoria 
w Ontario (2016 rok). Nowe inwestycje są również pro-
wadzone w Polsce – KGHM chce zainwestować w ciągu 
najbliższych dwóch lat aż 6 mld PLN. Najważniejsze pla-
ny to udostępnienie złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy 
oraz zmiana technologii w hucie miedzi Głogów I. Dzięki 
pozytywnym wynikom pierwszych odwiertów możliwe 
jest zaplanowanie kolejnych etapów i dalsze rozwijanie 
projektu w Niecce Grodzieckiej w okolicach Bolesławca.

Zarządzanie kosztami  
i ryzykiem zmienności cen
Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki finan-
sowe KGHM to poziom produkcji i kosztów, notowania 
miedzi i srebra oraz kurs walutowy USD/PLN. W 2012 
roku w porównaniu z rokiem 2011 średnie notowania 
miedzi były niższe o 10%, a średnie notowania srebra niż-
sze o 11%. Z kolei kurs walutowy był wyższy o 10%. Dłu-
goterminowym zmianom cen towarzyszą coraz większe 

wahania krótkoterminowe. Zmienność głównych su-
rowców w okresie między 2001 a 2010 rokiem mierzona 
odchyleniem standardowym względem ceny znacząco 
wzrosła w porównaniu z ostatnią dekadą minionego wie-
ku – średnio 4,1 razy. Z danych Banku Światowego wy-
nika, że odchylenie standardowe względem ceny miedzi, 
srebra i złota wzrosło w ostatniej dekadzie do ponad 50%, 
z kilkunastu procent w latach 1990−1999. – Marazm na 
rynkach kapitałowych skłonił inwestorów do większe-
go zainteresowania surowcami. Udział nowych graczy 
zwiększa ryzyko, a wahania cen są w coraz większym 
stopniu powiązane z wydarzeniami na świecie – tłuma-
czą te zmiany analitycy Accenture w raporcie Achieving 
high performance for mining in 2020. Dodatkowo w oto-
czeniu makroekonomicznym rosną koszty, na które koncer-
ny wydobywcze nie mają wpływu. Rządy podnoszą podat-
ki – od eksportu, VAT, od zysków i od wydobycia kopalin 
(wprowadzony w ubiegłym roku m.in. w Polsce) – które są 
dodatkowym ciężarem dla budżetów przedsiębiorstw wy-
dobywczych. Równocześnie rosną koszty energii i ochrony 
środowiska, od których trudno się zabezpieczyć. Dlatego 
bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie obszarami, na 
które przedsiębiorstwo ma wpływ: kosztami wydobycia, 
ryzykiem zmienności cen oraz dywersyfikacją produkcji.

Zarządzanie kosztami wydobycia. Długofalowy 
wzrost w branży wydobywczej wymaga kontroli wzro-
stu kosztów i zarządzania cyklem koniunkturalnym, tak 
aby zabezpieczyć spółkę przed ryzykiem fluktuacji cen. 
Dlatego niezbędna jest umiejętność dostosowania po-
ziomu produkcji do krótkookresowych wzrostów i spad-
ków popytu oraz cen. Jednak firmy, które pozycjonują się 
w niższych kwartylach krzywej kosztów, zyskują przewa-
gę konkurencyjną bez względu na etap cyklu – przeplata-
nie się okresów hossy i bessy. Tymczasem KGHM, które-
go wydobycie opierało się na eksploatacji trzech kopalni 
głębinowych, w tym najgłębszych w Europie pokładów 
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położonych na głębokości 1250 metrów 
pod powierzchnią ziemi, tracił przewagę 
w rywalizacji z pozostałymi czołowymi 
spółkami miedziowymi, które w części pro-
dukcji bazowały na kopalniach odkrywko-
wych, dzięki czemu koszt ich eksploatacji 
był zdecydowanie niższy. Gdy porówna-
my koszty wydobycia w KGHM z koszta-
mi głównych rywali, okazuje się, że prawie 
90% producentów miedzi produkuje taniej  
(bez uwzględnienia wpływów ze sprzeda-
ży srebra).

Dlatego tak istotne dla strategii i bu-
dowania wartości spółki było przejęcie 
Quadry, stwarzające perspektywę zarów-
no wzrostu produkcji, jak i znaczącego 
obniżenia kosztów. Uruchomienie kopal-
ni odkrywkowej Sierra Gorda pozwoli 
KGHM obniżyć koszty produkcji miedzi 
do poziomu pomiędzy 1,5 a 2,2 tys. USD 
za tonę. Dziś cena produkcji tony surowca 
w polskich kopalniach głębinowych wy-
nosi około. 3 tys. USD za tonę (uwzględ-
niając przychody ze sprzedaży towarzy-
szącego miedzi srebra). Roczna produkcja 
w Sierra Gorda wyniesie ponad 200 tys. 
ton miedzi, 11 tys. ton molibdenu i oko-
ło 2 ton złota.

Zarządzanie ryzykiem zmienności 
cen. Rynek finansowy zapewnia spółkom 
wydobywczym bogatą gamę instrumen-
tów, które pozwalają na zabezpieczenie 
się przed ryzykiem zmian kursów walut 
czy surowców – na przykład kontrakty 
terminowe na sprzedaż metali czy trans-
akcje swap. Jednak tego rynku nie nale-
ży traktować jako inwestycji, o czym bole-
śnie przekonało się wielu przedsiębiorców 
po wybuchu kryzysu finansowego, ale 
jako sposób zabezpieczenia przyszłych 
zysków. – Od paru lat prowadzimy bar-
dzo aktywną politykę hedgingową, z tym 
zastrzeżeniem jednak, że koncentrujemy 
się na zabezpieczeniu naszych wyników. 
Dlatego na rynku terminowym skupiamy 
się tylko i wyłącznie na trzech kluczowych 
dla nas produktach: miedzi, srebrze i do-
larze, gdyż to właśnie te transakcje ter-
minowe są kluczowe z punktu widzenia 
naszych wyników. Przy tej skali działal-
ności wahnięcie kursu rzędu 5 centów 

oznacza różnicę w zysku netto na pozio-
mie 80−90 mln PLN! – wyjaśnia Herbert 
Wirth. – Oczywiście nasza polityka na ryn-
kach terminowych jest głęboko przemy-
ślana i niezwykle ostrożna. Mamy w tym 
duże doświadczenie, dlatego wyszliśmy 
z zawirowań na rynkach finansowych 
obronną ręką – dodaje.

dywersyfikacja produktowa. Trze-
cim obszarem umożliwiającym ograni-
czenie ryzyka zmienności jest dywersy-
fikacja surowców i lokalizacji. Poprzez 
przejęcie Quadry KGHM rozszerzył swój 
obszar działalności na siedem stref czaso-
wych. Dzięki temu zwiększył swój wolu-
men miedziowy i znalazł się na czwartym 
miejscu w świecie pod względem wielko-
ści posiadanych zasobów miedzi. Jednak 
dostęp do nowych złóż oznacza też posze-
rzenie portfela wydobywanych minerałów. 
Nowym metalem będzie molibden, wzro-
śnie też wydobycie metali szlachetnych, 
które KGHM posiadał w polskich złożach, 
ale w zdecydowanie mniejszej ilości. Do 
2018 roku dzięki nowym złożom produkcja 
złota wzrośnie ośmiokrotnie, platyny i pal-
ladu – szesnastokrotnie, a niklu – ponad 
20 razy. Perspektywy do dalszych poszu-
kiwań zapewnia zarówno Chile, jak i Ka-
nada, gdzie znajduje się siedziba KGHM 
International. – Kanada jest drugim co do 
wielkości krajem świata. Mamy wielki po-
tencjał w zakresie wszelkich minerałów. 
Dużo miedzi jest w Kolumbii Brytyjskiej, 
w zagłębiu Sudbury, w Quebecu... Jeste-
śmy też jednym z największych świato-
wych producentów potasu, złoża znaj-
dują się w Saskatchewan, a w Ontario 
i Quebecu jesteśmy ważnym graczem na 
rynku złota. W całym kraju jest więc wiele 
możliwości wydobywania różnych metali – 
przekonuje Derek White. KGHM Interna-
tional ma obecnie prawa do poszukiwań 
na Grenlandii. I właśnie tam zlokalizowa-
no projekt wydobycia molibdenu.

Niedobór kapitału ludzkiego
Jednym z głównych wyzwań w branży 
jest i będzie znalezienie oraz utrzymanie 
wykwalifikowanych pracowników. Brak 

Uruchomienie 
kopalni odkryw-
kowej Sierra Gor-
da pozwoli KGHM 
obniżyć koszty 
wydobycia mie-
dzi do poziomu 
między 1,5 a 2,2 
tys. USD za tonę. 
Dziś cena wydo-
bycia tony su-
rowca w pol-
skich kopalniach 
głębinowych 
wynosi około  
5 tys. USD  
za tonę.
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odpowiedniego personelu negatywnie wpływa na zdol-
ność przedsiębiorstw do realizacji projektów, a wysoka 
rotacja załogi utrudnia próby poprawy wydajności i ja-
kości. W Chile dużej liczbie projektów wydobywczych 
towarzyszy niska liczba ludności i trudne warunki pracy 
na pustynnych obszarach z dala od domu. Z kolei rynki 
rozwinięte, takie jak Kanada, borykają się z problemem 
starzejącej się siły roboczej. Kanadyjski urząd Mining 
Industry Human Resource Council szacuje, że jedna 
trzecia pracowników w branży (około 70 tysięcy) może 
przejść na emeryturę w najbliższych 10 latach. Jedno-
cześnie maleje liczba studentów inżynierskich studiów 
górniczych. Badania przeprowadzone przez Accenture 
na podstawie danych o absolwentach National Science 
Foundation w Stanach Zjednoczonych pokazują 41-pro-
centowy spadek liczby zapisów na wydziały górnictwa 
w latach 1995−2007.

Tymczasem, jak pokazują doświadczenia KGHM, 
w czasach, gdy na świecie brakuje ludzi wykształco-
nych w zakresie geologii i górnictwa, w Polsce nie bra-
kuje inżynierów i młodych chętnych do pracy w tych 
zawodach. Należy tylko poszerzyć i dostosować ich wie-
dzę i umiejętności do wymogów czy to chilijskich, czy 
kanadyjskich, nauczyć języka hiszpańskiego lub angiel-
skiego. Jest to szansa zarówno dla lubińskiego koncer-
nu, jak i dla młodych ludzi zainteresowanych rozwojem 
zawodowym. Stąd też biorą się liczne inicjatywy KGHM 
dotyczące współpracy z uczelniami wyższymi, na czele 

z Akademią Górniczo-Hutniczą, oraz Ministerstwem Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki tej współpracy mło-
dzi absolwenci znajdą atrakcyjne zatrudnienie na trud-
nym rynku pracy, a KGHM ma szanse na budowanie 
przewagi konkurencyjnej.

Bardzo istotna jest też polityka personalna. Przejmu-
jąc Quadrę, spółka pozyskała oprócz zasobów surowco-
wych również specjalistów z rynku chilijskiego i kana-
dyjskiego i dołożyła wszelkich starań, aby ich zatrzymać. 
Dzięki temu, że pracownicy przejmowanej spółki pozo-
stali w firmie po transakcji, polska grupa miedziowa uzy-
skała dostęp do doświadczenia i wiedzy w obszarach 
górnictwa odkrywkowego, którego wcześniej nie miała.

Prowadzenie sprawnej  
działalności na skalę globalną
KGHM wydał na przejęcie Quadry 9,44 mld PLN. I choć 
kwota ta jest olbrzymia jak na polską skalę, to co roku 
przedsiębiorstwa wydają na przejęcia ponad 2 bln USD. 
Niestety, wiele badań wskazuje na to, że aż 80% z nich 
kończy się niepowodzeniem – firmom nie udaje się osią-
gnąć założonego celu transakcji. Jak wynika z badań pu-
blikowanych na łamach Harvard Business Review, wiele 
przejęć nie spełnia pokładanych w nich nadziei, ponie-
waż menedżerowie błędnie dobierają kandydatów do 
przejęcia do strategicznych celów, które chcą osiągnąć. 
A dzieje się tak, ponieważ nie potrafią odróżnić transakcji, 

Główne założenia procesu integracji

Zapewnienie 
ciągłości 
biznesowej

Zapewnienie 
odpowiedniej 
kontroli

Zapewnienie 
wartości  
z przejęcia

→  Zapewnienie pozytywnego wpływu działań integracyjnych na działalność operacyjną KGHM International
→  Szybkie wdrożenie programu utrzymania kluczowych pracowników
→  Wczesna identyfikacja kluczowych czynników ryzyka i plan zapobiegawczy
→  Potwierdzenie planów operacyjnych i nacisk na ich nieprzerwaną realizację

→  Uzyskanie pełnej przejrzystości operacji w KGHM International
→  Wdrożenie mechanizmów kontrolnych w kluczowych obszarach, np. zarządzanie gotówką, zakupy itp.
→  Ustalenie procesów przepływu informacji zarządczej

→  Realizacja założeń biznesowych przejęcia
→  Intensyfikacja poprawy operacyjnej
→  Uzyskanie synergii
→  Wymiana najlepszych praktyk

CEL OPIS
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które mogą poprawić działalność operacyj-
ną przedsiębiorstwa, od tych, które mogą 
znacznie zwiększyć jego szanse na roz-
wój. Patrząc z rocznej perspektywy, wy-
daje się, że w przypadku KGHM taka po-
rażka nie powinna mieć miejsca – lubiński 
koncern poszerzył bazę zasobową, będzie 
mógł obniżyć koszty wydobycia surowców 
i od przejęcia systematycznie rośnie wy-
cena jego akcji.

Jednak teraz przed menedżerami sta-
nęło trudne zadanie uzyskania maksymal-
nej synergii z przejęcia kanadyjskiej firmy 
i chilijskiego złoża. Wyzwaniem jest tu 
znalezienie optymalnej równowagi mię-
dzy kontrolą w skali lokalnej i globalnej 
w celu zapewnienia bezpiecznej i trwałej 
działalności wydobywczej oraz poprawy 
wyników finansowych.

KGHM nie dysponował dotychczas 
globalnymi strukturami, jednak do trans-
akcji przygotował się bardzo starannie. 
Firma precyzyjnie określiła trzy główne 
cele procesu integracji (więcej w ram-
ce Główne założenia procesu integracji). 
Powołano 18 zespołów zadaniowych, te-
matycznych, które odpowiadały za różne 
obszary integracji, i te zespoły były od-
powiedzialne za przygotowanie integra-
cji, każdy w swoim obszarze. Precyzyj-
nie określono plany działań na pierwsze 
30, 60, 90 dni i potem na kolejne miesią-
ce po zamknięciu transakcji, żeby ten pro-
ces przebiegał zgodnie z oczekiwaniami.

 Równocześnie ponad 30 pracowników 
KGHM przez trzy lata uczyło się języka 
i przechodziło cykl szkoleń, m.in. z geologii, 
górnictwa, ekonomii czy ochrony środowi-
ska, by przygotować się do pracy w Kana-
dzie. Z tej grupy do zarządu KGHM Inter-
national dołączyły dwie osoby – Jarosław 
Romanowski i Krzysztof Kubacki, którzy 
odpowiadają za najważniejsze obszary: fi-
nanse i integrację z polską spółką. Kolejne 
osoby dołączają i będą dołączać na śred-
nich szczeblach menedżerskich i stopnio-
wo będą przejmować część zarządzania. 
Taka ostrożność w decyzjach kadrowych 
to przede wszystkim lekcja z doświadczeń 
innych, podobnych fuzji. Jednak prezes 
KGHM Herbert Wirth nie zamierza całko-
wicie wymieniać kierownictwa struktur 

międzynarodowych i stawia na spraw-
dzonych, dobrze ocenianych menedżerów, 
w tym na prezesa Dereka White’a.

Pierwszym obszarem, który wyma-
gał natychmiastowej integracji, były fi-
nanse. – KGHM jest spółką publiczną, 
więc wszystkie spółki zależne muszą ra-
portować swoje dane finansowe do spół-
ki matki, która ujmuje je w raporcie skon-
solidowanym. Praktycznie z dnia na dzień 
musieliśmy doprowadzić do bardzo ści-
słej i dobrej współpracy pomiędzy de-
partamentami finansów KGHM Polska 
Miedź i KGHM International – wyjaśnia 
odpowiedzialny za integrację wiceprezes 
KGHM International Jarosław Romanow-
ski. Drugim obszarem wymagającym inte-
gracji był handel, gdzie KGHM jako więk-
szy producent miedzi mógł się pochwalić 
większym doświadczeniem, bazą klientów 
i liczbą transakcji, więc należało szybko 
wykorzystać te doświadczenia w struktu-
rach międzynarodowych. Kolejny obszar 
to zakupy. Tu KGHM na polskim rynku 
wyróżniał się tym, że wprowadził cen-
tralny system zakupów i miał na tym polu 
duże osiągnięcia. Dziś widać już pierwsze 

Wyzwaniem jest 
znalezienie opty-
malnej równowagi 
między kontro-
lą w skali lokalnej 
i globalnej w celu 
zapewnienia 
bezpiecznej i trwa-
łej działalności 
wydobywczej.
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procesowe i finansowe efekty synergii wynikające z in-
tegracji przeprowadzonej w tych obszarach. – Tych ob-
szarów jest znacznie więcej, np. wymiana wiedzy tech-
nicznej czy wspólne poszukiwania eksploracyjne, i każdy 
z nich staramy się realizować tak, żeby proces integracji 
przebiegał jak najlepiej i po prostu żeby obie firmy dzia-
łały sprawnie i wynosiły maksymalnie dużo z tego, że 
jesteśmy dzisiaj jedną dużą, globalną organizacją – do-
daje Romanowski.

Ważne jest jednak, aby transfer rozwiązań i know-
-how odbywały się dwukierunkowo. KGHM nie miał do-
tychczas globalnego doświadczenia w zarządzaniu ak-
tywami na różnych kontynentach w różnych obszarach 
językowych. Dlatego szczególnie istotnym elementem 
integracji jest pozyskanie do współpracy menedżerów 
przejmowanego przedsiębiorstwa, którzy takimi kom-
petencjami i doświadczeniem dysponują. – Nabywając 
taką firmę jak Quadra FNX, zdobywamy również kadrę, 
która potrafi zarządzać produkcją w Kanadzie, prowadzić 
kopalnie w Chile, przerabiać rudę w Stanach Zjednoczo-
nych, i to jest na pewno bardzo cenny kapitał, na którym 
nam zależało. Przywiązywaliśmy bardzo dużą wagę do 
tego, aby tych ludzi zatrzymać u nas i żeby oni pomogli 
nam te doświadczenia nabywać. Takie doświadczenia 
zdobywa się latami i z dnia na dzień ludzie z Polski się 
tego nie nauczą – wyjaśnia Krzysztof Kubacki, wicepre-
zes KGHM International.

