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INNOWACYJNOŚĆ
MA ZNACZENIE!
Think tank Poland, Go Global!
już po raz trzeci przeprowadził
badanie poświęcone ekspansji
zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Celem badania, podobnie
jak w poprzednich dwóch edycjach,
było zebranie danych na temat
stosunku polskich przedsiębiorców do działalności poza granicami kraju, związanych z tym szans
i barier oraz najskuteczniejszych
strategii wejścia na nowe rynki.
Podstawowe pytanie postawione w naszych ankietach brzmiało: Czy polskie firmy dostrzegają w ekspansji szanse na wzrost
i zwiększają swoje zaangażowanie na rynkach zagranicznych?
To pytanie zadaliśmy przedsiębiorcom w czasie, gdy na rynkach dochodziło do silnych zawirowań finansowych i politycznych.
Szczególnym niepokojem napawały wówczas (i napawają nadal)
problemy gospodarcze Grecji
oraz konflikt zbrojny na Ukrainie,
gdyż to właśnie Europa jest
głównym obszarem zagranicznej aktywności polskich firm.
Mimo to w tych trudnych czasach polska gospodarka przez
dwa lata z rzędu osiągnęła dodatnie saldo w handlu zagranicznym, co nie zdarzało się od czasów transformacji systemowej.
Te dane pozwalały przypuszczać,
że tempo ekspansji mimo wszystko wzrośnie.

I rzeczywiście – wyniki naszego badania pokazały zauważalny wzrost liczby polskich firm
prowadzących działalność zagraniczną. W 2013 roku prowadziło
ją 40% ankietowanych, rodzimych
przedsiębiorstw, przed rokiem
odsetek ten spadł do 32,1%,
ale w bieżącym roku wzrósł
do 45%. To nie koniec dobrych
wieści. Jeszcze ważniejszy wydaje się fakt, że te firmy, które zdecydowały się na podbój zagranicznych rynków, radzą sobie
na nich coraz lepiej! Z roku na rok
obserwujemy, że zyski osiągane na działalności zagranicznej
systematycznie rosną i w opinii
ankietowanych ten trend powinien się utrzymać w najbliższej
przyszłości.
Co stoi za tymi zagranicznymi sukcesami polskich firm?
Przez lata polskie przedsiębiorstwa skutecznie rywalizowały dzięki niezłej jakości połączonej z atrakcyjnymi cenami. Jednak
przewaga kosztowa powoli przestaje być naszą domeną, czas
więc na znalezienie innych wyróżników rynkowych. Jak pokazuje
badanie, najlepsze wyniki osiągają te przedsiębiorstwa, które opierają swoją strategię na szukaniu
partnerów biznesowych i innowacyjnych produktach. I właśnie
ta innowacyjność, o której tyle już
napisano i pod względem której

tak słabo wypadamy w międzynarodowych rankingach, okazuje
się kluczem, który otwiera drzwi
do międzynarodowych rynków.
Nasze badanie pokazało, że polskie firmy potrafią być innowacyjne i wyróżnić się nie tylko ceną,
ale również jakością i nowatorskimi pomysłami. Te firmy, które
przekroczyły granice, okazały
się od pozostałych bardziej innowacyjne i optymistyczne. Warto
więc pójść ich śladami, które już
wkrótce będzie można odnaleźć
na Mapie Polskiej Ekspansji, przygotowywanej przez think tank
Poland, Go Global!.
A tymczasem zapraszam Państwa do lektury naszego raportu
i jednocześnie zachęcam do włączenia się w działania think tanku
Poland, Go Global!, którego podstawowym celem jest wspieranie
polskich firm w ekspansji.

Paweł Kubisiak,
zastępca redaktora naczelnego
„Harvard Business Review Polska”,
członek rady programowej think tanku
Poland, Go Global!
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Polskie firmy
na światowych
rynkach: Ekspansja
w fazie wzrostu
Polskie firmy coraz chętniej wchodzą
na zagraniczne rynki, przyczyniając się
tym samym do rozwoju gospodarczego
kraju. Mariusz Smoliński, Michał Andrejczuk,
Paweł Górecki, Mateusz Żurawik

Think tank Poland, Go Global!,
we współpracy z redakcją „Harvard Business Review Polska”
oraz jednostką badawczą ICAN
Research, już po raz trzeci przeprowadził badania poświęcone
skali ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Ich celem
było zebranie opinii na temat
korzyści, barier oraz najskuteczniejszych strategii prowadzenia działalności gospodarczej
na rynkach międzynarodowych
(zobacz ramkę Cele i metodologia badania).
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Wyniki badania wskazują
na zauważalny wzrost liczby polskich firm prowadzących działalność zagraniczną. W 2013 roku
prowadziło ją 40% badanych rodzimych przedsiębiorstw, w 2014
odsetek ten był nieco mniejszy
i wyniósł 32,1%. W tym roku jednak firmy znów zaczęły kierować
się na zagraniczne rynki. Obecnie
już 45% przedsiębiorstw deklaruje, że jest na nich obecna (zobacz
ramkę Udział polskich firm rozwijających działalność na rynkach
zagranicznych).

Niepokoić może fakt, że jednocześnie spadł udział firm planujących ekspansję, co może świadczyć o wyhamowaniu trendu
wzrostowego. Zaledwie 1% polskich przedsiębiorców, którzy
jeszcze nie weszli na obce rynki,
planuje rozpoczęcie działalności zagranicznej w ciągu najbliższego roku, choć jeszcze dwa
lata temu było ich dziesięciokrotnie więcej. Podobnie w jest
w dłuższej perspektywie czasowej. Obecnie jedynie 5% przedsiębiorców przewiduje, że w ciągu

