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Raport:

Globalna perspektywa
versus lokalne bariery

Od Redakcji

Konkurencyjność:
warunek ekspansji

Wyniki badań
przeprowadzonych przez think
tank Poland, Go Global! są jednoznaczne. Kluczem do zyskownego wzrostu na rynkach zagranicznych jest konkurencyjna
oferta oraz zdolności marketingowe. Brak tych atutów to najtrudniejsza do przezwyciężenia
bariera w ekspansji firmy. Równocześnie wciąż niewielka grupa
polskich przedsiębiorstw opanowała tę sztukę. Dlatego w najnowszym numerze magazynu Poland,

Go Global prezentujemy doświadczenia tych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, które
potrafiły zbudować globalny sukces, oraz analizujemy niezbędne do tego umiejętności. Szczegóły znajdą Państwo w tekstach
„Czy twoja firma jest gotowa do
ekspansji?” oraz „Doświadczenia polskich liderów globalnych”.
Prezentujemy też zestaw praktycznych rad dotyczących marketingu internetowego na międzynarodowych rynkach. Sieć jest wciąż
zbyt rzadko wykorzystywanym,
a przecież najtańszym, narzędziem marketingowym, o którym mogą Państwo więcej przeczytać w artykule „Ekspansja
w cyberprzestrzeni”.
Europa to naturalny i najczęściej wybierany kierunek
eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw. Paradoksalnie przedłużający się
kryzys i niepewność konsumentów w państwach europejskich
mogą być dużą szansą dla polskich firm. Piszemy o tym szeroko
w artykule „Konsumenci w Europie czekają na ożywienie”. Szczególne znaczenie ma dla nas rynek
niemiecki, który wciąż jest najczęściej wskazywanym przez

polskich menedżerów i przedsiębiorców kierunkiem ekspansji. Realia działania na tym wymagającym rynku przedstawiamy
w artykule „Polen geht West”.
Globalizacja ma wiele wymiarów. Poza biznesowym także
osobisty i indywidualny. Menedżerowie, którzy z lokalnej
firmy przechodzą do działalności na skalę międzynarodową,
stają przed nowymi wyzwaniami i zwykle nie mają dużo czasu
na opanowanie nowych umiejętności. O tym, jak to wyzwanie
wygląda w praktyce i jak sobie
z nim radzić, opowiada Krzysztof
Kubacki, wiceprezes KGHM International, w artykule „Polak globalnym menedżerem”.
Zapraszam do lektury magazynu oraz zachęcam do odwiedzania naszych stron internetowych
www.polandgoglobal.pl, na których znajdą Państwo jeszcze więcej inspiracji i praktycznych porad
pomocnych w międzynarodowej
działalności!

Łukasz Świerżewski
redaktor naczelny magazynu
Poland, Go Global
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W poszukiwaniu
nowych możliwości

Rozwój jest
koniecznością
Grać ostrożnie i czekać, aż opadnie
kurz po kryzysie – to strategia
niektórych firm na przetrwanie
trudnych czasów. Czy słuszna?
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Czy twoja firma
jest gotowa
do ekspansji?

Podbój światowych rynków to –
zwłaszcza dziś - trudne i wymagające
wyzwanie. Aby mu sprostać, zarządy
powinny wszechstronnie przygotować
swoje firmy. Ale kiedy można mieć
przekonanie, graniczące z pewnością,
że ten właściwy moment już nadszedł?
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Konsumenci
w Europie czekają
na ożywienie
Choć wśród konsumentów Starego
Kontynentu przeważają nastroje
pesymistyczne, to przedsiębiorcy –
również polscy – nie powinni się
im poddawać.

Rzetelna diagnoza, konkretne wnioski,
ważne rekomendacje – mówili
o raporcie z badań think tanku Poland,
Go Global! uczestnicy i goście debaty
zorganizowanej podczas Forum
Ekonomicznego w Krynicy. Panel stał
się także znakomitą okazją dla liderów
polskich firm obecnych na globalnych
rynkach do – niepozbawionej wątków
osobistych – dyskusji o barierach
utrudniających internacjonalizację
rodzimych przedsiębiorstw.
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Polak globalnym
menedżerem
Niewielu jest jeszcze polskich
menedżerów kierujących globalnymi
gigantami. Z jakimi wyzwaniami muszą
się zmierzyć ci, którzy funkcjonują
w międzynarodowej przestrzeni
gospodarczej? Czy łatwo jest się
im poruszać w wielokulturowej
społeczności? Na te pytania odpowiada Krzysztof Kubacki, wiceprezes
KGHM International.
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Doświadczenia
polskich liderów
globalnych
Globalnym graczem nie zostaje się
przez przypadek, ale zdarza się,
że przypadek staje się impulsem
do zagranicznej ekspansji. Na międzynarodowe rynki prowadzą różne drogi,
jednak warunkiem koniecznym do ich
przebycia – i to bez względu na branżę
i rodzaj firmy – jest rozumienie
konkurencyjnej przewagi i wizja
dalszego działania.
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Ekspansja
w cyberprzestrzeni
Nie ma cię w Internecie, nie ma cię
na świecie! Dla firm działających
jednocześnie na wielu światowych
rynkach dostosowanie się do tej
prawdy jest nie lada wyzwaniem.
Aby skutecznie docierać do klientów
z różnych państw i kontynentów,
nie wystarczy proste przetłumaczenie
na ich język własnej strony WWW.
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Polen geht nach
Westen
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Wysoka konkurencja oraz presja
na najwyższą jakość to cechy całego
rynku niemieckiego. Może na nim
zaistnieć tylko naprawdę dobry
produkt. Ostatnie lata pokazują,
że polskie firmy spełniają te wymagania i coraz lepiej czują się za Odrą.
Także te działające w najbardziej
innowacyjnych sektorach.

Polskie firmy

zbyt rzadko patrzą
z perspektywy globalnej
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Finansowanie
ekspansji
Nasz system bankowy, tak na dobrą
sprawę, dopiero startuje z rozbudowaną ofertą finansowania polskich
inwestycji za granicą. Trudno jest
rodzimej firmie, przez swój bank
w Polsce, sfinansować taką inwestycję
czy otrzymać kredyt obrotowy
na działalność na światowych rynkach.
Czy są szanse na pozytywne zmiany?

Badanie think tanku Poland, Go Global! dowodzi, że kryzys zniechęcił
wielu polskich przedsiębiorców do podejmowania decyzji o wyjściu
na rynki zagraniczne. Prawie dwie trzecie firm, które dziś są na nich
obecne, rozpoczęło ekspansje przed 2000 rokiem. Potem nastąpił wyraźny
spadek, a najniższy poziom odnotowano w 2011 roku. Czy wolniejsze
tempo globalizacji polskich firm to tylko skutek kryzysu oraz braku
kapitału, wiedzy i instytucjonalnego wsparcia? A może najsilniejsze
bariery tkwią w samych przedsiębiorcach?
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W oczach świata
Polska wypiękniała
Czy wizerunek polskiej gospodarki
za granicą sprzyja ekspansji na globalne
rynki? Czy nasze firmy mogą liczyć
na wsparcie instytucji i programów
pomocowych? To główne wątki
rozmowy ze Sławomirem Majmanem,
prezesem Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych.

64

Być albo nie być
Konrad Raczkowski, profesor nadzwyczajny Społecznej Akademii Nauk
oraz dyrektor Instytutu Ekonomicznego
SAN, podpowiada, czego potrzebują
polscy przedsiębiorcy, aby śmielej
wkraczać na zagraniczne rynki.

kierunki

Senegal –
polski przyczółek
afrykańskiej
ekspansji
Na Afrykę z zainteresowaniem spogląda
coraz więcej globalnych graczy i światowych
ekonomicznych potęg. Jeśli Polska marzy
o dołączeniu do tego elitarnego grona, powinna
traktować Czarny Ląd jako kontynent wielkich
szans. Choćby dlatego, że za 40 lat jego
mieszkańcem będzie co czwarty obywatel świata.
Na tle większości rozrywanych
etnicznymi konfliktami i wojnami państw Afryki Senegal jawi się
jako oaza spokoju. Polityczna stabilizacja, duży potencjał gospodarczy oraz korzystna sytuacja makroekonomiczna w coraz większym
stopniu przyciągają obcy kapitał.

4

Od kilku lat zagraniczne inwestycje wynoszą ok. 300 mln USD rocznie, czyli blisko 2% senegalskiego
PKB. Ich największy napływ –
o wartości blisko 400 mln USD –
odnotowano w 2008 roku. Senegal
jest członkiem Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo-Walutowej

i jednym z najbardziej strategicznych punktów na mapie Afryki. Dzięki portowi w Dakarze
jest nazywany wrotami Afryki
Zachodniej.

Police inwestują
Na początku września Zakłady
Chemiczne w Policach kupiły 55%
udziałów w African Investment
Group, spółce, która ma koncesje na dostęp do złóż fosforytów
i ilmenitów w Senegalu. Dzięki
tej transakcji Police zostały pierwszą polską firmą z branży chemicznej mającą własne surowce
strategiczne. Ma to niebagatelne
znaczenie − fosforyty są podstawowym składnikiem w produkcji
nawozów. Polska firma importowała je głównie z Afryki Północnej,
jednak przedłużająca się destabilizacja społeczno-polityczna w tym
regionie znacznie ograniczyła bezpieczeństwo dostaw surowców
do Europy. Problemem Polic były
jednak nie tylko przerwy w dostawach fosforytów, ale także ich
wysoka cena na światowych rynkach. Ponieważ nasze zakłady
chemiczne nie należą do ścisłej
czołówki światowych potentatów,
nie mogły liczyć na znaczące

Korzystne finansowanie
i globalne ambicje
Police zapłacą za African Investment
Group 28,85 mln USD. Jednak nie
od razu… Udało nam się zawrzeć
w umownie niezwykle korzystne warunki finansowania zakupu − mówi prezes zarządu firmy
Krzysztof Jałosiński. – Głównym
mechanizmem ograniczającym
ryzyko tej transakcji jest możliwość wyjścia z niej w każdym
momencie. Kupno udziałów i działania związane z wydobyciem fosforytów finansujemy zarobionymi
tam pieniędzmi.
Płatność odbędzie się w trzech
transzach. Pierwszą, w wysokości
3 mln USD, uregulowano w dniu
podpisania umowy. Druga transza,
w wysokości 19 mln USD, zostanie
zrealizowana w dwóch etapach:
po uzyskaniu koncesji wydobywczej na małą kopalnię Lam-Lam
i wydobyciu oraz przewiezieniu
do Polic 100 tys. ton fosforytu
oraz po dostarczeniu Policom
kolejnych 200 tys. ton fosforytów.
Trzecia transza, w wysokości
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upusty. Kupno własnego złoża
daje więc korzyść podwójną Policom i całej Grupie Azoty – zmniejsza zależność od podmiotów
zewnętrznych i ryzyko przerywania dostaw oraz uniezależnia
od światowych wahań cen.
Zatrudniając do wydobywania fosforytów lokalne firmy, Police zapłacą za tonę tego surowca 50-60 USD. Jednak spółka chce
ograniczyć także te koszty i zainwestować we własne maszyny oraz urządzenia do eksploatacji kopalni; będzie to proces
stopniowy i potrwa od 2 do 4 lat.
Wówczas wydobycie tony surowca będzie kosztowało 30 USD .
Już w przyszłym roku dzięki senegalskiej transakcji Police zaoszczędzą ponad 30 mln PLN.

Zachodnioafrykańska Unia Gospodarczo-Walutowa (UEMOA - Union Economique
et Monetaire Ouest-Africaine), której członkiem
jest Senegal, to liczący 100 mln mieszkańców
rynek ze wspólną walutą – francuskim frankiem.

6,85 mln USD, zostanie zrealizowana po uzyskaniu ostatecznej
koncesji poszukiwawczej na złoże
Kébémer oraz przetransportowaniu kolejnych 100 tys. ton fosforytów do Polic.
To samospłacająca się inwestycja. Najpierw kopiemy fosforyty, potem przewozimy je do Polski
i produkujemy nawozy, następnie
je sprzedajemy i dopiero wówczas płacimy za udziały w spółce − przekonuje prezes Jałosiński. Nie to ma być jednak główną
korzyścią z senegalskiej akwizycji.
Czarny Kontynent jest jednym
z najdynamiczniej rozwijających
się rynków zbytu dla nawozów
mineralnych. Ambicją firmy

jest ekspansja do Mali, Ghany
i Wybrzeża Kości Słoniowej. Eksport własnej produkcji nawozów
i kwasu siarkowego do tych
państw Afryki Zachodniej umożliwi wyraźne obniżenie kosztów
transportu surowców. Chcemy,
by docelowo za każdym statkiem
fosforytów płynącym do Polski płynął statek z nawozami do Afryki –
deklaruje prezes Polic.
Na razie do Dakaru popłynęły
dwa statki, które zabrały 25 tys.
ton nawozów. To jak na pierwsze miesiące sporo. W przyszłym
roku Police chciałyby zwiększyć
eksport do 100 tys. ton.

Jan Jankowski
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„Mówimy Ursus, a w domyśle traktor –
mówimy traktor, a w domyśle Ursus”.
Czy to wystarczający kapitał, aby polskie
ciągniki stały się ważnym towarem eksportowym,
zaś Ursus liczącym się, globalnym graczem?
W czasie, kiedy granice ekspansji gospodarczej wyznaczała żelazna kurtyna, ursusy były jednymi
z niewielu polskich maszyn znanych po obu jej stronach. Trafiały
nie tylko do krajów bloku komunistycznego, ale również do państw
Afryki Północnej, Nigerii czy RPA.
Ponadto dzięki zakupionym licencjom produkowane były również
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przez firmy w Indiach i Szwecji.
Niestety, mimo kapitału, jaki zbudowała monopolistyczna pozycja przedsiębiorstwa, po zmianach ustrojowych Ursus stracił
pozycję lidera. W 2011 roku markę
kupiła firma POL-MOT Warfama,
przyjmując jej nazwę, którą – jak
potwierdziły zlecone badania –
charakteryzuje aż 98-procentowa

Kierunek: Afryka
Obecnie działania Ursusa koncentrują się na odzyskaniu pozycji na rynku polskim, drugim
co do wielkości w Unii Europejskiej
pod względem liczby sprzedawanych ciągników. Ale duży potencjał rodzimego rynku nie może
być jedyną szansą rozwoju firmy,
potrzebna jest ekspansja za granicę. Ursus eksportuje traktory
zarówno na rynki Europy Zachodniej, jak i na Wschód, choć nie są
to jeszcze znaczące ilości. Na Bałkanach, gdzie działa samodzielna fabryka, współpraca z serbskim
partnerem daje nadzieję na sukces
Zetora. Czeskie przedsiębiorstwo
sprzedaje w Polsce więcej traktorów niż w Czechach. Ursus zakłada, że 4–5 lat wystarczy na powrót
do dawnej pozycji na Bałkanach.
Jednym z kluczowych dla Ursusa kierunków ekspansji staje się
Afryka. Ważnym wydarzeniem
było podpisanie umowy z etiopską

FOT: ursus

Ursus: szansa
na globalny
comeback?

rozpoznawalność na rynku polskim. Dziś ursusy produkowane są
w Lublinie, w halach byłej Fabryki
Samochodów Ciężarowych.

spółką Metals and Engineering
Corporation of Adama Agricultural Machinery Industry na zakup
trzech tysięcy ciągników. Kontrakt obejmuje również przeszkolenie kadry i wsparcie w rozbudowie sieci serwisowej. Jest wart
ok. 90 mln USD. Prowadzone
są także rozmowy z innymi
partnerami afrykańskimi.

Więcej za mniej
Rynek ciągników i innych maszyn
charakteryzuje podobna jakość
produkowanych wyrobów niezależnie od marki. Pod tym względem ursusy niewiele odbiegają od standardów czołowych firm
europejskich czy amerykańskich.
Ważnym argumentem przemawiającym za polskim traktorem jest
cena, o 20–30% niższa od cen konkurencji, przy zachowaniu wysokich standardów wykonania.
Wynika to między innymi z podjęcia dobrej strategicznie decyzji,
jaką było zlokalizowanie produkcji w Lublinie, który ze względu
na wysokie bezrobocie charakteryzują niskie koszty pracy. Dodatkowo istnieje tu odpowiednie

W Polsce II połowy
minionego wieku
mówiono Ursus,
a myślano traktor –
mówiono traktor,
a myślano Ursus.
Współcześni praktycy
marketingu określają
to mianem „idealnego
zespolenia marki
z produktem”.
zaplecze ludzkie – wielu inżynierów doświadczenie zdobywało
jeszcze w fabryce Daewoo Motor
Polska, zaś miejscowa politechnika kształci nowych fachowców.
Strategia niskich kosztów
to nie tylko relatywnie niska cena
samych ciągników, ale również
części i serwisu; te bowiem stają
się jednym z ważniejszych czynników wpływających na decyzję
o kupnie i późniejsze zadowolenie

klientów. Ursus opiera się bowiem
na strategii „więcej za mniej”,
która zakłada atrakcyjną, lepszą
niż konkurencji, ofertę wartości
przy niższej cenie.

Cel: ekspansja
Chociaż jednym z celów strategicznych Ursusa jest znaleźć się
w ciągu 4–5 lat w pierwszej trójce
dostawców na polski rynek, firma
zdaje sobie sprawę, że najważniejszy krok naprzód, jaki powinna wykonać, to wyjście za granicę. Międzynarodowej ekspansji
powinien sprzyjać dynamiczny
rozwój branży i rosnące zapotrzebowanie na traktory. Dlatego kolejnym celem Ursusa jest odbudowa
rynków eksportowych w najbliższych 5–6 latach. To z kolei warunkuje innowacje w obszarze technologicznym i stałe rozszerzanie
oferty produktowej. Ursus jest
pozytywnym przykładem poszukiwania możliwości rozwoju i budowania unikatowej wartości bazującej na kapitale marki, którą wielu
spisało na straty.

Piotr Stohnij
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Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
zapowiedziały budowę fabryki w Algierii.
To kolejny przykład zagranicznej ekspansji
polskiej firmy oraz rywalizacji z zagranicznymi
koncernami. Tymczasem cała branża wciąż
poszukuje tańszych sposobów produkcji leków.
Informację o nowych planach
inwestycyjnych Polpharmy przekazał pod koniec października
właściciel firmy Jerzy Starak.
Według jego deklaracji, projekt
będzie realizowany wspólnie
z lokalnym partnerem Polpharmy.

Gigant inwestuje
za granicą
W skład grupy farmaceutycznej,
poza Polpharmą w Polsce, wchodzą zakłady w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej oraz regionie Kaukazu i Azji Środkowej.
Od ponad dwóch lat Polpharma

dysponuje też większością udziałów w tureckiej Cenovapharmie.
Inwestycja w Algierii wyznacza
zatem kolejny kierunek ekspansji – tym razem afrykański. Grupa
kontroluje ponadto rosyjską firmę
farmaceutyczną Akrichin i kazachską Chimfarm. W tej ostatniej trwa
właśnie modernizacja i rozbudowa fabryki (spółka należy do grupy
Polpharmy od 2011 roku).
Według informacji podanych
przez ISBNews, Polpharma chce
wspólnie z algierskim partnerem
wybudować fabrykę leków
w Oranie. Jest to kolejna inwestycja Jerzego Staraka, którego

Dwa trendy na rynku
Drugi cel – poszukiwanie
oszczędności w produkcji
leków – wydaje się szczególnie
trafny w kontekście globalnych
trendów wskazywanych przez
firmę doradczą Deloitte. Do tej
pory jednym z głównych wyzwań
Polpharmy było budowanie pozycji na rynkach w naszej części
Europy. Branża wykazuje bowiem
słabnące wyniki finansowe, choć
wciąż uchodzi za jedną z najbardziej dochodowych. Wystarczy
powiedzieć, iż między 2007 a 2011
rokiem średnia stopa zwrotu kapitałowego na tym rynku sięgała
6,7%. Jednak wskaźniki napływające z USA – rynku, który kumuluje niemal połowę globalnych
udziałów branży farmaceutycznej – sugerują, iż zyskowność
tego biznesu będzie spadać. Eksperci z amerykańskiego oddziału Deloitte szacują, iż w 2013 roku
marża operacyjna wyniesie 20%,
choć jeszcze cztery lata temu była
na poziomie 24%.

Trzeba produkować taniej
Globalny kryzys wymusił na producentach obniżenie cen leków –
przede wszystkim na skutek polityki państw w tym zakresie.
Zewnętrzne czynniki rynkowe
powodują też, że producenci poszukują nowych rynków
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Polpharma
wybiera Afrykę

strategicznym celem jest stworzenie grupy mającej się stać
czołowym graczem na rynku
farmaceutycznym Europy Środkowo-Wschodniej. Na razie trudno ocenić, czy Polpharma chce
zdobyć pierwszy przyczółek na
afrykańskim rynku i zagospodarować tamtejszą podaż, czy też,
uruchamiając fabrykę w Algierii,
ma zamiar dążyć do obniżenia
kosztów produkcji leków.

zbytu, a przede wszystkim tańszych rozwiązań obejmujących
proces produkcji. Jedną z recept
jest lokowanie produkcji w krajach, w których koszty działalności
będą najniższe. Analitycy Deloitte
wskazują, że w czasach „nowej
normalności” najbardziej obiecujące są takie rynki, jak: Chiny, Indie,
Brazylia, a także Rosja i Ukraina.
Zarówno pod względem sprzedaży, jak i produkcji leków.

Badania i innowacje
Koniecznym posunięciem jest
także zwiększanie nakładów
na prace badawczo-rozwojowe
i innowacje, zwłaszcza że w ostatnich latach lawinowo rośnie liczba
wygasających patentów (ich wartość sięga dziesiątek, a nawet
setek miliardów dolarów). Koszt
produkcji generyków jest z reguły o 30–80% niższy niż oryginałów. Według szacunków Deloitte,
w 2015 roku wartość produkcji
leków generycznych wyniesie 140 mld USD. Globalne trendy
wpływają również na sytuację

Analitycy wskazują, że w czasach „nowej
normalności” najbardziej obiecujące są
takie rynki, jak: Chiny, Indie, Brazylia, a także
Rosja i Ukraina.
polskiego rynku. Odnotowujemy
spadek sprzedaży leków. Zjawisko
to, a także ustawa refundacyjna
mają przełożenie na działalność
zarówno zagranicznych firm, jak
i lokalnych producentów – mówi
Krystyna Palka-Ichas, dyrektor
w zespole doradztwa dla sektora
farmaceutycznego w Deloitte
w Polsce. Obszarem, który
na tle innych państw jest u nas
w małym stopniu wykorzystany,
są badania kliniczne. A właśnie
dzięki nim pacjenci mają dostęp
do nowych leków oraz zwiększa
się świadomość najnowszych
rozwiązań w środowisku medycznym – dodaje.
W tym kierunku, wyznaczanym przez globalne rynki, zdaje
się również zmierzać Polpharma.
Grupa chce do końca tego roku

przeznaczyć 250 mln PLN na badania i rozwój, najwięcej spośród
polskich uczestników rynku farmaceutycznego. Potrzeba zwiększania nakładów na R&D oraz
innowacje wynika, po pierwsze,
z tego, że wśród produkowanych
w Polsce leków znakomitą większość stanowią generyki (67%
wartości całego rynku według
raportu PwC „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki”,
2011), a po drugie – ze wzrostu
na polskim rynku udziału leków
importowanych względem wyt
warzanych lokalnie (49,9% importowanych w 2008 przy 52,9%
w 2010 roku, według danych
IMS Health).