Budowanie reputacji dobrego 
pracodawcy i inwestora
Nawet najlepiej zarządzana spółka globalna nie uzy-
ska dostępu do cennych złóż, jeśli nie przekona rządów 
państw i władz lokalnych, że jest dla nich pożądanym in-
westorem, który zna lokalną kulturę i jest przygotowany 
na rozwiązanie wielu trudnych zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem i życiem 
mieszkańców. Coraz więcej czasu zabiera uzyskanie od-
powiednich pozwoleń, co skutkuje wzrostem złożoności, 
opóźnieniami, wyższymi kosztami i eskalacją niezadowo-
lenia wśród lokalnych społeczności i inwestorów. Coraz 
więcej do powiedzenia mają też przedstawiciele lokal-
nych społeczności i organizacji pozarządowych. Również 
akcjonariusze oczekują od swoich spółek poszanowania 
zasad ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Dlatego spółka, która chce wzbudzić zaufanie, musi 
respektować te zasady, być przy tym w pełni transpa-
rentna i stosować zunifikowane standardy raportowania. 
KGHM ma tego pełną świadomość, dlatego zlecił nieza-
leżnej kanadyjskiej firmie Micon przeprowadzanie audy-
tu aktywów produkcyjnych i zasobów w Polsce. Audyt 
przeprowadzony zgodnie z metodologią obowiązującą 
na giełdzie w Toronto potwierdził jakość aktywów pro-
dukcyjnych i wielkość zasobów KGHM w Polsce, dzię-
ki czemu obecni i przyszli inwestorzy KGHM otrzymują 
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usystematyzowaną i zweryfikowaną przez 
niezależnych, uprawnionych specjalistów 
wiedzę o zasobach oraz działalności pro-
dukcyjnej firmy w Polsce, a spółka zysku-
je na transparentności.

Jednak lubiński koncern czekają wciąż 
duże wyzwania komunikacyjne, związa-
ne z globalnym charakterem spółki. – Wie-
lu ludzi na świecie nic nie wie o Polsce, 
a poza Europą Polska jest praktycznie nie-
znana. Dlatego grupa KGHM, której jeste-
śmy częścią, musi stać się bardziej rozpo-
znawalną, globalną firmą. Jest to ważne 
nie tylko dla KGHM, ale na dłuższą metę 
także dla Polski, by polska spółka miała 
globalną reprezentację – mówi Derek Whi-
te. Podkreśla też duże znaczenie dbałości 
o zasoby ludzkie jako czynnika budowa-
nia przewagi konkurencyjnej. – Gdy ruszy 
Sierra Gorda, musimy rozwijać resztę na-
szych projektów i poprawiać wyniki tam, 
gdzie już mamy pewne zasoby. Musimy 
też zapewnić do tych projektów dobre 
kadry, długoterminowe, globalne i wielo-
kulturowe. Będzie to wyróżniająca cecha 
grupy KGHM. To ważne w naszej branży, 
w której tak brakuje rąk do pracy – dodaje.

Bycie dobrym pracodawcą z wyboru 
i znajomość kwestii kulturowych to jedne 
z warunków osiągnięcia sukcesu na za-
granicznych rynkach. Nie chodzi tu o sam 
kapitał i konkurencyjne płace. Tradycyjnie 
górnictwo to zawód niebezpieczny, dlate-
go tak duże znaczenie ma zapewnienie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
przekonanie ludzi, że pracodawca może 
im zaoferować obiecującą przyszłość za-
wodową. Brak chętnych do pracy wyni-
ka w bardzo dużym stopniu ze słabego 
wizerunku branży, negatywnych donie-
sień o stanie bezpieczeństwa i środowi-
ska oraz trudności w zrównoważeniu wy-
mogów życia zawodowego i rodzinnego. 
Dlatego niezwykle istotna jest stosowana 
w KGHM polityka bezpieczeństwa Zero 
Harm, czyli zero wypadków, zero awarii 
i zero szkodliwości dla otoczenia, która po-
zycjonuje firmę jako dobrego pracodaw-
cę. – Wiele osób myśli, że górnictwo to 
brudny przemysł, nieprzyjazny dla środo-
wiska i niebezpieczny dla ludzi. Chcemy 
to zmieniać. Chcemy, by nasi pracownicy 

nie ponosili żadnych szkód, żeby wypad-
ków było bardzo mało lub wcale ich nie 
było, by nasi pracownicy bezpiecznie wra-
cali do swych domów. Nie chcemy też wy-
rządzać szkód w środowisku i w lokalnej 
społeczności. Właśnie o to chodzi w tym 
podejściu – wyjaśnia Derek White.

Jak przekonuje José J. Suárez z Accen-
ture, inwestorzy, chcąc przekonać do sie-
bie lokalne władze i społeczności, muszą 
stosować strategie uwzględniające specy-
fikę krajów, w których działają, i obejmu-
jące infrastrukturę, inwestycje społeczne 
oraz inne kwestie. W obszarze środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa należy zrówno-
ważyć wiele różnych czynników: opty-
malizację produkcji, ochronę ekosyste-
mów, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz 
potrzeby społeczne. W myśl tych zasad 
KGHM prezentuje wyważone podejście 
do ekspansji zagranicznej, uwzględniają-
ce lokalną kulturę i sukcesywne adapto-
wanie pracowników do miejscowego oto-
czenia. Ta strategia przynosi efekty, gdyż 
nie tworzy niepotrzebnych napięć i zachę-
ca do współpracy lokalnych specjalistów.

•••

Wraz z poszanowaniem dla uwarunkowań 
lokalnych szefowie KGHM eksportują pa-
triotyzm gospodarczy na skalę globalną. 
Może on pomóc w budowaniu relacji wła-
śnie na poziomie lokalnym. – Jedną z na-
szych inicjatyw jest powrót do korzeni 
związanych z osobą znanego polskiego 
geologa i geografa. Mówię tu o Ignacym 
Domeyce, który po powstaniu listopado-
wym poprzez Saksonię i Paryż trafił do 
Chile, gdzie zbudował podwaliny geolo-
gii i górnictwa oraz stworzył w Santiago 
pierwszy chilijski uniwersytet z prawdzi-
wego zdarzenia. No i oczywiście odkrył 
wiele złóż srebra i miedzi. Warto więc dziś 
to nazwisko przypomnieć i stworzyć fun-
dację jego imienia, która zachowa jego 
dziedzictwo i stanie się platformą dialo-
gu z lokalną społecznością – mówi Her-
bert Wirth. 

Paweł Kubisiak,  
redaktor prowadzący  
Harvard Business Review Polska

Bycie dobrym 
pracodawcą z wy-
boru i znajomość 
kwestii kulturo-
wych to istotne 
warunki osią-
gnięcia sukcesu 
na zagranicznych 
rynkach.
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Dzisiaj spektakularny sukces dzięki „niepowta-
rzalności” może gwarantować jedynie równie 
spektakularny upadek. 

Apple, Louis Vuitton i LEGO to tylko 3 przykłady 
firm, które paradoksalnie opierają swoją strategię 
właśnie na powtarzalności – bo potrafią powtó-
rzyć swój sukces wielokrotnie.

Poznaj wyniki badań Chrisa Zooka i Jamesa Allena 
na 8000 firm i dowiedz się, jak stworzyć strategię 
odporną na rynkowe wstrząsy.

Najnowsze książki i audiobooki rekomendowane  
przez Harvard Business review Polska

 Zamów książkę i audioBook: 

»  Zamów na stronie: www.hbrp.pl/nowosci

»  Wyślij e-mail: ksiazki@hbrp.pl

» Zadzwoń: tel. 22 250 11 44

Odkryj alternatywną metodę rozwoju firmy,  
która nie wymaga :

• poszerzania udziału w rynku
• dywersyfikacji
• inwestycji venture capital
• cięcia kosztów i cen
• programów lojalnościowych

Niepowtarzalność jest... 
PRZEREKLAMOWANA!
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ŻOnGLOWaniE na linie
Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać globalnie, stają przed koniecznością 
działania w regionach znajdujących się w różnych stadiach rozwoju: z jednej strony mamy 
do czynienia z długim okresem kryzysu gospodarczego na dojrzałych rynkach, a z drugiej – 
z trwałym i zrównoważonym wzrostem gospodarczym rynków wschodzących. Liderzy 
międzynarodowych koncernów powinni więc sprostać wyzwaniu wynikającemu z konieczności 
dostrojenia się do równoległego działania na rynkach o bardzo zróżnicowanej specyfice.

Michael David, Andrew Dyer, Marcin Kotlarek

StRateGie
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ksperci BCG (Boston Consulting 
Group) przewidują, że pod koniec tej dekady połowa glo-
balnego PKB będzie wytwarzana w Azji, a wzrost gospo-
darczy Brazylii pozwoli jej prześcignąć takie kraje, jak 
Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Jednak świat różni 
się dziś nie tylko tempem wzrostu gospodarczego – od-
mienne są również wzorce kulturowe, zasoby talentów, 
modele biznesowe i funkcje aparatu państwowego. Wie-
le firm wywodzących się z rynków wschodzących jest 
już w stanie rzucić wyzwanie światowym koncernom.

Żeby poznać strategie największych graczy rynko-
wych i dowiedzieć się, w jaki sposób łączą te dwa od-
mienne środowiska, poprosiliśmy o opinię prezesów sied-
miu czołowych koncernów międzynarodowych. Swoimi 
poglądami podzielili się z nami:
Nils S. Andersen (A.P. Møller – Maersk Group),
Ki-Seok Park (Samsung Engineering), 
Siegfried Russwurm (Siemens Industrial Sector),
Howard Schultz (Starbucks),
Jean-Pascal Tricoire (Schneider Electric),
Lorenzo H. Zambrano (CEMEX),
Dieter Zetsche (Daimler).

E

FO
T:

 C
O

RB
IS

33



Siegfried Russwurm, szef Siemens 
Industrial Sector, wykorzystuje spotka-
nia z klientami do tego, by lepiej poznać 
własnych pracowników. Jest to według 
niego znakomite źródło wiedzy o ich spo-
sobie pracy, zaangażowaniu i orienta-
cji w potrzebach klienta. Zarząd Siemen-
sa nie ogranicza się do spędzania czasu 
w salach konferencyjnych; menedżero-
wie wizytują jednostki terenowe, odwie-
dzają klientów i państwowe urzędy. Takie 
podejście na pewno nie zastąpi procesu 
delegowania obowiązków, do którego są 
zmuszeni menedżerowie dużych i złożo-
nych przedsiębiorstw, ale stanowi popar-
cie tezy, że prawdziwi przywódcy muszą 
być blisko człowieka.

karmienie dwóch bestii
Mimo wielkiego potencjału i możliwo-
ści rynków wschodzących większa część 

Przywództwo  
z poziomu globalnego
CEMEX, Maersk, Siemens, Schneider Elec-
tric i Daimler to firmy działające obecnie 
w ponad 100 krajach. Starbucks ma ka-
wiarnie w ponad 60 państwach, a Sam-
sung Engineering zarządza projektami 
w ponad 20. Nawet jeśli przywódcy tych 
spółek są w stanie zarządzać koncerna-
mi ze swojego biura w centrali firmy, to 
przewodzenie ludziom z najdalszych za-
kątków takiego imperium nie jest możli-
we na odległość.

Przywództwo to sport kontaktowy, 
a ludzie chcą znać swoich przywódców. 
Wszyscy prezesi zgodnie podkreślają, że 
bardzo ważny jest bezpośredni kontakt 
szefa z pracownikami, a siedząc za biur-
kiem, traci się na znaczeniu. Liderzy du-
żych firm są zawsze w drodze i nie jest 
to żadna nowość, jednak znaczenie tych 
podróży wzrasta wraz z ekspansją na ko-
lejne rynki. Jean-Pascal Tricoire, prezes 
spółki Schneider Electric, ponad 80% cza-
su pracy spędza w podróży. Twierdzi, że 

„prawdziwy biznes nie odbywa się w biu-
rze, prawdziwy biznes to praca w terenie, 
z klientami i pracownikami”.

„Prawdziwy 
biznes nie odby-
wa się w biurze. 
To praca w tere-
nie, z klientami 
i pracownika-
mi” – twierdzi  
Jean-Pascal 
Tricoire, prezes 
spółki Schneider 
Electric.



na budowanie relacji z lokalną społecznością i poszukuje 
nowych sposobów angażowania pracowników.

Menedżerowie podkreślają również ogromne znacze-
nie komunikacji za pomocą mediów społecznościowych. 
Według D. Zetschego, prezesa koncernu Daimler, dadzą 
one niesamowite możliwości, jeśli tylko „firmy postawią 
na autentyczność”.

Globalna baza talentów
Ludzie, z którymi rozmawialiśmy, to przywódcy firm o wi-
zerunku świetnego pracodawcy. Jednak nawet firmy bę-
dące najbardziej pożądanym pracodawcą stoją w obliczu 
konkurencji o najlepszych pracowników. Ogromnym wy-
zwaniem jest stworzenie globalnej bazy talentów – pra-
cowników, którzy będą mogli bezproblemowo się poru-
szać między rynkami wschodzącymi a rozwijającymi się.

Spółka Daimler stara się promować menedżerów spo-
za Niemiec, tak aby „zarząd w końcu reprezentował rynki, 
których dotyczy biznes”, Starbucks polega na repatrian-
tach, próbując jednocześnie opracowywać ścieżki rozwo-
ju dla lokalnych liderów. Mobilność pracowników spółki 
Maersk zmniejsza się wraz ze wzrostem pozycji mene-
dżerów w hierarchii, więc koncern intensyfikuje działania 
rekrutacyjne w grupach czołowych talentów w krajach 
rozwijających się. Schneider Electric aktywnie zachę-
ca pracowników do mobilności poprzez program „Mar-
co Polo”, który pozwala absolwentom na podjęcie pracy 
za granicą w ciągu dwóch pierwszych lat ich zatrudnie-
nia. Samsung Engineering angażuje się w wymianę ta-
lentów na rynkach, dzięki czemu inżynierowie w Korei 
współpracują z inżynierami amerykańskimi i hinduskimi.

Mobilność jest dobra, jeśli tylko nie wykracza poza 
granice organizacji, a jak stwierdził Lorenzo H. Zambrano, 
prezes CEMEX-u, „nawet w rejonach wysokiego bezro-
bocia ludzie o wysokich kwalifikacjach nie pozostają bez 
pracy”. „Zatrzymanie najlepszych i najbardziej błysko-
tliwych umysłów to interesujące wyzwanie, które kosz-
tuje nas sporo wysiłku” – dodał Russwurm.

•••

Globalny rozwój wymaga opanowania sztuki godzenia 
sprzeczności. Liderzy międzynarodowych gigantów zna-
leźli na to sposób. Z jednej strony budują wspólną kultu-
rę i zasady działania, wykorzystując też maksymalnie ko-
rzyści skali, z drugiej – szanują różnorodność lokalnych 
rynków, elastycznie dostosowują modele biznesowe 
oraz stawiają na nowe talenty z rynków wschodzących. 

Opracowanie: Michael David, Global Leader — 
Global Advantage Practice

Andrew Dyer, Global Leader Organisation Practice
Marcin Kotlarek, partner i dyrektor zarządzający, BCG Polska

działalności zachodnich koncernów wciąż się koncen-
truje na dojrzałych rynkach, ponieważ to one generują 
największe zyski, dają zatrudnienie największej liczbie 
osób i są źródłem największej liczby aktywów. Trzeba 
pamiętać, że wolno wzrastającym rynkom trzeba po-
święcić więcej uwagi, ponieważ muszą sprostać wyma-
ganiom konkurencyjnego środowiska.

Największym problemem działalności na rynkach 
wschodzących jest dostarczanie surowców w miejsca 
bardzo odległe od lokalizacji firmy. Ponadto wejście na 
nowe rynki wymaga często specyficznych produktów 
i usług, skrojonych na miarę ich infrastruktury, tradycji, 
zwyczajów i poziomu zarobków. W takiej sytuacji maleją 
korzyści skali oraz profity odnoszone ze stopnia rozpozna-
walności marki czy spójności działań operacyjnych. Po-
dejście do tych kwestii bywa rozmaite. Maersk, przykła-
dowo, zainwestował we flotę zupełnie nowych statków 
w celu eksploatacji płytkich portów i podzielił odpowie-
dzialność za 15 nowych, szybko rozwijających się rynków 
pomiędzy sześciu menedżerów. Starbucks zorganizował 
biznes wokół trzech głównych regionów (amerykańskie-
go, azjatycko-pacyficznego oraz Europy, Bliskiego Wscho-
du i Afryki), próbując stworzyć równowagę między glo-
balnymi a lokalnymi oczekiwaniami klientów. Siemens 
z kolei wdrożył specjalne mechanizmy i struktury orga-
nizacji pracy na rynkach wschodzących, a polityka firmy 
Schneider Electric opiera się na zwiększaniu uprawnień 
pracowników, decentralizacji oraz zaufaniu pokładane-
mu w lokalnych menedżerach i zespołach.

Zarządzanie nowymi zasadami 
kulturowymi i stopniem zaangażowania
Kultura firmy działa jak spoiwo łączące różne działania 
spółki w całość. Globalne organizacje nie byłyby jed-
nak w stanie uchwycić prawdziwej wartości wschodzą-
cych rynków, gdyby nie pozostawiały sobie możliwości 
lokalnego manewru. Energia, witalność, entuzjazm oraz 
chęć podążania naprzód sprawiają, że rynki wschodzą-
ce są wyjątkowe. Niestety, oddawanie nowym regio-
nom całkowitej wolności decyzyjnej może się skończyć 
anarchią organizacyjną. Elementem łączącym pozostaje 
m.in. wspólna kultura, zbudowana na wyraźnych zasa-
dach i wartościach, biorąca pod uwagę, a zarazem ogra-
niczająca lokalne niuanse.

Siemens ceni odpowiedzialność, doskonałość oraz in-
nowacyjność bez względu na miejsce działalności. Sam-
sung Engineering koncentruje się na byciu lokalnym 
przedsiębiorstwem na każdym rynku, respektującym 
różnice kulturalne, religijne i różnorodność. Podstawową 
zasadą wszystkich pracowników Schneider Electric jest 
możliwość bezpośredniego dialogu, a Starbucks stawia 
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Jak brzmi przepis Samsung 
Engineering na międzynarodową 
ekspansję?

Dla naszej firmy optymalną drogą 
okazało się tworzenie indywidu-
alnych strategii dotarcia do róż-
nych klientów oraz sprzedaży pro-
duktów i usług uwzględniających 
uwarunkowania lokalnego rynku.

Przykładowo, na Bliskim 
Wschodzie powszechnie stosu-
je się system stałych cen. Nauczy-
liśmy się, jak zdobywać projekty 
i jak nimi zarządzać w tamtej-
szym środowisku biznesowym. 
Wiemy, jak je wycenić i jak zarzą-
dzać ryzykiem. Na rynek kra-
jów Zatoki Perskiej udało nam się 
wejść w 2001 roku dzięki niewiel-
kiemu projektowi w Arabii Saudyj-
skiej. Jego powodzenie pozwoliło 
nam zdobyć zaufanie tamtejszych 
klientów, poznać specyfikę regio-
nu i osiągnąć bardzo wysoką efek-
tywność. Do tej pory w Arabii Sau-
dyjskiej zrealizowaliśmy projekty 
warte łącznie 12 mld USD, a dzięki 
wiarygodności, którą tam zdobyli-
śmy, udało nam się wejść również 
na rynek Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich, Bahrajnu, Iraku 
i Algierii.

W Stanach Zjednoczonych pra-
cujemy w inny sposób. Tam stan-
dard rozliczania projektów to kosz-
ty plus wynagrodzenie. W efekcie 
wiele naszych naturalnych prze-
wag konkurencyjnych – elastycz-
na siła robocza, umiejętności 
związane z wyceną – okazuje się 
tam mniej istotnych. Dla amery-
kańskiego rynku musieliśmy więc 
wypracować nowy model bizne-
sowy. Ponieważ w USA koszty 
pracy są bardzo wysokie, praco-
waliśmy nad metodami najlepsze-
go zarządzania naszymi pracow-
nikami i długofalowymi relacjami 
z dostawcami.