najbliższych 5 lat ich firmy rozpoczną ekspansję międzynarodową, choć przed rokiem takie
plany miało 7% z nich. Na szczęście zmniejsza się liczba firm, które
ekspansji nie rozważają w ogóle.
W ubiegłym roku do całkowitego
braku zagranicznych planów przyznało się 57% badanych przedsiębiorców. W tym już tylko 49%.
Jeśli chodzi o rodzaj działalności prowadzonej za granicą,
także widoczne są pewne przetasowania w porównaniu z wynikami poprzednich edycji badania. W porównaniu z ubiegłym
rokiem spadł nieco udział firm zajmujących się importem – z 17%
do 12%. W roku 2013 odsetek firm,
które zajmowały się importem,
wynosił 14%. Nieznacznie mniej
firm niż w ubiegłym roku zajmuje
się też eksportem usług. Obecnie
ich odsetek wynosi 12%, a przed
rokiem 13%. Generalnie jednak
z eksportem usług nie jest źle,
ponieważ w 2013 roku zaledwie
10% badanych przedsiębiorstw
deklarowało prowadzenie tego
rodzaju działalności zagranicznej.
Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, że bardzo wzrosła liczba eksporterów towarów. W 2014 roku
23% polskich przedsiębiorstw zajmowało się taką działalnością,
obecnie 35%. Co ciekawe, eksport
polskich produktów rośnie pomimo rosyjskiego embarga, a dotąd
to właśnie Rosja była jednym
z kluczowych rynków dla polskiego eksportu. Obecnie w ogólnym
bilansie 3 razy więcej firm eksportuje, niż importuje.
Jest jeszcze jeden, być
może najważniejszy, powód

Cele i metodologia badania
Zjawisko ekspansji międzynarodowej na potrzeby badania zdefiniowaliśmy
jako eksport dóbr i usług, a także import oraz inną działalność na rynkach
zewnętrznych, przy założeniu posiadania formy prawnej na tych rynkach.
Głównym celem badania jest określenie poziomu ekspansji międzynarodowej
polskich przedsiębiorstw. Ważnym elementem było poznanie opinii zarządów
na temat korzyści, barier oraz modeli prowadzenia biznesu na rynkach
międzynarodowych. Badania zostały przeprowadzone na przełomie maja
i czerwca 2015 roku. Tegoroczne wyniki zostały zestawione z rezultatami
dwóch poprzednich edycji projektu z 2014 i 2013 roku. Pozwoliło
to zaobserwować zmiany w postawach polskich przedsiębiorców wobec
ekspansji międzynarodowej i odnotować pewne trendy.
Wywiady z przedsiębiorcami przeprowadzono online metodą CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing). W pierwszej edycji projektu badaniu
poddano 612 respondentów, w drugiej – 600, a w ostatniej – 500. Badanie
realizowano na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw posiadających
większościowy kapitał polski, zatrudniających powyżej 50 osób oraz mających
obrót powyżej 10 mln zł. Dodatkowo z badania wykluczono te sekcje Polskiej
Klasyfikacji Działalności, które nie posiadają potencjału w ekspansji zagranicznej, np. sektor publiczny, służbę zdrowia, edukację i inne. W firmach wywiady
przeprowadzono z osobami odpowiedzialnymi lub współodpowiedzialnymi
za strategię rozwoju, najczęściej byli to prezesi, właściciele i członkowie
zarządu lub dyrektorzy odpowiedzialni za rynki zagraniczne.

do zadowolenia: nie dość, że więcej firm polskich prowadzi ekspansję, to jeszcze rodzime przedsiębiorstwa, które zdecydowały
się wyruszyć na podbój zagranicznych rynków, radzą sobie na nich
coraz lepiej. W 2015 roku 44% firm
stwierdziło, że zyski z działalności zagranicznej wzrosły w ciągu
ostatniego roku, w kolejnych edycjach badania widzimy systematyczny wzrost tego wskaźnika. Przedsiębiorstwa obecne na
rynkach zagranicznych optymistycznie patrzą też w przyszłość.

51% z nich spodziewa się dalszego wzrostu zysków z działalności
zagranicznej. Również w odniesieniu do tego wskaźnika widzimy
trend wzrostowy – z roku na rok
optymizm firm jest coraz większy.
Przed rokiem podobne nastawienie miało 38% przedsiębiorców,
a rok wcześniej tylko 26%.

Profil firm
prowadzących ekspansję
Wśród badanych przedsiębiorstw
trzy na cztery firmy prowadzące
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Spada liczba firm,
które w ogóle nie
rozważają ekspansji.
W ubiegłym roku
do całkowitego
braku zagranicznych
planów przyznało
się 57% badanych
przedsiębiorców.
W tym już tylko 49%.

ekspansję zagraniczną to organizacje średniej wielkości, zatrudniające 50-249 pracowników,
w ostatnim roku wzrósł jednak
(z 16% do 23%) udział firm zatrudniających ponad 250 pracowników. Dwie na trzy firmy działające
na rynku międzynarodowym mają
obroty na poziomie 10-50 mln zł
(wskaźnik nie zmienił się w ciągu
ostatniego roku). Jeżeli chodzi
o strukturę własności, widzimy
systematyczny wzrost odsetka firm
o czysto polskim kapitale w kolejnych latach badania (z 68% w 2013,
78% w 2014, do 83% w 2015).
Głównym czynnikiem wpływającym na decyzję o wejściu
na rynki zagraniczne od pierwszej edycji badania pozostaje chęć zwiększenia przychodów
firmy. Obecnie tego zdania jest
45% badanych przez nas przedsiębiorców, przed rokiem odsetek
ten wyniósł 40%, a przed dwoma
laty – 38%. Kolejny ważny czynnik to chęć poszerzenia grupy
potencjalnych klientów. Obecnie na jego znaczenie wskazuje

Udział polskich firm rozwijających
działalność na rynkach zagranicznych
60%
68%
55%

40%

2013
2014
2015

■ FIRMY NIEDZIAŁAJĄCE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
■ FIRMY DZIAŁAJĄCE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
Źródło: „Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw”.
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32 %
45%