Krzysztof Ratnicyn
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kierunki

I znowu
kusząca
Kanada

Polskie firmy także ulegają urokowi kanadyjskiej gospodarki
i korzystnym warunkom inwestowania w tym kraju. Szlak naszym
przedsiębiorcom przetarł KGHM.
Przejęcie spółki Quadra FNX
wprowadziło Polską Miedź do elitarnego grona globalnych graczy
i znacząco zwiększyło jego wartość. Dla innych polskich firm było
to wskazanie bardzo obiecującego
kierunku zagranicznej ekspansji.
Dzisiaj śladami KGHM podąża
PKN Orlen, który podpisał niedawno umowę kupna notowanej na
giełdzie w Toronto kanadyjskiej

Najnowsza, europejska
inwestycja Grupy Orlen
to kupno za 27 mln USD
od Shella akcji Česká
Rafinérská.
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spółki TriOil Resources, zajmującej się poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej.
Orlen jest jedną z największych
korporacji przemysłu naftowego
w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz największą
w Europie Środkowej sieć stacji
paliw zlokalizowanych w wymienionych krajach i w Niemczech.

Strategia ekspansji
Spółka podkreśla, że kanadyjska
transakcja jest spójna ze strategią
firmy i przyspiesza rozwój segmentu poszukiwań oraz wydobycia
węglowodorów. Kanada okazała
się ciekawym celem akwizycyjnym
ze względu na znaczenie branży oil
& gas dla gospodarki: ma ogromne
rezerwy i wysoki poziom wydobycia ropy, korzysta się tu z zaawansowanych technologii, jest także
wielu wysokiej klasy specjalistów.
Duże znaczenie dla wyboru tego

właśnie kraju na miejsce orlenowskiej inwestycji miały jego walory
makroekonomiczne − przewidywalny i elastyczny system fiskalny, niska inflacja i umiarkowany
deficyt oraz to, że Kanada należy
do najstabilniejszych politycznie
państw świata.
Przejmowana przez Orlen
spółka TriOil prowadzi wydoby
cie głównie na terenie kanadyjskiej prowincji Alberta. Dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszych technik wiercenia spółka
uzyskała dostęp do nowych zasobów w złożach, z których wydobycie rozpoczęto w 2010 roku.
Ostatnie lata przyniosły TriOil
dynamiczny wzrost wydobycia;
w ubiegłym roku wzrosło ono

FOT: orlen

Arkadego Fiedlera, podróżnika i pisarza, Kraj
Klonowego Liścia kusił pięknymi krajobrazami
i zapachem żywicy. Dziś liderom współczesnych
globalnych firm Kanada pachnie pieniędzmi
i kojarzy się z klimatem sprzyjającym robieniu
dobrych interesów.

w porównaniu z rokiem 2011
o 65%. W pierwszych dwóch
kwartałach 2013 r. odnotowano średnie dzienne wydobycie
na poziomie ok. 4 tys. baryłek
ekwiwalentu ropy − to dwukrotnie więcej niż w porównywalnym
okresie 2012 r. Spółka TriOil jest
optymalnym celem akwizycyjnym.
W przypadku jej nabycia uzyskujemy dostęp do produkujących
złóż i jednocześnie dywersyfikujemy geograficznie portfel naszych
aktywów. Transakcja zapewni
nam również transfer know-how
z rozwiniętego i zaawansowanego technologicznie rynku kanadyjskiego – skomentował planowane
przejęcie Jacek Krawiec, prezes
zarządu PKN Orlen.

Orlen uzgodnił z TriOil Resources nabycie 100% akcji; ich wartość to blisko 184 mln CAD, czyli
ok. 563 mln PLN. Przy uwzględnieniu zadłużenia netto wraz
z kapitałem pracującym, które
na 30 czerwca 2013 roku wynosiło 56,4 mln CAD, łączna wartość
transakcji odzwierciedlająca wartość nabywanego przedsiębiorstwa wynosi około 240,1 mln CAD,
czyli blisko 735,7 mln PLN – informuje koncern.
Szczególne znaczenie mogą
mieć dla Orlenu doświadczenia
kanadyjskiej firmy w wydobywaniu węglowodorów z zasobów niekonwencjonalnych i skorzystanie
z tych doświadczeń w poszukiwaniach złóż gazu łupkowego

w Polsce. Przejęcie TriOil Resources wprowadzi PKN Orlen
do grona producentów ropy naftowej i gazu ziemnego. Akwizycja rozszerzy również nasze kompetencje w zakresie prowadzenia
projektów wydobywczych i umożliwi operowanie na zagranicznych
rynkach. TriOil to nie tylko atrakcyjne aktywa, ale także niezwykle
profesjonalny zespół fachowców,
co jest istotne w osiąganiu synergii w ramach realizowanych przez
nas w tej chwili projektów oraz
poszukiwania dalszych możliwości rozwoju – podkreślił Wiesław
Prugar, prezes zarządu Orlenu
Upstream.

Jan Jankowski
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Rozwój jest
koniecznością
Analizy BCG pokazują, że 70% firm, które znalazły się
w czołówce rankingu przedsiębiorstw generujących
największą wartość dla swoich właścicieli, osiągnęło to,
koncentrując się na swoim podstawowym biznesie.
Dla większości przełomowym krokiem okazała się
zagraniczna ekspansja i wejście na nowe rynki.
Hans-Paul Bürkner, Marcin Kotlarek

W czasach prosperity, przed 2008
rokiem, szefowie firm mogli liczyć
na to, że ich biznes będzie rozwijał się, płynąc na fali rynkowego
boomu. Ale ostatnie lata pozbawiły ich złudzeń o takich cieplarnianych warunkach. Konkurencja, zarówno na rynkach lokalnych,
jak i na poziomie międzynarodowym, jest niezwykle zajadła.
Jej zaostrzenie to między innymi efekt pojawienia się nowych,
niezwykle agresywnych i skutecznych graczy z rynków wschodzących, takich jak Indie, Chiny czy
Brazylia. Ci globalni challengerzy rzucili wyzwanie światowym
koncernom i z rosnącą determinacją podbijają kolejne rynki lokalne.
Jak rzadko kiedy w biznesie aktualne stało się prawo Darwina.

Rozwijaj się lub giń
Wzrost nie jest już jedną z możliwych opcji. Wzrost to konieczność. I to wzrost, który przekłada się na realne wyniki biznesowe.
Taki zyskowny rozwój to obecnie
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najlepsza i najskuteczniejsza strategia budowania wartości przedsiębiorstw. Analizy BCG dowodzą, że w średnim horyzoncie,
czyli w perspektywie 5–10 lat,
to właśnie zdolność do zyskownego rozwoju decyduje o 60–75%
wartości, którą firma wypracowuje dla akcjonariuszy. Strategia
zyskownego wzrostu ma większe
znaczenie dla firm i jej właścicieli niż samo zwiększanie przychodów czy stosowana polityka dywidendowa. Zyskowny rozwój jest
czymś w rodzaju samospełniającej się przepowiedni. Firmę, która
rośnie, zaczyna otaczać magiczna
atmosfera sukcesu i wiary w hasło:
„Tak, możemy zwyciężać!”. Biznesowi, który rośnie, łatwiej stawiać
kolejne kroki – przyciągać kolejnych klientów, rozmawiać z decydentami, wymyślać nowe produkty. Takie poczucie mocy to
podstawa innowacyjności: łatwiej
jest eksperymentować i pozwolić
sobie na popełnianie błędów, które
są przecież nieodzowną częścią
procesu tworzenia.

Rozwój to także magnes przyciągający to, co w biznesie warte
jest najwięcej – utalentowanych
ludzi, absolwentów najlepszych
uczelni, których pomysły i entuzjazm są w stanie popchnąć firmę
na nowe tory. Każda epoka miała
swoje wschodzące gwiazdy –
przedsiębiorstwa, w których praca
była marzeniem. W powojennych latach 50. pierwsze skrzypce
grał wielki przemysł. W latach 80.
numerem jeden były firmy technologiczne. Dzisiaj takim magnesem
są firmy internetowe, takie jak
Google czy Facebook, które królują
w rankingach największych innowatorów i najbardziej pożądanych
pracodawców. Młodzi ludzie wiedzą, że praca w firmie, która się
rozwija, to przepis na ich własny
zawodowy sukces. Rosnący biznes to przecież nowe wyzwania,
możliwości i stanowiska, po które
mogą sięgnąć dzięki swoim zdolnościom i pracy, a nie dzięki wieloletniej służbie. Ci młodzi ludzie
wiedzą, że w dojrzałej firmie na
swoje 5 minut musieliby czekać
latami.

W poszukiwaniu szans
Tylko gdzie szukać przestrzeni
do rozwoju? Na szczęście nawet
teraz, gdy Europa Zachodnia tkwi
w stagnacji, a dynamika wzrostu
na rynkach wschodzących nieco
opadła, uważni menedżerowie
wciąż są w stanie dostrzec ogromne pole do rozwoju.
Jednym z kierunków, który
firmy powinny rozważyć, jest
poszerzenie grona dotychczasowych klientów. Można to osiągnąć, starając się lepiej zrozumieć
potrzeby konsumentów, do których nie udało się jeszcze dotrzeć,
i dostosowując do nich swoje produkty. Inny sposób to aktywizacja
sił sprzedaży lub poprawa polityki cenowej.

FOT: Dorling Kindersley / getty images / flash press media

Ogromne pole do popisu daje
międzynarodowa ekspansja. Procter & Gamble, Chevron, Unilever
czy Volkswagen, które od lat konsekwentnie budują swoją obecność na nowych rynkach, zyskały ogromną przewagę nad swoimi
rywalami. Ale korzyści z globalizacji mogą osiągać nie tylko największe światowe koncerny – ta droga
może być równie atrakcyjna dla
przedsiębiorstw, które dotychczas koncentrowały się na swoich rodzimych rynkach. Właściciele firm, które działają w 20–30
krajach, mogą spodziewać się
w nadchodzących latach ponadprzeciętnych zysków. Naturalnie,
warunkiem takiej skutecznej ekspansji jest wyjście daleko poza
sprzedawanie swoich dotychczasowych produktów na zagranicznych rynkach. Trzeba poznać
swoich nowych konsumentów,
zrozumieć ich potrzeby, zwyczaje
zakupowe i możliwości finansowe.
I wpasować się w nie, cierpliwie
czekając na sukces i pamiętając,
że budowanie pozycji na nowym
rynku to nie sprint, tylko maraton.
Nawet największe korporacje
przekonały się, że ten, kto zamyka
się na mniej zamożne segmenty
rynku, popełnia biznesowe samobójstwo. Amerykanie i Europejczycy odebrali tę lekcję w latach
70., kiedy ich rynki zaczęła podbijać tania japońska elektronika. Zresztą Japończycy później
doświadczyli takiego samego uderzenia ze strony tanich konkurentów z Chin i Korei Południowej.
Kluczem do skutecznego obsługiwania różnych segmentów
rynku jest zróżnicowana oferta
produktowa, zgrupowana pod kilkoma markami, z dostosowaną
do każdej z nich strategią marketingową i sprzedażową. Unilever
czy producenci alkoholi – Pernod Ricard lub Diageo – doskonale opanowali sztukę docierania

do konsumentów o bardzo zróżnicowanym poziomie dochodów
za pomocą wielu marek. Renault
dotarł do mniej zamożnych klientów, którym sprzedaje samochody
marki Dacia, podobnie jak Volkswagen, który ma w swoim portfolio marki Audi, Seat i Škoda.
Nawet firmy przemysłowe mogą
sięgnąć po tę strategię, czego
dowodzą sukcesy Otis Elevator,
chińskiego Shanghai Electic czy
hinduskiego Bharat Forge.

Ranking BCG
Co roku The Boston Consulting
Group opracowuje ranking Value
Creators, w którym przedstawia
przedsiębiorstwa najbardziej
dochodowe dla akcjonariuszy.
Głównym przedmiotem analizy
jest wskaźnik Total Shareholder
Return, czyli całkowity zwrot,
jaki akcjonariusze mogą uzyskać
ze wzrostu cen akcji oraz
wypłacanych przez spółkę
dywidend. Tworząc tegoroczny
raport, eksperci BCG przyglądali
się 1616 spółkom giełdowym
i analizowali wyniki osiągane
przez ostatnie pięć lat. Średni
wskaźnik TSR dla wszystkich
analizowanych spółek wyniósł
4%, wahając się od 11% dla
producentów dóbr konsumpcyjnych do 8% dla przedsiębiorstw
z sektora metalurgicznego.

Niepewność wzrostu

Rozwój nie dokona się sam.
Analizy BCG pokazują, że 70%
firm, które znalazły się w czołówce rankingu przedsiębiorstw
generujących największą wartość
dla swoich właścicieli, osiągnęło to, koncentrując się na swoim
głównym biznesie. Dla większości przełomowym krokiem okazała się zagraniczna ekspansja
i wejście na nowe rynki. Jednocześnie tylko 40% z nich
angażowało się w transakcje
M&A, a firmy, które się zdecydowały na akwizycje, kupowały małych lub średniej wielkości
graczy.
Obecnie na całym świecie
firmy wolą grać ostrożnie i czekać, aż po kryzysie opadnie kurz.
Ale to nie nastąpi. Niepewność
nie jest już rzeczą przejściową. To nowe status quo. I mimo
niepewności mamy przed sobą
wiele obszarów do biznesowego
rozwoju.

Hans-Paul Bürkner jest przewodniczącym rady nadzorczej
The Boston Consulting Group.
Marcin Kotlarek jest partnerem
i dyrektorem zarządzającym
The Boston Consulting Group.
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Czy Twoja firma
jest gotowa
do ekspansji?
Szefowie firm w krajach takich jak Polska coraz wyraźniej
dostrzegają, że aby się rozwijać, muszą wychodzić poza
dobrze znane sobie rynki i szukać nowych możliwości.
Ta świadomość jest pierwszym istotnym krokiem. Drugim
powinno być przygotowanie organizacji, którymi kierują,
do zagranicznej ekspansji.

Bazując na doświadczeniach
wyniesionych ze współpracy z klientami z kilkudziesięciu krajów, eksperci The Boston
Consulting Group opracowali Globalization Readiness Index.
To narzędzie, które pomaga szefom firm ocenić, na ile ich organizacje są przygotowane do międzynarodowej ekspansji; szczególnie
na rynki wschodzące.
Indeks obejmuje 5 kluczowych
wymiarów, które uznaliśmy za niezbędne, by firma mogła z sukcesem wejść na nowe rynki i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

1. Determinacja liderów
Zdecydowana postawa zarządu to podstawowy warunek,
żeby misja „Ekspansja” miała
szanse powodzenia. Liderzy
muszą być silnie przekonani
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o słuszności celów, które stawiają przed sobą i współpracownikami, oraz gotowi do tego, by tych
celów bronić nawet wówczas,
gdy ich realizacja będzie wymagała wyrzeczeń. Przykładowo,
zarząd amerykańskiego producenta ketchupów i sosów, H.J.
Heinz, jasno postawił sobie za
cel, żeby co roku podwajać sprzedaż na rynkach wschodzących,
tak żeby w 2016 roku pochodziła
z nich połowa przychodów całego
koncernu.

wschodzących. Dlatego firmy
muszą być gotowe do szybkiego identyfikowania źródeł potencjalnych problemów i modyfikowania swojej oferty. Przykładowo,
menedżerowie LG Electronics
w Indiach mają zgodę centrali na to, żeby dostosowywać produkty do lokalnych wymagań.
Mogą też swobodnie dodawać
menu w innych językach i korzystać z miejscowych podwykonawców, jeśli w ten sposób mogą
obniżyć cenę.

2. Portfolio produktów
dla rynków wschodzących

3. Kanały sprzedaży

Warunki użytkowania i przechowywania produktów, podobnie
jak możliwości finansowe klientów, sprawiają, że to, co sprawdza się na Zachodzie, bardzo często nie wytrzymuje próby rynków

Ten wymiar Globalization Readiness Index nierzadko wymaga wyjścia daleko poza utarte
modele działania. Na rynkach
wschodzących większość ludzi
robi zakupy w lokalnych sklepikach lub na targowiskach i tylko

FOT: The Image Bank / getty images / flash press media

Hans-Paul Bürkner

ułamek ma dostęp do supermarketów czy eleganckich miejskich drogerii. Dlatego Unilever
w ramach programu Przedsiębiorczość w Hindustanie stworzył pilotażowy program, wzorowany na sprzedaży bezpośredniej
Avonu. Teraz w Indiach podstawowym kanałem dystrybucji jest
sprzedaż bezpośrednia i „konsultanci” Unileveru odwiedzają klientów w ich domach.

4. Zintegrowanie
kluczowych menedżerów
i zarządzanie talentami
System współpracy pomiędzy
centralą a poszczególnymi rynkami musi być zaprojektowany w taki sposób, aby kluczowe pozycje związane z rozwojem
biznesu, zarządzaniem ryzykiem i relacjami z regulatorem,

a często także z marketingiem
i sprzedażą, były obsadzone
lokalnymi menedżerami. Powinni oni mieć poczucie silnej integracji z firmą, rozumieć jej cele,
kulturę i wartości. Żeby to zapewnić, Nestlé stworzyło program,
w ramach którego kluczowi menedżerowie krążą między centralą
a lokalnymi rynkami.

5. Skala działania
i przewagi kosztowe
na rynkach wschodzących
Firmy powinny rozważyć zlokalizowanie na rynkach wschodzących kluczowych centrów badań
i rozwoju, żeby zagwarantować
sobie dostęp do lokalnych talentów i zbudować zdolność do tworzenia i modyfikowania swoich produktów. Tak działa wiele
firm farmaceutycznych – jedno

z takich centrów, należących
do Mercka, opracowuje rozwiązania specjalnie dla konsumentów
z rynków wschodzących.
•••
Proces międzynarodowej ekspansji to trudne i wymagające wyzwanie, dlatego zarządy
powinny zadbać o to, by ich organizacje były na nie odpowiednio
przygotowane. Prawdziwą sztuką jest osiągnięcie równowagi pomiędzy kontrolą a pozostawieniem lokalnym menedżerom
swobody działania, która pozwoli
wykorzystać ich wiedzę, kreatywność i znajomość lokalnego rynku.
Tak by wspólnie odnieść prawdziwy sukces.

Hans-Paul Bürkner jest przewodniczącym rady nadzorczej The Boston
Consulting Group.
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Konsumenci
w Europie czekają
na ożywienie
Chociaż w Europie można dostrzec pierwsze oznaki
ożywienia gospodarczego, konsumenci wciąż spoglądają
w przyszłość z dużą niepewnością. Starają się tak wydawać
pieniądze, żeby zaspokoić jak najwięcej potrzeb.
Dla polskich firm, które potrafią łączyć wysoką jakość
z niższymi cenami, może to być doskonały moment
do zagranicznej ekspansji.
Franciszek Hutten-Czapski

Połączenie niskich kosztów i wysokiej jakości staje się coraz większą
siłą napędową polskiego eksportu. Jesteśmy czwartym na świecie producentem mebli – według
danych Ministerstwa Gospodarki, prawie 90% naszej produkcji
trafia na eksport. Inną polską specjalnością jest stolarka okienna
i drzwiowa. W 2012 roku polskie
firmy sprzedały za granicę blisko
4,2 mln okien. Świat podbijają polskie firmy kosmetyczne; w ciągu
ostatnich 10 lat polski eksport
w tym segmencie wzrósł 5-krotnie.
Wielkim powodzeniem cieszą się
też polskie jachty i łodzie. W produkcji łodzi motorowych nasz kraj
ustępuje tylko Stanom Zjednoczonym, a 90% naszej produkcji trafia
na eksport. Oczywiście specjalnością eksportową Polski jest żywność, a produkty takich firm jak
Maspex można kupić w 50 krajach.
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Naszym najważniejszym rynkiem zbytu pozostają kraje Europy Zachodniej. I chociaż od kilku
lat zmagają się ze skutkami spowolnienia gospodarczego, rynki
te wciąż pozostają jednym z najzamożniejszych regionów świata. Właśnie czas spowolnienia
może być doskonałym momentem
na ekspansję międzynarodową
polskich firm.

Pesymizm
Eksperci The Boston Consulting
Group co roku przeprowadzają badanie Consumer Sentiment,
którego wyniki odzwierciedlają nastroje panujące wśród konsumentów. Ostatni sondaż objął
23 tys. osób z dziewięciu bogatych krajów: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii,
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec,

Włoch i Hiszpanii. Przedstawiamy tutaj wyniki dotyczące rynków
zachodnioeuropejskich, które mają
fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki i które są pierwszym zagranicznym celem ekspansji polskich firm.
Okazuje się, że w Europie
Zachodniej, pięć lat po upadku
Lehman Brothers, wciąż dominują minorowe nastroje. Konsumenci martwią się sytuacją na rynku
pracy, topniejącymi oszczędnościami i tym, że nie będą w stanie zapewnić sobie finansowego
bezpieczeństwa na starość. Ponad
70% konsumentów uważa, że ich
kraj jest w kryzysie gospodarczym,
63% martwi się o przyszłość; przy
czym odsetek ten jest najwyższy
w krajach południa Europy: sięga
84% w Hiszpanii i 71% we Włoszech. Do tego 42% konsumentów nie czuje się bezpiecznie pod
względem finansowym, a 30%
przyznaje, że nie jest w stanie
oszczędzać.

Nuta optymizmu
W Europie jasnym punktem są
Niemcy. Po załamaniu w 2009
roku niemiecka gospodarka pozostawała na plusie, rosnąc w tempie blisko dwukrotnie wyższym
niż średnia dla całej Unii. Stopa
bezrobocia w Niemczech utrzymuje się poniżej 7% i jest wiele sektorów, w których problemem jest
brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Nasi zachodni sąsiedzi należą do światowych
liderów optymizmu – 55% niemieckich konsumentów ze spokojem spogląda w przyszłość, a 64%
jest zadowolonych ze swojego
życia. Ale jest też więcej optymistycznych sygnałów. W Europie kryzys nie podważył podstaw
filozofii życiowej – 65% uczestników badania Consumer Sentiment
deklaruje pozytywny stosunek

do zakupów i wydawania pieniędzy. Są przekonani, że konsumpcja jest korzystna dla społeczeństwa i pozytywnie wpływa na całą
gospodarkę.
Blisko 90% Włochów i 85%
Niemców wypatruje promocji i zniżek, ponad połowa badanych Francuzów deklaruje, że woli
kupić mniej rzeczy, ale lepszych
jakościowo, niż więcej, lecz gorszej jakości.
Jednocześnie, pomimo trudności gospodarczych, wielu konsumentów zamierza wydawać więcej. Dotyczy to przede wszystkim
produktów, które korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie lub wiążą się z pozytywnym
doświadczeniem, takich jak jedzenie ekologiczne, świeże owoce
i warzywa, wakacje i wypoczynek oraz ubrania. Natomiast
oszczędności należy się spodziewać w takich obszarach, jak
jedzenie poza domem, kupowanie przekąsek i produktów luksusowych: biżuterii, torebek
czy zegarków.
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Wnioski dla firm
Co te nastroje oznaczają dla
przedsiębiorców? Możemy wskazać kilka kierunków działania.
Przede wszystkim producenci luksusowych kosmetyków, ubrań,
samochodów, zegarków czy biżuterii powinni przygotować się
na trudne 12 miesięcy. Podobnie
restauratorzy. To kategorie, w których konsumenci planują raczej
ciąć wydatki. W swoich kampaniach marketingowych firmy
z tych segmentów powinny podkreślać takie wartości, jak: jakość,
tradycja, dziedzictwo i kunszt
wykonania. Wysoka cena czy prestiż nie są już wartościami, które
budzą uznanie konsumentów.
Ważne, by firmy, dbając o utrzymanie atrakcyjnych cen swoich

Europejczycy mają już dość zaciskania
pasa i szukają sposobów na utrzymanie
dotychczasowego poziomu życia. Szukają
oszczędności w obszarach, które mają znaczenie
drugorzędne, po to, żeby było ich stać na więcej
rzeczy, które uważają za ważne.

produktów, troszczyły się jednocześnie o ich wysoką jakość. Value
for money, czyli dobra jakość
w przyzwoitej cenie, to wartość,
którą dziś konsumenci cenią sobie
najwyżej. Przedsiębiorcy muszą
też mieć świadomość, że nie działają już w świecie dwóch prędkości, lecz w rzeczywistości, w której tempo zmian jest niezwykle
zróżnicowane. Chociaż południe
Europy pozostaje w stagnacji,
to na północy konsumpcja będzie

przyspieszać, a w gospodarkach
rosnących rozwijać w dwucyfrowym tempie.
Generalną zasadą obowiązującą wszystkie firmy powinno być
dostosowanie produktów i kampanii marketingowych do oczekiwań,
potrzeb i możliwości finansowych
konsumentów.