Boom na wydobycie ropy naf-
towej i gazu z pokładów łup-
kowych w Ameryce Północnej 

każdy region 
wymaga innej 
strategii
Ki-Seok Park, prezes Samsung Engineering

Firma Samsung Engineering powstała 
w 1970 roku. Początkowo miała być pierw-
szym koreańskim specjalistą od krajowych 
przedsięwzięć inżyniersko-projektowych, 
ale bardzo szybko rozpoczęła międzynaro-
dową ekspansję. Dzisiaj mniej niż 25% 
rocznych przychodów Samsung 

Engineering o wartości 8,4 mld USD pochodzi z rynku kore-
ańskiego, a udział pozostałych krajów azjatyckich w przy-
chodach firmy jest jeszcze mniejszy. Od 2000 roku najważ-
niejszym rynkiem stał się Bliski Wschód, gdzie SE specjalizuje 
się w projektach związanych z wydobyciem ropy naftowej, 
gazu oraz instalacjach petrochemicznych.
Ki-Seok Park, prezes Samsung Engineering, podkreśla, 
że każdy rynek ma swoją specyfikę. W krajach Zatoki Per-
skiej projekty są realizowane przy stałej cenie, a dostosowa-
nie firmy do lokalnych realiów dało jej możliwość odpowied-
niego wyceniania projektów i zarządzania ryzykiem. Z kolei 
na rynku amerykańskim firma ma możliwość przerzucenia 
większej odpowiedzialności za jakość projektu na klienta. 
„Na wszystkich rynkach, na których działamy, zbudowaliśmy 
naszą pozycję na zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, 
inicjatywie i umiejętnościach zarządzania” – podkreśla Park.
Samsung Engineering często musi stawiać czoła większym 
zachodnim konkurentom, takim jak Technip czy Saipem. 
Jak Koreańczykom udaje się zwyciężać? „Nasza kultura 
bbali, bbali (szybko, szybko), która promuje szybkość i efek-
tywność, sprawia, że realizujemy projekty na czas, a skala 
błędów lub pomyłek jest minimalna”.
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sprawił, że w 2008 roku utworzy-
liśmy Samsung Engineering Ame-
rica. Ten biznes ma nam pomóc 
w zdobyciu i rozwijaniu eksperty-
zy w obszarze wydobycia surow-
ców ze skał łupkowych.

Na czym koncentrujecie się 
na każdym z tych rynków?

Nasza strategia dla każdego 
z regionów skupia się na innym 
obszarze. Na Bliskim Wscho-
dzie prowadzimy wiele projek-
tów, ale konkurencja jest niezwy-
kle zaciekła, dlatego zabiegamy 
o wzmocnienie naszych rela-
cji z dotychczasowymi klientami 
po to, by zwiększyć szanse na suk-
ces przy przetargach na kontynu-
ację projektów. W Arabii Saudyj-
skiej uczestniczyliśmy w procesie 
saudyzacji, krajowym programie 
zmierzającym do zwiększenia licz-
by miejsc pracy w sektorze pry-
watnym. Dodatkowo staramy się 
zdywersyfikować nasz biznes 
i uczestniczyć nie tylko w projek-
tach zmierzających do wydoby-
cia surowców, ale także produkcji 
energii czy oczyszczania wody.

Ameryka Południowa to trud-
ny, ale obiecujący rynek. Lokal-
ne wymogi prawne zmuszają nas 
do tego, by korzystać z lokalnego 
sprzętu i zasobów. To nam utrud-
nia proponowanie najlepszych cen 
i zarządzanie kosztami – wiemy, 
że moglibyśmy pozyskiwać wiele 
komponentów taniej poza Ame-
ryką Południową. Sądzę jednak, 
że to jest wyzwanie, z którym 
zmagają się wszyscy nasi mię-
dzynarodowi konkurenci. Mimo 
to koncentrujemy się na obfitych 
w zasoby krajach, takich jak Bra-
zylia i Boliwia. Ostatnio odnieśli-
śmy sukces w przetargu na budo-
wę fabryki nawozów w Boliwii.

Dla krajów byłego bloku 
wschodniego stosujemy polity-
kę hubu. W praktyce oznacza to, 
że utrzymujemy biuro w jednym 

kraju i staramy się za jego pomocą 
działać w całym regionie. W tym 
przypadku nasze główne biuro 
mieści się w Moskwie.

Z kolei region Afryki Subsa-
haryjskiej ma fantastyczne zaso-
by i potencjał wzrostu, ale braku-
je tam zdolności do finansowania 
projektów wydobywczych oraz 
doświadczenia biznesowego. 
Mimo tych trudności inwestujemy 
w tym regionie po to, by budować 
pozycję firmy, mając na uwadze 
możliwości, które mogą się tam 
w przyszłości pojawić.

Czy na różnych rynkach stosuje-
cie odmienne modele biznesowe 
i strukturę organizacyjną firmy? 

Na wszystkich rynkach nasza 
struktura organizacyjna i obszar 
operacji wyglądają podob-
nie. Rozbieżności pojawiają się 
w obszarze modelu biznesowego 

i zarządzania zasobami ludzkimi, 
ponieważ nasi klienci mają zróżni-
cowany sposób działania i realiza-
cji takich kontraktów.

Jako lider firmy ile czasu pan spę-
dza na zagranicznych rynkach?

Kiedy kierowałem obszarem 
sprzedaży, spędzałem ponad 
połowę roku na rynkach zagra-
nicznych, głównie w Azji 
Południowo-Wschodniej, Meksyku 
i na Bliskim Wschodzie. Od kiedy 
zostałem prezesem, podróżu-
ję średnio przez trzy miesiące 
w roku, odwiedzając najważniej-
sze rynki – Bliski Wschód oraz 
północną i południową Amerykę. 
W Stanach Zjednoczonych jestem 
średnio dwa razy w roku.

Staramy się, żeby menedżero-
wie z różnych rynków mieli szan-
sę się poznać i pogłębiać współ-
pracę. Organizujemy dla nich 
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wzmocnić swoje kompetencje 
w tym rosnącym obszarze rynku.

Koreańskie firmy odnoszą duże 
sukcesy na międzynarodowych 
rynkach. Na czym budują swoją 
przewagę?

Poczynając od lat 70., koreańskie 
firmy pełniły funkcję poddostaw-
ców odpowiedzialnych za projek-
ty i konstrukcję dla wielu global-
nych marek. W latach 80. zaczęły 
same wchodzić na międzyna-
rodowe rynki i myśleć global-
nie. Na początku XXI wieku doro-
śliśmy do tego, by być liczącymi 
się konkurentami dla czołowych 
graczy z Europy, Stanów Zjedno-
czonych czy Japonii.

Ogromną przewagą Korei 
są zasoby ludzkie. Jako naród 
mamy niezwykły pęd do edukacji. 
Co roku nasze uczelnie opuszcza 
ok. 500 tys. absolwentów i to oni 
budują siłę koreańskich firm.

Koreańska kultura bbali, bbali, 
chwaląca szybkość i efektyw-
ność, pomaga nam zarządzać 
dużymi, złożonymi projektami 
przy minimalnej liczbie pomyłek. 
Robimy wszystko, żeby dotrzy-
mać złożonych obietnic, i mamy 
ducha nastawionego na działanie 
i poszukiwanie rozwiązań.

W jaki sposób udaje się wam 
zarządzać relacjami z różnymi 
grupami interesariuszy we wszyst-
kich krajach, w których działacie?

To jest wyzwanie, ale nasza stra-
tegia zakłada uwzględnianie 
potrzeb i oczekiwań lokalnych 
partnerów. Przykładowo, w Ara-
bii Saudyjskiej rząd zmaga się 
z problemem rosnącego bezrobo-
cia wśród młodych ludzi. Rozumie-
my to i dlatego ostatnio uruchomi-
liśmy wart 100 mln USD kompleks 
Samsung Naffora Techno Valley, 
który ma pomóc w kształceniu 
saudyjskich inżynierów i tworze-
niu nowych miejsc pracy. 

umiejętności biznesowe i boga-
te portfolio zrealizowanych pro-
jektów. Wciąż wiele możemy się 
od nich nauczyć.

Jednocześnie jako relatyw-
nie młoda firma zdobyliśmy kilka 
istotnych przewag. Po pierwsze, 
jesteśmy bardzo zorientowani 
na klientów. Dotrzymujemy obiet-
nic i terminów, zwracamy ogrom-
ną uwagę na jakość naszej pracy. 
Po drugie, nauczyliśmy się akcep-
tować ryzyko, które pojawia się 
podczas realizacji projektów infra-
strukturalnych, i nim zarządzać. 
Ta umiejętność okazuje się kluczo-
wa dla budowania relacji z klien-
tami i zdobycia ich zaufania.

Po trzecie, w ciągu ostatnich 
lat poszerzyliśmy zakres reali-
zowanych projektów o instala-
cje umożliwiające wydobywa-
nie surowców z dna morskiego, 
oddzielanie gazu i ropy, elektrow-
nie oraz instalacje wydobyw-
cze. W październiku utworzyli-
śmy joint venture z Amec, czołową 
firmą inżynierską, która ma ogrom-
ne doświadczenie w morskich pro-
jektach wydobywczych. Chcemy 

różne imprezy i wydarzenia. Kiedy 
podróżuję, odwiedzam lokalne 
biura i spotykam się z pracowni-
kami. Często korzystam też z moż-
liwości, jakie daje technologia – 
wideokonferencji, wideoczatów, 
prowadzę blog. Ale najważniejsze 
jest to, że jako prezes muszę być 
uczciwy, pokazywać, że rozumiem 
różne punkty widzenia i jestem 
gotów szukać porozumienia.

Prawdziwym wyzwaniem jest 
przyciągnięcie najlepszych 
pracowników, mających potrzeb-
ne firmie umiejętności. Jak sobie 
radzicie z tym wyzwaniem 
na różnych rynkach?

To prawda, pozyskanie właści-
wych pracowników to dla nas rze-
czywiście duże wyzwanie, bo to 
ich umiejętności i wiedza często 
decydują o konkurencyjności firmy. 
Szczególnie istotne jest pozyska-
nie doświadczonych pracowników 
na nowych rynkach i w nowych 
obszarach naszej działalności, 
takich jak eksploatacja gazu łup-
kowego w USA.

Żeby zapobiegać powstaniu 
niedoborów po stronie zasobów 
ludzkich oraz konfliktom wyni-
kającym z różnic kulturowych, 
opracowaliśmy kilka programów. 
Na przykład nasi inżynierowie 
z Korei prowadzą projekty z inży-
nierami z USA i Indii. To przy-
nosi efekty, więc w przyszłości 
będziemy wzmacniać wymianę 
pracowników między tymi trzema 
lokalizacjami.

Skończyły się czasy, gdy zachod-
nie firmy eksportowały najlepsze 
rozwiązania na rynki wschodzą-
ce. Czego pana zdaniem zachod-
nie przedsiębiorstwa mogłyby się 
nauczyć od Samsung Engineering?

Fluor, Technip i Saipem – nasi 
główni konkurenci z bardziej 
dojrzałych rynków – mają duże 
doświadczenie, technologie, 

Koreańska 
kultura bbali, bbali, 
chwaląca szybkość 
i efektywność, 
pomaga nam 
zarządzać dużymi, 
złożonymi 
projektami.
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Co było impulsem do międzynaro-
dowej ekspansji?

Musieliśmy wyjść za granicę, 
żeby przetrwać. Najpierw wzmoc-
niliśmy naszą obecność w Mek-
syku, przejmując dwóch najwięk-
szych konkurentów. Naszym 
kolejnym celem była Hiszpa-
nia. W 1992 roku wiedziałem, 
że by przetrwać, musimy wyjść 
na rynek europejski. Nie chciałem 
dopuścić do tego, by CEMEX stra-
cił niezależność. Przez 17 lat przy-
gotowywałem się do roli preze-
sa i miałem świadomość, że będę 
musiał pracować bardzo ciężko, 
by utrzymać moją firmę.

Czy można powiedzieć, 
że dla pana globalny kierunek 
nie był wyborem, lecz absolutną 
koniecznością?

Tak, to była walka o przetrwanie. 
Musieliśmy stać się firmą wielona-
rodową i nauczyć się sobą zarzą-
dzać. A naszym kolejnym krokiem 
była globalizacja.

W dyskusjach biznesowych lide-
rzy firm coraz częściej zwracają 
uwagę na to, że dzisiejsza gospo-
darka funkcjonuje w trybie dwóch 
prędkości. Czy pan dostrzega ten 
proces?

Nigdy nie widziałem tak wiel-
kich kontrastów między rynkami, 
jak obecnie. Wiele krajów w Euro-
pie i kilka innych dojrzałych 
rynków przez następne 8–10 lat 
będzie rozwijać się bardzo powoli. 

globalizacja była 
koniecznością
Lorenzo H. Zambrano, prezes CEMEX-u

Kiedy w 1985 roku Lorenzo H. Zambrano 
przejmował stery w CEMEX-ie, firma 
była lokalnym producentem cementu, 
obsługującym północną część Meksyku. 
Dzisiaj CEMEX to gracz globalny. 
Jest największym na świecie producentem 
gotowego betonu i jednym z największych 

producentów cementu, działa w 50 krajach i zatrudnia 
ponad 40 tys. ludzi.
Zambrano uznał, że zagraniczna ekspansja to najlepszy 
sposób, by utrzymać niezależność firmy w konsolidującej się 
branży. CEMEX zaczął przejmować, by samemu nie zostać 
przejętym. Dzięki temu zdołał uzyskać stabilną pozycję 
zarówno na rynkach wschodzących, jak i wysoko 
rozwiniętych. Około połowy przychodów firmy pochodzi 
ze Stanów Zjednoczonych i Europy, a pozostałą połowę 
generują kraje rozwijające się. Firma wykorzystywała 
pieniądze zdobyte na dojrzałych rynkach po to, 
by finansować ekspansję w innych regionach świata.
Będąc dostawcą produktów dla branży budowlanej 
boleśnie odczuła skutki światowego kryzysu. W Stanach 
Zjednoczonych, w Azji i Ameryce Południowej pojawiły się 
już widoczne sygnały ożywienia, natomiast Europa wciąż się 
nie odbiła. Zambrano podkreśla, że obecnie jego 
priorytetem dla dojrzałych rynków jest utrzymanie 
maksymalnej efektywności działania, dlatego też 
w ostatnich latach poświęca im znacznie więcej uwagi.
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Inne rynki, takie jak USA, po okre-
sie spowolnienia wrócą na ścież-
kę wzrostu. Dla nas natomiast cią-
gle najatrakcyjniejsze są te kraje, 
które najszybciej się rozwijają. 
Moim zdaniem właśnie zarządza-
nie ryzykiem na rynkach, które 
rozwijają się w różnym tempie, 
jest teraz największym wyzwa-
niem dla firm.

Na rynkach, które rosną wolno 
lub pozostają w stagnacji, trze-
ba sprawy stawiać jasno. Nale-
ży ograniczyć tam inwestycje 
i skoncentrować się na tych ryn-
kach, na których osiągniemy lepsze 
stopy zwrotu.

Jak dzieli pan swój czas i uwa-
gę pomiędzy różnymi rynka-
mi – szybko rosnącą Ameryką 
Południową, Azją i Afry-
ką a tymi najbardziej dojrza-
łymi, jak USA lub Europa 
Zachodnia?

Poświęcam wiele uwagi dojrza-
łym rynkom, bo wiem, że aby 
przetrwać w tamtejszym nie-
zwykle konkurencyjnym otocze-
niu, musimy być bardzo dobrzy. 
Z kolei w regionach, które szyb-
ko rosną, wiele naszych błędów 
zostanie wybaczonych.

Jako globalny gracz CEMEX 
musi skutecznie zarządzać re-
lacjami z wieloma partnera-
mi, przede wszystkim rząda-
mi, które przecież są inicjatorem 
projektów infrastrukturalnych. 
Jaki jest przepis na budowa-
nie relacji w tak zróżnicowanym 
otoczeniu?

Ciągle nad tym pracujemy. 
W mojej ocenie najlepszym spo-
sobem jest autentyczne angażo-
wanie się firmy w lokalny roz-
wój. Władze, widząc to, staną 
po naszej stronie. Tak stara-
my się postępować na wielu ryn-
kach i na niektórych udaje nam się 
odnieść sukces. 

musieliśmy 
zrozumieć znaczenie 
lokalności
Howard Schultz, prezes Starbucksa

Co tydzień Starbucks obsługuje blisko 
60 mln klientów w 18 tys. kawiarni 
w 60 krajach. Dla firmy, która przed 
41 laty zaczynała jako mały sklep z kawą 
na rogu jednej z przecznic w Seattle, to są 
naprawdę oszałamiające cyfry.
Tak ogromną skalę działania udało się 

osiągnąć dzięki starannemu dopasowywaniu kawiarni 
do lokalnych rynków – do panujących tam nawyków, 
zwyczajów i tradycji. 
Howard Schultz, prezes Starbucksa, jest świadomy, 
że nie może sobie pozwolić na utratę zainteresowania 
klientów. Wrócił na stanowisko prezesa po kilku latach 
przerwy (2000–2008), żeby ratować przedsiębiorstwo, 
bo wprowadzone pod jego nieobecność zmiany znacząco 
obniżyły przychody.
Schultz zaczął pracę od odświeżenia doświadczeń klientów. 
Starbucks wydał wtedy 30 mln USD na to, by ściągnąć 
do Nowego Orleanu 10 tys. menedżerów kawiarni z całego 
świata i rozmawiać z nimi o zaangażowaniu podwładnych. 
W USA na trzy godziny zamknął wszystkie kawiarnie po to, 
by przeszkolić pracowników w parzeniu kawy.
Niedawno firma przeszła dużą restrukturyzację, której 
efektem była zmiana struktury funkcjonalnej na regionalną 
i powołanie odrębnych prezesów dla trzech obszarów – 
Ameryk, Azji i EMEA. Wszystko po to, by uzyskać odpowiedni 
poziom uwagi kierownictwa dla spraw lokalnych.
Starbucks zdołał wrócić na ścieżkę wzrostu. W 2013 roku 
firma chce urosnąć o 10–13% i otworzyć 1200 nowych sklepów.
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całe rodziny – rodzice, dziadko-
wie, ciotki, wujkowie. To było 
niewiarygodne!

Będziecie organizować takie 
spotkania w innych krajach?

Mam wątpliwości, czy w Sta-
nach i Europie rodzice przyjęliby 
takie zaproszenie. Ale w Chinach 
będziemy takie spotkania organi-
zować co roku. Ostatnio rozma-
wiałem o tym z prezesem wielkiej 
amerykańskiej sieci handlowej 
i stwierdził, że oni też muszą coś 
takiego zrobić.

Czy macie problem z pozyska-
niem odpowiednich pracowników, 
zwłaszcza na najszybciej rosną-
cych rynkach?

Generalnie nie mamy problemu 
z zatrudnianiem i utrzymaniem 
świetnych ludzi. Wyzwaniem jest 
natomiast to, żeby mieć właści-
we osoby na właściwych stano-
wiskach. W Starbucksie toczy się 
debata na temat ekspatów. Trud-
no jest budować firmę na nowych 
rynkach bez ludzi, którzy znają jej 
kulturę i historię. Dlatego w ostat-
nich latach wysłaliśmy ogrom-
ną ilość ludzi za granicę, żeby roz-
wijali Starbucksa. Tylko problem 
w tym, że taka polityka okazuje 
się niezwykle kosztowna. Musimy 
znaleźć rozwiązanie kompromi-
sowe. Są takie firmy, które zdoła-
ły zbudować system skutecznej 
rekrutacji lokalnych pracowni-
ków. My jeszcze do tego grona 
nie należymy i musimy się tego 
nauczyć.

Jako lider firmy, ile czasu 
spędza pan na wschodzących 
rynkach?

Kiedy patrzę na mój kalendarz, 
to okazuje się, że w ciągu ostat-
nich dwunastu miesięcy 30–40% 
czasu spędziłem w podró-
ży, przy czym 80% wyjazdów 
odbyłem poza USA. 