21% badanych, w ubiegłym roku
wskazywało 26%. Jeszcze rok
wcześniej – 22%. Na trzecim miejscu przedsiębiorcy wymieniali
poszerzenie skali działalności (16%
obecnie, 13% w 2014, 20% w 2013).
Firmy, które nie działają na rynkach zagranicznych, to w 94%
przypadków firmy o liczbie pracowników od 50 do 249. Zaledwie 6% wśród polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej
249 pracowników nie decyduje się na działalność zagraniczną. Te przedsiębiorstwa, które
podejmują decyzję o pozostaniu
na rodzimym rynku, w ogromnej
większości jako powód wskazują
koncentrację na rozwoju biznesu
w Polsce (88%), gdzie wciąż widzą
duży potencjał. Przed rokiem
na czynnik ten nacisk kładło 84%,
a przed dwoma laty 85% badanych przez nas przedsiębiorców.
Pewnym ułatwieniem ekspansji zdaje się obecność zagranicznego inwestora w polskiej firmie, choć znaczenie tego czynnika
zdaje się maleć. Obecnie w grupie firm, które nie decydują się
na działalność zagraniczną, niemal
wszystkie (98%) to przedsiębiorstwa z całkowicie polskim kapitałem. Wśród tych, które wchodzą
na obce rynki, odsetek stuprocentowo polskich firm to 83%. Znaczenie obcego kapitału w napędzaniu ekspansji naszych firm maleje,
bo przed dwoma laty w grupie
firm decydujących się na ekspansję było tylko 68% tych z wyłącznie polskim kapitałem.
Przygotowania do ekspansji są
w ¾ przypadków efektem wprowadzenia w życie przemyślanej

strategii. ¼ firm w procesie planowania ekspansji zagranicznej
korzysta z pomocy zewnętrznych
ekspertów.
Firmy, które widzą lub przewidują wzrost przychodów z działalności zagranicznej, wyróżniają się w stosunku do pozostałych
większą pewnością wartości swojej oferty i umiejętności. Częściej
wskazują, że ich mocnymi stronami są innowacyjny produkt czy
zdolność pozyskiwania wartościowej kadry lokalnej. Firmy te częściej wchodzą na rynki zagraniczne
zgodnie ze zbudowanymi planami
strategicznymi, częściej niż pozostali selekcjonując potencjalne kierunki rozwoju pod kątem potencjału rozwoju na nich sieci dystrybucji.
Organizacje niedziałające
na rynkach zagranicznych znacząco niżej oceniły swój potencjał innowacyjny. Miało to miejsce
zarówno w zakresie możliwości i umiejętności generowania
innowacji, jak i w zakresie efektywności procesu zarządzania
innowacyjnością.
Dalsze analizy pokazują,
że wśród firm już działających
na rynkach zagranicznych bardziej
efektywne w potencjale innowacyjnym czy umiejętnościach
zarządzania innowacyjnością są
firmy, które odnotowały wzrost
zysków w działalności za granicą w ostatnim roku lub przewidują
taki wzrost w roku następnym.

Kierunki ekspansji
polskich przedsiębiorstw
89% firm rozwijających się na rynkach zagranicznych prowadzi

Ważne jest zrozumienie lokalnych uwarunkowań
Z perspektywy firmy zajmującej się
internacjonalizacją komunikacji
marketingowej, naszą szczególną
uwagę w wynikach badania zwróciło
wskazanie przez 33% przedsiębiorstw dużej wagi bariery społeczno-kulturowej wśród wyzwań
związanych z wchodzeniem na rynki
zagraniczne. Z kolei blisko 60%
decyzji dotyczących działań marketingowych podejmowanych jest
w Polsce, co czyni to wyzwanie
jeszcze większym.
Zrozumienie lokalnych obyczajów
i kultury, włączając w to niuanse
językowe, zyskuje na znaczeniu nie
tylko w kontekście nawiązywania
relacji biznesowych, ale również
w działaniach marketingowych.
Dlaczego to staje się tak istotne?
Ze względu na lokalnych konkurentów, których mocną stroną jest
doskonała znajomość tamtejszych

uwarunkowań. Dlatego też polskie
firmy planujące ekspansję wskazują silną konkurencję jako
główne wyzwanie stojące przed
marketingiem na nowych
rynkach (62%).
Między innymi z tego powodu
rośnie zapotrzebowanie na ekspertów przy wchodzeniu na nowe rynki –
już jedna czwarta firm, które
przeprowadziły ekspansję, korzystała podczas przygotowywania
strategii z zewnętrznych ekspertów.
Interesujące jest zestawienie
wyników firm bardziej i mniej
skutecznych. 63% spośród tych
pierwszych wymienia marketing
strategiczny wśród swoich
mocnych stron.
Arkadiusz Radwan, Digital
Marketing Operations Manager,
Lionbridge Poland

5

RAPORT: Polskie firmy na globalnej scenie

Kierunki polskiej ekspansji. Odsetek firm prowadzących
lub planujących działalność na poszczególnych kontynentach.

■ 3%
■ 6%
■ 6%
■ 5%

■ 88%
■ 86%
■ 89%
■ 56%

■ 4%
■ 1%
■ 2%
■ 8%

■ 6%
■ 4%
■ 3%
■ 23%

■ 2%
■ 2%
■ 1%
■ 3%
■ 1%
■ 2%

■ 2013  ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 (PLANOWANE KIERUNKI EKSPANSJI)

działalność w Europie (rok wcześniej 86%). Dobra częściej eksportujemy w kierunkach środkowo-wschodnich Starego Kontynentu,
usługi częściej rozwijamy w Europie Zachodniej. Europa wciąż
pozostaje więc najważniejszym
kierunkiem polskiej ekspansji.
Jednak biorąc pod uwagę plany
ekspansji na rok 2016 deklarowane przez polskich przedsiębiorców,
można zauważyć, że atrakcyjność
Starego Kontynentu będzie spadać. Tylko nieco ponad połowa
badanych (56%) prowadzących
działalność zagraniczną planuje
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rozwijać ją na naszym kontynencie. Rośnie natomiast atrakcyjność
rynków azjatyckich, co czwarta
badana firma (23%) rozważa ten
właśnie kierunek (zobacz ramkę
Kierunki polskiej ekspansji).
Analiza planów ekspansji polskich przedsiębiorstw i jej realizacji w kolejnych edycjach badania pokazuje jednak, że same
aspiracje do podboju nowego
kontynentu nie wystarczą. Chociaż w 2014 roku firmy miały
równie ambitne plany rozwoju
poza Europą, to ostatecznie koncentrowały się na najbliższych

rynkach. Potrzebne jest wsparcie,
które zmieni ambitne strategie
w rzeczywiste działania zakończone sukcesem.
Jeśli już jednak polskie firmy
zdecydują się na ekspansję pozaeuropejską, najczęściej są obecne na rynkach Ameryki Północnej (6%) i w Azji (3%). Niektóre
rynki pojawiają się i znikają na
mapie wpływów polskiego biznesu. W tym roku na przykład po raz
pierwszy 2% polskich firm przyznało, że eksportuje do Ameryki Południowej, w ubiegłym roku
kierunek ten był zupełnie martwy.