Franciszek Hutten-Czapski jest
partnerem i dyrektorem zarządzającym The Boston Consulting Group.
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Raport z badania

Kryzys zniechęca polskich
przedsiębiorców do ekspansji
zagranicznej, a te firmy, które myślą
o prowadzeniu biznesu za granicą,
skupiają się głównie na rynkach
europejskich – wynika z badania
przeprowadzonego przez think tank
Poland, Go Global!. Tempo ekspansji
międzynarodowej polskich firm
spowalniają bariery towarzyszące
wejściu na nowe rynki, w tym brak
kapitału, wiedzy i instytucjonalnego
wsparcia. Jednak najsilniejsze bariery
tkwią w samych przedsiębiorcach.
Paweł Kubisiak, Mariusz Smoliński

FOT: CORBIS

Polskie firmy zbyt
rzadko patrzą
z perspektywy
globalnej

O

becność na rynkach zagranicznych staje się coraz ważniejszym czynnikiem rozwoju polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. By
ocenić skalę i kierunki tego zjawiska, think tank Poland,
Go Global! wraz z redakcją Harvard Business Review
Polska oraz jednostką badawczą ICAN Research przeprowadził wśród polskich przedsiębiorstw badania, których celem było zebranie opinii przedsiębiorców na temat korzyści, barier oraz modeli prowadzenia biznesu
na rynkach międzynarodowych. Pod lupę wzięliśmy firmy średnie i duże, wykluczając te branże, których działalność tradycyjnie koncentruje się na lokalnym rynku
(zobacz ramkę O badaniu).
Blisko 40% spośród 612 polskich firm uczestniczących w badaniu zadeklarowało, że prowadzi działalność
na rynkach międzynarodowych. W ciągu najbliższego
roku w ich ślady zamierza pójść kolejne 10%, a jeszcze
1% plany o ekspansji za granicę odkłada na najbliższe 5
lat. To w sumie daje około połowy ankietowanych. Druga połowa przedsiębiorstw w ogóle nie rozważa prowadzenia działalności na rynkach innych niż krajowy,
chociaż 17% z nich twierdzi, że czują się gotowe, żeby
wejść na rynki zagraniczne. I właśnie to asekuracyjne
podejście do zagranicznej ekspansji wyraźnie pokazuje, że polskim przedsiębiorcom brakuje spojrzenia z perspektywy globalnej, które mogłoby przyspieszyć rozwój
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ich firm i dobrze przygotować do wyzwań
jutra. Skąd biorą się te obawy przed wyjściem poza granice kraju?

w wielkości udziału zysków zagranicznych w ogólnym bilansie – takiego zdania
jest 41% firm. Wzrost zadeklarowało 34%
badanych, zaś jego redukcję odczuło 16%.
Jedna trzecia firm nie przewiduje również zmiany tego udziału w najbliższym
roku, natomiast wzrost przewiduje 25%,
a spadek niespełna 10% przedsiębiorstw.

Zdystansowane podejście
do ekspansji
Badanie dowodzi, że decyzja o rozpoczęciu działalności na rynkach zagranicznych jest silnie powiązana z sytuacją gospodarczą, a kryzys zniechęcił polskich
przedsiębiorców do podejmowania decyzji o wyjściu na rynki zagraniczne. Prawie dwie trzecie firm obecnych na rynkach zagranicznych rozpoczęło ekspansję
przed rokiem 2000 (więcej w ramce Udział
procentowy firm wchodzących na rynki
zagraniczne od 1990 roku). Po tym okresie nastąpił wyraźny spadek, by osiągnąć
najniższy poziom w 2011 roku. Pewnym
optymizmem może napawać jedynie fakt,
że pomimo spadku dynamiki ekspansji
prawie 10% badanych rozważa wejście
na rynki zagraniczne do 2014 roku.
Firmy obecne poza granicami Polski
ostrożnie oceniają potencjał wzrostu zysków osiąganych z tego obszaru działalności. W opinii większości przedsiębiorstw
ostatni rok nie przyniósł większych zmian

Umiejętna komunikacja i unikatowa oferta mogą
być dla polskich
firm najlepszym
kluczem do otwarcia bram do rynków zagranicznych.

Udział procentowy firm wchodzących
na rynki zagraniczne od 1990 roku
%
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Ważna jest oferta
Co istotne, oczekiwania dotyczące wzrostu lub spadku zysków z działalności zagranicznej są silnie powiązane ze strategiami ekspansji. Firmy deklarujące
w najbliższym roku wzrost zysków częściej stosują strategię opartą na innowacyjnym produkcie oraz marketingu strategicznym i przedsiębiorstwa skupione na
silnych działaniach marketingowych najmniej obawiają się spadku tych udziałów.
I właśnie umiejętna komunikacja i unikatowa oferta mogą być dla polskich firm
najlepszym kluczem do otwarcia bram
do rynków zagranicznych. Przedsiębiorstwo, które decyduje się na ekspansję zagraniczną, musi mieć dobrze przemyślany, wspólny dla każdego rynku przekaz
i świadomość, że powinien on być dostosowany do lokalnych warunków danego
kraju i tamtejszej kultury. Ale nie chodzi
tylko o zwykłe przetłumaczenie tekstów.
Trzeba umieć opowiedzieć swoją historię
w języku i kulturze danego kraju i dopasować tę historię do kultury i zwyczajów
danego odbiorcy – podkreśla Jacek Stryczyński, prezes Lionbridge Poland. Z kolei Krzysztof Koszela, dyrektor ds. rozwoju rynków zagranicznych firmy Colian,
uważa, że obok marketingu kluczową rolę
odgrywają niepowtarzalność oferty i skuteczna dystrybucja: Nie ma uniwersalnego klucza do sukcesu we wchodzeniu na
rynki zagraniczne. Coś takiego nie istnieje, bo gdyby istniało, wszyscy osiągnęliby
sukces. Wydaje mi się jednak, że ważne
jest to, aby mieć coś innego niż pozostali, czyli oryginalny produkt. Jak się go ma,
to jeszcze trzeba postarać się o takie atrybuty, które pozwolą wyróżnić się na rynku. To po pierwsze. Po drugie, istotny jest
aspekt dystrybucyjny – produkt musi być

dostępny i umiejętnie oferowany, sprzedawany. To znaczy, muszą być ludzie, którzy umiejętnie potrafią go wyeksponować, „podsunąć” konsumentowi. Po trzecie, potrzebne jest silne wsparcie marketingowe, co w sumie
przekłada się na silną markę.
Potwierdzają to wyniki naszego badania – firmy,
które koncentrują się na innych aspektach niż innowacyjny produkt i marketing, spodziewają się spadku zysków z działalności zagranicznej. Znamienne jest, że
częściej o wzroście zarówno w ostatnim, jak i w przyszłym roku mówią firmy zajmujące się eksportem usług
niż eksporterzy dóbr. Badanie wskazuje też, że aż 56%
firm planujących wejść na rynki zagraniczne w 2014
roku działa w sektorze usług, co pokazuje, że być może
ten sektor zaczyna dostrzegać potencjał tkwiący w ekspansji zagranicznej. Wśród firm planujących ekspansję
35% stanowiły przedsiębiorstwa handlowe, a pozostałe 9% – produkcyjne.

Brak wiary we własne siły
Co sprawia, że ponad połowa badanych firm nie jest
obecna za granicą i nie rozważa ekspansji? Jako główną przyczynę takiej decyzji respondenci podają koncentrację rozwoju przedsiębiorstwa wyłącznie na rynku
krajowym (85% ogółu firm) oraz brak odpowiedniego kapitału (19%). Takie powody podają zwłaszcza przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób, a także mające kapitał w całości polski. Natomiast blisko 8%
przedsiębiorstw podaje za powód braku aktywności na
międzynarodowych rynkach ich konkurencyjność oraz
nasycenie produktami. Część firm jest również zdania,
że specyfika działalności nie pozwala im na podjęcie takich kroków bądź strategia nie przewiduje wchodzenia
na zagraniczne rynki. Najmniejszy odsetek firm uważa,
że barierą w ekspansji międzynarodowej jest brak wiedzy o tym, jak skutecznie zaistnieć na tych rynkach. (Więcej w ramce Najczęstsze przyczyny rezygnacji z ekspansji zagranicznej).
Z tak zachowawczym podejściem nie zgadza się Janusz Filipiak, prezes Comarchu: W każdej firmie, która
myśli o wzroście, jest imperatyw ekspansji. Oczywiście
mogą być firmy, które nie chcą rosnąć, nie widzę w tym
nic złego. Zwłaszcza jeśli chodzi o sektor usług czy choćby budownictwo. Ale jeśli mówimy o towarach, które są
przenaszalne, jak zegarki, samochody, czy nasza branża – informatyka – nie ma wyboru. Tu trzeba rosnąć, bo
inaczej rynek nie pozwoli na przetrwanie. Polska, choć
jest średniej wielkości krajem, na pewnym etapie rozwoju może być za mała. Wtedy pojawia się imperatyw
obecności międzynarodowej. Comarch jest producentem dóbr przenaszalnych, bo zajmujemy się tworzeniem

O badaniu
Badanie zrealizowano dla think tanku Poland, Go Global! przez
redakcję Harvard Business Review Polska oraz ICAN Research.
Na potrzeby badania zjawisko ekspansji międzynarodowej zdefiniowano jako eksport dóbr i usług, a także import oraz inną działalność
na rynkach zewnętrznych, przy założeniu posiadania formy prawnej
na zagranicznych rynkach. Badanie ankietowe przeprowadzono
na reprezentatywnej próbie wybranych losowo przedsiębiorstw
posiadających większościowy kapitał polski, zatrudniających powyżej
50 osób oraz mających obrót powyżej 10 mln PLN.
Badaniu poddano 612 firm z terenu całej Polski, przy czym
działalność na zagranicznych rynkach prowadziły 242 przedsiębiorstwa, a 59 firm w ciągu najbliższego roku zamierza rozpocząć
funkcjonowanie na rynkach innych niż polski. W zależności
od preferencji badanych ankiety przeprowadzano techniką wywiadu
telefonicznego CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
lub z wykorzystaniem ankiety internetowej (CAWI – Computer
Assisted Web Interview). Projekt realizowany był w połowie 2013 roku.
Ze względu na fakt, że uzyskana struktura przedsiębiorstw
w zrealizowanej próbie badawczej nieznacznie odbiega od struktury
próby w całej badanej populacji, została wykonana postratyfikacja
danych, aby zwiększyć reprezentatywność uzyskanych wyników.
W tym celu poszczególnym grupom respondentów, pod względem ich
przynależności do klasy wielkości, wyrażonej liczbą zatrudnionych,
oraz rodzaju działalności, zostały nadane wagi ustalone na podstawie
informacji z bazy REGON. Ważenie pozwoliło na uzyskanie reprezentatywności wyników na poziomie badanej populacji.

oprogramowania. Dla nas wchodzenie na rynki zagraniczne było i jest konieczne. Czy tego chcieliśmy, czy nie, innej drogi wzrostu nie było.
Podobne podejście prezentuje część uczestników naszego badania, którego wyniki pokazują, że główną motywacją wchodzenia na rynki zagraniczne jest zwiększenie przychodu spółki, zwiększenie skali działalności oraz
poszerzenie grupy klientów. Należy jednak zaznaczyć,
że firmy z większym doświadczeniem we wchodzeniu
na rynki zagraniczne częściej zwracają uwagę na zwiększenie skali prowadzonej działalności, podczas gdy te
z mniejszym doświadczeniem większą wagę przywiązują do poszerzenia grupy klientów. Tendencja ta szczególnie jest widoczna w przypadku usług.

Bez filii i oddziałów
Najpopularniejszym sposobem prowadzenia działań
na rynkach międzynarodowych jest realizacja zadań

w biurach zlokalizowanych w Polsce –
taką formę deklaruje 85% firm z całościowym kapitałem polskim, a także zdecydowanie mniej, bo 48%, jednostek mających
obok polskiego także kapitał zagraniczny. Działania te obejmują głównie budowę relacji biznesowych z producentami,
dostawcami oraz importerami zagranicznymi. W ten sposób funkcjonuje m.in.
PWPW. Za granicą mamy agentów, ale
szukamy też firm, które mogą być partnerami technologicznymi. Na przykład na
Litwie, w Armenii czy nawet Bangladeszu współpracujemy z lokalnymi firmami,
które wspierają nas od strony systemów
informatycznych. Część systemu dostarczamy sami, część dają lokalni partnerzy,
odpowiadając za utrzymanie tej infrastruktury na miejscu. My jesteśmy serwisem drugiego stopnia, to znaczy, pomagamy w poważnych problemach. Nie
mamy jeszcze otwartych spółek za granicą, ale rozważamy to – wyjaśnia Andrzej
Bogun, członek zarządu PWPW.
Na kolejny krok, czyli tworzenie własnych filii czy oddziałów, zdecydowało
się zaledwie 4% przedsiębiorstw z kapitałem polskim oraz 14% firm z kapitałem
mieszanym. W porównaniu z innymi formami zaangażowania jest to odsetek dość
niski, który świadczy o tym, że ekspansja
na rynki zagraniczne może być prowadzona z siedziby firmy w Polsce i nie musi wymagać specjalnych inwestycji związanych
z otwieraniem oddziałów i filii. Świadczy to
też o wczesnym etapie ekspansji w przypadku ogromnej większości polskich firm.
Co ciekawe, inne modele prowadzenia działalności występują w przypadku

ekspansja na rynki zagraniczne

może być prowadzona z siedziby firmy
w Polsce i nie musi wymagać specjalnych
inwestycji związanych z otwieraniem
oddziałów i filii.
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eksportu usług oraz dóbr. Usługodawcy
częściej budują przedstawicielstwa lub
własne filie, natomiast producenci częściej prowadzą działalność zagraniczną
z biura w Polsce. Prowadzenie działalności usługowej na rynkach zagranicznych wiąże się więc z inwestycjami, a to
wymaga większego wkładu finansowego i może być istotną barierą w rozwoju
polskich usług na rynkach zagranicznych.
O tym, w jakim stopniu firmy angażują
się w działalność w poszczególnych krajach, przesądza zazwyczaj potencjał rynku. Wyjaśnia to Krzysztof Koszela z firmy Colian: Przede wszystkim patrzymy
na wielkość popytu wewnętrznego, na
wskaźniki makroekonomiczne, na dynamikę, demografię i strukturę danego rynku zagranicznego. Patrzymy również na
to, czy mamy do czynienia z młodymi czy
starszymi konsumentami, patrzymy na
konkurencyjność, jaka występuje na danych rynkach, i na bariery wejścia. Oceniamy, jak mocno dany rynek jest rozdrobniony, jeśli chodzi o udział poszczególnych
kategorii produktowych, czy duża jest liczba marek i producentów, czy przeciwnie.
Badamy preferencje konsumenckie, czyli dowiadujemy się, czy dane społeczeństwo lubi słodycze, czy nie, co preferuje – bardziej słodkie wyroby czy mniej
słodkie – itd. Po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych analiz wybieramy strategię. Decydujemy, czy tylko podejmujemy
współpracę partnerską, czy też zakładamy, że dany rynek jest dla nas strategiczny i w związku z tym budujemy całą
infrastrukturę – od dystrybucji, agendy
komercyjnej, relacji biznesowych z naszymi dystrybutorami, aż do sprawdzenia, jak postrzegają nas i jak zachowują
się konsumenci.

Koncentracja na Europie.
Czy słusznie?
Gdzie najlepiej rozpocząć prowadzenie
biznesu za granicą według badanych
przedsiębiorstw? Oczywiście w Europie. Plany rozszerzenia działalności o kolejne kraje deklaruje prawie 30% przedsiębiorstw już obecnych za granicą. Ich

funkcjonowanie w dalszym ciągu będzie skupiać się na
rynkach europejskich, takich jak: Niemcy, Rosja, Ukraina czy Czechy i Słowacja.
Ankietowani przedsiębiorcy wyraźnie wskazali, że
kierunkiem eksportu polskich przedsiębiorstw są głównie kraje europejskie, w których działania biznesowe prowadzi aż 88% firm (więcej w ramce Planowane kierunki
ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw do
2014 roku). Dzieląc Europę na trzy regiony, można zauważyć, że w Europie Zachodniej działa 47% firm, w Europie
Środkowej wraz z Bałkanami – 33% firm, zaś w Europie
Wschodniej funkcjonuje 20% przedsiębiorstw. Pozostałe rynki cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością. Można uznać zatem, że polskie firmy decydują się
na działalność międzynarodową w rejonach bliskich geograficznie i kulturowo. W pozostałych obszarach świata najwięcej polskich spółek obecnych jest w Azji (6%)
oraz Ameryce Północnej (3%).
Europa zdominowała też najbliższe plany przedsiębiorstw. Spośród blisko 30% badanych firm, które mają
już skonkretyzowane kierunki działalności zagranicznej
na najbliższe dwa lata, ogromna większość, decydując
się na lokalizację kolejnych działań za granicą, wybierze Europę. Plany dodatkowej aktywności biznesowej na
tym obszarze ma aż 89% przedsiębiorstw zamierzających
zwiększyć zasięg działań międzynarodowych. Wśród
państw docelowych najczęściej wymieniano: Niemcy,
Rosję, Ukrainę, Czechy i Wielką Brytanię.
Polskie przedsiębiorstwa skupiają się na rynkach europejskich ze względu na bliskość lokalizacji i stabilność
rynku. Tylko nieliczne podmioty decydują się na prowadzenie działalności „gdzieś dalej w świecie”. Planowane kierunki ekspansji do 2014 roku pokazują, że Europa
w dalszym ciągu będzie regionem cieszącym się największym zainteresowaniem inwestorów. Zdecydowanie

mniej firm planuje działalność w Azji (7% ogółu) oraz
Ameryce Północnej (jedynie 1,7%).
Ciekawe były też odpowiedzi przedsiębiorców na pytanie o rekomendowane regiony i państwa dla ekspansji
polskich firm. Nie jest zaskoczeniem, że większość polskich przedsiębiorców rekomenduje prowadzenie biznesu w jednym z krajów europejskich. Takiego zdania
jest 65% polskich organizacji, argumentując ten fakt odpowiednią lokalizacją, stabilnością rynku oraz dobrą komunikacją pomiędzy partnerami biznesowymi. Kolejnym
regionem wartym rozważenia jest Azja, na którą wskazało 6% firm, ze względu na duży potencjał tego rynku
oraz niskie koszty produkcji.
Wśród krajów europejskich w tym kontekście najczęściej wymieniano: Niemcy, Rosję, Czechy, Wielką Brytanię, Litwę i Słowację. Z państw pozaeuropejskich polskie
firmy rekomendują głównie: Japonię, Chiny, Kazachstan,
Stany Zjednoczone, Kanadę, Chile, a nawet państwa afrykańskie – Kongo, Maroko i RPA.
Warto podkreślić, że często są wymieniane Litwa
i Chile. Oba te państwa są już miejscem dużych i znanych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Obecność Litwy może wynikać z tego, że PKN Orlen kupił litewską
rafinerię w Możejkach za kwotę około 2,34 mld USD. Do
niedawna była to największa inwestycja polskiej firmy za granicą. Od 2012 roku liderem jest KGHM Polska
Miedź dzięki przejęciu za 9,1 mld PLN kanadyjskiej spółki wydobywczej Quadra FNX, do której należy m.in. bogate złoże Sierra Gorda w Chile. W tym samym kierunku
w kolejnych latach mogą pójść inne polskie firmy, zainteresowane współpracą z koncernem miedziowym nie
tylko na rodzimym rynku.
Janusz Filipiak, prezes Comarchu, uważa, że Europa Zachodnia i Ameryka Północna to dojrzałe rynki, lecz
brakuje im dynamiki. W konsekwencji ciężko tam znaleźć

Najczęstsze przyczyny rezygnacji z ekspansji zagranicznej
brak wiedzy o tym, jak skutecznie zaistnieć na rynku
inne
konkurencyjność rynków zagranicznych
brak kapitału

3,5%
6,4%
7,9%
19,8%

koncentracja rozwoju firmy na polskim rynku

85,4%

Źródło: opracowanie własne, możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi, N=370
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niszę: Żeby nie ponieść klęski, trzeba dobrze zdefiniować kraj i ofertę, którą chcemy przedstawić. Bariery wejścia na rynki azjatyckie czy też republik kaukaskich są
mniejsze – nie umyka to krajom zachodnim, które także
dostrzegają tam potencjalny rynek zbytu. Trudnym rynkiem jest z kolei Azja. Mamy problem z Chinami – ciągle się z nimi spotykamy, dyskutujemy i niewiele z tego
wynika. Chiny nie chcą wpuszczać obcych, a jak już
wpuszczają, to tylko w systemie joint venture, co jest
bardzo niekorzystne dla firm wchodzących. Lokalni gracze przejmują bowiem know-how partnera i później samodzielnie działają.
O tym, że Europa to nie najlepszy kierunek i warto poszukać bardziej rozwojowych rynków, przekonany
jest Andrzej Bogun z PWPW: Z perspektywy działalności PWPW rynki otwarte to wcale nie rynki Europy Zachodniej. Tutaj tort został już podzielony, bowiem kraje,
które posiadają firmy takie jak nasza, zlecają produkcję
rodzimym przedsiębiorstwom poza trybem przetargowym – proszę pamiętać, że mówimy o banknotach i dokumentach, czyli produktach wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Nas interesują np. kraje
byłego Związku Radzieckiego albo państwa Trzeciego
Świata, czyli kraje rozwijające się. Mówię tu o państwach,

które nie posiadają takich firm jak nasza, mają jeszcze
problem z transparentnością zamówień, z niejasnym, zagmatwanym prawem czy jego interpretacją oraz brakiem
wiedzy biznesowej wśród przedsiębiorców.
W jaki sposób należy wobec tego wybrać właściwe
rynki zagraniczne? Po pierwsze, należy sprawdzić, czy
w ogóle można tam coś uzyskać dla siebie. Jeżeli wiemy,
że lider ma 40% rynku, a dwóch pozostałych konkurentów po 5–6%, do tego są marki własne, to nie rekomendowałbym wchodzenia w taki segment, bo z góry taka
decyzja przyniesie straty. Ale na rynkach wschodzących,
gdzie nie ma tak silnej konsolidacji, gdzie jest dużo produktów w danym segmencie, pojawienie się kolejnej marki z ciekawym konceptem produktowym powoduje, że
na początku się tego ruchu nie dostrzega. Odpowiednią
inwestycją w dany produkt, w miejscu sprzedaży, można
doprowadzić do takiego stanu, że produkt zaczyna sam
się bronić, zaczyna się sprzedawać. W pewnym momencie detaliści sami zgłaszają się do producenta, bo widzą,
że można na nim zarabiać. W sumie najważniejsze jest
to, aby konsumenci sami chcieli po dany produkt sięgać.
Rolą producenta jest znalezienie unikalnych atrybutów
i wywalczenie dobrego miejsca na półkach sklepowych –
radzi Krzysztof Koszela z firmy Colian.