Jorku, to czeka cię gorzkie roz-
czarowanie. Dla nas wyzwaniem 
jest zbalansowanie globalnych 
wartości i międzynarodowe-
go stylu Starbucksa i jednocze-
sne uwzględnienie lokalnych 
preferencji i oczekiwań klientów. 
W praktyce oznacza to koniecz-
ność dostosowania menu, poli-
tyki cenowej, designu kawiar-
ni lub sposobu robienia kawy 
do lokalnych gustów i możli-
wości. Po raz pierwszy w histo-
rii firmy zmieniliśmy sposób 
przygotowania espresso i napo-
jów kawowych, żeby dostoso-
wać się do oczekiwań Francuzów 
i Brytyjczyków.

To dotyczy też kultury i lokal-
nych zwyczajów. W Chinach zro-
biliśmy ostatnio jedną z naj-
bardziej innowacyjnych rzeczy 
w historii Starbucksa i nie było 
to skierowane do naszych klien-
tów. W Pekinie i Szanghaju zorga-
nizowaliśmy spotkania dla rodzi-
ców naszych pracowników. 
Chcieliśmy udowodnić, że sza-
nujemy rodziny, i pokazać, gdzie 
pracują ich dzieci. Nie wiedzieli-
śmy, ile osób skorzysta z naszego 
zaproszenia, a okazało się, że mie-
liśmy blisko 90-procentową fre-
kwencję. Czasami przychodziły 

Niewielu prezesów może po-
chwalić się sukcesami tej skali, 
jakie osiągnął pan w Starbuck-
sie. Kiedy spogląda pan na dro-
gę, którą przeszła firma, jakie 
etapy były w pana ocenie 
najważniejsze?

Staraliśmy się zbudować firmę, 
która pogodziłaby konieczność 
wypracowywania zysku z tro-
ską o pracowników. Zdefiniowa-
liśmy to jako dwa cele – objęcie 
wszystkich pracowników ubez-
pieczeniem społecznym na długo 
przed tym, gdy w USA stało 
się to wymogiem rządowym, 
oraz budowanie wartości gieł-
dowej. Mój ojciec nigdy nie miał 
szans pracować w firmie, która 
by go szanowała. Był weteranem 
wojennym, nie miał wykształcenia. 
Chcieliśmy stworzyć taką firmę, 
w jakiej on nigdy nie miał szansy 
pracować.

Jak Starbucks radzi sobie w świe-
cie dwóch prędkości, w którym 
część rynków dynamicznie rośnie, 
ale te najbardziej zamożne pozo-
stają w stagnacji?

W Azji, a szczególnie w Chinach, 
rośniemy bardzo szybko – tam 
cały rynek się rozwija, a my razem 
z nim. W Europie, która zmaga 
się z wyzwaniami makroekono-
micznymi, rozwijamy się wolniej, 
ale cały czas idziemy do przodu. 
Tam stawiamy na inny model – 
tworzymy kawiarnie w systemie 
licencji albo joint venture z lokal-
nymi partnerami, żeby zminimali-
zować ryzyko angażowania wła-
snego kapitału.

Jakie są różnice między modelami 
biznesowymi, które wprowadzacie 
w różnych regionach?

Jeśli jesteś szefem marki kon-
sumenckiej i myślisz, że możesz 
budować międzynarodową pozy-
cję swojej firmy, siedząc na 30. 
piętrze wieżowca w Nowym 

Chcieliśmy 
stworzyć taką 
firmę, w jakiej 
mój ojciec nigdy 
nie miał szansy 
pracować.
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NOWe RyNki

Latynoska 
szwajcaria
Większości inwestorów na całym świecie Chile kojarzy 
się przede wszystkim z miedzią. Wydobycie cennego 
minerału w chilijskich kopalniach ma ogromny wpływ 
na notowania tego surowca na międzynarodowych 
rynkach. Warto jednak sprawdzić, co jeszcze oferuje 
chilijska gospodarka.

Sergiusz Prokurat



hile leży w południowo-zachod-
niej części Ameryki Południowej 

nad Oceanem Spokojnym. Zamieszkuje je 17 mln ludzi, 
a stolicą jest niemal sześciomilionowe Santiago de Chi-
le, posiadające m.in. cztery porty lotnicze. Chilijczycy na 
co dzień posługują się językiem hiszpańskim, a obowią-
zującą walutą jest peso. To tutaj znajdują się najsuchsza 
na świecie pustynia (Atakama), najbardziej wysunięte 
na południe miasto oraz najdłuższe na Ziemi pasmo gór. 
Dzięki skutecznym reformom politycznym i administra-
cyjnym oraz konsekwentnie realizowanej strategii długo-
terminowej kraj ten stał się niekwestionowanym liderem 
gospodarczym Ameryki Południowej.

Prosperująca gospodarka
Gdyby nie położenie geograficzne, można by uznać Chile 
za kraj azjatycki, bowiem przyjmując neoliberalne zasa-
dy, kraj ten rozwija się równie dynamicznie co państwa 
po drugiej stronie Pacyfiku. W Ameryce Południowej, 
wciąż jeszcze przywiązanej do dependyzmu – teorii, 
która traktuje spuściznę kolonializmu jako przyczynę za-
późnienia gospodarczego – jest to dość nietypowe. Od 
ponad 20 lat gospodarka chilijska odnotowuje jednak zna-
czące sukcesy, a kraj jest jednym z najszybciej rozwija-
jących się w regionie i na świecie. Wzrost gospodarczy 

Latynoska 
szwajcaria
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świata (ósme miejsce) w rankingu krajów najmniejsze-
go ryzyka według The Economist. Co na to wpływa? 
Wśród najważniejszych czynników wymieniane są, po 
pierwsze, wysoki poziom wolności gospodarczej, ogra-
niczony interwencjonizm państwowy oraz konsekwent-
na dyscyplina fiskalna. Po drugie, Chile cechuje wyso-
ki poziom edukacji i jeden z najniższych na kontynencie 
wskaźnik analfabetyzmu (5% ludności powyżej 15. roku 
życia). Nauka w szkołach podstawowych trwa dwanaście 
lat, jest obowiązkowa i bezpłatna. Po trzecie, występuje 
tam jeden z najniższych wskaźników korupcji na świecie. 
W rankingu CPI (Corruption Perceptions Index) przygo-
towywanym pod auspicjami Transparency International 
z 2011 roku Chile zostało uznane za jedną z 25 najbar-
dziej przejrzystych gospodarek na świecie.

Złoto w kolorze miedzi
Najistotniejszym bogactwem naturalnym Chile są kopa-
liny, w tym miedź. Ten skarb ukryty w Andach zapewnia 
krajowi pierwsze miejsce na świecie w produkcji i eks-
porcie miedzi – jego udział nieustannie rośnie i wynosi 

w Chile w 2012 roku wyniósł prawie 5,6% PKB i prze-
kroczył wcześniejsze szacunki ekspertów i analityków. 
Chilijski cud gospodarczy, rozpropagowany w latach 90., 
dziś staje się jeszcze bardziej widoczny, zwłaszcza bio-
rąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną na świe-
cie. Średnioroczny wzrost gospodarczy Chile w latach 
1985–2012 wyniósł 5,5%. W rezultacie w ciągu ostat-
nich trzech dekad nastąpił bezprecedensowy wzrost za-
możności w ujęciu PKB per capita. Więcej na ten temat 
w ramce Wzrost dobrobytu w Chile.

Chile jest również jednym z najstabilniejszych kra-
jów w Ameryce Łacińskiej, pozostając jednocześnie pań-
stwem przyjaznym biznesowi. Według światowego ran-
kingu Index of Economic Freedom 2013 Chile znajduje 
się w pierwszej dziesiątce państw o największej wolno-
ści gospodarczej – kraj ten zajmuje siódme miejsce na 
świecie (dla porównania Polska zajmuje 57. miejsce). 
Chile ponadto jest liderem w innych światowych ran-
kingach, takich jak: Najlepsze Miejsce dla Biznesu 2009–
2013 (Economist Intelligence Unit), Światowy Ranking 
Wolności Handlowej 2009 (Heritage Foundation & Wall 
Street Journal). Jest także w pierwszej dziesiątce państw 

Moje spostrzeżenia z pobytów w Chile 
są bardzo pozytywne. Jest to kraj 
otwarty, o znakomitych perspektywach 
rozwoju i o bardzo liberalnej gospodarce. 
W trakcie moich służbowych wyjazdów 
do Chile spotkałem wiele osób, które 
cechuje wysoki poziom kultury i wiedzy.

Chilijscy menedżerowie i pracownicy 
znakomicie poruszają się na międzynaro-
dowych rynkach – wielu studiowało  
za granicą i posiada międzynarodowe 
kwalifikacje.

Chile to górnicza gospodarka – wiele 
inwestycji opiera się na złożach, m.in. 
miedzi. Rynek chilijski dla producentów 
materiałów wybuchowych oraz firm 
świadczących usługi strzałowe należy  
do najatrakcyjniejszych na świecie.  
Jego pojemność szacuje się na 700 tys. 
ton materiałów wybuchowych rocznie 

(dla porównania pojemność polskiego 
rynku kształtuje się na poziomie  
ok. 38 tys. ton). To dlatego postrzegamy 
Chile jako kraj z perspektywami 
dla wspólnych projektów. Rozpoczęliśmy  
już poszukiwania partnerów – prowadzi-
my zaawansowane rozmowy o utworze-
niu w Chile joint venture z lokalnym 
partnerem. Rozważamy też przejęcie 
chilijskiej firmy wyspecjalizowanej 
w usługach strzałowych. Doceniamy 
atrakcyjność chilijskiego rynku – kraj ten 
stanowi doskonałą bazę do rozszerzenia 
działalności na całą Amerykę Południo-
wą, zwłaszcza że KGHM jest marką 
znaną i rozpoznawalną w tym kraju. 
Ponieważ jej oddziaływanie jest duże, 
a KGHM jest partnerem wiarygodnym, 
udział w grupie otwiera wiele możliwości 
przed Nitroerg.

Szacujemy, że w projektach KGHM 
w Chile docelowe zużycie materiałów 
wybuchowych wyniesie ok. 100 tys. ton 
rocznie. Jest to poziom, który nie tylko 
stwarza możliwość dla Nitroerg – spółki 
Grupy KGHM – zaistnienia na chilijskim 
rynku, ale również daje szansę na 
uplasowanie się na trzecim miejscu 
pośród światowych wybuchowych 
potentatów (pierwsze miejsce zajmuje 
Enaex – ok. 70% rynku, drugie należy 
do globalnego koncernu Orica – 
ok. 28%; dla reszty uczestników 
pozostaje jedynie 2% rynku).

Powstałe dzięki inwestycji KGHM 
możliwości wejścia na chilijski rynek 
i ekspansji na nim są dla Nitroerg 
ogromną szansą i wyzwaniem, tym 
bardziej że stosowane tam technologie 
są również w posiadaniu spółki. 

perspektywy wejścia na rynek chilijski
Józef dulian, prezes spółki Nitroerg



spożywczy (przede wszystkim produkcja 
wina i przetwórstwo ryb). W Chile dyna-
micznie rozwija się również turystyka, któ-
ra przynosi dochód w wysokości ok. 1 mld 
USD rocznie. Ten rozciągnięty na odcin-
ku ponad 6 tys. km kraj odwiedza rocznie 
ponad 2 mln turystów, głównie z Argen-
tyny, Peru i USA, choć w ciągu ostatnich 
lat szybko rośnie udział Europejczyków. 
Część z nich przyjeżdża w interesach.

W co inwestować w chile?
Chile wyróżnia się na tle innych krajów 
dużą swobodą inwestycyjną. Nic dziw-
nego, że jest jednym z ulubionych miejsc 
w Ameryce Południowej, w których mię-
dzynarodowi inwestorzy lokują kapitał. 
Zgodnie z raportami UNCTAD w 2012 roku 
wartość bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych (FDI) osiągnęła rekordową w hi-
storii tego kraju kwotę 26,4 mld USD. Chi-
le jest jednym z najlepiej radzących sobie 
państw na świecie w trakcie spowolnienia 
gospodarczego – mimo kryzysu gospodar-
czego na świecie gospodarka tego kraju 
zanotowała wzrost FDI o 52,7% w stosun-
ku do 2011 roku. Chile przyciąga inwesty-
cje jak magnes – w Ameryce Łacińskiej 
kraj ten pod względem wartości lokowa-
nego kapitału wyprzedza jedynie gigan-
tyczna terytorialnie Brazylia. Jakie branże 
zdobywają zaufanie inwestorów? Więk-
szość inwestycji, dochodząca do nawet 
70% FDI, jest lokowana w projekty zwią-
zane z górnictwem oraz bazą pod wydo-
bycie (infrastruktura, usługi, produkty po-
średnie). To dlatego mówi się, że sektor 
górniczy jest motorem napędowym chilij-
skiej gospodarki – w charakterze dostaw-
ców i podwykonawców w górnictwie pra-
cuje obecnie około 4 tys. przedsiębiorstw. 
Zgodnie z kryteriami ministerstwa gospo-
darki 87% dostawców w górnictwie to 
przedsiębiorstwa średnie i duże. Najwięk-
sze podmioty w branży górniczej to BHP 
Billiton, Rio Tinto, Xstrata, Anglo Ame-
rican i Antofagasta PLC. Firmy funkcjo-
nujące w tym sektorze można podzielić 
na segmenty: budowlany (ok. 20%), in-
żynieryjny (ok. 30%) i wsparcia produk-
cji – usługi (50%).

już 35%. Poza miedzią w Chile można rów-
nież znaleźć bogate złoża molibdenu uży-
wanego do produkcji wysokiej jakości sta-
li. Znajdują się tu największe na świecie 
zapasy saletry, a także pokaźne zasoby 
srebra i złota. Duża ich część występuje 
na pustyni Atakama bogatej w złoża mi-
neralne. Na tym obszarze znajdują się ko-
palnie żelaza, ołowiu, złota, srebra, kobaltu 
i soli kamiennej, a region obfituje zwłasz-
cza w miedź. Znajdują się tutaj m.in. ko-
palnia miedzi Escondida, prawdopodobnie 
największa kopalnia na świecie, gdzie wy-
dobywa się 8% światowej produkcji mie-
dzi i wypracowuje się 2,5% PKB chilijskiej 
gospodarki, oraz najgłębsza odkrywkowa 
kopalnia świata Chuquicamata, w której 
ruda miedzi pobierana jest z głębokości 
dochodzącej do 880 m. Górnictwo stano-
wi 16% PKB Chile.

Kluczowe gałęzie chilijskiego przemy-
słu to także hutnictwo miedzi i przemysł 

Zakładamy, że wszystkie systemy  
i akcesoria stosowane w technice 
strzałowej będą produkowane  
w Polsce – w zakładach Nitroerg 
zlokalizowanych w Bieruniu 
oraz Krupskim Młynie.

Plany ekspansji zagranicznej Nitroerg 
nie ograniczają się jednak do Chile. 
Równolegle prowadzimy rozmowy  
w kopalniach należących do Grupy 
KGHM w Kanadzie. Już sam udział 
Nitroerg w projektach należących  
do KGHM spowoduje wzrost znaczenia 
firmy w wymiarze globalnym  
i w konsekwencji doprowadzi  
do znaczącego wzrostu jej wartości. 
Nitroerg prowadzi również zaawansowane 
rozmowy w zakresie dwóch nowych 
projektów – na Bałkanach oraz  
w Skandynawii.

Najistotniej-
szym bogactwem 
naturalnym 
Chile są kopali-
ny, w tym miedź. 
Ten skarb ukry-
ty w Andach 
zapewnia krajowi 
pierwsze miejsce 
na świecie w pro-
dukcji i eksporcie 
miedzi.
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chilijskiej gospodarki dba prowadzona 
przez chilijskie ministerstwo spraw za-
granicznych Dyrekcja Promocji Ekspor-
tu „ProChile”.

Chile, obok innych krajów Ameryki 
Łacińskiej, jak Brazylia i Meksyk, staje 
się naturalnym kierunkiem współpracy 
dla inwestorów z Europy. Polski gigant 
z sektora górniczego – KGHM – inwestu-
jąc w Chile, wkroczy do ścisłej czołówki 
światowych producentów miedzi. Po uru-
chomieniu produkcji na polu Sierra Gorda, 
leżącym na pustyni Atakama w północ-
nym Chile, KGHM dołączy do międzynaro-
dowych podmiotów inwestujących w tym 
kraju. Pustynia, która przypomina po-
wierzchnię Księżyca – brunatna, o pofał-
dowanym terenie i licznych skałach, z gó-
rami na horyzoncie – kryje w sobie miedź, 
która będzie znacznie tańsza w wydoby-
ciu niż lubińska. 

Współpraca: Ambasada Chile w Polsce

Inwestorów zainteresuje również to, 
że w Chile występują trzy giełdy, na któ-
rych można lokować pieniądze – dwie 
w stolicy kraju Santiago i jedna w Val-
paraiso. Głównym indeksem giełdowym 
jest indeks giełdy w Santiago – IPSA. To 
na niej notowane są największe chilijskie 
przedsiębiorstwa, takie jak spółki energe-
tyczne Electric Power Corporation, Enersis 
czy zależna od niego Endesa Chile, kon-
glomerat przemysłowy COPEC.

Inwestowaniu w Chile sprzyja współ-
praca na szczeblu ministerialnym. Podmio-
ty, zarówno zagraniczne, jak i krajowe, 
mają podobne prawa, pod warunkiem że 
kraje, w których działają, przystąpiły do 
międzypaństwowej umowy o współpra-
cy z Chile. Polska podpisała taką umowę, 
a więc nasze organizacje mogą bez prze-
szkód inwestować w tym kraju. W czerw-
cu 2007 roku została również podpisana 
umowa o współpracy celnej, a o promocję 

Wzrost dobrobytu w Chile

Chile, obok  
innych krajów 
Ameryki Łacińskiej, 
jak Brazylia i Mek-
syk, staje się natu-
ralnym kierunkiem 
współpracy dla  
inwestorów 
z Europy.
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Każdego miesiąca dla Harvard Business Review Polska 
piszą światowej sławy eksperci, prezesi i właściciele firm 
działających w Polsce i za granicą, a także profesorowie 
Harvard Business School i innych wiodących uczelni 
biznesowych.

 wśród artykułów ZnaJdZiesZ m.in.: 

 •  studia przypadku – dzięki którym  efektywnie pozyskasz  
 wiedzę biznesową  w sposób znany z Harvard Business School

 •   trendy – które są krótkim przewodnikiem po  najnowszych  
 i najlepszych rozwiązaniach  menedżerskich

 •  Jak to zrobiłem – to dział, w którym przedstawiciele polskiego 
i zagranicznego top managementu mówią, co krok po kroku 
robili, by  osiągnąć wzrost w swoich firmach 

Artykuły te wykraczają poza powierzchowne opinie spotykane 
w prasie biznesowej. Koncentrują się na odpowiedziach, 
dlaczego pewne zjawiska lub metody działają tak, a nie inaczej, 
i jak je wykorzystać w praktyce menedżerskiej.

Dołącz  
do elitarnej grupy  
6000 prenumeratorów 
polskiej edycji Harvard  
Business Review

□  Tak, chcę pozyskać nowe pomysły i rozwiązania menedżerskie oraz dołączyć do grona prenumeratorów Harvard Business 
Review Polska.

□  Rozumiem, że wraz z moją roczną prenumeratą będę bezpłatnie otrzymywać regularnie publikowane opracowania tematyczne: 
Brief, Self, Ego i HBRP Poleca, współtworzone przez światowe autorytety z danej dziedziny.