Najważniejsze czynniki sukcesu ekspansji
76%

Zalezienie partnera biznesowego

74%
74%

Innowacyjny produkt/dobry koncept

69%
55%

Marketing strategiczny, działania reklamowe

57%
49%

Rozwój sieci dystrybucji

38%
38%

Pozyskanie doświadczonej kadry
w lokalnych biurach

41%

■ 2 015   ■ 2 014

Z kolei przed rokiem 1% polskich
przedsiębiorców przyznawał się
do eksportu do Australii. Dzisiaj
polskie towary na antypody nie
są już sprzedawane. Od kilku lat
polskie firmy zaczynają być obecne w Afryce. Badanie pokazało,
że 1-2% z nich prowadzi tam obecnie interesy.

Polski model ekspansji
Kolejna edycja badania potwierdza, że można już dziś mówić
o pewnym specyficznie polskim
modelu ekspansji. Zdecydowana

większość, bo aż 75%, badanych
firm deklaruje, że ich wyjście
za granicę jest efektem zaplanowanych wcześniej działań. Mniej
niż co czwarte przedsiębiorstwo
(22%) opiera natomiast swoją strategię ekspansji na wykorzystaniu
pojawiających się na bieżąco okazji. Główne powody wyjścia polskich przedsiębiorstw na nowe
rynki nie są zaskakujące. Podstawową motywacją przyświecającą
firmom wychodzącym za granicę
jest chęć zwiększenia przychodów. Jako podstawowy cel ekspansji wskazało go 45% badanych

przedsiębiorstw. Kolejnym najczęściej wskazywanym przez
nie powodem była natomiast chęć
poszerzenia grupy potencjalnych
klientów. Dlatego od trzech lat
nie zmieniają się kryteria wyboru
kierunku ekspansji polskich przedsiębiorstw, które kierują się przede wszystkim wielkością popytu oraz profilem potencjalnych
klientów.
Polskich przedsiębiorców charakteryzuje też wiara w potencjał ich firmy. Można bowiem
zauważyć, że polskie firmy zdecydowanie stawiają na wzrost
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organiczny. Zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo korzysta
ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Pozostałe firmy opierają się podczas wyjścia za granicę
na własnych zasobach. Podobną
prawidłowość można zauważyć
również w odniesieniu do finansowania ekspansji. Badanie wykazało, że niemal w całości jest ona
finansowana z własnych środków.
Zaledwie co piąta badana firma
rozwijająca się na rynkach zagranicznych twierdzi, że w realizacji swoich planów potrzebuje również wsparcia banków.
Wiarę we własne zasoby
można dostrzec również w umiejscowieniu ośrodka decyzyjnego
w procesie ekspansji. Coraz częściej firmy decydują się prowadzić
ją z biura w Polsce, co deklaruje 78% polskich przedsiębiorców
działających na rynkach zagranicznych. Ta strategia jest charakterystyczna przede wszystkim
dla firm odnoszących mniejsze
sukcesy za granicą, o czym szerzej piszemy w dalszej części
raportu. Jednocześnie coraz rzadziej budowane są przedstawicielstwa wspólnie z dystrybutorami i importerami zagranicznymi.
Zauważalnie wzrósł natomiast
odsetek firm samodzielnie budujących od podstaw swoje przedstawicielstwa (zobacz ramkę Sposób
wejścia na nowe rynki).

Obawy przed nowymi
rynkami
Próba wyjścia polskich przedsiębiorstw na zagraniczne rynki napotyka jednak opór
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Europa pozostaje
najważniejszym
kierunkiem polskiej
ekspansji. Jednak
biorąc pod uwagę
plany polskich
przedsiębiorców
na rok 2016,
można zauważyć,
że atrakcyjność
Starego Kontynentu
będzie spadać.

o charakterze zarówno rynkowym, jak i gospodarczym. Badanie
wykazało, że polscy przedsiębiorcy obawiają się przede wszystkim wysokiej konkurencyjności
zagranicznych rynków. Jako barierę w ekspansji wskazało ją 71%
respondentów, którzy dokonali już ekspansji. Zaledwie o jeden
procent mniej badanych przyznawało się do obawy związanej
z niestabilnością krajów ekspansji. Do pewnego stopnia polskie
firmy wykazują nieufność wobec
partnerów zagranicznych, bo aż
59% jako barierę wskazywało brak
możliwości ich weryfikacji.
Zapał do podbijania zagranicznych rynków ograniczają również
finanse. Firmy, które nie rozpoczęły jeszcze procesu ekspansji, przyznają, że stanowią one poważne
wyzwanie. Również w grupie tych
firm najłatwiej wskazać te, które
nie dostrzegają potrzeby wyjścia
za granicę (zobacz ramkę Bariery
ekspansji zagranicznej).
Co ciekawe, badanie dowiodło,
że w dalszym ciągu polscy przedsiębiorcy nisko oceniają znaczenie
barier kulturowych w procesie ekspansji. Taka postawa nie zawsze
musi ujść na sucho, bo w przypadku inwestycji na przykład na rynkach azjatyckich – odległych
od nas nie tylko geograficznie –
lekceważenie różnic kulturowych
może poważnie zagrozić powodzeniu ekspansji. Wśród najmniej
istotnych barier wskazano również kwestie wizerunkowe. Polscy
przedsiębiorcy stosunkowo rzadko twierdzą, że wyjście za granicę
utrudnia im słaby wizerunek polskich produktów lub firm.