Planowane kierunki ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw do 2014 roku

89,1%

1,7%

7,0%

1,6%
0,3%
0,3%

Źródło: opracowanie własne, pominięto braki danych, N=288
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Są jednak firmy, takie jak PROFIT System, które koncentrują się na najbliższym
sąsiedztwie i mają ku temu powody. To,
co się powiodło w Polsce, jeśli chodzi
o systemy franczyzowe, z powodzeniem
może się powieść w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspansja
na Zachód jest dużo trudniejsza – to bardziej konkurencyjny rynek i wyższe koszty.
Jednak rynki najbliższe: Słowacja, Czechy,
Węgry czy Ukraina, dają spore możliwości ekspansji. Ta uwaga oczywiście tyczy
się sektora, którym się zajmujemy, czyli
franczyzy. Z tego też wynika, dlaczego
my jako firma postanowiliśmy tam być
obecni i się rozwinąć – uważamy, że nasi
klienci też coraz częściej będą tam wychodzić – mówi Michał Wiśniewski, dyrektor
działu doradztwa we franczyzie w PROFIT System.
Z naszego badania wynika, że większość przedsiębiorców obecnych na zagranicznych rynkach, podobnie jak PROFIT
System, współpracuje więcej niż z jednym
krajem – najwięcej eksporterów (26%)
współpracuje z trzema, czterema krajami, a importerów – z jednym bądź dwoma
krajami (32%). Jednak w badaniu ujawniła się też część firm działających na znacznie większym obszarze – co 10. importer i eksporter dóbr oraz co 20. eksporter
usług jest obecny na ponad 10 rynkach.

Charakter ekspansji na rynki zagraniczne
planowane – ogólna
strategia firmy
nieplanowane – ekspansja
partnera biznesowego
nieplanowane – zdobycie
zlecenia, nawiązanie relacji
biznesowych
działanie o innym
charakterze
trudno powiedzieć

89,2%
1,5%
4,9%
7,2%
17,7%

■ mniej doświadczone
■ d oświadczone

1,5%
5,9%
10,1%
2,9%

Źródło: opracowanie własne, możliwość więcej niż jednej odpowiedzi, N=171

Kryteria wyboru
Według badanych głównym warunkiem
wyboru rynku docelowego jest popyt wewnętrzny danego kraju na produkt lub
usługę (34%). Na kolejnych miejscach znalazły się: konkurencyjność oferty (18%),
niskie koszy wejścia na rynek (14%) oraz
wiarygodność partnerów biznesowych
(12%). Z kolei takie czynniki, jak łatwość
kulturowej adaptacji na danym rynku
czy struktura i profil potencjalnych klientów, wskazało jedynie kilka procent ankietowanych. A jest to obszar niezwykle istotny i przesądza często o sukcesie.
Bycie dobrym pracodawcą i znajomość
kwestii kulturowych to jedne z warunków osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach. Nie chodzi tu o sam kapitał

76,8%

Żeby nie ponieść klęski, trzeba dobrze zdefiniować kraj
i ofertę, którą chcemy
przedstawić.

i konkurencyjne płace. Górnictwo to zawód niebezpieczny, dlatego tak duże znaczenie ma zapewnienie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa oraz przekonanie ludzi, że możemy im zaoferować obiecującą przyszłość zawodową. Nie uzyskamy też dostępu do kolejnych złóż, jeśli
nie przekonamy władz lokalnych, że jesteśmy dla nich pożądanym inwestorem,
który zna lokalną kulturę i jest przygotowany na rozwiązanie wielu trudnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem,
zdrowiem, środowiskiem i życiem mieszkańców. Dlatego prezentujemy wyważone podejście do ekspansji zagranicznej,
uwzględniające lokalną kulturę i sukcesywne adaptowanie pracowników. Ta
strategia przynosi efekty, gdyż nie tworzy niepotrzebnych napięć i zachęca do
współpracy lokalnych specjalistów – wyjaśnia Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź. I dodaje: Jedną z naszych
inicjatyw jest stworzenie fundacji związanej z osobą znanego w Chile polskiego
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geologa i geografa, Ignacego Domeyki,
który zbudował tam podwaliny geologii i górnictwa oraz stworzył w Santiago
uniwersytet. Mam nadzieję, że ta fundacja stanie się platformą dialogu z lokalną
społecznością.
Jednak wiele ankietowanych firm nie
zwraca aż tak bacznej uwagi na kwestie
kulturowe. Ważniejszą kwestią jest dla
nich możliwość pozyskania solidnych lokalnych partnerów. Jak znaleźć takiego

Główne bariery we wchodzeniu na rynki zagraniczne
postrzeganie polskich
produktów na rynkach
zagranicznych jako niskiej jakości
postrzeganie polskich firm
na rynkach zagranicznych jako
mało wiarygodnych
bariera społeczno-kulturowa
brak odpowiednio
wykwalifikowanej kadry

Strategia i czynniki sukcesu
na rynkach zagranicznych

duża konkurencyjność rynków
zagranicznych
bariery podatkowe
bariery polityki celnej
bariery formalnoprawne
brak możliwości weryfikacji
partnerów biznesowych
niepewna sytuacja gospodarcza
na zagranicznych rynkach

■ firmy, które weszły na rynki zagraniczne
■ f irmy, które nie weszły na rynki zagraniczne

60%

40%

30%

20%

10%

0%

niewystarczający kapitał

Źródło: opracowanie własne

partnera, podpowiada Andrzej Bogun
z PWPW: Poszukiwanie partnerów nie
jest proste. Wykorzystujemy doświadczenia firm, które działają w tej samej
branży, ale z nami nie konkurują. Pytamy, czy mogą być naszym przedstawicielem. Oczywiście musi to być partner
rozumiejący nasz biznes i potrafiący mówić językiem, który trafia do klienta rządowego, a przy tym rozumie, jaką odpowiedzialność ponosi wobec tego rządu.
Aby system sprawnie funkcjonował, przy
prostszych projektach współpracujemy
z ambasadami, pomagają nam też radcy handlowi.
Rolę silnych partnerów docenia również Michał Wiśniewski z PROFIT System, ale dodaje, że ważna jest również
odwaga i zdecydowanie: Duża część polskich firm boi się Wschodu. Boi się, że jeśli sprzeda tam produkty, to nie dostanie
za nie zapłaty. Top Secret z grupy Redan
czy marka Reserved spółki LPP zainwestowały na rynkach wschodnich, otworzyły
sklepy we właściwych lokalizacjach i odniosły sukces.

Przedsiębiorstwa zajmujące się eksportem,
bez względu na stopień doświadczenia
w prowadzeniu ekspansji międzynarodowej, nawiązują kontakty biznesowe przez
rekomendacje innych podmiotów, uczestnictwo w targach, a także za pośrednictwem Internetu. Warto jednak zaznaczyć,
że doświadczone firmy najczęściej w tym
celu wykorzystują targi branżowe (76%),
zaś te mniej doświadczone – rekomendację innych podmiotów (71%). Podobne
sposoby nawiązywania kontaktów biznesowych wskazują zarówno podmioty
funkcjonujące w obszarze eksportu dóbr,
jak i eksportu usług.
Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu – zarówno te doświadczone, jak
i posiadające mniejszą praktykę we wchodzeniu na rynki zagraniczne – solidarnie
postrzegają ekspansję międzynarodową
jako działanie planowane, będące elementem ogólnej strategii. Jednak część

firm przyznaje, że ich wejście na rynek
zagraniczny miało charakter nieplanowany i było związane w głównej mierze ze
zdobycie zlecenia czy też nawiązaniem
relacji biznesowej – taką opinię wyraziło 18% przedsiębiorstw posiadających
doświadczenie zagraniczne oraz 7% stawiających pierwsze kroki w tym obszarze (więcej w ramce Charakter ekspansji
na rynki zagraniczne). Warto również zaznaczyć, że większość spółek nie korzysta
z pomocy zewnętrznych ekspertów przy
tworzeniu strategii związanych z rozszerzaniem działalności na rynki zagraniczne. Na działania takie zdecydowało się
jedynie 25% przedsiębiorstw. Jednak są
to głównie firmy duże, z częścią kapitału zagranicznego oraz takie, których obrót przekracza 25 mln zł.
Z badania wynika więc, że wchodzenie na zagraniczne rynki to dla zdecydowanej większości firm proces planowany, wpisujący się w ogólną strategię
firmy. Dlatego wiele spółek z wyprzedzeniem konstruuje optymalne strategie
ekspansji międzynarodowej, będące odzwierciedleniem istotności poszczególnych czynników.
Andrzej Bogun z PWPW uważa, że
nie ma tu uniwersalnej recepty – każdy
kraj i klient jest inny. Dobrze jest jednak
zacząć od niedużych, stosunkowo prostych projektów, aby przekonać do siebie klienta: Przecież nikt od razu nie powierza nieznanemu sobie podmiotowi
zagranicznemu jakiegoś dużego przedsięwzięcia. Najłatwiej przekonać lokalnych przedsiębiorców, że potrafimy coś
zrobić dobrze, na przykładzie małych, stosunkowo prostych rzeczy, gdzie dodatkowo formalności prawnopodatkowych jest
mniej. Później możemy startować z bardziej skomplikowanymi przedsięwzięciami, ale potrzebujemy do nich lokalnych
partnerów, bo oni mają specjalne, na bieżąco w swoim kraju aktualizowane, systemy informatyczne związane z wydawaniem dokumentów. Robienie tego z Polski
byłoby bardzo kosztowne.
Ponad połowa badanych jako kluczowe czynniki budowania i realizacji
udanej strategii na zagranicznym rynku

wskazała: znalezienie partnera biznesowego (71%), innowacyjny produkt (70%),
rozwój sieci dystrybucji (62%), doświadczenie pracowników w lokalnym biurze
(59%), marketing strategiczny (58%). Należy jednak podkreślić, że firmy, które
odnotowały wzrost zysku z działalności
zagranicznej, częściej za najważniejsze
wskazują innowacyjny produkt oraz marketing strategiczny.
Ryszard Florek, prezes firmy Fakro,
podkreśla, że sukces na zagranicznych
rynkach uzależniony jest przede wszystkim od efektu skali: Żeby wejść z sukcesem na zagraniczne rynki, trzeba zbudować silną pozycję oferty produktowej.
Trzeba być konkurencyjnym zarówno jakościowo, jak i cenowo. Z reguły wychodzimy na rynki zagraniczne, ponieważ rynek krajowy jest za mały dla naszej branży.
Z drugiej strony kluczowe w dążeniu do
poszerzenia rynku zbytu jest uzyskanie
efektu skali. Dopiero duża skala biznesu
pozwala na obniżenie kosztów, nawet
o kilkadziesiąt procent. To pozwala konkurować cenowo i osiągać oczekiwany
zysk. Na pewno najważniejszy jest produkt, innowacyjne rozwiązania, coś, co
pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji,
ale też dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb poszczególnych rynków,
ich specyfiki. Następnie ważna jest dystrybucja i marketing. Działamy na wielu
rynkach, na kluczowych mamy swoje oddziały, na pozostałych – importerów. Jednak najważniejszy jest produkt. Przewagę
konkurencyjną daje właśnie innowacyjny produkt, niższa cena i szybsze dostawy, większa efektywność dystrybucyjna,

Przewagę konkurencyjną

dają innowacyjny produkt, niższa cena
i szybsze dostawy.
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a bez korzystania z efektu skali nie da się
tego osiągnąć.

Bariery w ekspansji
zagranicznej
Stworzenie strategii jest punktem wyjścia
do rozpoczęcia ekspansji, samo wchodzenie na rynki zagraniczne wymaga jednak
zmierzenia się z szeregiem barier. Na poziomie ogólnym co druga badana firma
(54%) twierdzi, że polityczno-gospodarcze
warunki prowadzenia biznesu – zarówno
w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych –
są sprzyjające. Co czwarta ma odwrotne
zdanie. Wskazując konkretne wyzwania,
firmy wymieniały trzy grupy barier (więcej w ramce Główne bariery we wchodzeniu na rynki zagraniczne).
Bariery biznesowe są wskazywane
zarówno przez firmy doświadczone, jak
i niedoświadczone w ekspansji jako główna przeszkoda na drodze do zagranicznych rynków. W grupie tej znajdują się:
duża konkurencyjność rynków zagranicznych, niestabilna sytuacja gospodarcza
i braki kapitałowe (45–50% wskazań).
Bariery o charakterze formalnym
związane z prowadzeniem działalności:
podatkowe, celne i formalnoprawne, stanowiące duże wyzwanie w prowadzeniu
działalności za granicą. Bariery te wskazywał co trzeci respondent.
Bariery społeczno-kulturowe, wskazywane przez co piątego ankietowanego,
obejmują kwestie związane z postrzeganiem polskich firm i produktów, ale
też dostępem do wykwalifikowanych
pracowników.
Istnieją jednak spore rozbieżności
w postrzeganiu barier dla prowadzenia
działalności zagranicznej w poszczególnych grupach respondentów. Firmy, które
nie prowadzą działalności za granicą, jako
kluczową barierę ekspansji wskazują niewystarczający kapitał do podjęcia stosownych działań w tym kierunku. Raczej dużą
przeszkodę w wejściu na rynek zagraniczny dla tych organizacji stanowią bariery
formalnoprawne, celne i podatkowe.
Na te bariery zwraca uwagę Krzysztof Koszela z firmy Colian: Pierwszą
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Firmy niedoświadczone i nieobecne na rynkach
zagranicznych potrzebują wsparcia
zarówno od rządu,
jak i od doświadczonych ekspertów.

barierą są aspekty formalnoprawne oraz
te związane z polityką celną. Trzeba mieć
świadomość, że są rynki bardziej i mniej
przyjazne dla inwestorów i producentów
zagranicznych, np. Ukraina, która w mojej
ocenie nosi znamiona kraju o wysokim ryzyku politycznym. Na ten aspekt też należy zwracać uwagę, ponieważ tak naprawdę, inwestując pieniądze w działalność
biznesową, musimy mieć na uwadze to,
co w perspektywie pół roku, roku się nie
zmieni, bo wiemy, że budowanie takiego
dosyć dobrego poziomu biznesowego to
nie jest perspektywa kwartału. To są perspektywy nawet kilku lat. Druga grupa
trudności to kwestie społeczno-kulturowe. Musimy dostosować portfel produktów do potrzeb i preferencji konsumenta.
Badamy jego preferencje, dowiadujemy
się, co lubi, ceni, jaką formę produktu preferuje, i dopiero wtedy decydujemy się na
eksport. To są te bariery, które sprawdzamy w pierwszej kolejności.
Z kolei firmy, które już działają na rynkach zagranicznych, za główną barierę
uważają dużą konkurencyjność rynków
zagranicznych, a wśród nich te najbardziej doświadczone podkreślają niepewną sytuację gospodarczą. Co ciekawe, organizacje doświadczone w prowadzeniu
działalności na zagranicznych rynkach
znacznie częściej niż potencjalni eksporterzy za barierę działalności uznawali postrzeganie polskich przedsiębiorstw na
zagranicznych rynkach.
Janusz Filipiak, szef Comarchu, uważa, że polskie firmy potrzebują za granicą wsparcia w postaci promocji marki, jaką jest Polska: Nie wszyscy wiedzą,
że w ogóle jest taki kraj, a jak już wiedzą,
to nie mają pojęcia, że możemy dostarczać wysoko zaawansowane produkty.
W każdym z krajów docelowych polskim
firmom potrzebna jest pomoc marketingowa. Trzeba zwiększać świadomość lokalnych odbiorców, że obecne są na ich
terenie przedsiębiorstwa z Polski. Mają
one bardzo ciekawą, dobrą ofertę, która śmiało może konkurować z uznanymi
markami – jakością, zaawansowaniem
technologicznym czy ceną. Błędna droga, którą odradzam i nie polecam takiej

zabawy, to misje gospodarcze. Częściej przychodzą na
nie politycy, przedstawiciele stowarzyszeń, sporadycznie potencjalni klienci.
O potrzebie promocji Polski za granicą przekonany
jest również Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź:
Polskim firmom potrzebna jest pomoc rządowa, ale równie potrzebne są tu relacje biznesowe, w tym wymiana
doświadczeń i ścisły dialog firm doświadczonych na rynkach zagranicznych i tych stawiających dopiero pierwsze
kroki. Dlatego chcemy nie tylko edukować polskich przedsiębiorców i wskazywać im kierunki, ale też jako spółka
globalna wspierać w pozyskaniu zagranicznych kontraktów, proponując im współpracę z nami również na międzynarodowych rynkach. Uważamy, że nasza inwestycja
w obu Amerykach jest szansą dla naszych poddostawców i kooperantów, z którymi współpracujemy w kraju.
Przedsiębiorstwa działające na zagranicznych rynkach są zgodne, że ich jednostki są przygotowane do
prowadzenia ekspansji międzynarodowej oraz że jest
to ważny kierunek w rozwoju firmy. Widzą też w swojej branży potencjał do dalszego rozwoju zagranicznego.
Z kolei przedsiębiorstwa, które do tej pory nie zdecydowały się na prowadzenie działalności poza polskim rynkiem, zupełnie tego potencjału nie widzą.
Odpowiedzi te wyraźnie wskazują, że firmy niedoświadczone i nieobecne na rynkach zagranicznych potrzebują wsparcia zarówno od rządu, jak i od doświadczonych ekspertów, nie tylko po to, aby właściwie
przygotować się do ewentualnej ekspansji, ale też w ogóle, aby zauważyć w tym obszarze szansę dla siebie. Dlatego potrzebny jest dialog pomiędzy przedsiębiorstwami i wymiana doświadczeń oraz wsparcie zarówno ze
strony rządowej, jak i organizacji pozarządowych w dostarczaniu wiedzy o rynkach zagranicznych i potencjalnych szansach biznesowych oraz w pokonywaniu barier
natury regulacyjno-prawnej, czy nawet przełamywaniu
stereotypów. Dzięki temu więcej firm zacznie szukać
drogi rozwoju, patrząc właśnie z perspektywy globalnej.
Najważniejsze jest jednak zaangażowanie samych
przedsiębiorców, ich upór i odrobina szczęścia. Janusz
Filipiak, szef i założyciel Comarchu, uważa, że właśnie
te czynniki przesądzają o sukcesie: Trzeba mieć produkt, który ma w sobie to coś. I wystarczy, że będzie on
porównywalny z innymi produktami na danym rynku,
wtedy uporczywość, o której ciągle mówię, trzeba skierować w stronę promocji. Uporczywa promocja na pewno w końcu przyniesie oczekiwany rezultat.

Paweł Kubisiak jest zastępcą redaktora naczelnego
Harvard Business Review Polska,
Mariusz Smoliński pełni funkcję Client Service Director
ICAN Research.

Najważniejsze wyniki badania
→ Po 2000 roku nastąpił wyraźny spadek liczby firm rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych, a najmniej badanych
podjęło taką decyzję w 2011 roku. Może to wskazywać, że decyzja
jest silnie powiązana z sytuacją gospodarczą, a okres kryzysu
zniechęcił polskich przedsiębiorców do podejmowania decyzji
o ekspansji. Jednak taki wynik może też uwidaczniać nasilające się
bariery wyjścia na rynki międzynarodowe i brak wsparcia
dla polskich firm.
→ Firmy doświadczone na polu ekspansji zagranicznej oraz pozbawione takiego doświadczenia inaczej postrzegają szanse i bariery
związane z obecnością na rynkach międzynarodowych. Przedsiębiorstwa niedoświadczone nie widzą potencjału dla rozwoju swojej
branży na obcych rynkach. Może to być powodem, iż aż połowa
badanych firm nie myśli o ekspansji na nowe rynki, koncentrując się
na rynkach krajowych.
→ Obecnie działalność międzynarodową w jakiejkolwiek formie
prowadzi około 40% badanych średnich i dużych przedsiębiorstw,
a w ciągu najbliższego roku blisko 10% firm planuje ją rozpocząć.
Dominującą formą obecności za granicą jest eksport. Jednak nadal
większość badanych średnich i dużych firm w ogóle nie rozważa
funkcjonowania na rynkach innych niż polski. Za główną przyczynę
podają one koncentrację rozwoju na rynku krajowym oraz brak
odpowiedniego kapitału.
→ Gdzie najlepiej rozpocząć prowadzenie biznesu za granicą według
badanych przedsiębiorstw? Oczywiście w Europie. Plany rozszerzenia działalności o kolejne kraje deklaruje prawie 30% przedsiębiorstw już obecnych za granicą. Ich funkcjonowanie w dalszym
ciągu będzie skupiać się na rynkach europejskich, takich jak: Niemcy,
Rosja, Ukraina czy Czechy i Słowacja.
→ Większość badanych firm ocenia, że w ostatnim roku udział zysków
z rynków zagranicznych nie ulegnie zmianie w ich bilansie
i podobne perspektywy przewidywane są również na rok najbliższy.
→ Największy wzrost zysków na rynkach zagranicznych przewidują
firmy, które za kluczowy czynnik sukcesu swojej strategii uznają
innowacyjny produkt i zdolność marketingu strategicznego
na zagranicznych rynkach. Nieco większe perspektywy zyskownej
ekspansji widzą eksporterzy usług niż produktów.
→ Działalność większości badanych firm na rynkach zagranicznych
odbywa się przede wszystkim z biura w Polsce, przez budowę
relacji biznesowych z producentami, dostawcami i importerami
z zagranicy.
→ Najważniejszą grupą barier dla ekspansji międzynarodowej są
przeszkody natury biznesowej: brak kapitału, niska ocena własnej
konkurencyjności lub obawy o popyt na docelowym rynku. Firmy
najbardziej doświadczone na zagranicznych rynkach wskazują
też na słaby wizerunek polskich firm i towarów.
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relacja

W poszukiwaniu

nowych
możliwości

Rzetelna diagnoza, konkretne wnioski, ważne rekomendacje – tak ocenili
raport „Polskie firmy na globalnej scenie – czas na mocniejsze wejście!”
uczestnicy i goście debaty panelowej zorganizowanej przez think tank
Poland, Go Global! podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