Roczny koszt prenumeraty polskiego HBR to 1250 zł 999 zł, a to zaledwie 83,25 zł miesięcznie. Jeden nowy pomysł i jeden nowy sposób 
na usprawnienie firmy każdego miesiąca to wartość wielokrotnie przewyższająca wspomnianą opłatę. Opłatą zajmiesz się dopiero po otrzymaniu 
pierwszego egzemplarza HBRP.

tel.: 22 250 11 44 • fax: 22 489 54 09 • e-mail: prenumerata@hbrp.pl (skan formularza) • internet: www.global.hbrp.pl 
poczta: Harvard Business review Polska, al. niepodległości 18, 02-653 warszawa

imię i nazwisko: nazwa Firmy:

adres do Faktury:
 ulica kod miasto

teleFon kom.:niP: e-mail:

adres do wysyłki:
 ulica kod miasto

Zamów prenumeratę i odbierz 
bezpłatnie prezenty: voucher 
na zakupy w sklepie HBRP 
i ekskluzywny notes HBRP! 

Zamów prenumeratę: www.global.hbrp.pl | tel. 22 250 11 44

Konfe  rencje:  zniżka 35 %



Dylematy  
globalnego 
menedżera
Proces globalizacji firm i branż składa się z pięciu etapów – 
każdy z nich wiąże się z koniecznością opanowania innych 
umiejętności zarządczych i oferuje nowe szanse na rozwój.

Katarzyna Bachnik
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oraz większa liczba polskich 
menedżerów stoi przed wyzwaniem umiędzynarodo-
wienia firm, w których pracują lub na czele których sto-
ją. Wymaga to od nich rozwiązywania nowych dylema-
tów i ciągłego poszerzania kompetencji.

Analizując przypadki sukcesów i niepowodzeń przed-
siębiorstw globalnych oraz postaw ich liderów, można 
toczyć rozważania o kompetencjach przywódczych na 
arenie globalnej na kilku płaszczyznach. Posługując się 
przykładem firmy Ikea, warto się zastanowić, w jak du-
żej mierze jej przywiązanie do kultury szwedzkiej, bę-
dącej fundamentem kultury organizacyjnej, będzie prze-
wagą konkurencyjną na rynkach azjatyckich. Jak długo 
strategia standaryzacji produktów ma szansę przetrwać 
trend w kierunku indywidualizacji ofert? Czy prostota 
projektów zyska zwolenników w erze, gdy każdy użyt-
kownik internetu może korzystać z narzędzi umożliwia-
jących wirtualizację zagospodarowywanego pomieszcze-
nia i niezliczonych możliwości aranżacyjnych dostępnych 
w serwisie Allegro czy eBay? W jak dużym stopniu fir-
ma zdecyduje się umiędzynarodowić kadrę zarządza-
jącą, która będzie doceniać różnorodność etniczną od-
biorców? Czy model niskich kosztów na pewno stanowi 
wyróżnik Ikei?

W zestawieniu z taką złożonością problemów za-
rządczych trudno wskazać jedyną słuszną perspektywę, 
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wykorzystanie zasobów pod kątem aktywności na ryn-
kach zagranicznych (są zorientowane na rynek globalny). 
Ta zmiana, przejawiająca się brakiem dotychczasowego 
porządku na kolejnych etapach rozwoju firm, powoduje, 
że menedżerowie muszą być od początku przygotowani 
na wyzwania zarządcze dotyczące prowadzenia biznesu 
na dużą skalę – w sensie geograficznym i kulturowym.

To sprawia, że kompetencje menedżera globalnego 
w zakresie projektowania i realizowania strategii global-
nej powinny wychodzić poza typowy dylemat standary-
zacja – adaptacja. Zdaniem prof. Pankaja Ghemawata 
(„Zarządzanie różnicami: najważniejszy aspekt globalnej 
strategii”, HBRP nr 60) konieczne jest rozważenie przyję-
cia strategii adaptacji (wzmocnienie pozycji na rynku lo-
kalnym powoduje wzrost przychodów i udziałów w tym 
rynku), agregacji (rozszerzenie działalności operacyjnej 
na cały region i wykorzystanie ekonomii skali) lub arbi-
trażu (wykorzystanie różnic między rynkiem krajowym 
a rynkami regionalnymi dzięki rozmieszczeniu poszcze-
gólnych elementów łańcucha dostaw w rozmaitych miej-
scach) albo odpowiedniej kombinacji elementów dwóch 
czy też trzech strategii równocześnie.

Niełatwo realizować te imperatywy strategiczne na 
zasadzie mieszania różnych części składowych, gdyż 
każda z nich wymaga odrębnego zestawu kompeten-
cji organizacyjnych i kultur. Niemniej przykłady takich 
firm jak Procter & Gamble i polski Cersanit, które pró-
bują tej sztuki, wskazują na to, że może przynieść zna-
czącą wartość dodaną.

którą może przyjąć menedżer globalny, lub jedynie wła-
ściwą ścieżkę kariery. W grę wchodzi zbyt wiele czyn-
ników odnoszących się do indywidualnych kontekstów, 
a każdy przypadek należy analizować niezależnie. Moż-
na jednak wskazać te obszary, które stwarzają menedże-
rom zainteresowanym globalnym oddziaływaniem w biz-
nesie szanse rozwoju. Niewątpliwie poważne skutki dla 
strategii firmy będzie miało to, jakie menedżer wybierze 
nastawienie − globalne czy lokalne. Inny styl zarządczy 
będzie również prezentował wąsko wykwalifikowany 
specjalista, a inny − menedżer o ogólnych kompeten-
cjach w dziedzinie zarządzania. Odmienny pogląd na 
otoczenie międzynarodowe zyska też menedżer, któ-
ry zdecyduje się na wyjazdy na zagraniczne placówki, 
a umiejętność pracy w międzykulturowym środowisku 
zdecydowanie ułatwi wyższy poziom inteligencji kultu-
rowej. Przyjmowanie globalnego nastawienia koniecz-
nie trzeba też odnieść do rzeczywistości cyfrowej, w któ-
rej królują media społecznościowe.

Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z tych pięciu wy-
miarów pracy menedżera w międzynarodowej firmie.

dyleMat 1.  
Nastawienie globalne czy lokalne?
Procesy globalizacji postępują w sposób nieodwołalny 
i nieodwracalny. Oznacza to, że każda współczesna fir-
ma może stanąć przed koniecznością podjęcia decyzji 
o stopniu swojego zaangażowania na arenie międzyna-
rodowej. Choć prawdą jest, że nie wszystkie przedsię-
biorstwa powinny wybierać ekspansję zagraniczną jako 
ścieżkę swojego rozwoju – na przykład ze względu na 
brak koniecznych zdolności lub specyficzne uwarunko-
wania branżowe − to jednak każde musi tę decyzję pod-
jąć świadomie i po przeprowadzeniu kompleksowej ana-
lizy (więcej w ramce Pięć etapów globalizacji firmy). Jest 
to tym ważniejsze, im więcej czynników zewnętrznych 
decyduje o powstawaniu szans i zagrożeń biznesowych.

Do pewnego momentu przedsiębiorstwa nie zapusz-
czały się zbyt daleko „od domu”, a nawet jeśli, to dopiero 
wtedy, gdy podbiły w pełni rynek krajowy. Przykładowo, 
koncern Johnson & Johnson otworzył pierwszy oddział 
zagraniczny (w Montrealu) dopiero 33 lata od momen-
tu założenia w 1886 roku. Podobnie firma Sony potrze-
bowała aż 11 lat, aby wyeksportować pierwszy produkt 
za granicę (do Stanów Zjednoczonych)1.

Obecnie wiele firm nabiera globalnego charakteru już 
jako start-upy. Do powszechnego języka weszło określe-
nie „born global” w odniesieniu do podmiotów, których 
rozwój nie przebiega zgodnie z typowymi wzorcami in-
ternacjonalizacji, które od początku są nastawione na 
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markowych produktów wysokiej jakości. 
Również w sferze kulturowej dopuściła 
pewne odstępstwa. Homogeniczną etnicz-
nie organizację zasilili obcokrajowcy (co 
więcej, firma zaczęła wysyłać za granicę 
również własnych pracowników), a trady-
cje konfucjańskie próbowano łączyć z no-
wym systemem wynagrodzeń i awansów 
opartych na kryteriach merytorycznych, 
a nie starszeństwa2.

dyleMat 2.  
Specjalizacja czy kompetencje 
ogólne?
Ten dylemat należy poprzedzić jeszcze 
jednym istotnym zagadnieniem, a miano-
wicie: czy w ogóle można mówić o funk-
cji menedżera globalnego?

Wskazując na złożoność wyzwań za-
rządczych i konieczność aktywnego za-
rządzania wszystkimi sferami działalno-
ści biznesowej na różnych płaszczyznach, 
profesorowie Christopher Bartlett i Su-
mantra Ghoshal w klasycznym artykule 

„Kim jest globalny menedżer?” (HBRP nr 
68) dowodzą, że międzynarodowe przed-
siębiorstwa potrzebują aż czterech typów 
specjalistów: menedżerów działalności 

Jak to ujął prof. Yoko Ishikura („Dzia-
łaj globalnie, myśl lokalnie”, HBRP nr 48) 
przestarzały już slogan: „Myśleć globalnie 
i działać lokalnie”, należy raczej zastąpić 
taktyką: „Działać globalnie i myśleć lokal-
nie”. Takie przesunięcie akcentów jedno-
znacznie wskazuje na konieczność czer-
pania z różnych źródeł wiedzy. Dowodzi 
także, że współczesne firmy potrzebują 
zarówno zasięgu globalnego, by znaleźć 
użyteczne idee lokalne i wykorzystać je 
w strategii, jak i fizycznej bliskości po-
szczególnych rynków w celu efektyw-
nego wykorzystania wiedzy nieformal-
nej i utrzymania tym samym przewagi 
konkurencyjnej.

Historia firmy Samsung doskonale 
pokazuje dylematy związane z działalno-
ścią globalną. Firma ta nieustannie pró-
bowała łączyć dwie odmienne rzeczywi-
stości, balansując między skrajnościami, 
realizując strategię mieszania i dopaso-
wywania do siebie elementów zachod-
nich i wschodnich. Utrzymując tradycyj-
ny system nakierowany na doskonalenie 
procesów, dodała koncentrację na innowa-
cyjności. Tradycyjne umiejętności taniej 
produkcji zostały uzupełnione zdolnościa-
mi do szybkiego wprowadzania na rynek 

Współczesne 
firmy potrzebują 
zarówno zasię-
gu globalnego, 
jak i fizycz-
nej bliskości 
poszczególnych 
rynków.FO
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rezygnacja z tego, co pozwoliło im podbić rynek krajo-
wy, oraz zbudowanie całkowicie nowego modelu bizne-
sowego, być może, mniej zintegrowanego, ale pozwala-
jącego na bardziej elastyczne funkcjonowanie. Chińska 
firma Haier udowodniła, że takie odejście od sprawdzo-
nych praktyk jest możliwe, a w dodatku przyczynia się 
do zdobycia bardzo silnej pozycji konkurencyjnej.

dyleMat 3.  
Zdobywanie praktycznego  
doświadczenia międzynarodowego
Świadomość różnic między poszczególnymi rynkami za-
granicznymi oraz umiejętność poruszania się w różnych 
kontekstach kulturowych najlepiej zdobywa się przez 
praktykę. Z tego też powodu wiele firm wysyła swoich 
menedżerów na placówki zagraniczne. Wypady week-
endowe i wyjazdy czysto wakacyjne, nawet jeśli kilkuty-
godniowe, nie przyniosą pożądanego efektu. Konieczne 
jest autentyczne wejście w inną społeczność i dzielenie 
z nią blasków i cieni życia zawodowego oraz prywatnego.

Jednak takie dwu-, pięcioletnie angaże bywają kosz-
towne dla firmy i zwłaszcza w czasach kryzysu wydają 
się niepotrzebnym obciążeniem. Dlatego część przedsię-
biorstw kontynuuje kształtowanie swojej globalnej ka-
dry zarządzającej innymi sposobami. Na przykład sieć 
Walmart organizuje grupowe staże zagraniczne, które 
trwają 12 tygodni i są przeznaczone dla pracowników 
na wczesnych etapach kariery. Takie rozwiązania są 
mile widziane również przez pracowników, dla których 
dłuższy wyjazd za granicę byłby niemożliwy (na przy-
kład z powodów rodzinnych)5.

Działający w 190 krajach koncern Siemens doskona-
le rozumie potrzebę kształtowania w menedżerach kom-
petencji globalnych i obecnie zatrudnia około 300 mene-
dżerów przygotowanych do podjęcia nowych wyzwań 
zawodowych w dowolnym zakątku świata. Co więcej, 
na 2 tys. osób pełniących funkcje menedżerskie, które 
podjęły pracę za granicą, aż 38% stanowią ekspaci in-
nych narodowości (podczas gdy dekadę temu za grani-
cę wyjeżdżali przede wszystkim Niemcy), co wskazuje 
na wzrost zainteresowania nabywaniem międzynarodo-
wych doświadczeń, większą mobilność personelu i więk-
sze przetasowania kadrowe w obrębie koncernu6.

Przyjmując perspektywę menedżera, należy dodać, że 
tego rodzaju rozwój zawodowy, oprócz tego, że stwarza 
nowe szanse, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Służbo-
we wyjazdy za granicę niosą za sobą ryzyko porażki. Nie 
zaowocują osiągnięciem pożądanych rezultatów, jeśli:
 • Nie zadbasz o aklimatyzację rodziny – minimalizacja 
niedogodności odczuwanych przez członków rodziny, któ-
rych z sobą zabierasz, zwiększy prawdopodobieństwo, że 

biznesowej, menedżerów krajowych, menedżerów funk-
cyjnych oraz dyrektorów najwyższego szczebla umieją-
cych zadbać o rozwój zawodowy i koordynację działań 
tych specjalistów. Ich charakterystyka pozwala jednak 
sądzić, że zaproponowanie tego czterowarstwowego mo-
delu struktury kadry zarządzającej wynika z konieczności 
rozdziału obowiązków menedżerskich i konkretnego usta-
lenia, w których obszarach niezbędne są kompetencje 
ogólne, a w których – specjalistyczna wiedza ekspercka.

To pytanie jest jak najbardziej zasadne w przypad-
ku zarządzania na skalę globalną. Złożoność struktur 
organizacyjnych, odmienne uwarunkowania rynkowe 
po stronie popytu i podaży, a także różne oczekiwania 
ze strony interesariuszy powodują, że znaczenia nabie-
rają zdolności koordynacji zadań wykonywanych przez 
różne jednostki w różnych lokalizacjach oraz współpra-
cy podejmowanej z różnymi partnerami biznesowymi.

Wiele firm, które wybierają ścieżkę ekspansji lub po-
szukują nowych źródeł obniżki kosztów, traktuje współ-
pracę z partnerami zewnętrznymi w wąskich kategoriach 
outsourcingu. Tymczasem podmioty, które osiągają suk-
ces globalny, mocno inwestują w rozwój zdolności orga-
nizacyjnych umożliwiających podjęcie współpracy zespo-
łowej zakrojonej na większą skalę i obejmującej różne 
odcinki łańcucha wartości. Jest to kompetencja uniwer-
salna, gdyż znajduje umocowanie w wielu branżach. Me-
nedżer globalny rozumie znaczenie podejmowania sze-
rzej zakrojonej współpracy z różnymi grupami interesów 
i nie boi się wyzwań związanych z koniecznością nie-
ustannej koordynacji podejmowanych wspólnie inicjatyw.

Badania odnoszące się do partnerskiego tworzenia 
innowacji dowodzą, że „gotowość do inwestowania 
w doskonalenie umiejętności współdziałania stanowi je-
den z czynników, które umożliwiają wiodącym firmom 
wykorzystanie współpracy jako nowego i ważnego źró-
dła przewagi konkurencyjnej”3. Wystarczy tu przytoczyć 
odmienne losy samolotów A380 i 787 Dreamliner. Prace 
nad tym pierwszym nie zakończyły się zgodnie z oczeki-
waniami – firma Airbus musiała opóźnić premierę nowe-
go modelu aż o dwa lata (co wiązało się ze sporymi kosz-
tami) z uwagi na to, że jej partnerzy korzystali z różnych 
wersji oprogramowania projektowego. W konsekwencji 
482 kilometry okablowania i 40 tys. złączy nie było do 
siebie w pełni dopasowanych. Z kolei planowe wprowa-
dzenie na rynek modelu 787 Dreamliner przez Boeinga 
dowiodło, że firma potrafi skutecznie koordynować pra-
ce ponad 50 partnerów ze 130 lokalizacji, a co więcej − 
bazuje na specjalistycznych zdolnościach mniejszych 
podmiotów, zamiast je powielać4.

Na ten problem można spojrzeć również z innej 
perspektywy, a mianowicie dostrzegając, że dla części 
przedsiębiorstw kluczem do sukcesu globalnego jest 
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 • Element fizyczny – udowodnienie swo-
ją postawą i działaniami, że rozumiesz me-
andry obcej kultury i jesteś gotowy prze-
strzegać jej norm i reguł; pomocne może 
być zwyczajne naśladowanie zaobserwo-
wanych gestów i zwyczajów.
 • Element emocjonalno-motywacyjny – 
przekonanie o tym, że uda ci się zrozu-
mieć różnice pomiędzy kulturą, z której 
się wywodzisz, a tą, w której obecnie ży-
jesz, i przełamanie zahamowań spowal-
niających twoją adaptację.

Firma Reckitt Benckiser prowadzi 
działalność w ponad 60 państwach i do-
strzegając znaczenie globalnego podejścia, 
starannie rozwija kompetencje globalnych 
menedżerów. 400 najważniejszych mene-
dżerów firmy reprezentuje 53 różne naro-
dowości. Firma dba również o to, by na 
czele poszczególnych jednostek lokalnych 
stawali obcokrajowcy. I tak brytyjski od-
dział prowadzi Włoch, niemiecki – Ame-
rykanin, amerykański – Holender, chiń-
ski – Hindus, brazylijski – Belg, a na czele 
rosyjskiego stoi Francuz8. W ten sposób 
Reckitt Benckiser ma pewność, że nie tyl-
ko prowadzi działalność na całym świecie, 
ale także że prowadzi ją świadomie i efek-
tywnie. Jednym z przejawów tego kosmo-
politycznego podejścia jest ustanowienie 
języka angielskiego językiem obowiązują-
cym podczas wszystkich spotkań. Chociaż 
nie jest on językiem ojczystym dla więk-
szości ludzi i nie władają oni nim bezbłęd-
nie, to jednak pozwala wszystkim wyrazić 
opinię i nikogo nie wyklucza z rozmowy. 
W ten sposób firma wprowadza pierwia-
stek równości i chce pozyskać zaangażo-
wanie całego personelu.

zaadaptują się w nowym otoczeniu, a ty 
zyskasz z ich strony dodatkowe wsparcie.
 • Od początku nie będziesz pracował na 
reputację osoby wiarygodnej i otwartej – 
innymi słowy, nawiązuj kontakt z lokal-
nymi podwładnymi, nie neguj wszystkich 
dotychczasowych praktyk nowej jednost-
ki, nawet jeśli twoim głównym celem jest 
jej reorganizacja, obalaj stereotypy, które 
nowi podwładni mogą wiązać z twoją oso-
bą ze względu na inne korzenie kulturowe.
 • Zignorujesz problem zgodności z prze-
pisami – naucz się odróżniać poważne 
uchybienia wobec przepisów od nieprak-
tykowanych, ale dopuszczalnych metod 
prowadzenia działalności biznesowej7.

dyleMat 4.  
Budowanie inteligencji 
kulturowej i umiejętność 
pracy w środowisku 
międzykulturowym
Znajomość reguł rządzących zachowania-
mi różnych grup ludzi jest równie ważna 
jak zrozumienie motywacji i postaw jed-
nostek. Menedżer, który chce odnosić suk-
cesy zawodowe, powinien nauczyć się 
działać w rozmaitych kulturach narodo-
wych, korporacyjnych i zawodowych. Du-
żym ułatwieniem w tym względzie będzie 
określenie poziomu inteligencji kulturowej 
rozumianej jako zdolność, która pozwala 
prawidłowo odczytywać i interpretować 
działania, gesty i słowa obcokrajowców.