Uwaga na kwestie kulturowe
Jako firma doradcza, której nadrzędnym celem działalności jest wspieranie
organizacji, w tym również polskich
firm, cieszymy się, że z roku na rok
rośnie liczba przedsiębiorstw inwestujących w biznes za polską granicą.
Niepokoi nas natomiast fakt, że polscy
przedsiębiorcy nie postrzegają kwestii
różnic kulturowych oraz konieczności
pozyskania doświadczonej kadry
w lokalnych biurach jako znaczącego
czynnika sukcesu w zagranicznym
rozwoju ich organizacji. Bardziej
istotne przewagi konkurencyjne
to dla nich jakość produktu
czy reklama. Być może brak takiego
rozeznania w aspekcie ludzkim
i kulturowym spowodował, że polskie
organizacje mają nadal problem
z wejściem na rynki znacząco inne
kulturowo od rynków europejskich,
czyli na przykład rynki azjatyckie
oraz południowoamerykańskie.
Jednocześnie polscy przedsiębiorcy uważają, że pozyskiwanie odpowiednich ludzi na lokalnych rynkach
nie należy do ich silnych stron.
Czy oznacza to więc, że polscy
przedsiębiorcy nie doceniają znaczenia
aspektu ludzkiego i kulturowego,
ponieważ nie czują się w tym aspekcie
wystarczająco kompetentni? Z jednej
strony tylko 1% polskich przedsiębiorców twierdzi, że brakuje im wiedzy
na temat efektywnego prowadzenia
działalności zagranicznej. Z drugiej
strony, czy wiedza o ludziach – ich
kompetencjach, doświadczeniu,
potrzebach rozwojowych – to taka
sama wiedza jak znajomość modeli

działalności zagranicznej czy strategii
marketingowych ekspansji? Naszym
zdaniem, nie!
Pozyskanie informacji o tym, który
z liderów organizacji jest gotowy
na przejęcie odpowiedzialności za
rozwój biznesu na nowym rynku, o tym,
czy poradzi sobie z odnalezieniem się
w nowej rzeczywistości biznesowej,
czy zrekrutuje efektywnych pracowników i czy będzie potrafił dostosować
biznes do lokalnych wymagań
rynkowych i kulturowych, jest
podstawową informacją dla każdego
inwestora, który planuje rozwijać
rodzimy biznes za granicą. Zdobycie
takich informacji wymaga od organizacji
dodatkowego wysiłku, nakładów
i krytycznego spojrzenia na swoich
pracowników. Organizacje, aby zdobyć
taką wiedzę, muszą zaangażować swoje
wewnętrzne zasoby lub też zaprosić
do współpracy firmy zewnętrzne,
z których usług polscy przedsiębiorcy
nadal niechętnie korzystają.
Co napawa nas optymizmem,
to fakt, że coraz więcej organizacji

zauważa jednak, że ludzie i uwarunkowania kulturowe mogą być kluczem
do międzynarodowego sukcesu
organizacji. Cieszy nas to, że coraz
częściej zauważają to te organizacje,
które mogą pochwalić się sukcesem
w zdobyciu nowych rynków i przewidują wzrost swoich przychodów
w przyszłości. W przypadku tych
organizacji aspekt ludzki i kulturowy
jest ważniejszy niż rozwój sieci
dystrybucji czy też działania marketingowe, które przecież same się
nie zrealizują. Dodatkowo polscy
przedsiębiorcy, którym udało się
na zagranicznych rynkach, traktują
umiejętność pozyskiwania doświadczonej kadry w lokalnych biurach jako
jedną ze swoich najsilniejszych
stron, zaraz po posiadaniu innowacyjnego produktu oraz umiejętności
pozyskania zaufanego partnera
biznesowego.
Aneta Fita, prezes zarządu
i dyrektor zarządzająca
SHL Polska
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Warto zauważyć, że przekonanie o trudnościach związanych
z ekspansją jest powszechniejsze wśród firm, które funkcjonują wyłącznie na rynku krajowym,
niż tych, które wyszły już za granicę (zobacz ramkę Bariery ekspansji zagranicznej).

Wzrost dzięki innowacji

Firmy dokonujące
ekspansji efektywniej
niż te działające
na lokalnych rynkach
wykorzystują
potencjał
innowacyjności.

Badanie wykazało ważną prawidłowość dla wszystkich przedsiębiorstw, które zdecydowały
się na ekspansję. Firmy obecne na rynkach zagranicznych
wyróżniają się innowacyjnością.

Podobnie jak w poprzednim roku,
trzy na cztery firmy prowadzące działalność zagraniczną jako
główny czynnik sukcesu ekspansji wskazały innowacyjny produkt lub koncept (74%) oraz znalezienie partnera biznesowego
(76%). Dodatkowo 74% (i odpowiednio 72% dla partnera biznesowego) firm twierdzi, że dobrze
radzi sobie w tym obszarze. Firmy
dokonujące ekspansji efektywniej
niż te działające na lokalnych rynkach wykorzystują potencjał innowacyjności. Częściej posiadają
zdefiniowany proces generowania
innowacji, świadomie angażują

Sposób wejścia na nowe rynki
Działalność za granicą prowadzona
jest z biura w Polsce poprzez budowę relacji
biznesowych z partnerami zagranicznymi

78%
77%
71%

Poprzez budowę lokalnego przedstawicielstwa
w ramach stałej współpracy z zagranicznymi
producentami, dostawcami, importerami

23%
30%
38%

Poprzez budowę od podstaw własnej sieci filii,
oddziałów producentów, dostawców etc.