T
Fot. Corbis

o jak fotografia pokazująca, na jakim etapie znajduje się internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, jakie są bariery oraz
kluczowe czynniki sprzyjające rozwijaniu obecności polskich firm na globalnej scenie – powiedział, otwierając debatę i prezentując raport, Łukasz Świerżewski, redaktor
naczelny magazynu Poland, Go Global, pierwszy zastępca redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska. Wypływające z niego wnioski nie są, niestety, zbyt
optymistyczne: Czujemy się za słabi, często za mali, żeby
wychodzić na zewnętrzne rynki – spuentował moderator.
Uczestnikami panelu byli: wiceminister Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik, dyrektor zarządzający Boston
Consulting Group w Berlinie Stephan Lehrke, prezes
KGHM Herbert Wirth, prezes zarządu Wielton SA Jarosław Andrzej Szczepek i Arkadiusz Śnieżko, członek
zarządu Kopex SA.
Wyjątkowo mocno akcentowanym w dyskusji wątkiem była konieczność udzielania wsparcia polskim firmom planującym ekspansję na zagraniczne rynki. Ale
nie tylko im. Wyniki badania dowodzą, że konkretna pomoc ze strony państwowych instytucji potrzebna jest
także firmom niedoświadczonym i nieobecnym za granicą. Potrzebują one wsparcia zarówno od rządu, jak i od
doświadczonych ekspertów, nie tylko po to, aby właściwie się przygotować do ewentualnej ekspansji, ale też
aby zauważyć w tym obszarze szansę dla siebie – konkludują autorzy raportu.
Naturalne więc było pytanie skierowane podczas
krynickiego panelu do wiceministra Skarbu Państwa,
czy w „agendzie właścicielskiej” resortu znajduje się
idea promowania obecności polskich firm za granicą
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i ich praktycznego wspierania. Zdzisław Gawlik odpowiedział: Ministerstwo przywiązuje dużą wagę do promowania polskich przedsiębiorstw z udziałem Skarbu
Państwa. Dzięki temu są one lepiej postrzegane i lepiej
konkurują na rynkach. W efekcie następuje wzrost wartości tych podmiotów. Jednak sam minister Skarbu Państwa nie dysponuje narzędziami służącymi tego typu
wsparciu. Te narzędzia – stwierdził minister Gawlik –
są przede wszystkim ulokowane w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych i Ministerstwie Gospodarki. To drugie,
zwłaszcza przez swoje służby dyplomatyczne, powinno wspierać i na pewno intensywnie wspiera polskich
przedsiębiorców pretendujących do udziału na rynkach
zagranicznych. Zdzisław Gawlik dodał, że choć minister
formalnych narzędzi wsparcia nie ma, to jednak Skarb
Państwa jako właściciel, przeważający udziałowiec, mający decydujący głos przy tworzeniu strategii wyznaczającej kierunki rozwoju danej spółki, jest zainteresowany ekspansją tych firm na rynki bezpieczne, tak aby był
możliwy wzrost ich wartości. Słowem, minister Skarbu
Państwa angażuje się we wsparcie międzynarodowej
ekspansji firm poprzez aktywny udział w kreowaniu
ich strategii, przygotowywaniu odpowiednich projektów i popieranie rokujących dobre perspektywy inwestycji – wyjaśniał minister.
O konieczności – ba, nawet obowiązku – wspierania ekspansji polskich firm przez instytucje państwowe
mówił także Herbert Wirth. Podkreślił wagę wsparcia
udzielanego przez nasze placówki dyplomatyczne w tych
regionach, gdzie jest to najbardziej pożądane i oczekiwane, np. w Laosie i Chinach. Inna jest percepcja firmy,

jeśli przyjedzie ona, powiedzmy, z premierem czy z prezydentem. To od razu legitymizuje tę firmę. Natomiast
w krajach anglosaskich takie wsparcie nie jest konieczne; tam panuje inna kultura myślenia i nastawienia
na biznes. Chciałbym, żeby polski ambasador był również reprezentantem polskiego biznesu. Choć te zmiany
w mentalności służb dyplomatycznych zachodzą powoli,
to jednak moim zdaniem idą w dobrym kierunku. Drugi
obszar to kwestia porządkowania istotnych, formalnych
spraw przez administrację centralną. To na rządzie spoczywa odpowiedzialność między innymi za podwójne
opodatkowanie czy kwestie gwarancji inwestycyjnych
w danym kraju. Tego typu sprawy powinny być dobrze
i szybko załatwiane. Na koniec prezes Wirth stwierdził,
że sfera polityki nie powinna się wstydzić rekomendowania krajowych firm na świecie. Dlaczego prezydent
Francji promuje jakąś „swoją” firmę w nowym obszarze
geograficznym, a nasz prezydent tego nie robi? Trzeba
po prostu o tym mówić – zaakcentował prezes KGHM.
Zdaniem Arkadiusza Śnieżki niezbędne są także
ułatwienia w dostępie do kredytów na inwestycje zagraniczne. Na co dzień konkurujemy z niemieckimi firmami – chociażby w branży górnictwa odkrywkowego –
i gdy one przychodzą do klientów ze swoimi produktami,
to my nawet nie startujemy, bo wiemy, że niemieckie firmy są w stanie uzyskać dofinansowanie rządowe i zapewnić klientom zrealizowanie całej inwestycji. Śnieżce odpowiedział wiceminister Gawlik. Zgodził się, że
tego typu zaangażowanie państwa i wsparcie z jego strony jest w Polsce jeszcze niedostateczne. Zwrócił jednak
uwagę, że nasz kraj nie jest w stanie ani gwarantować

finansowania inwestycji na podobnych
jak u Niemców zasadach, ani się w nie angażować. Przypomniał: Są w Polsce określone instytucje, mniej lub bardziej rozwinięte, które na pewno powinny jeszcze
intensywniej pracować nad wsparciem –
ale mogę powiedzieć, że zgłaszanych do
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych projektów czy nawet oczekiwań nie jest tak wiele, mogłoby ich być
więcej. Zgadzam się z panem prezesem,
że być może warunki tego wsparcia nie
są najatrakcyjniejsze, ale to jest kwestia złożona. Czy nas stać na dodatkowe
wspieranie w sytuacji tak rozwiniętego
systemu reglamentowania obowiązującego w Unii Europejskiej i narażenie się
na zarzut udzielania niedozwolonej pomocy? Wyważenie możliwości zaangażowania państwa nie zawsze jest łatwe
do oszacowania. Tutaj przede wszystkim należy oczekiwać większej inicjatywy i większego zaangażowania ze strony przedsiębiorców.
Ciekawy wątek dodał Stephan Lehrke: Poza gwarancjami ze strony państwa
i instrumentami finansowymi jest wiele innych instrumentów, których można
użyć, żeby zwłaszcza małe firmy mogły
rozpocząć eksport. Na przykład używanie przez firmy istniejących sieci oraz

Dlaczego prezydent Francji
promuje jakąś
„swoją” firmę,
a nasz prezydent
tego nie robi?

połączeń i dotarcie do potencjalnych odbiorców przez dealerów i przedstawicieli sprzedaży. Nie widzę potrzeby, żeby
wszystko musiało leżeć w gestii państwa
czy rozwijającego się środowiska międzynarodowego. Firmy powinny mieć jasno sprecyzowaną strategię, wiedzieć,
jakie mogą odnieść korzyści, jeśli będą
konkurencyjne, i jakie mogą być problemy na rynkach międzynarodowych. One
mogą być za każdym razem inne, zależnie od firmy, branży itd. Jedne firmy potrzebują silnego brandingu, inne nie, dlatego tak ważna jest strategia i wiedza,
jakie kroki należy podejmować na arenie
międzynarodowej.

Jak osiągnąć sukces?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi – nie
udzielają jej wyniki badania, nie mogli
udzielić również uczestnicy panelu podczas krynickiego forum. Jednak zarówno wnioski z raportu, jak i doświadczenia liderów firm, które się zakorzeniły na
międzynarodowych rynkach, wskazują
pożądane kierunki myślenia o ekspansji
i przykłady efektywnych działań na globalnych rynkach.
W przypadku Wieltonu czynnikiem
skłaniającym do wyjścia z Polski była –
jak dowodził prezes Jarosław Szczepek –
chęć znalezienia się w czołówce: Jak wiadomo, jesteśmy szóstym producentem
w Europie, ale żeby nie być na marginesie tej działalności, jedynym rozwiązaniem było stanięcie na podium, zostanie
graczem globalnym. Na razie jesteśmy bardzo mocno osadzeni w Europie Środkowej
i Wschodniej i w każdym kraju – od Rosji
po Ukrainę i Bułgarię – jesteśmy w pierwszej trójce, ale żeby być dalej, musimy mieć
odnogę w Europie Zachodniej. Dlaczego to
jest tak ważne? Przy tak dużej konsolidacji
rynku mogą wygrać tylko ci, którzy mają
innowacyjne produkty. Nasze naczepy do
samochodów ciężarowych w ciągu ostatnich 10 lat stały się o połowę lżejsze i zyskały o połowę krótsze drogi hamowania,
co znakomicie obrazuje znaczenie innowacyjności w branży. Spośród 60 produktów, które oferujemy, 10 jest najlepszych
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w Europie. Potrafiliśmy w Rosji zająć 80%
rynku w segmencie wywrotek, nie będąc
krajem postrzeganym jako kraj innowacyjny i technicznie zaawansowany. Potrafiliśmy przekonać, że należymy do europejskiej czołówki, co nie było proste. Dzisiaj
jesteśmy najlepsi i najdrożsi – zyskaliśmy
markę lidera. Chcemy pozostałych 50 swoich produktów uczynić równie konkurencyjnymi. Mamy wsparcie rządowe i dotacje na badania badawczo-rozwojowe.
Według naszych obliczeń – nie chciałbym,
by wyglądało to na wishfull thinking – jesteśmy w stanie w ciągu najbliższych czterech lat o 50% zwiększyć sprzedaż bez
akwizycji – akwizycja to kolejny krok. Wiemy, jaki produkt robić, i przede wszystkim
mamy jedną istotną przewagę – ogromne
wsparcie firm z Europy Zachodniej, które
są naszymi dostawcami, które nie są konkurencyjne i które chcą z nami pracować.
Nieco inne były determinanty światowej ekspansji Kopexu. Arkadiusz Śnieżko stwierdził, że wejście na zagraniczne
rynki było dla jego firmy naturalną koleją
rzeczy, gdyż w Polsce wydobywa się 2%
światowych zasobów węgla, a 98% rynku jest poza Polską. Śnieżko przypomniał
również: W górnictwie polska marka Kopex jest bardzo znana, więc nie mamy
problemu z wychodzeniem na rynki zagraniczne. Poza tym – i to jest szczęście
w nieszczęściu – nasze górnictwo ma najtrudniejsze warunki geologiczne albo jedne z najtrudniejszych na świecie, więc jeśli coś działa u nas, to na pewno zadziała
w innych krajach. Pod tym względem reputacja i pole do popisu, jakie daje nam
polskie górnictwo, pozwalają nam na wychodzenie do światowych kontrahentów
z bardzo dobrym produktem. Śnieżko podkreślił także znaczenie czynnika politycznego w ekspansji firm na globalne rynki:
Na przykład napięcia o Falklandy powodują, że jesteśmy głównym dostawcą sprzętu do Argentyny, zmiana rządu w Chinach
spowodowała inne podejście do bezpieczeństwa w pracy ludzi i do kwestii poszanowania zasobów. Rząd chiński chce
wyeksploatować niskie zasoby, a my akurat wprowadziliśmy na rynek jedyny produkt do eksploatacji niskich zasobów.
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Nie ma potrzeby, żeby wszystko musiało leżeć
w gestii państwa.
Firmy powinny
mieć jasno sprecyzowaną strategię i wiedzieć, jakie
mogą odnieść korzyści na rynkach
międzynarodowych.

I tak jedna zmiana polityczna spowodowała, że otworzył się przed nami zupełnie
nowy rynek. Natomiast strategia Kopexu
to jednak budowanie pozycji przez fuzje
i przejęcia oraz budowanie oddziałów.
Nie sprzedajemy tylko z Polski za granicę, lecz także mamy swoje przedstawicielstwa i oddziały na każdym kontynencie.
Dla KGHM Polska Miedź wejście na
rynki zewnętrzne nie było wyłącznie realizacją marzeń „zwariowanego geologa” – powiedział Herbert Wirth, prezes
KGHM i… doktor habilitowany Wydziału
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Tak naprawdę był
to pewien przymus wynikający z sytuacji
ekonomicznej w naszym kraju. KGHM dysponował jednym złożem o bardzo dużych
kosztach operacyjnych i zmiennej jakości; z jego eksploatacją wiązały się problemy technologiczne. Szukając potencjałów wzrostowych, stwierdziliśmy, że
niezbędnym narzędziem jest akwizycja.
I tak to się stało. Po przyjaznym przejęciu Quadra FNX KGHM stał się z dnia na
dzień o 100 tysięcy ton bogatszy w miedź
i o kilkanaście tysięcy ton bogatszy w nikiel, którego nie produkował. I – to, co lubię najbardziej, poza złotem i srebrem –
zyskaliśmy również platynę i molibden.
A projekt Sierra Gorda daje KGHM absolutnie topową szansę na bycie dużym graczem w zakresie palladu.

Dodatkowa szansa
Jest nią efekt synergii polskich spółek
w zagranicznych przedsięwzięciach – wynika z raportu think tanku Poland, Go Global! i opinii uczestników panelu w Krynicy. Prezes Wirth zadeklarował: To, że
zebraliśmy się tu zjednoczeni hasłem Poland, Go Global!, jest rodzajem zobowiązania do wspólnego działania. Pragniemy, by
w prowadzonych przez KGHM inwestycjach uczestniczyły inne polskie przedsiębiorstwa; nawet w ramach środków finansowych przeznaczanych na te inwestycje
przez Polską Miedź. I zapraszam oczywiście do udziału w platformie Poland, Go
Global!, promującej ekspansję naszych
firm na zagraniczne rynki.

FOT: Stone / getty images / flash press media
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Polak globalnym
menedżerem
Nie mieć kompleksów, umieć wybrnąć
z najtrudniejszych sytuacji i nieustannie
przemierzać tysiące kilometrów.
O wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem w międzynarodowej przestrzeni
gospodarczej i specyfice zawodu globalnego menedżera z Krzysztofem
Kubackim, wiceprezesem KGHM International, rozmawia Łukasz Świerżewski, redaktor naczelny magazynu
Poland, Go Global, pierwszy zastępca redaktora
naczelnego Harvard Business Review Polska.

Jak to się stało, że został pan
globalnym menedżerem?
Wszystko zaczęło się od tego,
że współkierowałem zespołem
ds. przejęć KGHM, który odpowiadał za realizację strategii rozwoju
oraz przejęcie kanadyjskiej Quadry
FNX. Kiedy zamykaliśmy transakcję, naturalnym krokiem było
moje przeniesienie do tej spółki,
kontynuowanie procesu integracji i późniejsze zarządzanie przejętym podmiotem. W październiku 2012 roku objąłem w KGHM
International funkcję wiceprezesa
zarządu ds. eksploracji i rozwoju.
Wtedy po raz pierwszy zetknąłem
się z pracą operacyjną i zacząłem kierować zespołem globalnym.
Od tamtego momentu cały czas
zdobywam nowe doświadczenia
w tym obszarze.

Na czym dokładnie polega różnica między pełnieniem roli menedżerskiej w spółce krajowej
a podobną rolą w międzynarodowej organizacji?
Na bardzo intensywnej aktywności międzynarodowej – w wymiarze wręcz fizycznym. Zajmowanie się rozwojem i eksploracją
w KGHM International zmusiło mnie do istotnej zmiany sposobu codziennej pracy. Aktywa firmy,
mam tu na myśli m.in. kopalnie czy też złoża, znajdują się
na dwóch kontynentach, w trzech
państwach. Są oddalone od siebie tysiące kilometrów. Wymaga
to zatem zupełnie innego podejścia do organizacji pracy swojej
i innych ludzi. Na dodatek członkowie zarządu rozproszeni są
po całym świecie. W Kanadzie
kilka osób pracuje w Vancouver,
gdzie jest siedziba firmy, a kilka
w Toronto. Część osób z zarządu
na stałe przebywa w Chile, w Santiago i Antofagasta. Ten zespół
musi stale komunikować się na
różne sposoby, nie tylko spotykając się cyklicznie, ale też
przez telekonferencje. Codziennie
współpracuję z kilkudziesięcioosobowym zespołem; jego część jest
zlokalizowana w Sudbury, w prowincji Ontario – samolotem lecę
tam ponad 5 godzin. Pozostali pracują w Antofagasta w Chile;
do nich mam jeszcze dalej.

Czy aklimatyzacja do nowych
warunków pracy była trudna?
Przyjeżdżając do Vancouver, zostałem od razu wrzucony na głęboką wodę. Po pierwsze, zorientowałem się, że nie ma osoby, która
mogłaby mi przekazać swoje obowiązki, a po drugie, że mam bardzo mało czasu, zaledwie miesiąc, aby przygotować program
zadań i budżet w obszarze poszukiwań i rozpoznania złóż na rok
2013. Musiałem przede wszystkim
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błyskawicznie poznać współpracowników i wspólnie z nimi przygotować budżet i projekty. W krótkim czasie podróżowałem do
Sudbury w Ontario oraz do Chile.
Oprócz stworzenia budżetu całej
spółki musieliśmy wspólnie opracować również tzw. key performance indicators, czyli bardzo
dokładnie wytyczyć cele i określić, czym będziemy się zajmować
w ciągu roku, oraz zaplanować
terminy realizacji poszczególnych zadań. Praca na odległość
wymaga ogromnej samodzielności pracowników nie tylko na
poziomie zarządu, ale także średniego szczebla kierowniczego.
Moi współpracownicy sprawdzają się pod tym względem doskonale – są samodzielni i wiedzą, jak
realizować swoje codzienne zadania; nie potrzebuję ich prowadzić
za rękę.

Czego musiał się pan nauczyć,
żeby sprawnie odnajdywać
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się w tej wielokulturowej
rzeczywistości?
Zanim znalazłem się w KGHM,
pracowałem w międzynarodowym
koncernie. Globalny biznes nie był
więc dla mnie nowym wyzwaniem. Po przyjściu do Polskiej Miedzi od początku zajmowałem się
branżą miedziową w kontekście
międzynarodowym. Różnice kulturowe pomiędzy Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Chile i Polską bywają jednak czasami dość
kłopotliwe. Muszę również cały
czas doskonalić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu górnictwa
na świecie. Dla moich współpracowników, Kanadyjczyków i Amerykanów, czymś naturalnym jest
praca w kopalni miedzi, niklu,
złota, w kopalniach odkrywkowych czy podziemnych. Są różne
technologie przerobu rud, są różne
typy złóż; w tym zakresie muszę
stale uczyć się wszechstronności.
Ta międzynarodowa konfrontacja

uzmysławiała nam, że pracownicy KGHM są znakomitymi fachowcami, ale jednak o dość wąskiej
specjalizacji. Przejęcie Quadry
FNX dało przede wszystkim większą wszechstronność i otwarcie
się na szerszy wachlarz projektów dotyczących różnych kopalni
i rodzajów złóż.

Jak Polacy radzą sobie
na globalnej scenie? W końcu ciągle jesteśmy nowicjuszami
w tym zakresie.
Jesteśmy nowicjuszami,
ale w Ameryce Północnej nikt
o tym nie musi wiedzieć. Liczą
się kompetencje, a nie to, skąd
się pochodzi. Być może, Polacy nie mają aż tak bogatych
doświadczeń w pracy w strukturach międzynarodowych, ale to
wcale nie znaczy, że nie mogą
sobie w takim zakresie poradzić. Nie należy mieć kompleksów. Przed zamknięciem transakcji jeden z menedżerów Quadry
FNX powtarzał nam: „Pamiętajcie, że dla was to ogromna szansa i nie każdy ją dostaje. Dlatego
zamiast myśleć o tym, czy się uda,
zastanówcie się, jak zrobić, żeby
się udało”. I właśnie w ten sposób
staram się myśleć.

FOT: corbis

Zajmowanie się rozwojem i eksploracją
w KGHM International zmusiło mnie
do istotnej zmiany sposobu codziennej pracy.

Cztery kategorie globalnych menedżerów
Nie ma „uniwersalnych” globalnych menedżerów. Firma działająca w skali międzynarodowej musi
zadbać o rozwój i harmonijną współpracę czterech, całkowicie odmiennych, typów menedżerów.
W 1992 roku Christopher A. Barlett i Sumantra Goshal opublikowali w Harvard Busienss Review artykuł „Kim jest globalny
menedżer?”. Mimo upływu dwóch dekad odpowiedzi, jakich autorzy udzielili na tytułowe pytanie, są wciąż aktualne. Przedstawiamy
dokonany przez nich podział globalnych menedżerów na cztery najważniejsze kategorie; każda z nich ma inny zakres zadań
i odpowiedzialności, a to wymaga odmiennych kompetencji, metod pracy i ścieżek rozwoju.

1.

2.

Najważniejszym zadaniem menedżera spełniającego tę rolę jest
osiąganie maksymalnych korzyści z globalnych działań operacyjnych. Należy to do obowiązków m.in. globalnych dyrektorów
do spraw produkcji. Menedżer działalności biznesowej musi być
jednocześnie: strategiem firmy, architektem rozdzielającym aktywa
i zasoby oraz koordynatorem międzynarodowych transakcji.
Jego zakres odpowiedzialności jest ściśle związany z programowaniem i realizowaniem zintegrowanej strategii działania. Z reguły to
on rozdziela najważniejsze aktywa i zasoby firmy oraz inicjuje
rozmowy na temat lokalizacji lub likwidacji głównych zakładów
produkcyjnych, centrów technologicznych czy placówek sprzedaży.
I chociaż często korzysta z wiedzy i doświadczenia menedżerów
regionalnych i funkcyjnych, to jednak jego rola, jako architekta
projektów, jest wiodąca. Najtrudniejszym chyba zadaniem globalnego menedżera działalności biznesowej jest koordynacja międzynarodowej działalności operacyjnej firmy. Dobrać odpowiednie
metody i narzędzia do niezwykle różnorodnych sytuacji –
to nie lada wyzwanie.

Menedżer krajowy musi przede wszystkim wyczuwać wszelkie
zmiany zachodzące na podległym mu rynku i umieć
na nie odpowiednio reagować. Dyrektor czy prezes lokalnego
oddziału globalnej firmy odgrywa decydującą rolę w spełnianiu
wymagań lokalnej administracji publicznej, zaspokajaniu potrzeb
miejscowych klientów oraz w chronieniu pozycji rynkowej firmy
przed wewnętrznymi i zewnętrznymi konkurentami. Skuteczny
menedżer krajowy pełni jednocześnie trzy istotne role: zwiadowcy
i interpretatora miejscowych szans i zagrożeń, konstruktora
lokalnych zasobów i kompetencji oraz współtwórcy i aktywnego
uczestnika procesu tworzenia globalnej strategii firmy. Musi umieć
zbierać i selekcjonować najważniejsze informacje i fakty oraz
przewidywać ich możliwe konsekwencje. Pełniąc funkcję łącznika
między lokalnymi rynkami a centralą, nie jest wyłącznie realizatorem narzucanych przez nią programów. Wielu krajowych menedżerów wywiera istotny wpływ na strategiczne i operacyjne decyzje
szefów transnarodowych firm.

3.

4.