Pewne przejawy inteligencji kulturo-
wej należą do cech wrodzonych, ale nie-
wątpliwie do pewnego stopnia można 
wykształcić ją w sobie. Wymaga to wy-
czucia i praktyki. Profesorowie Elaine 
Mosakowski i Christopher Earley („Inte-
ligencja kulturowa”, HBRP nr 58) zwraca-
ją uwagę na trzy części składowe inteli-
gencji kulturowej:
 • Element poznawczy – warto stworzyć 
własną strategię uczenia się obcych kultur 
i szukać wskazówek ułatwiających zrozu-
mienie otaczającego świata; poznawanie 
zwyczajów innych kultur czy wypytywanie 
o nie miejscowych może nie być wystar-
czające, gdyż nie przygotuje na wszystkie 
sytuacje, w których możesz się znaleźć.

MeNeDŻer, który chce odnosić sukcesy 
międzynarodowe, powinien nauczyć się 
działać w rozmaitych kulturach narodowych, 
korporacyjnych i zawodowych.
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po stronie konsumentów. Co więcej, zostali oni zaktywi-
zowani dzięki narzędziom do wyrażania swoich poglą-
dów, dzielenia się doświadczeniami zakupowymi, po-
szukiwania zwolenników prezentowanych opinii oraz 
uczestniczenia w wirtualnych społecznościach i gru-
pach. Ta aktywność ma miejsce w mediach społeczno-
ściowych, które stanowią płaszczyznę kontaktu nie tyl-
ko jednostek, ale również przedsiębiorstw. Umiejętność 
zaznaczenia swojej obecności w tych kanałach nabiera 
nowego znaczenia i urasta do rangi ważnej kompeten-
cji globalnego lidera.

Część firm dostrzega ten potencjał i dlatego przy-
dziela swoim menedżerom wyższego szczebla funkcję 
rzeczników w mediach społecznościowych. Na przykład 
prezes sieci Best Buy poważnie angażuje się w dyskusje 
na Facebooku, udziela się również w serwisie Twitter. 
W ten sposób zabiega o większą przejrzystość informa-
cyjną, na bieżąco orientuje się w nastrojach konsumen-
tów oraz ich oczekiwaniach, ma możliwość wczesnego 
wykrywania nowych trendów, przekazuje bezpośred-
nio swoje obserwacje podwładnym i nawiązuje z nimi 

Ta strategia oddaje prawdziwe globalne podejście 
zarządcze, które w pierwszej kolejności sprowadza się 
do otwartości na kontakt z różnorodnością. Do innych 
jego wyróżników należą również: ciekawość powiązana 
z przyjmowaniem dłuższego horyzontu planowania, po-
szukiwanie szans w zdarzeniach niespodziewanych i na-
cechowanych dużą niepewnością (co wiąże się z większą 
akceptacją ryzyka i koniecznością wykształcenia więk-
szej elastyczności organizacyjnej), dostrzeganie warto-
ści w tworzeniu sieci kontaktów, akceptacja sprzeczno-
ści i zdolność funkcjonowania w złożonych kontekstach9.

dyleMat 5.  
Obecność w mediach społecznościowych
Ekspansja nie ogranicza się dziś wyłącznie do pokony-
wania odległości geograficznych. Kolejną areną konku-
rowania i zabiegania o klientów jest przestrzeń cyfrowa. 
Za sprawą internetu dokonała się rewolucja, jeśli cho-
dzi o możliwości pozyskiwania informacji i komunikacji. 
Zmniejszył się znacząco poziom asymetrii informacyjnej 

pięć etapów  
globalizacji firmy

W procesie globalizacji branż i firm można wyróżnić pięć etapów. 
W każdym z nich firmy mogą uzyskać inne korzyści. W pierwszych trzech 
etapach wartość dodana wynika z podstawowych usprawnień działalności 
operacyjnej. W pozostałych dwóch korzyści wynikają z prawdziwej 
przebudowy procesów produkcyjnych i ekspansji rynkowej. Kolejność etapów 
globalizacji może być odmienna w różnych dziedzinach działalności.

NiSki StOPień GlOBaliZacji WySOki StOPień GlOBaliZacji

Wejście 
na nowe rynki 

Przeniesienie 
produkcji  
za granicę

Podział 
łańcucha 
wartości

Przebudowa 
łańcucha 
wartości

Kreowanie 
nowych rynków 

Wykorzystując 
podobne modele 
produkcji do modeli 
stosowanych 
w swoich krajach, 
firmy wchodzą 
na nowe rynki 
i zdobywają nowych 
klientów 

Firmy przenoszą 
za granicę całe 
procesy technolo-
giczne,  
aby zredukować 
koszty produkcji; 
zakłady zlokalizowa-
ne w „tanich” krajach 
eksportują gotowe 
wyroby na cały świat 

Komponenty 
produktów są 
produkowane 
w różnych zakładach 
lub regionach; kraje 
mogą specjalizować 
się w pro dukcji 
części lub montażu, 
lub w obu tych 
funkcjach 

Uwzględniając 
lokalne warunki, 
firmy przebudowują 
procesy produkcyj-
ne w celu zwiększe-
nia efektywności 
i uzyskania oszczęd-
ności w sferze 
kosztów 

Redukując koszty 
procesu globalizacji, 
firmy mogą poszerzyć 
ofertę o nowe 
produkty i dotrzeć  
do nowych segmen-
tów klientów 
i/lub obszarów 
geograficznych 

1 2 3 4 5

Źródło: D. Farrell, „Odkryj globalny potencjał swojej firmy”, Harvard Business Review Polska nr 45, listopad 2006, s. 96.



menedżerom i liderom odmienne zestawy 
„pożądanych” cech. To sprawia, że trud-
no mówić o uniwersalności postaw i za-
chowań. Niemniej jednak można wskazać 
wspólne wyzwania, którym muszą stawiać 
czoła menedżerowie globalni. Uprawnia 
to do standaryzacji niektórych dylema-
tów zarządczych. Znajomość uwarunko-
wań biznesu międzynarodowego, zdolność 
adaptacji w wymiarze kulturowym i spoj-
rzenia na daną sytuację oczami obcokra-
jowca, a także umiejętność kreatywnego 
podchodzenia do nowych problemów wpi-
sują się w kompetencje menedżera glo-
balnego. Wskazane obszary kompetencyj-
ne mogą stanowić odpowiedź na lokalne 
i globalne wyzwania stojące przed firma-
mi działającymi na wielu różnych rynkach 
i w różnych krajach. Składają się na nie: 
nieprzewidywalność otoczenia, zmien-
ność preferencji i oczekiwań klientów 
oraz niepewność co do posunięć rywali. 

Dr Katarzyna Bachnik jest adiunktem w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie i w Instytu-
cie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
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dialog. W przypadku tego kanału koniecz-
ne jest zrozumienie jego specyfiki, co dla 
prezesa Best Buy oznacza między inny-
mi to, że czasami porusza całkiem przy-
ziemne i prywatne tematy. To sprawia, że 
staje się bliższy swoim rozmówcom i bar-
dziej „ludzki”.

Oczywiście aktywność w mediach 
społecznościowych może także nieść pew-
ne zagrożenia, na przykład konto w jed-
nym z portali może zostać naruszone 
przez hakerów, którzy umieszczą na nim 
alarmujące lub żenujące treści. Jest to jed-
nak ryzyko wpisane w możliwość uczest-
niczenia w wirtualnym życiu całego globu, 
w czasie rzeczywistym. „W ten świat nie 
można wejść tylko jedną nogą”10.

•••

Badania pokazują, że przedstawiciele 
różnych kręgów kulturowych przypisują 

Za sprawą 
internetu znaczą-
co zmniejszył się 
poziom asyme-
trii informacyjnej 
po stronie 
konsumentów.
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szok kulturowy
czyli budowanie  
relacji biznesowych 
na egzotycznych rynkach

Coraz więcej polskich firm roz-
szerza swoją działalność  
na nowe, nieraz bardzo egzo-
tyczne, rynki. Często instynk-
townie i na własną rękę szuka-
ją biznesowych kontaktów 
i możliwości współpracy.  
Na miejscu muszą zmierzyć się 
z lokalnymi zasadami i zwycza-
jami nie tylko biznesowymi,  
ale także kulturowymi i religij-
nymi. Mimowolnie wchodzą  
na grunt, na którym nie zawsze 
czują się pewnie i bezpiecznie. 
Ryzykują niepowodzeniem swo-
ich przed sięwzięć, jeśli nie uda 
im się nawiązać właściwych  
relacji z lokalnymi przedsiębior-
cami i firmami. 

Przedsiębiorstwa budujące  
na nowych rynkach relacje 
z klientami i partnerami 
biznesowymi pokonują 
przeszkody i bariery, przez 
które inni już przeszli. Coraz 
większa liczba polskich 
menedżerów ma już za sobą 
unikalne doświadczenie 
z takich krajów, jak: Indie, 
Chiny, Wenezuela, Jordania, 
Tajlandia czy Kenia. Przywieźli 
stamtąd znajomość nie tylko 
specyfiki lokalnych rynków,  
ale poznali także miejscowe 
reguły prowadzenia biznesu. 
Wiedzą, jaki wpływ  
na ich działalność mają 
zwyczaje, kultura i religia 

w tych regionach. W jaki 
sposób są budowane  
trwałe relacje, które 
bezpośrednio przekładają  
się na efektywność 
przedsięwzięć i inwestycji.
Pamiętając, że nie zawsze 
warto uczyć się na własnych 
błędach, zapytaliśmy przed-
siębior ców i menedżerów  
o ich doświadczenia w budo  -
waniu relacji z klientami – 
partnerami biznesowymi –  
na egzotycznych rynkach. 
Pytaliśmy o czynniki kulturowe, 
które mają największy wpływ  
na skuteczność kontaktów,  
oraz o inspiracje i osobiste 
wrażenia. 

Swoimi doświadczeniami dzielą się:
→  Piotr Szabunia, były dyrektor rozwoju organizacji w BRE Banku,
 obecnie starszy konsultant współpracujący z Hay Group Polska 
→  Marcin Kowalczyk, prezes firmy Axtone
→  Artur Kaźmierczak, dyrektor HR Consulting w PwC 
→  Robert Zduńczyk, prezes Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia
→  Krzysztof Polak, były dyrektor generalny Mercator Medical Thailand
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Działalność biznesowa w kultu-
rze karaibskiej opiera się przede 
wszystkim na budowaniu dłu-
gotrwałych relacji z partnerami 
i klientami, na osobistych kontak-
tach oraz jak najszerszych zawo-
dowych i prywatnych koneksjach. 
Choć w Wenezueli większość 
dużych przedsiębiorstw nale-
ży do państwa, prężnie funkcjo-
nują tu także przedstawicielstwa 
międzynarodowych koncernów 
i firmy prywatne. Nawiązanie 
pierwszego kontaktu z wenezuel-
skim przedsiębiorstwem nie jest 
problemem. Bardzo często zda-
rza się, że przedstawiciel nawet 
małej zagranicznej firmy przyjeż-
dża tu na krótki urlop i niejako 

„przy okazji” próbuje znaleźć kon-
trahenta czy klienta – odbiorcę dla 
swoich towarów. Aby umówić się 
n÷spotkanie z przedstawicielami 
przedsiębiorstwa, które go inte-
resuje, nie musi nawet wcześniej 
dzwonić i ustalać terminu wizyty. 

Zawsze może liczyć na to, że ktoś 
z firmy chętnie z nim porozmawia 
i będzie chciał mu pomóc. Co wię-
cej, jeżeli na miejscu okaże się, 
że oferta zagranicznego biznes-
mena nie interesuje szefa firmy 
X, nigdy nie odprawia on gościa 
z kwitkiem. Stara się wśród swo-
ich przyjaciół – przedsiębiorców 
lub menedżerów – znaleźć takiego, 
którego to przedsięwzięcie zacie-
kawi. Jeśli zagraniczny przed-
siębiorca będzie wystarczają-
co cierpliwy i nie zniechęci się do 
kolejnych spotkań, w krótkim cza-
sie na pewno znajdzie odpowied-
niego dla siebie partnera.

Przedstawiciel firmy, który 
nawiązał interesujące kontak-
ty w Wenezueli, nie powinien 
jednak liczyć na natychmiasto-
we podpisanie formalnej umowy. 
W praktyce bowiem, jeśli poten-
cjalni partnerzy zainteresowani są 
współpracą, na początku spraw-
dzają, czy to wspólne przedsię-
wzięcie może się udać i jakie będą 
tego efekty. Nie chodzi tu o opra-
cowanie szczegółowego biznes-
planu, ale o praktyczne działanie. 
Jeśli okaże się, że jest szansa na 
jego powodzenie, przyszli partne-
rzy zastanawiają się, jaką formę 
prawną powinna przybrać współ-
praca i na jakich zasadach ma 
przebiegać. Wówczas podpisu-
ją stosowną umowę. Jeżeli coś 
w tych początkowych relacjach 
się nie udaje, nie ma problemu – 
można zrezygnować ze współpra-
cy bez większych konsekwencji.

Zawierana między stronami 
umowa ma raczej ogólny charak-
ter – szczegóły często ustala się 

„w trakcie”, a zmiany wprowa-
dza podczas obowiązywania kon-
traktu. Europejscy biznesmeni nie 
są do takich metod przyzwyczaje-
ni. W rezultacie są nieufni i bardzo 
ostrożni w podejmowaniu osta-
tecznych decyzji, jeżeli nie mogą 
uzyskać pisemnych gwarancji 

gość nigdy  
nie wyjeżdża  
z niczym
Piotr Szabunia do 2006 roku, przez prawie 22 lata,  
mieszkał i pracował w Wenezueli, był m.in. 13 lat 
zatrudniony w tamtejszej prywatnej firmie 
telekomunikacyjnej Canty. Na początku zajmował się 
planowaniem i szkoleniem kadr, potem – w okresie 
przekształceń własnościowych – wprowadzaniem zmian 
programowych w prywatyzowanym przedsiębiorstwie.

Jeżeli oferta zagraniczne-
go biznesmena nie intere-
suje szefa wenezuelskiej  
firmy, nigdy nie odprawia 
on gościa z kwitkiem.  
Stara się wśród  
swoich przyjaciół –  
przedsiębiorców lub 
menedżerów – znaleźć 
osobę, którą to przedsię-
wzięcie zaciekawi.

Piotr Szabunia
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kontraktowych. To czasami znie-
chęca wenezuelskich przedsię-
biorców, którzy nie lubią cze-
kać. Uważają bowiem, że jeśli jest 
biznes do zrobienia, to nie trze-
ba z tym zwlekać, tylko trzeba go 
zrobić. Co bardzo ciekawe i cha-
rakterystyczne – Wenezuelczy-
cy nie obrażają się, nawet jeśli nie 
dochodzi do podpisania umowy. 
W takich sytuacjach obie stro-
ny dowiadują się przecież, czego 
chciał kontrahent, jakie były jego 
oczekiwania i na co warto zwrócić 
uwagę przy ewentualnych kolej-
nych transakcjach.

Relacje biznesowe w Wenezu-
eli wymagają wielu spotkań osobi-
stych i rozmów face to face. Lokal-
ni przedsiębiorcy są na nie bardzo 
otwarci, gotowi na każde spotka-
nie i rozmowę. Standardem jest 
otoczenie opieką potencjalne-
go partnera biznesowego. Nawet 
po wielogodzinnych rozmowach 
zawsze znajdują czas, by pójść 
z nim na kolację do restauracji 
czy do nocnego klubu. A jeśli roz-
mowy przedłużają się o kilka dni, 
wówczas organizują wyciecz-
ki prywatnym jachtem, polowa-
nie na merliny lub wypoczynek 
na plaży. To naturalne, społecznie 
usankcjonowane postępowanie.

Dla przedsiębiorców spoza 
Wenezueli takie zwyczaje są 
zaskakujące i przyjezdni nie bar-
dzo wiedzą, jak się mają zacho-
wać. Czy przyjmując zaprosze-
nie, stają się ogniwem korupcyjnej 
maszyny, która w tym kraju jest 
wszechobecna? Choć oficjalnie 
korupcja jest w Wenezueli zaka-
zana, w niektórych środowi-
skach wszyscy doskonale wiedzą, 
ile, komu i za co trzeba dodat-
kowo zapłacić. To bardzo często 
upraszcza wzajemne relacje, ale 
z oczywistych powodów szokuje 
przedsiębiorców z innych krajów. 
Nawet tych, w których korupcja 
nie jest wcale rzadkością.

Polskie firmy, które chcą współ-
pracować z chińskimi przedsię-
biorstwami, muszą zdawać sobie 
sprawę, że prowadzenie jakiejkol-
wiek działalności w tamtym rejo-
nie nie może przebiegać sprawnie, 
jeśli nie posiada się na miejscu 
własnego biura lub choćby przed-
stawiciela. Zaufanie lokalnych 
partnerów zdobywa się bowiem 
stopniowo, przez częste, rów-
nież nieformalne, kontakty. Trud-
no załatwić nawet drobną sprawę 
na odległość (mailem czy telefo-
nicznie). Tym bardziej że ustalanie 
i umawianie spotkań z chińskimi 
przedsiębiorcami czy urzędnikami 
trwa bardzo długo. A gdy już  
do nich dochodzi – bardzo często 
nie kończą się żadnymi ustalenia-
mi. Chińczycy są do tego przyzwy-
czajeni i nie lubią, gdy ktoś  
na nich naciska.

Prowadzenie negocjacji z chiń-
skimi partnerami nie jest łatwe. 
Zwykle po stronie chińskiej bie-
rze w nich udział co najmniej kilka 
osób. Wszyscy są bardzo dobrze 

przygotowani do rozmów. Chińczy-
cy oczekują tego samego od swo-
ich rozmówców. Lubią, jak ich 
potencjalni partnerzy przycho-
dzą w licznym gronie – to podnosi 
rangę tego typu spotkań bizneso-
wych. Jeżeli z Europy przyjeżdżają 
dwie osoby albo, co gorsza, tylko 
jedna, od razu firma znajduje się 
w słabszej pozycji w stosunku  
do chińskich partnerów. Im mniej-
sza „świta”, tym mniejsze zna-
czenie w oczach Chińczyków ma 
przedstawiciel zagranicznej firmy.

W negocjacjach chińscy przed-
siębiorcy i menedżerowie są bar-
dzo stanowczy i uparci, ale nie 
brutalni. Konsekwentnie dążą  
do realizacji swoich celów, rzadko 
się przy tym zniechęcając.  
Ich zdaniem nie ma tematów 
i spraw zamkniętych. Często wra-
cają do omawianego już tematu 
przy kolejnych spotkaniach, licząc, 
że jeszcze uda im się coś „ugrać”. 
W rezultacie każdą sprawę trze-
ba omawiać z nimi nawet po 
kilka razy. Choć w Europie nie do 

nie ma rzeczy 
niemożliwych
Marcin Kowalczyk jest prezesem firmy Axtone, która od 2001 
roku prowadzi w Chinach sprzedaż swoich urządzeń.  
W tym celu utworzyła m.in. spółkę joint venture z lokalnym 
partnerem i uruchomiła montownię niektórych artykułów.