11%
7%
7%

Poprzez fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
funkcjonujących na zagranicznych rynkach

2%
2%
2%
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■ 2 015
■ 2 014
■ 2 013

pracowników w rozwój nowych
pomysłów oraz sprawnie pozyskują je z zewnątrz, od klientów,
partnerów, konkurencji. Szybciej
podejmują decyzje o wdrożeniu
innowacji i częściej alokują na ten
cel wystarczające środki (zobacz
ramkę Podejście do innowacji
w badanych firmach). Na podobnym jak rok wcześniej poziomie
(38%, rok wcześniej 41%) utrzymał się odsetek firm, dla których
czynnikiem sukcesu ekspansji
jest posiadanie doświadczonych
pracowników na lokalnych rynkach. 53% firm twierdzi, że dobrze
radzi sobie w tym obszarze. Bardzo wzrosło znaczenie rozwoju
sieci dystrybucji (z 38% w 2014
do 49% w 2015). 59% firm twierdzi,
że dobrze radzi sobie w tym obszarze (zobacz ramkę Najważniejsze
czynniki sukcesu ekspansji).
Polskie przedsiębiorstwa przez
lata odnosiły sukcesy w eksporcie między innymi dzięki umiejętnej rywalizacji kosztowej. Jednak
przewaga cenowa nie jest trwała i polskie firmy muszą znaleźć
inne wyróżniki i przewagi rynkowe. Badanie dowiodło, że firmy
częściej odnoszące sukces na rynkach zagranicznych opierają
swoją strategię na szukaniu partnerów biznesowych i innowacyjnych produktach. Przedsiębiorstwa te zdecydowanie lepiej radzą
sobie w tych dwóch najważniejszych obszarach niż organizacje
mniej skuteczne w ekspansji.
Można więc zauważyć, że przebadane firmy nieobecne na rynkach zagranicznych były znacząco
mniej innowacyjne od tych, które
dokonały ekspansji. Prawidłowość

Finanse już nie są barierą
Raport z badania think tanku Poland,
Go Global! pokazuje, że polskie
firmy coraz lepiej radzą sobie
na rynkach zagranicznych. Niewątpliwie cieszy zarówno wzrost liczby
przedsiębiorstw prowadzących
działalność eksportową, jak i firm
uważających, że ekspansja międzynarodowa to ważny kierunek
rozwoju biznesu.
Widzimy jednak, że część polskich
firm zwleka z ekspansją międzynarodową, chociaż na rynku rodzimym
osiągnęła wystarczający rozwój.
Obawa przed finansowym obciążeniem, jakie wiąże się z ekspansją,
nie jest głównym powodem – wskazuje go niecałe 10% ankietowanych.
Co może w tym kontekście zaskakiwać, 88% respondentów uznało,
że powodem odłożenia ekspansji
jest koncentracja na rynku polskim.
Z punktu widzenia misji naszego
banku – na tym polu jest najwięcej
do zrobienia. Nasze zadanie
rozumiemy więc jako stymulowanie
rozwoju i ekspansji zagranicznej
polskich przedsiębiorstw poprzez
finansowanie eksporterów
oraz inwestycje kapitałowe PE/VC.
Inicjujemy i realizujemy programy
służące wzrostowi ekonomicznemu
Polski oraz zarządzamy i dystrybuujemy środki unijne w skali krajowej
i regionalnej. Z punktu widzenia
polskiej spółki ważne może być
przeniesienie ryzyka braku zapłaty
na BGK (brak regresu wobec
eksportera) oraz szybka wypłata
środków bezpośrednio z BGK

do polskiego przedsiębiorcy
(za zrealizowany eksport). Polscy
eksporterzy mogą korzystać z tej
formy wsparcia do większości
krajów na świecie.
Wśród wymienianych w raporcie
barier ekspansji większość firm
wskazała niepewną sytuację
gospodarczą na rynkach zagranicznych oraz brak możliwości weryfikacji
partnerów biznesowych. Warto
w tym kontekście zauważyć,
że oferowane przez BGK instrumenty
dają polskiemu eksporterowi
możliwość eliminacji ryzyka braku
zapłaty ze strony zagranicznego
kontrahenta – ryzyko to przekazywane jest do banku.
Ostatni element raportu
z badania wskazuje na dużą innowacyjność polskich przedsiębiorstw
działających na rynkach zagranicznych, znacznie większą niż
w przypadku firm skupiających się
wyłącznie na rynku krajowym. Wśród
największych wolumenowo transakcji
aktualnie obsługiwanych przez BGK
znajdują się właśnie finansowanie
rozwoju sieci innowacyjnych polskich
urządzeń na rynku północnoamerykańskim oraz finansowanie wybudowanego w polskiej stoczni statku
charakteryzującego się unikalnymi
rozwiązaniami konstrukcyjnymi
i technicznymi – jednej z zaledwie
kilku jednostek danego typu
na świecie.
Karol Rozenberg, Bank
Gospodarstwa Krajowego
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Bariery ekspansji zagranicznej
Bariery ekspansji wg firm,
które są obecne na rynkach zagranicznych

Bariery ekspansji wg firm,
które nie są obecne na rynkach zagranicznych

NAJWAŻNIEJSZE:

NAJWAŻNIEJSZE:

71% uważa, że wyzwaniem jest konkurencyjność
na takich rynkach.

83% firm twierdzi, że barierą jest duża
konkurencyjność rynków zagranicznych.

70% firm twierdzi, że barierą jest niepewna sytuacja
gospodarcza na rynkach zagranicznych.

78% uważa, że wyzwaniem jest niewystarczający
kapitał.

59% jako barierę wskazuje brak możliwości
weryfikacji partnerów biznesowych.

77% jest zdania, że barierą jest niepewna sytuacja
gospodarcza na zagranicznych rynkach
(np. niestabilny kurs walut).

NAJMNIEJ WAŻNE:

NAJMNIEJ WAŻNE:

Tylko 24% twierdzi, że barierą są kwestie
społeczno-kulturowe.

33% twierdzi, że barierą są kwestie
społeczno-kulturowe.

32% twierdzi, że polskie produkty mają słaby wizerunek
na rynkach zagranicznych.

40% twierdzi, że polskie produkty mają
słaby wizerunek na rynkach zagranicznych.

35% twierdzi, że polskie firmy mają słaby wizerunek
na rynkach zagranicznych.

42% twierdzi, że polskie firmy mają słaby
wizerunek na rynkach zagranicznych.

ta dotyczy zarówno umiejętności
generowania innowacji, jak i efektywności procesu zarządzania
innowacyjnością. Ponadto widać
wyraźnie, że wśród firm działających już na rynkach zagranicznych
bardziej efektywne w potencjale
innowacyjnym czy umiejętnościach
zarządzania innowacyjnością są
te z nich, które odnotowały wzrost
zysków w działalności za granicą w ostatnim roku lub przewidują
taki wzrost w roku następnym.