Te trzy ważkie role musi umieć pogodzić np. menedżer ds. strategii
w globalnej firmie consultingowej. Wiele tradycyjnie zarządzanych
wielonarodowych korporacji ciągle jeszcze popełnia błąd,
nie doceniając roli menedżerów funkcyjnych. A przecież w dobie
coraz większej specjalizacji wiedzy i doświadczenia integracja
profesjonalistów z różnych dziedzin może przynieść firmie ogromne
korzyści. Budowanie organizacji zdolnej do tworzenia oraz rozpowszechniania innowacji wymaga transferu specjalistycznej wiedzy,
zasobów i kompetencji ponad granicami geograficznymi. Aby ten
cel osiągnąć, menedżerowie funkcyjni muszą obserwować oraz
analizować najnowsze światowe zdobycze nauki, specjalistyczne
informacje oraz najlepsze praktyki, a następnie tak skutecznie
je promować, by były stosowane w wielu krajach. Menedżerowi
funkcyjni to prawdziwi fachowcy o szerokich horyzontach; powinni
umieć wydobywać z wycinkowych danych informacje o strategicznym znaczeniu. Wyłonienie się nowego trendu wśród konsumentów, rewolucyjne odkrycie technologiczne, odważne posunięcie
konkurenta czy projekt nowej ustawy – wszystko to może inspirować bacznie obserwujących rzeczywistość menedżerów funkcyjnych do opracowania innowacji mających globalne zastosowanie.

Członkowie zarządu globalnej firmy pełnią rolę przywódców
w najszerszym tego słowa znaczeniu. Zadania menedżerów szczebla
centralnego to: integrowanie w skali globalnej zadań i zakresów
odpowiedzialności menedżerów biznesowych, krajowych
i funkcyjnych, pełnienie roli mediatora w konfliktach i negocjacjach
między nimi oraz wyławianie utalentowanych osób i troska
o ich rozwój zawodowy. Ta ostatnia rola dyrektorów centrali jest
szczególnie ważna. Z chwilą, gdy odkryją prawdziwy talent, są wręcz
zobowiązani dbać o jego dalszy rozwój – dostarczać okazji
do nabywania nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych,
pamiętać o awansach. Zdolność firmy do dostrzegania osób
o wysokim potencjale i umiejętne włączenie ich w proces podejmowania decyzji obejmujących całą organizację stanowi jedyną
i najdokładniejszą wskazówkę, że jej lider jest prawdziwie globalnym
menedżerem i przewodzi naprawdę transnarodowej korporacji.
Mimo że większość firm potrzebuje tylko kilku tego typu menedżerów, nie jest łatwo znaleźć odpowiednich kandydatów; dlatego ci,
którzy pełnią tę funkcję, są najwyższej klasy autorytetami i cieszą
się globalnym szacunkiem.

Menedżer działalności biznesowej –
strateg, architekt i koordynator

Menedżer funkcyjny –
obserwator, łącznik i promotor

Menedżer krajowy –
zwiadowca, konstruktor i współtwórca

Menedżer centralnego szczebla –
lider, łowca talentów i mentor
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strategie

Doświadczenia

polskich liderów
globalnych

Wiedza i kompetencje najważniejszych osób w firmie, wspólna wizja
działania oraz zrozumienie przewagi konkurencyjnej – to zdaniem szefów
polskich firm operujących na światowych rynkach tajemnica sukcesów.
Krzysztof Rybiński

K
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iedy przedsiębiorca podejmuje
decyzję o ekspansji zagranicznej,
ma zapewnione dwie rzeczy: koszty i kłopoty. Tak twierdzi Krzysztof Domarecki, twórca Seleny, polskiej firmy,
która sprzedaje produkty chemii budowlanej w 80 krajach na całym świecie. W książce pod tytułem „Go Global” przedstawiam 11 wywiadów z właścicielami lub
prezesami tych polskich firm, które dokonały ekspansji
międzynarodowej. Architekci wielkich sukcesów swoich firm dzielą się doświadczeniem i pokazują, jak skutecznie zdobywać rynki zagraniczne.

Skromne początki
Wiele wątków jest wspólnych dla niemal wszystkich
firm. Większość zaczynała od zera. Firma LPP: posiadająca m.in. markę Reserved, warta ponad 15 mld PLN.
Jako jedyna firma w regionie podjęła skuteczną walkę
w Europie Środkowo-Wschodniej z takimi gigantami
odzieżowymi, jak Zara czy H&M. Jej założyciele – dwaj
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koledzy − na początku transformacji wyjechali popracować do Niemiec. Zaoszczędzili 10 tys. USD, które przywieźli do Polski w walizce.
Krzysztof Domarecki z kolei handlował komputerami i zupełnie przypadkowo w rozliczeniach za dostawy
komputerów do krajów byłego Związku Sowieckiego
zaczął otrzymywać materiały budowlane. Tak narodziła się Selena.
Rafał Brzoska, który przed czterdziestką w ciągu kilku lat zbudował firmę wartą ponad miliard złotych, zaczynał jako student dorabiający roznoszeniem ulotek supermarketów po domach. Jednocześnie jednak uważnie
analizował rynek i w ciągu trzech lat przejął 40% rynku
druków bezadresowych w Polsce, zatrudniając na początku cały akademik, a potem ponad 7000 osób.
Krzysztof Pawiński, razem z kilkoma kolegami ze
studiów na AGH, rozpoczął od importu małych ilości
zabielaczy do kawy. Teraz ich firma − Maspex − jest gigantem spożywczym w Europie Środkowo-Wschodniej,
osiąga sprzedaż na poziomie ponad 2,5 mld PLN rocznie, jest rynkowym numerem jeden w wielu krajach,
a w portfolio ma tak znane marki, jak Tymbark i Kubuś.
Podobnie od zera − od warsztatu w garażu − zaczynał Witold Lewandowski, twórca firmy Radwag, która ma około 10% globalnego rynku wag precyzyjnych,
oraz założyciele firmy Solaris Bus and Coach, która dokonała rzeczy prawie niemożliwej, zdobywając niemal
15% rynku autobusów miejskich w Niemczech i wchodząc na rynek szwajcarski.

Ogromna rola przypadku
Wiele wartościowych rad dla firm planujących globalną
ekspansję można wyczytać z wywiadu z Wojciechem
Wyszogrodzkim, byłym prezesem firmy HTL-Strefa.
Udała się mu rzecz prawie niemożliwa − a mianowicie
osiągnięcie 55-procentowego udziału w globalnym rynku jednorazowych nakłuwaczy, powszechnie wykorzystywanych w medycynie. O tym, że firma będzie produkować nakłuwacze, zdecydował przypadek. Wcześniej
produkowała pipety, ale właścicieli zainspirowała przypadkowa rozmowa na targach.
O tym, że przypadek jest równie ważny w rozwoju
firm jak przemyślane decyzje strategiczne, świadczy przykład wielu świetnie prosperujących dziś firm. Krzysztof Olszewski postanowił produkować autobusy w Polsce, gdy
dowiedział się od właścicieli Neoplanu, że nie ma szans
awansować ze stanowiska dyrektora fabryki w Niemczech do zarządu firmy, bo… jest Polakiem. Teraz Solaris, jego firma, ma prawie 15-procentowy udział w rynku
niemieckim, a Neoplan… zbankrutował. W skutecznym
wejściu Solarisa na najbardziej wymagający na świecie
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rynek szwajcarski pomogła z kolei przypadkowa stłuczka dwóch autobusów. Właścicieli LPP do zmiany profilu
z handlu hurtowego odzieżą na handel detaliczny zainspirowała sugestia jednego z analityków tej branży. Mas
pex został wypchnięty za granicę przez kryzys rosyjski.
Przypadki są w biznesie bardzo częste i mogą być
doskonałą szansą do rozwoju. Trzeba tylko umiejętnie
je wykorzystywać i niwelować ryzyko.

Siła w prostocie

Mamy też jednak przykłady powolnej, stopniowej budowy międzynarodowej potęgi polskich firm. Leszek Czarnecki kilkakrotnie zbudował w Polsce firmy o wartości
przekraczającej miliard złotych, żeby zdobyć wystarczającą ilość kapitału do szybkiej ekspansji międzynarodowej w bardzo kapitałochłonnym sektorze finansowym.
W niezwykle ciekawym wywiadzie odsłania tajniki swojego sukcesu. Udowadnia, że jeśli nie potrafi się na jednej stronie opisać swojego modelu biznesowego, tylko
tworzy skomplikowane biznesplany, jest się prawdopodobnie skazanym na porażkę. Wyjaśnia, dlaczego sukcesy w biznesie odnoszą łatwiej ci, którzy w przeszłości
zawodowo uprawiali sport. Leszek Czarnecki ciągle poszukuje zresztą adrenaliny poza biznesem, bijąc rekordy
świata w nurkowaniu. Uprawianie sportów ekstremalnych wśród tuzów finansów nie jest rzadkie.
Tomasz Czechowicz, twórca największego w regionie funduszu venture capital − MCI Management − uprawia narciarstwo ekstremalne i wspinaczkę. W przypadku
jego firmy również widać stopniową budowę kompetencji − najpierw w Polsce, potem w Czechach. Dopiero po
osiągnięciu przez zespół wystarczającej dojrzałości firma
dopięła transakcji w całej Europie. MCI ma już w portfelu pierwsze firmy, które stały się globalnymi liderami
w swoich branżach.

Nauka na błędach
Większość firm, które są dzisiaj globalnymi lub europejskimi liderami, miała trudne momenty. Państwo Olszewscy, twórcy Solarisa, musieli dwukrotnie zastawić swój
majątek w banku, żeby firma przetrwała. Vigo System
zostało najpierw namówione przez polityków na współpracę z państwową firmą, a potem przywalone gruzami tego upadającego przedsiębiorstwa. Twórcę sukcesu
InPostu Rafała Brzoskę do bankructwa próbował doprowadzić nieuczciwy kontrahent. Radwag i HTL-Strefa zostały oszukane przez swoich głównych dystrybutorów
w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych i musiały podjąć długą, kosztowną walkę z pomocą kancelarii
prawnych, żeby przetrwać. Wszystkim udało się wyjść

z opresji i w każdym przypadku sprawdziło się twierdzenie, że co cię nie zabije, to cię wzmocni.
Z wywiadów dowiadujemy się, jakie
metody są skuteczne, gdy polska firma za
granicą zetknie się z nieuczciwym kontrahentem. Na przykład Radwag odzyskał
pieniądze zagrabione przez nieuczciwego dystrybutora w Indiach dopiero wtedy, gdy tamten został zmotywowany do
oddania pieniędzy przez szefa innej indyjskiej firmy z tej samej branży. Wcześniejsze procesy sądowe nic nie dały.

Różne drogi
na międzynarodowe rynki

Z wywiadów możemy się dowiedzieć,
kiedy ekspansję międzynarodową należy
przeprowadzać przez dystrybutorów, kiedy warto budować własną sieć, a kiedy
można próbować przejąć lokalnych konkurentów. Poznajemy zupełnie różne modele rozwoju międzynarodowego.
HTL-Strefa wchodziła od razu na rynek amerykański, bo tylko odpowiednio
duża skala sprzedaży pokrywała koszty
projektowania i produkcji jednorazowych
nakłuwaczy. Vigo System też rozpoczął
ekspansję od USA, ale dlatego, że w Polsce i w regionie nie było wystarczająco zaawansowanego przemysłu, który mógłby
korzystać z ich nowatorskich technologii.
Są to raczej wyjątki.
W większości przypadków firmy najpierw budowały silną obecność lokalnie,
potem w kraju, a dopiero po uzyskaniu
odpowiedniej skali działalności decydowały się na ekspansję zagraniczną, z tego
względu, że dalszy wzrost w kraju był już
niemożliwy. Osiągnięcie wiodącej pozycji
w kraju jest dowodem na to, że dany model biznesowy dobrze działa i że można
go przekładać na realia biznesowe innych
krajów. Z reguły podejmuje się decyzję
o ekspansji do krajów bliskich kulturowo
i geograficznie − koszty ekspansji są wówczas umiarkowane, a brak różnic kulturowych zwiększa szansę, że model biznesowy, który się sprawdził w Polsce, będzie
skuteczny również w przypadku innych
krajów. Oczywiście nie zawsze można

oferować te same produkty wszystkim.
LPP, mimo że we wszystkich sklepach
w Europie Środkowo-Wschodniej ma ten
sam asortyment, ciepłe kurtki wprowadza do sprzedaży w Rosji wcześniej niż
w Polsce. Selena dokładnie bada nawyki budowlane i oferuje nieco inne produkty chemii budowlanej w różnych krajach. Maspex sprzedaje w Rumunii soki
pod marką Tymbark, ale już nazwę Kubuś musiał zmienić na Tedi. W Polsce sok
truskawkowy nie ma szans, ale dla Maspeksu jest jednym z lepiej się sprzedających produktów w Czechach. I znowu są
wyjątki od tej reguły. Na przykład Leszek
Czarnecki, który dynamicznie rozszerza
swoje imperium finansowe na kraje leżące na wschód i południe od Polski, oferuje w Białorusi i Rosji dokładnie te same
podstawowe produkty, które pozwoliły
mu odnieść sukces w Polsce, i uzyskuje
na nich bardzo wysoką marżę.

Kultura ma znaczenie
Różnice kulturowe są przez moich rozmówców bardzo różnie oceniane. Prezes
KGHM-u Herbert Wirth mówi, że górnicy
w przejętych kopalniach w Kanadzie i Chile też chcą mieć mundury i Barbórkę, co
pokazuje, że ekspansji gospodarczej polskiej firmy towarzyszy również ekspansja kulturowa. Rafał Brzoska ostrzega, że
niektóre funkcjonalności produktów, które w Europie są postrzegane jako standardowe, mogą zniechęcać konsumentów
w kulturowo odmiennych krajach, takich
jak choćby kraje Zatoki Perskiej. Wtedy
warto pozyskać lokalnego partnera, który

Większość firm, które są dzisiaj

globalnymi lub europejskimi liderami, miała
trudne momenty. Wszystkim udało się wyjść
z opresji i w każdym przypadku sprawdziło się
twierdzenie, że co cię nie zabije, to cię wzmocni.
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Z reguły firmy najpierw budowały silną
obecność lokalnie, potem w kraju, a dopiero
po uzyskaniu odpowiedniej skali działalności
decydowały się na ekspansję zagraniczną.
zna lokalne realia. Na różnice w mentalności, sposobie działania i apetycie na ryzyko między polskimi a zagranicznymi menedżerami zwraca uwagę w wywiadzie
Tomasz Czechowicz, twórca MCI.
Bardzo ciekawy wywiad z prezesem
KGHM Polska Miedź ujawnia kilka mechanizmów, które dotyczą polskich firm
prowadzących globalne operacje. Poza
Europą jesteśmy ciągle postrzegani jako
kraj zacofany. Jest to opinia niezasłużona, o czym przekonali się właściciele kanadyjskiej firmy wydobywczej Quadra,
przejętej przez KGHM. Po wizycie w kopalniach miedzi w Polsce uznali, że technologie stosowane przez KGHM są bardziej zaawansowane niż ich własne, co
znacząco zwiększyło szanse na przyjazne
przejęcie. Dlatego prezes Wirth rekomenduje, żeby zapraszać zagranicznych partnerów do Polski i pokazywać im nasz kraj
oraz nasze osiągnięcia.

Ekspansja wymaga zmian
wewnętrznych
Wywiady pokazują również, jaka zmiana w obszarze zarządzania firmą jest konieczna w przypadku przedsiębiorstw planujących ekspansję międzynarodową. Na
etapie rozwoju w kraju właściciel często
zna osobiście wszystkich pracowników.
Potem jest to już niemożliwe. System zarządzania firmą oparty na „oświeconym
absolutyzmie” musi więc ewoluować −
kompetencje i odpowiedzialność są delegowane w dół organizacji, tworzone są
odpowiednie systemy motywacyjne. Jest
to szczególnie ważne, kiedy firma dokonuje zagranicznych przejęć. Część funkcji musi wówczas zostać scentralizowana,
co ogranicza swobodę i wpływa na przyzwyczajenia ludzi w przejmowanej firmie.
W przypadku innych funkcji trzeba wręcz
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zachęcać ludzi do podejmowania ryzyka
i decyzji, tak aby nie czekali biernie na decyzję nowej centrali.

Warto współpracować
Firmy dokonujące ekspansji międzynarodowej mogą się wiele nauczyć od siebie
nawzajem. HTL-Strefa w pewnym momencie zaczęła wyhamowywać w rozwoju, mimo że miała najlepszą technologię na świecie. Okazało się, że barierą
była forma prawna firmy − wielkie korporacje w sektorze farmaceutycznym mają
bowiem swoje modele oceny ryzyka partnerów biznesowych, które wymagają regularnego raportowania. HTL-Strefa była
natomiast prywatną spółką dwóch kolegów z dalekiego kraju. Gdy ten problem
wyszedł w nieformalnej dyskusji, HTL-Strefa weszła na giełdę, zaczęła stosować
standardy corporate governance i dostarczać regularne raporty korporacjom. Okazało się, że bariery zniknęły, za to pojawiło się wiele nowych projektów, a sprzedaż
poszybowała.
Innym ważnym wątkiem są szanse,
które pojawiają się w momencie międzynarodowej ekspansji polskich firm. Prezes
KGHM-u zaprasza polskie firmy technologiczne do współpracy na innych rynkach.
W kopalniach w Chile potrzeba np. dużo
prochu, który może zostać wyprodukowany przez polską firmę. Pozwala to jej kilkakrotnie zwiększyć sprzedaż. Bez wsparcia
KGHM-u wejście na rynek chilijski byłoby niemożliwe. Prezes Maspeksu mówi,
że do jego biur w wielu krajach zwracają
się polskie firmy, rozpoczynające tam działalność, z prośbą o radę lub pomoc. Takie
wsparcie otrzymują zawsze. Wiceprezes
LPP Dariusz Pachla pokazuje z kolei, że
wiele lokalnych pomorskich firm rozwinęło się w skali globalnej dzięki realizacji zleceń budowy i wyposażenia sklepów
otwieranych przez LPP na całym świecie.

Ograniczona rola
państwa i nauki
Z przeprowadzonych wywiadów wyłania
się ciekawy obraz styku sektora polskich
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globalnych firm z administracją publiczną i uczelniami wyższymi. Żadna firma nie
czerpie inspiracji z badań uczelnianych,
bo zdaniem wielu moich rozmówców pracownicy naukowi uczelni nie rozumieją
potrzeb biznesu i są zainteresowani publikacjami, a nie zarabianiem pieniędzy.
Co więcej, w rozmowach z prezesami Vigo
System i Radwagu pojawiają się wręcz sugestie, że nie ma sensu finansować badań
na uczelniach, trzeba tylko wspierać tworzenie i rozwój jednostek badawczych wewnątrz firm. Dowodem na to jest praktyka
globalnych firm − amerykańskich, japońskich i koreańskich, które wszystkie kluczowe badania przeprowadzają wewnątrz
firm. Istnieje bowiem ryzyko, że z uczelni te wyniki mogą wyciec do konkurencji. Poza tym obecnie liczy się tempo prac
badawczych i wdrożeń, a uczelnie pracują za wolno, kilkakrotnie wolniej niż jednostki badawcze wewnątrz firm. Świetnie
natomiast układa się współpraca z uczelniami, gdy firma ma już dokładnie rozpoznany proces badawczy i jego część zleca
do realizacji uczelni, dokładnie określając swoje oczekiwania. W takiej formule współpraca układa się naprawdę dobrze − przykładem może być kooperacja
Solarisa z poznańskimi uczelniami, grupy
Integer.pl z AGH czy KGHM-u z kilkoma
polskimi uczelniami.
Ciekawe jest również postrzeganie
roli administracji publicznej przez szefów firm, które odniosły globalne sukcesy. Przede wszystkim uważają oni, że
państwo powinno nie przeszkadzać w rozwoju. Neutralna życzliwość administracji
publicznej w stosunku do przedsiębiorców
to stan, który byłby preferowany przez
wielu moich rozmówców. Wsparcie publiczne w budowie sukcesu ich firm było
z kolei znikome.
Wywiady oraz analiza dokumentów
strategicznych i finansowych około 50 firm
z regionu Europy Środkowo-Wschodniej −
takich, które dokonały skutecznej globalnej ekspansji − pozwoliły zespołowi
badawczemu wyłonić wiele czynników
służących ocenie potencjału danej lokalnej firmy do dokonania skutecznej zagranicznej ekspansji.

Okazało się, że analiza finansowa nie
daje żadnej wiedzy na temat tego potencjału, może stanowić najwyżej filtr wykluczający pewne firmy. Najważniejsze jest
rozumienie swojej przewagi konkurencyjnej, a dalej: doświadczenie, cechy i kompetencje kluczowych osób w firmie, istnienie wspólnej wizji dalszego działania
oraz analiza adekwatności zasobów w firmie do stawianych sobie celów.

Prof. Krzysztof Rybiński jest rektorem
Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”.
Prowadzi też własną firmę doradczą.

45

Ekspansja

w cyberprzestrzeni
Do skutecznej ekspansji i aktywności na międzynarodowych rynkach należy się odpowiednio
przygotować – to oczywiste dla liderów i menedżerów firm mających globalne ambicje.
Jednym z warunków koniecznych jest własna strona WWW. Jeśli chcesz być na świecie,
musisz być w Internecie! Ale sama obecność nie wystarczy.
Jacek Stryczyński, Joanna Żukowska
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narzędzia

M

niej niż 60% przedsiębiorstw w Polsce ma własną stronę internetową – informuje portal Internet World Stats1. To znaczy, że ponad
2⁄5 polskich przedsiębiorców nie korzysta z niezwykle
ważnego biznesowo kanału komunikacji. Co gorsza, pozbawia się możliwości pozyskania zagranicznych kontrahentów i klientów. Tymczasem firmy planujące globalną ekspansję powinny posiadać stronę internetową
zarówno w języku macierzystym, jak i w językach tych
krajów, których rynki chcą zdobyć. Badania przeprowadzone przez Common Sense Advisory2 pokazują, że ponad połowa ankietowanych klientów dokonuje zakupów
jedynie na tych stronach internetowych, które przekazują informacje w ich rodzimym języku.

Rola WWW w ekspansji
Lokalizacja strony internetowej jawi się zatem jako
czynnik pomagający dotrzeć do potencjalnych klientów
na docelowym rynku. Dostosowanie witryny WWW firmy do potrzeb nowych rynków umożliwia zagranicznym klientom poznanie jej usług i produktów. Według
danych portalu Internet World Stats, najczęściej wykorzystywanymi przez użytkowników Internetu językami
są: angielski, chiński, hiszpański, japoński, portugalski,
niemiecki, arabski, francuski, rosyjski i koreański. Nieco ponad 80% całego „ruchu” w sieci odbywa się z wykorzystaniem tych właśnie języków.

Dostosowanie treści do nowych rynków nie polega
jednak na dosłownym tłumaczeniu rodzimej witryny internetowej. Należy wziąć pod uwagę lokalny kontekst
kulturowy i miejscowe zwyczaje, czyli tak skonstruować stronę, aby spełniała wymagania i oczekiwania
użytkowników na lokalnych rynkach. John Yunker3 wymienia szereg kryteriów, którymi powinna się charakteryzować strona internetowa opracowywana z myślą
o globalnych rynkach (więcej w ramce Na ile twoja strona jest przygotowana na globalną ekspansję?).
W swoim raporcie J. Yunker podaje przykłady stron
internetowych, które mogą służyć za wzór w globalnej
ekspansji. Jedną z nich jest witryna Hotels.com, która jest dostępna w 38 językach. Lokalne witryny łączy
wspólny szablon, dzięki któremu firma jest łatwo rozpoznawalna. Hotels.com wykorzystuje w globalnej nawigacji zarówno wymianę językową, jak i geolokalizację,
dzięki czemu jest w stanie odpowiednio przekierować
użytkownika do potrzebnej mu wersji językowej strony.
Witryna jest również dostępna za pomocą urządzeń mobilnych w 31 językach.