Chińscy przedsiębiorcy i menedżerowie  
są w negocjacjach stanowczy i uparci.  
Konsekwentnie dążą do realizacji swoich celów, 
rzadko się przy tym zniechęcając. Ich zdaniem  
nie ma tematów i spraw zamkniętych.

Marcin Kowalczyk
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zaakceptowania jest postawa, gdy 
ktoś wraca do już uzgodnionych 
zapisów, w Chinach nie warto się 
o to obrażać. Dobrze jest nato-
miast przyjąć podobną taktykę 
wobec swoich rozmówców.

Dla chińskich przedsiębiorców 
nie ma rzeczy niemożliwych – nie 
tylko w negocjacjach. Nie zraża-
ją ich przeciwności czy niepo-
wodzenia, jakie trzeba pokonać. 
Nie stawiają przed sobą żad-
nych barier ani ograniczeń. Często 
twierdzą, że wszystko da się zro-
bić i załatwić. Na ich tle my, Pola-
cy – a nawet szerzej, Europejczy-
cy – jesteśmy niezwykle ostrożni. 
Wielu inicjatyw nie podejmuje-
my, ponieważ mogą się nie udać. 
Chińczycy mają zupełnie inne 
podejście: „Tego jeszcze nie 
robiliśmy? No to teraz zróbmy”. 
Pamiętam, jak kiedyś otrzymali-
śmy od naszych chińskich part-
nerów zamówienie na dostawę 
narzędzi, których specyfikacja 
zaprzeczała prawom fizyki. Znając 
ich podejście do nowych rozwią-
zań i pomysłów, postanowiliśmy 
sprawdzić ich projekt, nim odpisa-
liśmy, że wykonanie zamówienia 
jest niemożliwe.

Przy dużych projektach Chiń-
czycy oczekują, że przyszły inwe-
stor – w zamian za dostęp do 
ich potężnego rynku – zapewni 
zatrudnienie lokalnym pracowni-
kom, a przede wszystkim umoż-
liwi i ułatwi dostęp do nowych 
technologii. Sprowadza się to do 
tego, że wymagają nawet od naj-
większych koncernów, aby część 
kontraktów była realizowana 
w Chinach.

Na koniec ostrzeżenie. Chociaż 
w ciągu ostatnich lat wiele się 
w Chinach zmieniło i choć coraz 
więcej firm prowadzi tam dzia-
łalność handlową i produkcyjną, 
nadal jednak przedsiębiorcy kupu-
jący tam towary muszą uważać 
na ich jakość.

fokusowe z klientami, lokalny pod-
wykonawca, który miał je pro-
wadzić, spóźnił się ponad dwie 
godziny. Jego jedynym usprawie-
dliwieniem były słowa, że służą-
ca nie wypastowała mu butów 
i musiał czekać na nią, aż wróci 
z zakupów. Takie wyjaśnienie było 
w jego ocenie wystarczające.

Arabowie mają inne podej-
ście do czasu niż Europejczycy. 
Do określonego terminu – nawet 
w relacjach biznesowych – nie 
przywiązują najczęściej specjal-
nej wagi. Podobnie jak do czasu 
trwania samego spotkania. Trze-
ba z góry założyć, że pierwsze pół 
godziny, a nawet godzinę spotka-
nia mogą zająć niezobowiązujące 
rozmowy. Arabscy przedsiębiorcy 
poświęcają ten czas na luźne roz-
mowy o domu i rodzinie, a zwłasz-
cza o dzieciach. To ich zdaniem 
najlepszy sposób na przełamanie 
lodów. Koniecznie trzeba wykazać 
zainteresowanie, cierpliwie wysłu-
chać ich historii i podzielić się 
własnymi. Nie wolno od razu prze-
chodzić do konkretów, bo uznawa-
ne jest to za niegrzeczne. Warto 
przy okazji mieć przy sobie zdję-
cia żony i dzieci. Takie rozmowy 
wprowadzają przyjacielskie rela-
cje, które jednak nie mają specjal-
nego przełożenia na efektywność 
działań biznesowych. Po prostu 

W krajach arabskich podczas kon-
taktów z potencjalnymi partne-
rami biznesowymi trzeba być 
przygotowanym na zaskakujące 
sytuacje – Europejczyk nie wie, 
jak się ma w tych chwilach zacho-
wać. Dotyczy to m.in. punktual-
ności, spraw związanych z religią 
czy zajmowaną pozycją spo-
łeczną. Dla przykładu: ustalo-
na godzina spotkania nie zawsze 
jest zobowiązująca. Pamiętam, 
kiedy organizowaliśmy badania 

zachować twarz 
za wszelką cenę
Artur Kaźmierczak w 2005 roku nadzorował  
realizację rocznego projektu strategicznego 
wprowadzanego w Ministerstwie Informatyki  
i Telekomunikacji Królestwa Jordanii.

Negocjacje w krajach arab-
skich mają inną dynamikę  
niż w kulturze zachodniej.  
Czas zaplanowany  
na konkret ne rozmowy wydłu-
ża się nawet kilkakrotnie.

artur Kaźmierczak
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firmami. Jeśli zagranicznemu 
partnerowi uda się zyskać zaufa-
nie jednej z takich firm, droga 
do pozostałych „w klanie” jest już 
otwarta.

We współpracy z arabskimi 
przedsiębiorcami należy przygoto-
wać się na swoistą nierównowa-
gę. Arabscy biznesmeni oczekują 
bowiem sumienności i rzetelno-
ści przede wszystkim od part-
nerów zachodnich, sami jednak 
nie zawsze czują się do tego zobo-
wiązani. W bezpośrednich kon-
taktach dużo obiecują i są ujmują-
co grzeczni. Nie należy się jednak 
do tych deklaracji przywiązywać. 
W ich kulturze bowiem już samo 
okazanie gotowości zrobienia cze-
goś jest ważne, nawet jeśli obie-
cujący nie zamierzają się z tego 
wywiązać.

obecnie popularnych, czyli Rosji, 
Ukrainy, Chin i Indii. Tymczasem 
niektóre afrykańskie kraje mogą 
być ciekawą alternatywą dla tych, 
którzy nie boją się nowych, egzo-
tycznych rynków, a dla wytrwa-
łych graczy mogą okazać się 

wy macie zegarki, 
my mamy czas
Robert Zduńczyk jest niezależnym doradcą w dziedzinie 
zarządzania, wiceprezesem Forum Kenijsko-Polskiego 
oraz założycielem i szefem Fundacji Ekonomicznej  
Polska-Afryka Wschodnia, która zajmuje się m.in.  
rozwojem relacji gospodarczych i realizacją projektów 
rozwojowych w Afryce Wschodniej.

prowadzi się je w przyjemniejszej 
atmosferze, często podczas wspól-
nych posiłków, prawie zawsze 
przy kawie i herbacie.

Także same negocjacje biz-
nesowe mają inną dynamikę niż 
w kulturze zachodniej. Czas zapla-
nowany na konkretne rozmowy 
wydłuża się nawet kilkakrotnie. 
Często w trakcie takich rozmów 
arabscy uczestnicy odbierają tele-
fony, wychodzą z sali, robią nie-
planowane pauzy w spotkaniu. 
Warto pamiętać też o przerwach 
(pięć razy dziennie) na modły.  
Ich godziny ciągle się zmienia-
ją, bo uzależnione są od godzin 
wschodu i zachodu słońca.

Religia jest bardzo ważną czę-
ścią codziennego życia Arabów – 
także przedsiębiorców i mene-
dżerów. Bardzo często przy 
umawianiu się na kolejną roz-
mowę, ustalaniu czasu realiza-
cji kontraktu, powtarzają: Ins’Al-
lah („Jeśli Bóg, Allah, pozwoli”). 
W ten sposób informują, że nie 
wszystko jest w ich rękach,  
że jest siła wyższa, na którą nie 
mają wpływu. Są też bardo zado-
woleni, kiedy widzą, że osoby 
spoza ich wiary szanują ich prze-
konania i zwyczaje. Kiedyś 
w okresie ramadanu prowadziłem 
kilkugodzinną prezentację. Arabo-
wie wówczas nie piją i nie jedzą 
aż do zmierzchu. Chcąc dosto-
sować się do ich zwyczajów, nie 
wypiłem nawet szklanki wody.

Należy zwracać uwagę, aby 
nie poruszać drażliwych dla nich 
kwestii, związanych na przykład 
z islamem czy Palestyną. Arabo-
wie nie lubią, gdy ludzie z innych 
kultur krytykują ich sposób życia 
i wiarę. Krytyka jest niedopusz-
czalna, bo nie pozwala im na 
zachowanie twarzy. Nawet jeże-
li w relacjach biznesowych docho-
dzi do spięć, absolutnie nie można 
mówić: „Tym razem to już z kre-
tesem nawaliłeś – nie dotrzymałeś 

ustalonych terminów!”. Nale-
ży raczej powiedzieć: „Rozumiem 
twoją sytuację, ale szkoda, że nie 
zadzwoniłeś i nie powiedziałeś, 
że macie opóźnienie”. Jeśli się ich 
obrazi, poczują się bardzo dotknię-
ci. Grozić to może zerwaniem roz-
mów, kontraktów i współpracy.

W prowadzeniu biznesu duże 
znaczenie odgrywają klany spo-
łeczne, powiązania rodzin-
ne i przyjacielskie. Dla lokal-
nych przedsiębiorców naturalna 
jest – w znacznie większym stop-
niu niż w Polsce – ścisła współ-
praca z firmami znajomych lub 
rodziny. W ten sposób tworzą się 
swoiste „ekosystemy” kooperu-
jących przedsiębiorstw. Konku-
rencja w większym stopniu toczy 
się pomiędzy powiązanymi gru-
pami niż pomiędzy pojedynczymi 

Afryka wydaje się zapewne pol-
skim przedsiębiorcom nie najlep-
szym miejscem do robienia bizne-
su. Jest odległa i prawie zupełnie 
nieznana. Zapewne dlatego szefo-
wie polskich firm wolą spoglądać 
w kierunku rynków najbardziej 
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atrakcyjnym i perspektywicznym 
sposobem na dywersyfikację dzia-
łalności. Mimo niewątpliwej egzo-
tyki prowadzenie biznesu z afry-
kańskimi partnerami jest możliwe. 
Tamtejsze rynki mają wielkie 
potrzeby, a żyjący tam ludzie są 
otwarci na nowe przedsięwzięcia. 
Jakakolwiek działalność wymaga 
jednak dobrej znajomości lokalnej 
sytuacji i zasad, jakie obowiązują 
w danym kraju w relacjach z part-
nerami biznesowymi.

Jednym z ciekawych i perspek-
tywicznych rynków afrykańskich 
jest Kenia. Jednak przedsiębior-
ca, który będzie liczył na szybki 
biznes w Kenii, może się zawieść. 
Potencjalnych inwestorów przyj-
muje się tutaj wprawdzie z otwar-
tymi ramionami, ale nie stwarza 
im się taryfy ulgowej. Z jednej 
strony nikomu nie zależy na oszu-
kaniu zagranicznego przedsię-
biorcy, ale jeśli on sam nie robi 
nic, by lepiej poznać lokalne realia, 
na pewno zapłaci frycowe.

Dynamika kontaktów z afrykań-
skimi przedsiębiorcami jest inna 
niż w Europie. Trzeba pamiętać, 
że podczas rozmów z potencjal-
nymi parterami nie można godzić 
się na ich pierwszą propozycję, 
pierwszą ofertę. Warto ją poznać, 
ale potem stanowczo odrzucić 
i umówić się na kolejne spotkanie, 

a potem na następne. W języku 
suahili bardzo popularnym okre-
śleniem jest „pole, pole...” – czyli 

„spokojnie i powoli” – mówio-
ne temu, kto nie ma cierpliwości, 
śpieszy się. Tak też jest w bizne-
sie. Kenijczycy lubią powtarzać: 

„Wy macie zegarki, my mamy czas. 
Nam się nie śpieszy. Możemy 
poczekać”. Chcąc w takich warun-
kach współpracować, trzeba przy-
jąć tę ich filozofię i znaleźć czas na 
poznawanie ludzi, z którymi pla-
nuje się robić choćby najmniejszy 
biznes, na poznawanie ich kultury 
i zwyczajów. Wówczas zyskuje się 
nie tylko potencjalnych partnerów, 
ale także zdobywa ich szacunek. 
Właściwie zbudowane, trwałe 
relacje międzyludzkie są podsta-
wą efektywności biznesowej nie 
tylko w Kenii, ale w całej Afry-
ce. Chcąc na przykład odnaleźć 
kontener, który został dostarczo-
ny do portu w Mombasie, można 
stracić dwa tygodnie, ale można 
to zrobić i w trzy dni. Liczą się 
bowiem kontakty.

Ostateczny wynik przedsię-
wzięć biznesowych w Afryce zale-
ży w dużej mierze od umiejętności 
zagranicznego partnera. Trzeba 
bowiem pamiętać, że rynki afry-
kańskie są bardzo młode, o krót-
kich jeszcze tradycjach w zakre-
sie nowoczesnego biznesu. 

A przedsiębiorcy – podobnie jak 
większość obywateli – żyją raczej 
w krótkiej perspektywie, zwykle 
dniem dzisiejszym, nie zawsze 
myśląc o tym, co będzie jutro. 
To, że coś idzie źle, leży zwykle 
po stronie przyjezdnych, którzy 
często swój pobyt w takim kraju 
ograniczają do umówionych spo-
tkań w hotelu. Takie podejście 
na pewno nie ułatwi poznawania 
lokalnych zwyczajów.

Jak w większości krajów rozwi-
jających się trzeba zwracać uwagę 
na to, że przedsiębiorca, które-
mu zależy na podpisaniu umowy, 
zawarciu kontraktu, będzie wysta-
wiony na ciężką próbę wyłudzeń, 
korupcji – szczególnie ze strony 
urzędników. Dobry żart, zapytanie 
o zdrowie i powodzenie dzieci jest 
często doskonałą metodą na unik-
nięcie tych „pokus”. Ważne, aby 
po udanych rozmowach przygo-
tować przynajmniej prostą formę 
umowy – dwie, trzy strony – i dać 
do podpisania miejscowym przed-
stawicielom firm. Lokalni partne-
rzy widzą wówczas, że nie było 
to tylko luźne, niezobowiązują-
ce spotkanie. W ten sposób wpro-
wadzamy do procesu pewne upo-
rządkowane zasady. Jest duża 
szansa, że lokalni partnerzy sporo 
z nich zaakceptują i będą ich 
przestrzegać.

Przedsiębiorca, który będzie liczył na szybki 
biznes w Kenii, może się zawieść. Potencjalnych 
inwestorów przyjmuje się tutaj wprawdzie 
z otwartymi ramionami, ale nie daje im się 
taryfy ulgowej. Jeśli przedsiębiorca sam  
nie robi nic, by lepiej poznać lokalne realia,  
na pewno zapłaci frycowe.

Robert Zduńczyk
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zaufanie 
cenne  
jak złoto
Krzysztof Polak przez ponad rok kierował 
fabryką w Tajlandii uruchomioną przez 
Mercator Medical z Krakowa, firmę 
zajmującą się produkcją i importem 
materiałów medycznych (m.in. rękawic 
medycznych, gospodarczych).

wyjątkowo silne i długotrwa-
łe relacje prywatne i biznesowe. 
Po roku pracy udało mi się z jed-
nym z kontrahentów dostarczają-
cych nam surowiec wynegocjować 
siedmiodniowy kredyt kupiecki. 
To ogromny sukces. Na zaufanie 
czasami trzeba pracować latami.

Decydując się na kontakty biz-
nesowe z Tajlandią, warto zro-
zumieć tamtejszy rynek pracy. 
O postawach miejscowych decy-
duje przynależność do określonej 
wspólnoty społecznej (danej wsi 
czy grupy rodzinnej). Osoby stojące 
na czele takich grup mają bardzo 
dużą władzę. Same budują swój 
autorytet, nie wynika on z nadania. 
Dobrze takiego lidera zatrudnić 
i mieć w nim sprzymierzeńca. 

Były takie przypadki, że przed-
stawiciel jednej z wsi powie-
dział jej mieszkańcom, aby nie szli 
do fabryki – i nikt z nich nie przy-
szedł do pracy. Ludzie nie pracu-
ją bowiem na rzecz firmy, tylko 
na rzecz swojego lidera, do któ-
rego mają największe zaufanie. 
Jeśli on odchodzi z pracy, odcho-
dzi cały zespół, którym zarządzał. 
W krótkim czasie powstaje pro-
blem. Z drugiej strony nie trzeba 
z każdym pracownikiem rozma-
wiać: zasady pracy, wynagrodze-
nia ustalane są z ich liderami.

W Tajlandii trzeba szczególnie 
uważać, by nie starać się dostoso-
wywać lokalnych warunków, sytu-
acji, do procedur zachodnich. Znam 
firmę europejską, która w ciągu 
roku zbankrutowała, bo od począt-
ku zaczęła wprowadzać w fabryce 
europejskie standardy. To zła droga. 
Zagraniczny inwestor musi umieć 
znaleźć złoty środek i równowa-
gę między swoimi oczekiwaniami 
a lokalnymi możliwościami. Znaleźć 
drogę akceptowalną dla obu stron. 

Artykuł po raz pierwszy opublikowany 
w grudniu 2008 roku w magazynie 

Harvard Business Review Polska

w prowadzeniu biznesu. W rela-
cjach z dostawcami czy odbior-
cami towarów (lokalnymi lub 
zagranicznymi) postępują bez 
skrupułów. Nie dają żadnych 
kredytów kupieckich. Wszyst-
kie transakcje załatwiane są za 
gotówkę. W naszej fabryce ciągle 
mieliśmy kontrolerów jakości, któ-
rzy reprezentowali naszych lokal-
nych odbiorców. Bardzo skrupu-
latnie wszystko sprawdzają, gdy 
odbierają jakiś towar; kiedy sprze-
dają coś innym – kwestie pilnowa-
nia jakości schodzą na plan dalszy.

Zaufanie jest niezwykle cennym 
dobrem w świecie tajskiego bizne-
su. Dla firm i ich właścicieli liczy 
się przede wszystkim wąska sieć 
nieformalnych partnerów (często 
powiązanych rodzinnie i towarzy-
sko), z którymi od dawna prowa-
dzą biznes. Do nich mają zaufa-
nie i wobec nich są lojalni. Osobie 
z zewnątrz – w tym także zagra-
nicznym przedsiębiorcom – bar-
dzo trudno dołączyć do tej grupy. 
Wymaga to czasu i wielu pozytyw-
nych transakcji. Ale jak się uda, 
można zyskać zaufanie wszystkich 
osób z takiej sieci. Tak powstają 

W Tajlandii prywaty biznes jest 
w rękach Chińczyków. Z nimi też 
prowadzi się większość negocja-
cji, z nimi podpisuje umowy i zała-
twia transakcje. Są bardzo wyma-
gającymi partnerami. Bardzo 
nieufnymi i ostrożnymi. Zawsze 
świetnie przygotowani do nego-
cjacji. Mało tego – robią dokład-
ny wywiad o firmach i o oso-
bach, z którymi będą rozmawiać. 
Korzystanie z wywiadu gospo-
darczego w przypadku sprawdza-
nia wiarygodności firm nie jest 
nowym zjawiskiem. Zaskakują-
ce było dla mnie to, jak dużą wie-
dzę mieli o tym, czym się w Polsce 
wcześniej zajmowałem, jakie mia-
łem zainteresowania, pasje. Taką 
wiedzę wykorzystują potem bez 
większych skrupułów, by osiągać 
swoje biznesowe cele. Słyszałem 
o menedżerze z Europy Zachod-
niej, któremu „podsunięto” młodą 
Tajkę do towarzystwa i z ukry-
cia zrobiono zdjęcia. Posłużyły one 
potem jako karta przetargowa przy 
negocjacjach dużego kontraktu. Dla 
Chińczyków cel uświęca środki.