Skuteczność ekspansji
Tegoroczna edycja badania
potwierdziła skuteczność ekspansji polskich firm utrzymującą
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się na poziomie 56%. Powodzenie wyjścia polskich firm za granicę kształtowało się podobnie
również w ubiegłym roku. Chcąc
dokładniej poznać przedsiębiorstwa, które z powodzeniem
przeprowadziły proces ekspansji, podzielono je na dwie mniejsze grupy. Do pierwszej zaliczono firmy, dla których przynajmniej
70% wejść na rynki zagraniczne
kończyło się sukcesem. Grupę tę
stanowiło 45% firm. Drugą grupę
tworzyły pozostałe firmy, które
nie osiągały równie dobrych wyników w ekspansji zagranicznej.
Zarówno wielkość obrotów,
jak i liczba zatrudnionych w przypadku obu typów firm wykazują

znaczne podobieństwa. Pewne
różnice można wskazać w typie
działalności, bowiem przedsiębiorstwa skuteczniejsze nieco
częściej niż pozostałe zajmują się eksportem usług. Firmy
mniej skuteczne częściej eksportują towary. Różnice pod tym
względem nie są jednak znaczne.
Obie grupy różnią się natomiast
wyraźnie pod względem postaw
wobec ekspansji. Bardziej skuteczne przedsiębiorstwa dostrzegają bowiem większy potencjał w ekspansji zagranicznej
niż te, które nie odnoszą podobnych sukcesów na zagranicznych rynkach. Charakteryzuje je
większa determinacja oraz lepsze

Dalekie rynki zbliżają się do Polski
Tegoroczny raport dotyczący polskiej
ekspansji zagranicznej zdecydowanie
pokazał, że utrzymuje się pozytywny
trend wśród polskich przedsiębiorców,
którzy decydują się rozwijać działalność poza granicami kraju, a wejście
na zagraniczny rynek kończą sukcesem. Co prawda, procent firm, które
realnie zaistniały na zewnętrznych
rynkach, nieznacznie spadł, ale wciąż
można wyczuć optymizm wśród tych,
które podtrzymują chęć rozpoczęcia
ekspansji w rocznej lub pięcioletniej
perspektywie czasowej.
Najczęściej wybieranym kierunkiem
przez polskich przedsiębiorców
pozostaje Europa. Wyniki badania
nie zaskakują, ponieważ polskie firmy
czują się bezpiecznie na kontynencie
europejskim i, co ważne, nie ponoszą
wysokich kosztów logistycznych.
Przykładowo, tylko w naszej firmie
klienci mogą skorzystać z dwustu linii
drobnicowych w tygodniu do
i z wszystkich krajów europejskich.
Ponadto dodatkowym atutem handlu
i transportu w ramach UE jest brak
barier celnych.
Raport niesie także pozytywne
przesłanki dla mocniejszego rozwoju
oferty logistycznej dla globalnego
eksportu z Polski, ponieważ przedsiębiorcy myślą o ekspansji na inne
kontynenty, ze szczególnym uwzględnieniem Azji. Warto pamiętać,
że wejście do krajów azjatyckich trwa
zwykle dłużej niż w przypadku krajów
europejskich, ponieważ firmy zamierzające prowadzić działalność
biznesową na tym obszarze w wielu

przypadkach muszą liczyć się
z różnymi utrudnieniami, choćby
proceduralnym, i potrzebują więcej
czasu na przygotowania, także
w obszarze logistyki.
Z pełnym przekonaniem można
jednak stwierdzić, że już dzisiaj rynek
azjatycki dosłownie zbliżył się do Polski.
Niegdyś, importując towary z Azji,
korzystano głównie z frachtu morskiego.
Obecnie firmy logistyczne coraz
pewniej stawiają na eksport, poszerzając swoją ofertę o kolejne serwisy.
Powstają nowe połączenia kolejowe,
które w porównaniu z transportem
morskim pozwalają znacząco skrócić
terminy dostaw, ale wciąż nie są tak
kosztowne jak transport lotniczy.
Jeśli zaś chodzi o Afrykę, otrzymujemy sporą liczbę zapytań dotyczących
wyceny rynków afrykańskich, które
jednak często nie skutkują realizacją
konkretnych wysyłek towarów.
Jak pokazuje badanie, plany ekspansji
wciąż jeszcze nie przekładają się
na realizację konkretnych działań.
W raporcie pojawia się także
Ameryka Południowa, którą jako
planowany kierunek zagranicznej
ekspansji w 2016 roku wskazało 8%
badanych. Należy tutaj wspomnieć
o sztandarowej inwestycji KGHM
w Sierra Gorda, która dodatkowo
zainspirowała polskie firmy
do działania. Przedsiębiorcy podążają
za dużymi inwestorami, dlatego też
zainteresowanie tym rynkiem wzrasta.
My natomiast, jeśli chodzi
o Amerykę i Afrykę Południową,
realnie wspieramy przedsiębiorców,

wykorzystując sieć naszych biur oraz
doświadczenie na tych kontynentach.
Wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach zagranicznych 80% podmiotów gospodarczych
korzysta z więcej niż jednego dostawcy
usług logistycznych. Należy jednak
zwrócić uwagę na fakt, że aż 1⁄5 firm
współpracuje z jednym operatorem.
Prawdopodobnie liczba ta będzie
systematycznie rosła wraz ze wzrostem
świadomości potrzeb przedsiębiorstw
i ich kompetencji w obszarze logistyki.
Obydwa modele zarządzania
logistyką posiadają określone wady
i zalety, niezależnie, czy mówimy
o polskim czy zagranicznym rynku.
O ile w przypadku prostego eksportu
wielu dostawców usług logistycznych
może stanowić optymalne rozwiązanie,
o tyle w momencie rozpoczęcia
złożonego projektu czy konieczności
zapewnienia kompletnego i stabilnego
łańcucha dostaw nie będzie on już tak
oczywisty. Warto wtedy zastanowić się
nad współpracą z jedną firmą, która
kompleksowo podejdzie do całego
przedsięwzięcia, zapewniając pełen
zakres usług, co może przynieść
większe korzyści, nie tylko finansowe.
Najważniejsze jest, aby taki dostawca
zagwarantował pewny serwis
na wszystkich istotnych dla nich
rynkach, a w razie potrzeby umiał
szybko dostarczyć alternatywne
rozwiązanie bądź zaproponować
dodatkowe usługi.
Andrzej Kozłowski, członek
zarządu w ROHLIG SUUS Logistics
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Podejście do innowacji w badanych firmach