Polskie realia
Z badań przeprowadzonych przez think tank Poland, Go
Global!4 wynika, że polskie firmy najczęściej tłumaczą
swoje strony internetowe na język angielski. Ale przecież komunikuje się w nim zaledwie 1⁄³ użytkowników
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Internetu na całym świecie! Jak więc dotrzeć do pozostałych 2⁄³ potencjalnych klientów, którzy nie posługują się angielskim? Niestety, wyniki badań dowodzą, że
tylko nieco ponad 1⁄10 naszych firm posiada wersje językowe witryny WWW dostosowane do wszystkich stref
językowych, w których funkcjonują. Reszta skazuje się
więc na brak internetowego kontaktu z pewnymi, ważnymi segmentami rynku. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu mówiących po arabsku, chińsku
czy rosyjsku wzrasta bowiem potrzeba lokalizacji stron
WWW na tych rynkach.

Trzy możliwości
Kiedy już firma posiada wielojęzyczną stronę internetową, istotne jest umiejętne zarządzanie jej treścią. To
stanowi wyzwanie dla wielu firm. Im więcej języków
obsługuje strona internetowa, tym bardziej skomplikowany jest proces zarządzania jej treścią. Niektórym firmom brakuje odpowiednich środków, żeby aktualizować
komunikaty przeznaczone na poszczególne rynki, a jeszcze inne wpadają w pułapkę myślenia, że te same przekazy okażą się skuteczne w różnych częściach świata.
Jeszcze inne z kolei dają lokalnym oddziałom swobodę
w kształtowaniu wizerunku, co może powodować różnorodne interpretacje firmy i marki. Niezbędna jest zatem przemyślana strategia zarządzania treścią.
Istnieją trzy możliwości rozwiązania tej kwestii:
• samodzielne zarządzanie witryną;
• powierzenie tego procesu zewnętrznemu dostawcy;
• zarządzanie macierzystą witryną internetową i udzielenie pełnomocnictwa do zarządzania obcojęzyczną witryną zewnętrznemu dostawcy.
Wybór najlepszej opcji lub kombinacji metod zależy od rynków, na których działa firma. W przypadku

głównych rynków, stanowiących źródło ponad 60%
przychodów, warto rozważyć dwa pierwsze rozwiązania: samodzielne zarządzanie witryną bądź powierzenie
tego zadania zewnętrznemu dostawcy. Firma, korzystając ze wsparcia lokalnego działu marketingu, ma możliwość tworzenia treści dla każdego z rynków z osobna.
Z kolei w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo działa na rynkach z dużym potencjałem wzrostu, najlepiej jest wybrać
opcję outsourcingu zarządzania witryną. Rozwiązanie to
daje szanse tworzenia lokalnych treści – niezbędnych do
zwiększenia udziału w rynku – bez konieczności utrzymywania lokalnych struktur marketingu. Jeszcze inaczej
wygląda zarządzanie wielojęzyczną witryną na rynkach,
które przynoszą ogólny przychód na poziomie 20%. Tutaj rekomendujemy trzecie rozwiązanie, czyli udzielenie
pełnomocnictwa zewnętrznemu dostawcy. Firma tworzy wówczas wyłącznie globalną treść, którą zewnętrzny dostawca tłumaczy na lokalne języki. Dzięki temu firma nie musi korzystać z systemów zarządzania treścią
ani posiadać miejscowego działu marketingu.
Więcej informacji na temat międzynarodowego
marketingu w Internecie znajdą Państwo na blogu:
http://blog.lionbridge.com/poland/

Jacek Stryczyński,
prezes zarządu Lionbridge Poland
Joanna Żukowska,
social media coordinator Lionbridge Poland
1. http://www.internetworldstats.com/
2. http://www.commonsenseadvisory.com/AbstractView.
aspx?ArticleID=957
3. The Best Global Websites in Travel & Hospitality z 2013 roku
4. http://www.polandgoglobal.pl/

Na ile twoja strona jest przygotowana na globalną ekspansję?
Wybrane najlepsze praktyki:

Sprawdź:

• Udostępnij witrynę urządzeniom mobilnym
• Przygotuj stronę w 20 bądź więcej wersjach językowych
• Spraw, by klienci w łatwy sposób byli w stanie znaleźć
lokalne treści
• Wykorzystaj, ale z rozwagą, media społecznościowe
• Skorzystaj z globalnego szablonu strony internetowej
• Utrzymuj lokalne domeny
• Jak najszybciej przekieruj użytkowników na lokalną
wersję strony

• Czy osoby odwiedzające stronę internetową mogą
w prosty sposób dokonać wyboru języka?
• Czy opcja wyboru języka jest ukryta, czy też użytkownik
musi przewinąć stronę, aby dokonać wyboru języka?
• Czy strona internetowa jest dostępna w odpowiedniej
liczbie języków?
• Czy bierzesz pod uwagę zmiany w długości tekstu
związane z tłumaczeniem?
• Czy twoja strona internetowa bierze pod uwagę
różnice kulturowe w odbiorze obrazów i kolorów?
• Czy twoja strona korzysta z globalnego szablonu?
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rynki

Polen geht
nach Westen
Wysoka konkurencja, presja na jakość i innowacyjność to cechy całego
rynku niemieckiego. Solidna wiedza i dobry produkt to warunek konieczny,
żeby na nim zaistnieć. Ostatnie lata pokazują, że polskie firmy spełniają
te wymagania i coraz pewniej działają za Odrą.
Katarzyna Soszka-Ogrodnik

W

ciągu 22 lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy polsko-niemieckie obroty handlowe wzrosły dziewięciokrotnie. Według źródeł niemieckich (destatis.de),
w 2012 roku wyniosły one ok. 75 mld EUR, według polskich – ok. 68 mld EUR. W minionych dwóch dekadach
Niemcy niezmiennie pozostawały pierwszym partnerem
handlowym Polski. Obecnie są odbiorcą ok. ¼ polskiego eksportu, dystansując Wielką Brytanię, Czechy, Francję i Rosję. Polska jest natomiast dla Niemiec 11. partnerem handlowym w imporcie i 10. rynkiem eksportowym.
Jednocześnie w rankingu rynków eksportowych regionu
Europy Środkowej i Wschodniej Polska jest dla Niemiec
krajem najważniejszym. Nasi zachodni sąsiedzi sprzedają nam więcej niż na przykład Rosji (42 mld EUR vs.
38 mld EUR), choć już z Rosji importują więcej niż z Polski.

Struktura współpracy

FOT: corbis

Działania polskich firm na niemieckim rynku koncentrują się obecnie na sektorze ICT (telekomunikacja
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i informatyka), usługach biznesowo-finansowych, branży motoryzacyjnej i maszynowej oraz logistyce. Struktura sektorowa polskiego eksportu do Niemiec i importu
zza Odry jest dość podobna i stabilna. Największa część
wymiany przypada na branżę elektromaszynową (w tym
pojazdy i samochody – 11,7% udziału w eksporcie Polski do Niemiec w 2012 r., maszyny i urządzenia elektroniczne – 11,1%, branżę spożywczą – 9,2%, chemiczną –
6,9%, i elektryczną – 6,7%).
Korzystnie przedstawiają się tegoroczne prognozy dla eksportu polskich towarów na niemiecki rynek.
W styczniu jego dynamika wyniosła 4,3% i przewyższała
znacznie dynamikę eksportu do UE (2,1%). Import z Niemiec wykazuje natomiast tendencję spadkową: w 2012
roku Polska importowała o 2,7% mniej produktów z Niemiec niż w 2011. „Potencjał polsko-niemieckiej wymiany handlowej nie jest jeszcze wyczerpany. Współpracę
biznesu po obu stronach Odry ułatwia podobieństwo
struktury firm. Analogicznie, jak w Polsce, niemieckie
przedsiębiorstwa to głównie Mittelstand – małe i średnie przedsiębiorstwa. Kierują one do nas pytania dotyczące rozwijania sieci sprzedaży i poszukiwania partnerów handlowych w sąsiednim kraju” – mówi Michael

Kern, dyrektor generalny i członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).

Inwestycje – czas na nowe branże
Stale zyskują na znaczeniu także obustronne inwestycje
Niemiec i Polski, choć rząd wielkości jest nieporównywalnie większy w przypadku inwestycji niemieckich w Polsce. Według źródeł niemieckich, nasi zachodni partnerzy
zainwestowali u nas w 2012 roku ok. 3,5 mld EUR, czyli
najwięcej od czterech lat. Wszystko wskazuje na to, że
w 2013 roku utrzyma się tendencja wzrostowa – w pierwszym kwartale br. napływ niemieckich inwestycji do Polski osiągnął bowiem ok. 1,2 mld EUR. Warto podkreślić,
że są to w coraz większym stopniu inwestycje w sektorze nowoczesnych usług, charakteryzujące się dużym
zatrudnieniem, ale mniejszymi nakładami niż inwestycje produkcyjne. Zgodnie z trendem ogólnoświatowym,
także w Polsce maleje liczba dużych, kapitałochłonnych
inwestycji typu greenfield realizowanych przez koncerny,
przybywa za to mniejszych poddostawców, lokujących
się w istniejących obiektach, czyli inwestycji brownfield.
Rośnie też udział zysków reinwestowanych w ogólnej

Polska na 23. miejscu w inwestycjach typu greenfield i brownfield w Niemczech
10 najważniejszych polskich projektów od 2008 roku
Rok Nazwa firmy

Miejsce

Stworzone miejsca pracy

Sektor

2009 CTL Logistics

Berlin

46

Transport

2010 Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo

Bawaria

30

Finanse

2012 Antar

Berlin

15

Urządzenia medyczne

2011 TP-Elbud

Saksonia

10

Urządzenia przemysłowe

2011 Progress Industry Group

Nadrenia Płn.-Westfalia

10

Metal (Progress Eco)

2010 Ecopolex

Nadrenia Płn.-Westfalia

10

Żywność i tytoń

2009 Landi-Stanbest

Nadrenia Płn.-Westfalia

8

Urządzenia przemysłowe

2011 TRANS European Freight
Exchange

Dolna Saksonia

7

Oprogramowanie i usługi
IT

2010 Secespol

Nadrenia Płn.-Westfalia

6

Metal

2012 TBK Ecoenergy

Nadrenia Płn.-Westfalia

5

Elektronika

Projekty FDI odnoszą się do projektów inwestycyjnych typu greenfield.
Projekty M&A (Fuzje i przejęcia) nie zostały uwzględnione
Źródło: fDi Markets, październik 2013
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wartości lokowanego kapitału zagranicznego. Jest to dowodem swego rodzaju lojalności firm wobec kraju, w którym zainwestowały swoje pieniądze.
„W strukturze inwestycji i handlu Polski z Niemcami wciąż ważne są gałęzie takie jak przemysł elektromaszynowy,
w tym samochodowy, i branża chemiczna.
Jednak w ostatnich latach mniejsze znaczenie mają inwestycje produkcyjne, większe zaś – powiązania handlowe i usługowe. Na znaczeniu zyskują inwestycje
w odnawialne źródła energii, gospodarkę
odpadami i technologie ICT. Ważną częścią działalności AHK Polska jest wsparcie powiązań polsko-niemieckich w tych
dynamicznie rozwijających się branżach” –
podkreśla Michael Kern.

Kierunek: sąsiedzi zza Odry
Także Polacy inwestują w Niemczech,
choć w 2012 roku mniej niż w poprzednich latach. Według danych niemieckiego
Bundesbanku, polskie inwestycje w Niemczech w ub.r. wyniosły 158 mln EUR, wobec 438 mln EUR w 2011 roku i 344 mln
w 2010. Niespełna 40% ogólnej wartości
polskich inwestycji za zachodnią granicą
w ub.r. stanowiły zyski reinwestowane,
ponad 40% przypadło na nowe inwestycje bezpośrednie, zaś ok. 20% na inwestycje kapitałowe polskich firm – nabycie akcji i udziałów spółek w Niemczech.
Światowy trend internacjonalizacji
wpisany jest także w strategię polskiego
biznesu. Jak wynika z badania przeprowadzonego w 21 krajach przez Uniwersytet
w Oxfordzie we współpracy z firmą SAP,
ok. 37% polskich firm ma powiązania kooperacyjne z minimum sześcioma rynkami zagranicznymi, przy czym odsetek ten
powinien podwoić się do 2016 roku. Około 6% polskich firm osiąga obecnie ponad
40-procentowy odsetek przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług za granicą. W 2016 roku taki stopień internacjonalizacji działalności powinien dotyczyć
około 20% polskich firm.
Najwięksi polscy inwestorzy w Niemczech to PKN Orlen, ComArch, Asseco
Germany i Odratrans.

W minionych
dwóch dekadach
Niemcy niezmiennie pozostawały pierwszym partnerem
handlowym Polski. Obecnie są
odbiorcą ok. ¼
polskiego eksportu, dystansując
Wielką Brytanię,
Czechy, Francję
i Rosję.

Orlen wzmacnia konsekwentnie swoją
pozycję w Niemczech; rozbudowując sieć
stacji pod marką Star, koncentruje swoją
aktywność przede wszystkim w Bawarii.
Do 2017 roku inwestor chce zwiększyć
liczbę stacji benzynowych w Niemczech
z 570 do 750.
Polski producent oprogramowania
ComArch w kwietniu 2013 roku otworzył nowoczesny ośrodek przetwarzania danych w Dreźnie. Inwestycja warta
12 mln EUR została sfinansowana głównie ze środków własnych firmy; 2 mln dołożył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). To już drugie data center
ComArchu w Niemczech. Od 2011 roku
firma dysponuje podobnym ośrodkiem
we Frankfurcie nad Menem, korzystając
w tym zakresie z zasobów zagranicznego
partnera – firmy e-Shelter.
Asseco Germany to spółka zależna
polskiego dostawcy światowej klasy oprogramowania ERP Asseco Poland.
Grupa logistyczna Odratrans, z siedzibą w Szczecinie, zmieniła w ub.r. nazwę
na OT Logistics. To konsekwencja rozwoju spółki, w tym poczynionych inwestycji.
Będąc liderem na rynku śródlądowego
transportu w Polsce, w 2007 roku grupa
przejęła – za blisko 65 mln PLN – Deutsche Binnenreederei AG, ważnego niemieckiego operatora transportu rzecznego.
Według danych Germany Trade and Invest (GT&I), na koniec 2012 roku w Niemczech działało 500 polskich spółek kapitałowych. „Z uwagi na niewielką liczbę firm
polskich w Niemczech (niemieckich w Polsce jest ponad dziesięciokrotnie więcej) podział terytorialny ich działalności może być
nieco mylący. Dwie trzecie działa bowiem –
z uwagi na bliskość kraju lub duże skupiska Polonii – na obszarze Berlina, Nadrenii
Północnej-Westfalii i Brandenburgii. Z drugiej strony zaledwie 40 polskich firm mających swoją siedzibę w Dolnej Saksonii
i Saksonii Anhalt zatrudnia blisko połowę pracowników wszystkich polskich inwestorów w Niemczech” – wyjaśnia Michał Woźniak, reprezentant GT&I w Polsce.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wspiera w ostatnich latach
coraz większą liczbę przedsiębiorstw
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Gdy ponad dwie dekady temu K. Skubiszewski, jeden z architektów
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, mówił
o „polsko-niemieckiej wspólnocie interesów (Interessengemeinschaft)
w jednoczącej się Europie”, jego słowa traktowano jako nierealną
mrzonkę. Dziś doskonale widać, że najkrótsza i najprostsza droga
do polsko-niemieckiego pojednania wiodła przez obustronnie
korzystną współpracę gospodarczą.
Jednym z najnowszych przykładów Interessengemeinschaft jest pociąg „Koperninkus”.
To wspólne przedsięwzięcie spółki Cargosped – lidera rynku przewozów intermodalnych w Polsce – niemieckiego przewoźnika DLS oraz międzynarodowej spółki ERS
Railways. Na początku października do warszawskiego terminalu spółki wjechał
pierwszy pociąg wahadłowy, inaugurując regularne kursy z Krefeld (koło Duisburga)
do Warszawy i łącząc w ten sposób dwie ważne europejskie strefy gospodarcze
– Zagłębie Ruhry i stolicę Polski. „Kopernikus” przewozi w tzw. wagonach kieszeniowych
36 specjalnie skonstruowanych naczep plandekowych marki Schmitz i Krone.
„Od pierwszego dnia działalności koncentrujemy się głównie na transportach
do i z Polski. DLS był pierwszym przedsiębiorstwem spedycyjnym na terenie waszego
kraju, które realizowało z powodzeniem transporty »just in time«” – mówił podczas
inauguracji połączenia Bodo Engler, prezes i właściciel firmy DLS.
Dzięki „Kopernikusowi” Cargosped będzie mógł w większym zakresie obsługiwać
polskie, niemieckie i europejskie firmy, korzystające z transportu między wschodem
a zachodem Europy. „Jest to udana, praktyczna i, co bardzo ważne, opłacalna
ekonomicznie realizacja idei »tiry na tory«” – pokreślił prezes polskiej spółki Daniel
Ryczek. Pociągiem podróżują tylko naczepy ciężarówek. Ciągniki i ich kierowcy
czekają w terminalach. „Jestem pewien, że przedsięwzięcie ma duże szanse
na sukces, a dwa pociągi w tygodniu, od których zaczynamy, to zaledwie początek.
»Kopernikus« dowodzi także, że nie boimy się nowych wyzwań i ekspansji
na zagraniczne rynki” – dodał prezes Cargospedu. JJ

•••
Konkurencja i presja na jakość to cechy
nie tylko niemieckiej branży IT, ale charakterystyka całego rynku niemieckiego. Jaki
jest warunek sine qua non zaistnienia na
nim? „Niemcy są wysokokonkurencyjnym
rynkiem o wysokich wymaganiach dotyczących jakości i innowacyjności. Polskie
firmy od wielu lat udowadniają już jednak,
że pod tymi względami nie mają się czego
wstydzić, a czasami wręcz wyprzedzają
konkurencję. Aby osiągnąć sukces, należy
się odpowiednio przygotować i zgromadzić potrzebne informacje o rynku” – odpowiada Michał Woźniak z GT&I.

Katarzyna Soszka-Ogrodnik,
menedżer PR i rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

FOT: Cargosped

„Kopernikus” – symboliczna nazwa,
konkretny biznesowy wymiar

z Polski zainteresowanych wejściem na
rynek niemiecki. Aby robić to także „vor
Ort” (na miejscu), Izba od maja 2012 roku
prowadzi swoje biuro regionalne w Monachium. Przykładem ostatnich działań
promujących polski biznes za Odrą jest,
zrealizowana w październiku br. przez
AHK Polska, podróż studyjna do Monachium z udziałem polskich MŚP z branży IT. 14 firm polskich oferujących aplikacje mobilne wzięło udział w seminariach
branżowych i rozmowach bilateralnych
z niemieckimi partnerami. „Polskie firmy
zaprezentowały się niemieckim kooperantom niezwykle profesjonalnie. W przypadku tak konkurencyjnego jak Bawaria rynku
ma to niebagatelne znaczenie. W samym
tylko Monachium działa 6 tys. firm z branży IT; aby zaistnieć, trzeba się czymś wyróżniać” – podkreśla Paweł Kwiatkowski,
menedżer w dziale doradztwa rynkowego AHK Polska i kierownik projektu. Dodaje, że polscy przedsiębiorcy uzyskali
wiele wskazówek dotyczących form i zasad współpracy ze spółkami z Niemiec, np.
taką, że tworząc z zagranicznym partnerem joint venture, należy się uzupełniać,
a nie konkurować. Projekty IT cieszą się
sporym zainteresowaniem, dlatego w II
kwartale 2014 roku Izba planuje organizację we Wrocławiu polsko-niemieckiej
giełdy kooperacyjnej dla firm z branży ICT.

Finansowanie
ekspansji:

początek drogi

Choć polskie firmy coraz lepiej sobie radzą
na światowych rynkach, w skali globalnej
są wciąż debiutantami. Można powiedzieć,
że nasz system bankowy również dopiero
startuje z rozbudowaną ofertą finansowania
polskich inwestycji za granicą.
Paweł Borys

FOT: Photographers Choice / getty images / flash press media

Narzędzia

P

olska gospodarka opiera się głównie na rynku
wewnętrznym i nadal pozostaje bardziej zamknięta niż
inne gospodarki Unii Europejskiej oraz OECD. Eksport
towarów stanowi zaledwie 40% PKB. Jeśli wliczymy
usługi, otrzymamy niewiele ponad 45%. Jest to o blisko
połowę mniej niż w Czechach lub na Węgrzech. Z jednej strony czyni to polską gospodarkę mniej wrażliwą
na zmiany koniunktury światowej, z drugiej jednak −
mniej korzystamy z możliwości, jakie daje ekspansja
na rynki zagraniczne i stawianie czoła międzynarodowej konkurencji. Na plus można zapisać to, że w tym
roku, mimo dużych turbulencji na rynkach zagranicznych, po raz pierwszy polski handel zagraniczny odnotował nadwyżkę, przy spadającym imporcie oraz stabilnie rosnącym eksporcie.
Kryzys gospodarczy w latach 2008−2009 miał znacznie głębsze podłoże niż tylko załamanie się sektora nieruchomości w USA i związane z tym ogromne problemy sektora finansowego, pełnego bezwartościowych
papierów opartych na kredytach hipotecznych. Postępująca globalizacja, powstanie strefy euro, rozwój krajów azjatyckich oparty na niskich kosztach pracy oraz
napędzana kredytem galopująca konsumpcja w krajach rozwiniętych doprowadziły do potężnej nierównowagi w światowym handlu. Wiele krajów rozwiniętych,
np. USA, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy,
boryka się z olbrzymim zadłużeniem sektora prywatnego

i publicznego, przy jednoczesnym spadku konkurencyjności i deficycie handlowym. Po drugiej stronie są takie
kraje jak Chiny, mające nadwyżkę w wymianie handlowej i eksportujące tanie towary wytwarzane po niskich
kosztach pracy. W tej grupie jest też Rosja, głównie eksportująca surowce (ropa, gaz), i Brazylia, której gospodarka opiera się na towarach rolno-spożywczych (soft commodities). Kryzys powoduje, że wiele krajów stara się
poprzez eksport oraz regulacje importu pobudzać swoje
gospodarki i równoważyć bilanse handlowe. Trend ten,
znany jako rebalancing, jest szczególnie silny w ostatnich trzech latach − najbardziej w pogrążonych w kryzysie krajach strefy euro: Portugalii, Hiszpanii, Grecji
i Włoszech. Dowodem takich praktyk jest m.in. spadek
polskiego eksportu do tych krajów.