Chińscy właściciele tajlandz-
kich firm są bezkompromisowi 
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O zacieśnienie współpracy 
biznesu z nauką postulują 
obie strony. AGH jest uważa-
na za uczelnię mającą najbliższe 
związki z przemysłem w Polsce. 
Jakie cele i kluczowe czynniki suk-
cesu takiej współpracy mógłby 
pan wskazać?

Rzeczywiście można powiedzieć, 
że nasza uczelnia powstała po to, 
aby kształcić na potrzeby przemy-
słu. Oddaje to zresztą maksyma 
AGH – „Z pracy powstałem, pracy 
i nauce służę”. Te historyczne 
związki z przemysłem i biznesem 
przez lata ewoluowały. Na obec-
nym etapie rozwoju jesteśmy 
uznawani za jedną z uczelni, która 
najlepiej współpracuje z przedsię-
biorcami. Wynika to rzecz jasna 
z technicznego charakteru akade-
mii, ale także otwartości naukow-
ców, naszych szerokich kontak-
tów i wzajemnego zrozumienia. 
Mówimy tutaj przecież o sytuacji, 

w której wszyscy zyskują – prze-
mysł i biznes realizują z nami pro-
jekty badawcze, rozwijają inno-
wacyjność, usprawniają procesy 
i wyłapują studenckie talenty. 
Z kolei uczelnia dzięki licznym 
umowom z firmami, ofertom staży 
czy praktyk, jest bardziej atrak-
cyjna dla studentów. Niezwykle 
ważna jest jeszcze jedna kwestia: 
nasi absolwenci zaraz po studiach 
zyskują dobrą pozycję zawodową, 
co potwierdzają nasze badania, 
a poza tym są bardzo zżyci z AGH. 
To bardzo pomaga – i w biznesie, 
i w nauce.

Jednym z etapów rozwoju polskich 
firm jest ekspansja zagranicz-
na. Realizują ją również partnerzy 
AGH, na przykład koncern KGHM. 
Jak polska uczelnia może przyczy-
nić się do sukcesu tej ekspansji?

Przede wszystkim kształcąc i pro-
wadząc badania na wysokim 

poziomie. Nasze wspólne projek-
ty z KGHM są bardzo ambitne 
i dalekosiężne – świetnym przy-
kładem jest tutaj powołanie Cen-
trum Pierwiastków Krytycznych. 
Synergia nauki i biznesu jest cza-
sem nieco zdezawuowanym slo-
ganem, za którym – poza szum-
nymi zapowiedziami – niewiele 
stoi. W naszym przypadku jest 
inaczej: niemal każda z ponad 
270 umów z mniejszymi firmami 
i dużymi koncernami zawiera kon-
kretne zapisy, również badaw-
czo-rozwojowe. Rozwój naszych 
partnerów to zatem zawsze szan-
sa dla AGH – na bardziej inno-
wacyjne badania, zaimplemento-
wanie ich wyników w praktyce 
czy w końcu pracę dla najlepszych 
absolwentów.

Co polska uczelnia może uzyskać 
wraz z globalizacją i międzynaro-
dowym rozwojem jej biznesowych 
partnerów? Czy otwiera to nowe 
pola współpracy? Proszę o poda-
nie przykładów.

Najlepszym przykładem niech 
będzie branża IT – nie wszy-
scy zapewne wiedzą, że Kra-
ków i okolice skupiają około 
25% firm z tej dziedziny w Polsce. 
Nie pojawiłyby się one w naszym 
mieście, gdyby nie dobre uczelnie 
i świetnie wykształceni fachowcy. 
Takie marki, jak: Motorola, Google, 
IBM, Cisco czy Sabre, dobrze 
o tym wiedzą, dlatego inwestu-
ją w Krakowie. Jesteśmy w sta-
łym, ścisłym kontakcie. Ostat-
nio w Małopolsce swoje centrum 
rozwojowe otworzyła norweska 
firma Energy Micro. Bezpośred-
nią przyczyną wyboru takiej loka-
lizacji była świetna współpra-
ca Norwegów z naszą Katedrą 
Elektroniki. Na razie oddział liczy 
kilkanaście osób i z tego, co wiem, 
zdecydowaną większość sta-
nowią nasi absolwenci. Podob-
nych przykładów jest mnóstwo 

nauka wspiera 
ekspansję biznesu
 

Bez współpracy między uczelniami a organizacjami 
biznesowymi nie ma miejsca dla innowacji i wzrostów, 
a także szans na finansowanie badań i rozwój nauki. 
To wspólny interes obu stron. Akademia Górniczo-Hutnicza 
stanowi przykład takiego współdziałania. 

Z prof. Tadeuszem Słomką, rektorem AGH w Krakowie,  
rozmawiał Krzysztof Ratnicyn.

WyWiad
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i nie ukrywam, że niezwykle mnie 
to cieszy. Tylko w ten sposób 
możemy się rozwijać.

Jakie kompetencje będą potrzeb-
ne polskim absolwentom, by mo-
gli sprostać potrzebom globalizu-
jących się polskich firm? Czy AGH 
wychodzi naprzeciw tym oczeki-
waniom – aktualnym i przyszłym?

Czasem wydaje nam się, że skoro 
polskie uczelnie plasują się 
pod koniec pierwszej pięćset-
ki światowych rankingów szkół 
wyższych, to oznacza to katastro-
fę polskiej nauki i naszego sys-
temu nauczania. Moim zdaniem 
to ogromny błąd – rankingi rzą-
dzą się swoimi prawami. Czę-
sto na przykład nie zdajemy sobie 
sprawy, że do globalnych rankin-
gów bierze się pod uwagę nawet 
20 tys. uczelni z całego świa-
ta (spośród około 60 tys.). Powin-
niśmy oczywiście pracować 
nad poprawą tego niekorzystne-
go wizerunku, ale z drugiej strony 
zadajmy sobie pytanie: czy absol-
went czołowej polskiej uczelni 
jest naprawdę gorzej przygotowa-
ny do życia i pracy zawodowej niż 
jego kolega z Niemiec lub USA? 
Nasze najlepsze politechniki i uni-
wersytety nieustannie się rozwi-
jają, zdobywają fundusze, uno-
wocześniają bazę laboratoryjną. 
Mamy znakomitych i cenionych 
naukowców. Nasze uczelnie są 

odzwierciedleniem rozwoju nasze-
go kraju – po wielu latach swego 
rodzaju odcięcia od Zachodu 
mocno gonimy czołówkę. Pozio-
mem nauczania nie odstajemy 
od niezłych uczelni niemieckich 
czy austriackich. Do najlepszych 
nadal nieco nam brakuje, ale dyna-
micznie nadrabiamy stracony czas.

Globalizujące się polskie fir-
my będą coraz częściej zatrud-
niać pracowników z zagranicy, 
będą też mogły zacieśniać relacje 
z zagranicznymi uczelniami i ośrod-
kami naukowymi. Stawia to polskie 
uczelnie przed koniecznością rywa-
lizacji z ośrodkami zagranicznymi. 
Jak AGH przygotowuje się do tej 
zaostrzającej się konkurencji?

Nie obawiamy się konkuren-
cji, gdyż nie stoimy w miejscu. 
Obserwujemy trendy na rynku 
edukacyjnym, rozmawiamy z fir-
mami, unowocześniamy progra-
my i tworzymy nowe specjaliza-
cje. Od 4–5 lat, zamiast zmagać 
się z niżem demograficznym, notu-
jemy stałą tendencję wzrostową 
i coraz większe zainteresowanie 
maturzystów studiami na AGH. 
Nie wiem, jak długo uda nam się 
ten trend utrzymać, ale zrobimy 
wszystko, aby tej mocnej pozy-
cji nie stracić, lecz ją wzmacniać. 
Co ciekawe, dobrą opinię o akade-
mii przekazują maturzystom naj-
częściej rodzina i znajomi, którzy 

studiują lub studiowali na naszej 
uczelni – dla ponad 70% kandy-
datów to ważny czynnik. Pracuje-
my na dobrą opinię i to procentu-
je, coraz częściej również wśród 
studentów zagranicznych, których 
mamy obecnie prawie pięciuset. 
Naszą ambicją jest, aby było ich 
co najmniej dwukrotnie więcej.

Czy istnieje szansa, że wraz 
z umiędzynarodowieniem pol-
skich firm i gospodarki dojdzie 
też do szerszej ekspansji mię-
dzynarodowej polskich uczelni? 
Wyrażonej choćby liczbą studen-
tów z zagranicy. Jakich zmian 
wymaga to od uczelni?

Zbyt mała liczba studentów 
zagranicznych w Polsce to pięta 
achillesowa prawie wszystkich 
uczelni w kraju, w tym także 
naszej. Mamy tego świadomość – 
m.in. dlatego powołaliśmy w ubie-
głym roku Centrum Obsługi Stu-
dentów Zagranicznych AGH. 
Nie da się tu jednak wprowadzić 
rewolucji, zmiany muszą nastę-
pować stopniowo. Przygotowuje-
my programy nauczania w języ-
ku angielskim, szukamy kolejnych 
partnerów na zagranicznych 
uczelniach – od Ukrainy po Kana-
dę. Wierzę, że podołamy temu 
wyzwaniu i za kilka lat będziemy 
mogli powiedzieć, że odsetek stu-
dentów zagranicznych w Polsce 
to 8–10%, a nie jak obecnie 1%. 

Nasze uczelnie są odzwierciedleniem 
rozwoju naszego kraju – po wielu latach 
swego rodzaju odcięcia od Zachodu 
mocno gonimy czołówkę.
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Fala globalizacji trwająca 
od ponad 30 lat oraz szanse, 
które z niej płyną, mają mocne 
podstawy. W latach 90. ubie-
głego wieku nastąpiło znaczne 
obniżenie poziomu barier han-
dlowych pomiędzy krajami i kon-
tynentami. Trend ten postępuje 
do dziś, a jego najnowszymi prze-
jawami są umowa o wolnym han-
dlu Korea – UE i podobna umowa 
Chiny – kraje Azji Południowo-
-Wschodniej. Kolejnym przeło-
mem w tym zakresie może być 
transatlantycka umowa o wolnym 
handlu USA – UE. Wraz z obniża-
niem się poziomu barier handlo-
wych następowało sukcesywne 
zmniejszanie kosztów transportu, 
zarówno morskiego, jak i lotnicze-
go. Jego rezultatem jest nieustan-
ny wzrost liczby przewożonych 
ładunków i olbrzymi wzrost licz-
by pasażerów. Naturalnie wpły-
nęło to na dynamiczny rozwój linii 
lotniczych i wzrost liczby oferowa-
nych połączeń. Największe zmiany 
zaszły jednak w technologii. Wraz 
z rozwojem internetu koszty pozy-
skiwania informacji biznesowej 

spadły o ponad 99% w ciągu nie-
spełna ćwierćwiecza, znacznie 
rozszerzył się też zakres dostęp-
nych informacji. Olbrzymi wpływ 
na dynamikę rozwoju biznesu mię-
dzynarodowego miało też obniże-
nie kosztu rozmów międzynarodo-
wych. Jeszcze 20 lat temu telefony 
międzynarodowe były bardzo dro-
gie. Obecnie dzięki komunikato-
rom typu Skype koszt dwugodzin-
nej telekonferencji z Tokio lub São 
Paulo jest taki sam jak koszt dwu-
godzinnej telekonferencji z Rze-
szowem lub ze Szczecinem.

To właśnie te zmiany sprawi-
ły, że działanie w skali globalnej 
stało się dostępne dla znacznie 
większej liczby firm niż kiedy-
kolwiek w przeszłości. Obecnie 
na świecie już kilkadziesiąt tysię-
cy średnich firm prowadzi działal-
ność w skali globalnej, a kolejnych 
kilkaset tysięcy realizuje eksport 
poza granice swojego kontynen-
tu. Nie dziwi więc, że wśród pol-
skich eksporterów są nie tylko 
duże firmy państwowe, jak PKN 
Orlen, KGHM czy Jastrzębska 
Spółka Węglowa, nie tylko polskie 

zakłady międzynarodowych kon-
cernów, ale także coraz wię-
cej średnich firm − często zbudo-
wanych od zera przez polskich 
przedsiębiorców. Działalność 
w skali międzynarodowej, a nawet 
w skali globalnej, jest dostęp-
na nie tylko dla wielkich korpora-
cji, ale także dla przedsiębiorstw 
średniej wielkości. Jeżeli współ-
czesny świat oferuje takie wspa-
niałe możliwości, trzeba pamiętać, 
że są one dla wszystkich. Także 
dla naszych konkurentów. Czego 
zatem potrzeba, aby rosła liczba 
polskich firm działających w skali 
międzynarodowej, a nawet glo-
balnej? Jak wykorzystać szan-
se i możliwości, jakie globalizacja 
stwarza polskim firmom?

Najpierw europejskość, 
następnie globalność
Analizy amerykańskie wskazują, 
że w branżach tradycyjnych firmy 
globalne buduje się 20−40 lat, 
w zależności od kraju. Pierwszym 
warunkiem skutecznej ekspansji 
globalnej każdej firmy jest wypra-
cowanie silnej pozycji rynkowej 
w kraju i w regionie. W naszej 
praktyce oznacza to, że najlep-
szymi kandydatami do miana pol-
skich firm globalnych są te, które 
już teraz skutecznie budują swoją 
pozycję na rynkach europejskich. 
Są to wystarczająco duże rynki, 
aby można było zbudować silne, 
ekonomiczne firmy, a jednocze-
śnie są blisko położone, co ułatwia 
skuteczną ekspansję. Dzięki bli-
skiej lokalizacji dają też z reguły 
perspektywę najlepszego zwrotu 
z nakładów poniesionych na roz-
wój eksportu.

Eksport na rynkach Europy 
Zachodniej i Wschodniej będzie 
dominującym kierunkiem aktyw-
ności polskich przedsiębiorstw 
i będzie dostarczał im najwięk-
szą część zysków w perspektywie 

OBSeRWacje

globalizaCja –  
jak ją wykorzystamy
 

Obniżenie kosztów transportu i komunikacji oraz przede 
wszystkim łatwiejszy dostęp do informacji biznesowej 
przyspieszyły rozwój biznesu międzynarodowego. 
W skali globalnej działają nie tylko korporacje, ale także 
przedsiębiorstwa średniej wielkości. Jak pomóc polskim firmom 
wykorzystać szanse i możliwości, jakie stwarza globalizacja? 

Krzysztof Domarecki

66



nie tylko najbliższych 10−20 
lat, ale także w perspekty-
wie całego XXI wieku. Będzie 
też solidnym fundamentem dla 
firm potrafiących działać w skali 
globalnej.

Dla części z tych firm już teraz 
jest możliwy stopniowy rozwój 
eksportu na rynki pozaeuropejskie. 
Dynamika rozwoju gospodarek 
Afryki, Ameryki Południowej i Azji, 
wzrost ich populacji oraz pozio-
mu zamożności znacznych części 
społeczeństw tworzą olbrzymie 
zapotrzebowanie na wszelkie-
go rodzaju dobra − konsumpcyjne, 
produkcyjne oraz inwestycyjne. 
Warunkiem wykorzystania tego 
boomu jest wzmocnienie poten-
cjału ekonomicznego polskich 
firm, zwiększenie liczby silnych 
firm i wzrost ich międzynarodo-
wej aktywności. Najlepsze polskie 
firmy będą potrafiły nie tylko eks-
portować, ale też budować ugrun-
towaną pozycję na tak odległych 
rynkach, jak Chiny, Brazylia, RPA 
lub Indie.

Strategia gospodarcza 
państwa a rozwój polskich 
firm globalnych
Przez ostatnie dwa−trzy lata 
mamy coraz więcej sygnałów 
wskazujących na pozytywne zmia-
ny w polityce państwa, aczkol-
wiek problemem jest wciąż to, 
że większość polityków tkwi men-
talnie w rozwiązaniach narzuco-
nych nam w latach 90. minione-
go stulecia. W myśleniu dominuje 
wciąż Konsensus waszyngtoński 
oraz znaczna awersja do aktyw-
nego wspomagania biznesu. 
Tymczasem zarówno niemiec-
ki minister przemysłu, jak i cały 
niemiecki rząd w ramach tych 
samych przepisów UE wspierają 
interesy firm niemieckich. To samo 
dzieje się we Francji, w Hiszpa-
nii, a nawet w liberalnej Wielkiej 

Brytanii. Poza UE wspieranie 
własnych firm jest standardem, 
zwłaszcza w krajach G20.

Do pozytywnych zmian w Pol-
sce należy podjęcie walki przeciw-
ko niekorzystnym zmianom narzu-
canym przez największe koncerny 
i wspierające je państwa UE (poli-
tyka klimatyczna, jednolity patent 
europejski etc.). Dobrym rozwiąza-
niem są także programy promocji 
określonych sektorów gospodar-
ki. Działania te pokazują, że rzą-
dzący coraz częściej zauważają, 
że do rozwoju gospodarki potrzeb-
na jest też jej ochrona przed tymi, 
którzy kapitalizm budują co naj-
mniej 60 lat dłużej.

Jednocześnie naszym proble-
mem jest zbyt mała obecność pol-
skiego kapitału w krajowej gospo-
darce. Po dokonaniu wyprzedaży 
zbyt dużej części przedsiębiorstw 

w ręce zagranicznych koncer-
nów coraz więcej ekonomistów 
zauważa, że w polskiej gospo-
darce zachwiane zostały propor-
cje pomiędzy udziałem kapitału 
zagranicznego a kapitałem krajo-
wym. Wsparcie dla światowej eks-
pansji KGHM-u, projekt „Inwesty-
cje polskie” lub fuzja ZA Tarnów 
i ZA Puławy to pierwsze próby 
odwrócenia tego niekorzystnego 
trendu. Teraz czas na następne, 
odważniejsze kroki.

Światowa rozgrywka eko-
nomiczna toczy się równolegle 
na wielu frontach. Jeżeli rząd 
ma się w niej liczyć, to za jego ple-
cami powinny stać silne polskie 
firmy należące do polskiego kapi-
tału. Polskiemu premierowi lecą-
cemu za granicę nie będzie towa-
rzyszył szef Süddeutsche Zucker, 
Gillette lub Lafarge, lecz szefowie 
polskich firm. Ilu ich będzie i jaka 
będzie ich siła, zależy nie tylko 
od przedsiębiorców.

Program rozwoju 300–500 sil-
nych polskich firm zdolnych 
do poważnej ekspansji między-
narodowej powinien stać się pro-
gramem obejmującym wszelkie 
obszary, w tym: efektywniejsze 
rozwiązania podatkowe dla przed-
siębiorstw, obniżone narzu-
ty na koszty pracy, wsparcie 
dla importu nowoczesnych tech-
nologii przy uruchamianiu produk-
cji w kraju i wiele innych, na które 
od lat wskazują organizacje przed-
siębiorców. Musi do tego dojść 
chęć i umiejętność wspierania 
swoich własnych firm, niesprzecz-
nego z prawem unijnym, ale skon-
centrowanego na rozwoju siły 
ekonomicznej.

Efektem będą polskie firmy glo-
balne, z których istnienia korzyści 
czerpać będzie zarówno państwo, 
jak i społeczeństwo. 

Krzysztof Domarecki, przewodniczący 
rady nadzorczej Selena FM

Jeśli polski rząd ma 
się liczyć w światowej 
rozgrywce ekono-
micznej, to za jego 
plecami powinny stać 
silne polskie firmy  
należące do polskiego 
kapitału.
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