Sukcesy w trudnych czasach
Nie ułatwia to naszym przedsiębiorcom rozwoju na rynkach zagranicznych, ale statystyki pokazują, że eksporterzy potrafią elastycznie reagować na zmiany
w kierunkach handlu międzynarodowego. Jeżeli trend
przewagi eksportu nad importem oraz wzrostu w strukturze PKB się utrzyma, będzie to dowodem na to, że polska gospodarka staje się bardziej efektywna. Na tyle,
by poprzez rozwój handlu móc konkurować na rynkach
międzynarodowych.
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Przykładem jest przemysł elektromaszynowy, spożywczy i ceramiczny oraz nadal ostrożne, ale wyraźnie rosnące zagraniczne inwestycje bezpośrednie polskich
firm. Jest to z kolei nowe wyzwanie dla
lokalnych instytucji finansowych, które
jak dotąd w niewielkim stopniu finansowały inwestycje zagraniczne, koncentrując się jedynie na standardowych produktach finansowania eksportu.

Polskie banki –
czas na lepszą ofertę
W zakresie finansowania eksportu polskie banki oferują duży zakres produktów typu trade finance. Jakość oferty
jest wyraźnie zróżnicowana. Począwszy
od ceny bankowych produktów, kończąc
na zaawansowaniu i funkcjonalności systemów transakcyjnych w ramach bankowości elektronicznej oraz możliwościach
oferowania rozliczeń międzynarodowych.
Dla dużych firm są dostępne bardziej zaawansowane narzędzia; dla małych i średnich przedsiębiorstw oferta jest uboższa.
Polskie banki są niedostatecznie przygotowane do obsługi polskich firm na rynkach międzynarodowych w zakresie bardziej zaawansowanych potrzeb. Trudno
jest rodzimej firmie, poprzez swój bank
w Polsce, sfinansować inwestycję na
rynku zagranicznym lub otrzymać kredyt
obrotowy na taką działalność. Bankom
trudno jest zaoferować także np. międzynarodowy cash pooling, który pozwala firmom efektywniej zarządzać swoją płynnością. Z czego wynika taka sytuacja?
Po pierwsze, polskie banki nie są obecne
na rynkach międzynarodowych, a po drugie, banki wchodzące w skład międzynarodowych grup bankowych głównie
koncentrują się na obsłudze międzynarodowych korporacji, które są klientami ich rodzimych banków. Nie jest też
łatwo polskim przedsiębiorstwom uzyskać w bankach doradztwo w zakresie
fuzji i przejęć na rynkach międzynarodowych lub realizacji bardziej skomplikowanych projektów inwestycyjnych. Zainteresowanie takimi usługami było jednak
dotąd niewielkie.

58

Od kilku lat
banki intensywnie inwestują
w nowe produkty i usługi dla
przedsiębiorstw.

Innymi słowy − polscy eksporterzy
mają dostęp do wielu standardowych produktów bankowych, obsługujących rozliczenia, zabezpieczających ryzyko kursowe
i finansujących handel na poziomie zbliżonym do innych rynków. Trudniej jest natomiast o bardziej złożony produkt, zwłaszcza związany z finansowaniem inwestycji
na rynku zagranicznym. Polski sektor bankowy przez ostatnie 20 lat rozwijał się
głównie w obszarze detalicznym, tymczasem na rynkach bardziej rozwiniętych dominuje bankowość korporacyjna. Od kilku
lat banki intensywnie inwestują w nowe
produkty i usługi dla przedsiębiorstw, dlatego polscy przedsiębiorcy, w tym eksporterzy, powinni oczekiwać stałej poprawy
liczby i jakości świadczonych usług.
Problemem jest też koszt finansowania. Oprocentowanie kredytu w złotych jest
o 2−3% wyższe niż w krajach strefy euro,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. Wynika to głównie z poziomu oficjalnych stóp
procentowych, które są pochodną wyższej
inflacji w Polsce. Wyższy koszt finansowania polskich przedsiębiorstw osłabia ich
zdolność konkurowania na zagranicznych
rynkach. Na szczęście różnica w koszcie
finansowania ostatnio spada. Pokazuje to,
jak ważna jest stabilna polityka makroekonomiczna ukierunkowana na niskie stopy
procentowe, tak aby zachować konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku
krajowym i międzynarodowym.
Na świecie wiele banków oparło strategię rozwoju międzynarodowego na podążaniu za klientami działającymi na rynkach zagranicznych. Przykładem są przede
wszystkim banki brytyjskie, amerykańskie, japońskie i francuskie, a ostatnio −
coraz aktywniejsze banki chińskie. Oczywiście w Polsce nie działa obecnie aż tyle
firm międzynarodowych, jak w wymienionych krajach. Polscy przedsiębiorcy coraz
częściej pokazują, że potrafią skutecznie
konkurować na świecie. Stawiają tym samym nowe wyzwania polskim bankom.

Paweł Borys jest dyrektorem ds. strategii
i inwestycji PKO Banku Polskiego. Odpowiada za obszar analiz ekonomicznych, strategii, relacji inwestorskich oraz fuzji i przejęć.
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wywiad

W oczach
świata Polska
wypiękniała
O wizerunku naszego państwa za granicą, historycznym momencie, w jakim się
znajdujemy, sile i pomysłowości polskich
przedsiębiorców oraz wsparciu ich
globalnych aspiracji przez rodzimych
polityków rozmawiamy ze Sławomirem
Majmanem, prezesem Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Należy pan do nielicznego grona
Polaków stale analizujących światowe trendy ekonomiczne oraz
dobrze znających globalne rynki
gospodarcze i finansowe. Jak jest
na nich postrzegany nasz kraj
i nasza gospodarka?
Lepiej! Paradoksalnie Polska
wypiękniała w okresie światowego i europejskiego kryzysu gospodarczego. Oczywiście nie w oczach każdego pana
Schulza z Frankfurtu czy Smitha
z Londynu, ale ludzi, na których
nam najbardziej zależy. Tych,
którzy decydują, dokąd popłyną
strumienie pieniędzy na świecie –
a my chcemy, aby jak największy procent tych pieniędzy trafił
do Polski. Co sprawiło, że Polska
„wypiękniała”, podczas gdy większość europejskich gospodarek

„zbrzydła”, straciła na urodzie?
Otóż, ku dużemu zaskoczeniu
ludzi zawodowo zajmujących się
gospodarką, naprawdę przeszliśmy przez kryzys o wiele lepiej,
niż mogłoby się wydawać. I dlatego Polska od 3–4 lat kusi inwestorów wyraźnym „seksapilem”.
Można wymienić kilkadziesiąt
powodów, dla których nasz kraj
stał się bardziej trendy w oczach
kapitanów rynków finansowych,
ale chyba najważniejszym z nich
jest nasza stabilność – produkt
wyjątkowo deficytowy w krajach
Europy. Inwestorzy przychodzą
do Polski z pieniędzmi ze względu
na stabilność ekonomiczną, finansową i polityczną.

Polska jest atrakcyjna, przyciąga
pieniądze inwestorów, lecz w drugą stronę jest już gorzej. Badanie
think tanku Poland, Go Global!
pokazuje, że tempo internacjonalizacji polskich firm wciąż
jest wolne…
Przeżywamy historyczny moment.
Polska nie jest już wyłącznie przedmiotem czy obiektem
inwazji zagranicznego kapitału,
lecz stała się (w ciągu ostatnich
2–3 lat) poważniejszym niż kiedykolwiek eksporterem tego kapitału. Myślę tu o polskich inwestycjach przemysłowych – do tej
pory jeszcze się to nam nie przydarzyło! Od 3 lat Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu badania na temat
aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. Wyniki ostatniej edycji wskazują, że od 2010 do 2012 roku
pięciokrotnie zwiększyła się
ilość polskiego kapitału zainwestowanego za granicą. Oczywiście, ciągle jesteśmy na początku drogi i to może nas martwić.
Spóźniliśmy się nieco z wyjściem
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w świat, ale z powodów oczywistych. Gospodarka komunistyczna nie sprzyjała temu,
potem byliśmy zajęci sobą, później pochłonięci konsolidowaniem
naszej pozycji w Europie i dopiero od kilku lat pojawiły się pieniądze na inwestowanie za granicą.
Na razie inwestujemy tam, gdzie
czujemy się najbardziej swojsko,
przede wszystkim w Niemczech,
Czechach i Francji. Powoli zaczynamy wychodzić z europejskiego
kokonu, rozglądać się po świecie,
dostrzegać Afrykę…

…Kanadę.
Kanada to spektakularny przypadek przejęcia przez KGHM rzeczywiście bardzo poważnego gracza na rynku surowców. I choć
generalnie w przypadku Polaków
inwestujących za granicą trudno mówić o tak wielkich kwotach jak te, które są inwestowane w Polsce, przeżywamy moment
historyczny.

Powiedział pan, że jesteśmy
na początku drogi; można jakoś
pójść na skróty, przeskoczyć
pewien etap?
No cóż, statystyki nie rosną
od tego, że je popędzamy batem.
Polscy przedsiębiorcy powinni
się najpierw oswoić z faktem, że
uczestniczą w grze międzynarodowej. Ciągle bardzo niewielki
odsetek zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw ma cokolwiek wspólnego z rynkami międzynarodowymi. Ale z naszych
badań wynika, że prawie 90%
dużych polskich firm w jakiś sposób już funkcjonuje na rynkach
międzynarodowych – są eksporterami, inwestorami albo
mają tam swoje przedstawicielstwa. Myślę, że szybszej ekspansji polskich firm na globalne rynki
będzie sprzyjała przemiana pokoleniowa w kadrze zarządzającej
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w Polsce, obserwujemy ją od kilku
lat. Otóż odchodzi to pokolenie, które się wyspecjalizowało
w budowaniu siły przedsiębiorstw
na rynku krajowym. Najlepszy
dowód to gwałtownie rosnący polski eksport; jak sięgnę pamięcią
w przeszłość, nie pamiętam takich
wyników. Nowe pokolenie menedżerskie, które przejmuje kierowanie polskimi przedsiębiorstwami,
czuje, że rynek krajowy – chociaż
duży – jest już dla niego za ciasny.
I coraz śmielej, bardziej energicznie spogląda na rynki nawet bardzo odległe.

Stara prawda ekonomiczna mówi,
że najlepiej kupuje się w kryzysie.
Czy, pana zdaniem, polskie firmy
będą mogły i umiały wykorzystać
tę prawidłowość?
To jest kolejna szansa, którą otworzył przed naszymi firmami kryzys
gospodarczy, że aktywa – szczególnie w Europie – gwałtownie
potaniały. Oczywiście nie stać nas
na ekspansję w stylu Chińczyków, którzy wykupili port w Pireusie czy największe firmy energetyczne w Portugalii. Nie szukając
daleko, przyjrzyjmy się aktywności polskich firm we wschodnich landach niemieckich, gdzie
nasi przedsiębiorcy średniej wielkości bardzo intensywnie wykupują niemieckie firmy. Choć nie
zdajemy sobie z tego sprawy, stajemy się poważnym graczem na
rynku wszelkich usług biznesowych we wschodnich Niemczech
i na rynku nieruchomości wschodnich landów. Dlaczego? Dlatego
że zrobiło się taniej.

Wielu polskich przedsiębiorców
próbujących wejść na zagraniczne
rynki uważa, że otrzymuje ze strony rządu i odpowiednich instytucji
państwowych zbyt małe wsparcie.
W ciągu ostatniego półtora roku
powstał system wspierania

polskiej ekspansji za granicą –
program promocji 15 sektorów,
w których mamy największe szanse, programy Go China, Go Africa.
Oczywiście sytuacja nie jest idealna, np. problem stanowi bardzo
rzadka siatka polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i handlowych. Jeżeli mamy polskich
inwestorów, którzy w powiązaniu z zagranicznym kapitałem,
np. chińskim, potrafią budować
fabryki w Indonezji, to jasne jest,
że potrzebują rządowego wsparcia, zwłaszcza gdy mówimy o krajach, w których biznes i polityka bardzo mocno się przeplatają.
Bez rozpiętego parasola rządowego nie ma co startować. Niedawno, w ramach programu Go Africa, odbyła się misja gospodarcza
do RPA i Zambii. Przewodził jej
premier Donald Tusk, któremu
towarzyszyło ponad 30 przedsiębiorców z dużych polskich
firm. Byli to ludzie mający konkretne pomysły i widzący szanse
na inwestycje w Afryce.

Myśli pan, że wrócili
usatysfakcjonowani?
Zdecydowanie tak. Mamy już
pierwsze wyniki programu
Go Africa; dotychczas objęto nim
trzy kraje – Nigerię, RPA, Zambię.
O tak dobrych efektach misji
gospodarczej od dawna nie słyszałem. Infrastruktura, budownictwo
mieszkaniowe, materiały budowlane, przemysł spożywczy, rybołówstwo oraz to, co jest potrzebne do utrzymania ładu i porządku
(w Afryce rzecz wciąż bardzo
ważna) – to dziedziny, w których
po paru miesiącach nasi przedsiębiorcy podpisali kontrakty.
Nawet tak egzotyczne jak serwisowanie linii lotniczych jednego
z krajów afrykańskich przez polską firmę.

Rozmawiał Jan Jankowski
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6000 prenumeratorów
polskiej edycji Harvard
Business Review
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.

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

□ 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.

Imię i nazwisko:

nazwa Firmy:

Adres do faktury:

ulica

kod

miasto

ulica

kod

miasto

Adres do wysyłki:

nip:

E-mail:

telefon kom.:

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
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Konrad Raczkowski

O polskiej polityce gospodarczej można
powiedzieć dużo złego. I to nie tylko
w odniesieniu do ostatnich lat, ale właściwie całego okresu od początku transformacji ustrojowej. Narzekanie nic tu jednak
nie da. Potrzebne są nowe wizje, pomysły
i technologie, które staną się motorem
polskiej gospodarki i źródłem jej konkurencyjnych przewag
na światowych rykach. Uważam, że tytułowego dylematu
nie rozstrzygniemy bez odpowiedzi na kilka istotnych pytań.

Zastanówmy się przede wszystkim, w jakich dziedzinach możemy
konkurować. Z analiz Banku Światowego wynika, że polska gospodarka jest 24. gospodarką świata
(przy zastosowaniu metody wyliczania PKB na podstawie bieżącego kursu walutowego) oraz ósmą
gospodarką UE. Jednak pozycja
Polski − osiągnięta w dużej mierze ze względu na zasoby pracy
dające nam przewagę kosztową – nie sprawia, że nasz kraj jest
postrzegany jako konkurencyjny
i traktowany jako dobre miejsce
do inwestowania kapitału w długiej perspektywie. Z pewnością
posiadanie wykwalifikowanych
pracowników, zwłaszcza średniego szczebla, może dawać krótkotrwałą lub nawet średniookresową
przewagę. Dobrym przykładem
mogą być firmy transportowo-logistyczne, coraz odważniej
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operujące również na rynkach
zagranicznych. Na dłuższą metę
to jednak nie wystarcza. W moim
przekonaniu dobrze rozpoznawalnym za granicą konkurencyjnym
sektorem naszej gospodarki są –
i wierzę, że w coraz większym
stopniu będą – polskie produkty żywnościowe. Wystarczy wspomnieć, że z inicjatywy polskiej
strony powstaje w Rosji gigantyczny mięsny holding polsko-rosyjski, który ma objąć 400 ha,
a docelowa produkcja dzienna
mięsa ma wynieść 120 t – połowę tego będą stanowić polskie
wędliny. Z kolei Indie są zainteresowane masowym zakupem technologii przetwórstwa żywności
właśnie z Polski. Z punktu widzenia globalnej ekspansji jest to
bez wątpienia jeden z najbardziej
obiecujących sektorów naszego
przemysłu.

FOT: Stone / getty images / flash press media

Być albo nie być
na zagranicznych
rynkach

Kolejne pytanie brzmi: czy istnieją sprzyjające okoliczności,
które ułatwiłyby nam podbój
zagranicznych rynków? Na pewno
możemy liczyć na przychylne
przyjęcie w wielu krajach świata.
Również z tego powodu, że Polska nigdy nie była częścią żadnego kolonialnego imperium.
To wbrew pozorom ważny czynnik − polskie przedsiębiorstwa nie
będą bowiem oskarżane o neokolonializm. Paradoksalnie, trwający
na świecie kryzys finansowy również może być naszym sojusznikiem w zbliżaniu się do poziomu
państw rozwiniętych, zwłaszcza
w zdolności akumulacji kapitału,
co będzie podstawą dalszego rozwoju możliwości inwestycyjnych.
W dodatku region Europy Środkowo-Wschodniej, w przeciwieństwie do Eurolandu borykającego
się z kryzysem w Grecji czy Hiszpanii, może być bardzo korzystnie postrzegany inwestycyjnie,
co także otwiera polskim firmom
drogę na rynki zagraniczne. Już
dziś, najszybciej jak to możliwe,
powinniśmy wkraczać na rynki
wschodzące; do Iraku, Afganistanu, Birmy, Mongolii, Konga, Sudanu Południowego. Trzeba do tego
dodać Azję, z Chinami na czele −
w perspektywie średniookresowej juan będzie bowiem jedną
z dominujących walut w międzynarodowych rozliczeniach finansowych. W zagranicznej ekspansji mogą nas również wspierać
wykształceni w Polsce obcokrajowcy. Dlaczego, mając sześciu absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego na strategicznych
stanowiskach rządu irackiego −
czterech wiceministrów, gubernatora i doradcę prezydenta − którzy
biegle władają językiem polskim,
nie umieliśmy tego do tej pory
wykorzystać? W Iraku potrzeba
m.in. 3 mln jednostek budowlanych. To duża szansa dla polskich

przedsiębiorstw, które powinny uzyskać w tej mierze wyraźne
wsparcie polskiego rządu.
Pora więc zapytać, co zrobić, by wykorzystać nasze szanse. Musimy pamiętać, że małe
i średnie firmy, których w Polsce jest ponad 1,7 mln, są zbyt
mocno rozdrobnione i w większości nie są w stanie samodzielnie
konkurować na rynku globalnym.
Kto ma je wspierać, jeżeli za granicą nie mamy ani jednego polskiego banku z wyłącznie narodowym lub większościowym polskim
kapitałem?
Konieczne jest utworzenie
takiego banku – można tutaj bazować na potencjale i możliwościach
PKO BP. Poza tym umiejętność
wykorzystania szans wymaga
zawsze mądrego przywództwa.
Bez mądrych, obdarzonych wizją
liderów politycznych i top managementu ekonomicznego z pewnością nie uda się w pełni wykorzystać możliwości stojących
przed polską gospodarką. Wychowanie nowego pokolenia przywódców politycznych i ekonomicznych nie będzie prostym
zadaniem. Potrzebna jest zmiana
modelu nauczania − już w szkole podstawowej należałoby uczyć
logiki, podstaw ekonomii i historii gospodarczej, a system edukacji powinien wychwytywać
i otaczać opieką wybitnie uzdolnionych uczniów. Naszą szansą
w ekspansji na rynki zagraniczne
jest zbudowanie sieci współpracy
o charakterze informacyjno-doradczym, sieci kontaktów globalnych zarówno z polskimi absolwentami zagranicznych uczelni,
jak i przedsiębiorstwami strategicznymi dla konkretnych branż.
Dobrą, aczkolwiek niewystarczającą inicjatywą w tym zakresie
jest powołanie fundacji Inteligentny Start, mającej fundować roczne
stypendia dla tych absolwentów

zagranicznych uczelni polskiego pochodzenia, którzy za granicą
będą pracowali w polskiej firmie.
I wreszcie − niezbędne są zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu
i podejściu administracji państwowej do obywateli i przedsiębiorców. Nie może być tak, że firmy
osiągające sukcesy unikają rozgłosu, żeby nie narazić się na kontrole skarbowe lub próby ukarania
w złej wierze.
I pytanie tu już ostatnie:
czy więcej zależy od nas, czy
od światowych uwarunkowań
makroekonomicznych? Uważam,
że nasze państwo robi w ostatnich latach zdecydowanie zbyt
mało, żeby stymulować rozwój
własnej gospodarki. Rynek globalny będzie podlegał fluktuacjom,
które mogą być większe w związku z błędną polityką drukowania
pustego pieniądza. Doprowadzi to
do wzrostu cen aktywów − ceny
akcji w USA i części Europy osiągają nowe maksima. Po uformowaniu się bańki na akcjach

i nieruchomościach nastąpi gwałtowny spadek cen, który trudno
będzie powstrzymać w związku
z dużym zadłużeniem poszczególnych państw. Jeżeli polski rząd
i przedsiębiorstwa nie ulegną złudzeniu „nowej ekonomii”, kryzysy mogą być wykorzystane
do przejęcia podmiotów i technologii w innych krajach po niskich
cenach. Na rynkach finansowych
zwyciężają ci, którzy idą pod prąd.
Aby śmielej wkraczać na zagraniczne rynki, polscy przedsiębiorcy potrzebują, po pierwsze – by nie przeszkadzano im
w prowadzeniu legalnej działalności gospodarczej, po drugie –
zdecydowanego zaangażowania
rządu wspierającego polski interes narodowy, po trzecie – budowy narodowego systemu bankowego zdolnego do operowania
na zagranicznych rynkach.

Autor jest profesorem nadzwyczajnym
Społecznej Akademii Nauk oraz dyrektorem Instytutu Ekonomicznego SAN.
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Think tank Poland, Go Global!

Misją think tanku POLAND, GO GLOBAL! jest promocja i upowszechnianie
praktycznej wiedzy na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw i instytucji
oraz popularyzacja ekspansji globalnej, jako ważnego czynnika rozwoju
polskich firm. Wspieramy wiedzą, doświadczeniem, najlepszymi praktykami
i kontaktami polskie przedsiębiorstwa rozwijające się na rynkach globalnych.
Think tank POLAND, GO GLOBAL! realizuje następujące działania:
• wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy na temat najskuteczniejszych strategii ekspansji
zagranicznej polskich przedsiębiorstw oraz najlepszych praktyk globalnych liderów w tej
dziedzinie;
• badanie rozwoju zagranicznej aktywności inwestycyjnej polskich firm oraz dokumentowanie ich
sukcesów i doświadczeń;
• propagowanie strategii odnoszących sukcesy na zagranicznych rynkach, m.in. przez organizację
konkursu na najciekawsze projekty ekspansji zagranicznej i wyłanianie najbardziej rokujących
na przyszłość przedsiębiorstw;
• organizowanie konferencji i forów biznesowych, a także warsztatów szkoleniowych oraz
publikowanie wydawnictw dla przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających biznes i innych
zainteresowanych podmiotów.

Dołącz do nas!
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa prowadzące ekspansję zagraniczną
lub przymierzające się do podjęcia takiej aktywności. Przystąpienie uczestników
do think tanku POLAND, GO GLOBAL! jest bezpłatne.
Korzyści płynące z członkostwa to m.in.:
▶ dostęp do najwyższej jakości wiedzy oraz narzędzi ekspansji sprawdzonych
przez najbardziej skutecznych praktyków:
• magazynu Poland, Go Global!;
• studiów przypadku firm realizujących globalną strategię;
• raportów badawczych;
• materiałów eksperckich;
▶ kształtowanie platformy wymiany najlepszych rozwiązań, możliwość proponowania
tematów wymagających głębszego omówienia:
• udział w cyklicznych konferencjach;
• zaproszenia na spotkania tematyczne i warsztaty;
▶ kontakty lokalne i zagraniczne ułatwiające ekspansję przedsiębiorstwa.

»

Wypełnij formularz na stronie www.polandgoglobal.pl
i dołącz do nas już teraz!
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