Szybko podejmujemy decyzje
o wdrożeniu lub odrzuceniu
nowych pomysłów.
43,8%
70,4%

Innowacja jest elementem
budowania przewagi konku
rencyjnej naszej organizacji.
35,7%
71,7%

Mamy dobrze zdefiniowane
obszary, w których
poszukujemy innowacji.
39,2%
76,3%

Alokujemy odpowiednie
środki i zasoby w realizację
innowacji.
23,9%
58,3%

Posiadamy szczegółowo
zdefiniowany proces
rozwoju innowacji.
32,5%
57,8%

Regularnie bierzemy udział
w targach, konferencjach
i szkoleniach, poszukując
innowacji.
34,1%
69,9%

Umożliwiamy zgłaszanie
innowacji każdemu
pracownikowi, niezależnie
od stanowiska.
31,9%
64,6%

Na bieżąco analizujemy sposób
działania najbardziej innowacyjnych firm w naszej branży.
43,6%
75,7%

Regularnie wykorzystujemy
pomysły naszych klientów
i partnerów biznesowych
w poszukiwaniu innowacji.
36,5%
69,0%

FIRMA NIE DZIAŁA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
FIRMA DZIAŁA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
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Systemy wynagradzania
zachęcają pracowników
do innowacji.
23,3%
44,7%

przygotowanie do rywalizacji
o nowe rynki. Aż dwa razy więcej
firm z tej grupy uważa, że łatwiej
konkurować na rynkach zagranicznych niż na polskim rynku.
Co więcej, aż połowa działających
na nich polskich firm jest zdania,
że zyskowność polskich firm rośnie dzięki funkcjonowaniu na rynkach zagranicznych.
Warto zatem zastanowić się,
co przesądza o skuteczności prowadzenia działalności na nowych
rynkach. Niezależnie od grupy
o wyborze kraju ekspansji decyduje przede wszystkim analiza
popytu na usługę czy produkt oferowane przez przedsiębiorstwo.
Mimo to także pod tym względem
obie grupy wykazują pewne różnice. Przedsiębiorstwa bardziej

O wyborze kraju
ekspansji decyduje
głównie analiza
popytu na usługę
czy produkt.
skuteczne w wyraźnie szerszy sposób analizują potencjalne rynki. Wybierając kraje ekspansji, częściej przyglądają się
popytowi wewnętrznemu, konkurencyjności czy nasyceniu
rynku, a także łatwości kulturowej adaptacji. Rzadziej natomiast
niż mniej konkurencyjne zwracają uwagę na takie rzeczy jak profil
konsumenta czy konkurencyjność
ich oferty.

Pewną prawidłowość można
wskazać również w kwestii korzystania z zewnętrznych konsultantów. Jak wynika z badania,
to firmy bardziej skuteczne korzystają z ich pomocy. Jest to interesująca obserwacja zwłaszcza w kontekście wspomnianego
wcześniej prowadzenia przez
firmy ekspansji bazującej przede wszystkim na własnych zasobach. Również większe zaangażowanie na nowym rynku wyraźnie
idzie w parze ze skuteczną ekspansją. Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy na nowych rynkach częściej niż pozostałe budują
przedstawicielstwa zagraniczne w ramach stałej współpracy z partnerami, a także własne
oddziały i filie. ■
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Doświadczenia
liderów
Mimo iż systematycznie rośnie
liczba polskich firm sięgających poza
granice kraju, wciąż niewielu może
pochwalić się silną pozycją
na rynkach międzynarodowych.
Warto więc poznać doświadczenia
tych liderów, którzy z sukcesem
przeszli etap umiędzynarodowienia
swoich firm.

NAJWAŻNIEJSI SĄ PARTNERZY

Józef Biegaj, członek rady nadzorczej Grupy Impel
Firma, która planuje stabilny
i długofalowy wzrost, nie ucieknie przed rozważaniami na temat
wyjścia poza granice swojego kraju, choć wcale nie trzeba
od razu myśleć o ekspansji globalnej. W przypadku Grupy Impel
wejście na rynki zagraniczne było
naturalną konsekwencją takiego właśnie podejścia. Już kilkanaście lat temu przyjęliśmy, że rynek
wewnętrzny jest zbyt mały,
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by zapewnić firmie stabilny rozwój.
Grupa Impel podjęła szereg prób
rozwinięcia działalności zagranicznej, ale tylko dwie z nich zakończyły się pełnym sukcesem (na Łotwie
i na Ukrainie), a trzeci dobrze rokujący kierunek jest w fazie realizacji – mam tu na myśli aktywność
w Katarze i Arabii Saudyjskiej.
Wybór tego kierunku był
mocno przemyślany. Dojrzałe
gospodarki Europy Zachodniej

charakteryzujące się dużymi
barierami wejścia oraz chwiejne
gospodarki krajów Europy Środkowo–Wschodniej nie niosą ze sobą
takiego potencjału tak jak rosnące rynki arabskie, na których już
od ponad 4 lat staramy się rozwinąć działalność. W wyniku naszej
aktywności posiadamy spółki
założone z lokalnymi partnerami
w Katarze i w Arabii Saudyjskiej
oraz wiele wypracowanych już
kontaktów i zapoczątkowanych
działań w innych krajach obszaru MENA, takich jak: Jordania,
Kuwejt, Emiraty Arabskie, Irak,
Algieria. Bardzo obiecująco wygląda też rynek Iranu w związku
z częściowym zniesieniem embarga, gdzie posiadamy dobre relacje
z lokalnym partnerem.
Nasze doświadczenia zebrane na tych rynkach pozwalają
na identyfikację najważniejszych
aspektów ekspansji zagranicznej, przesądzających o powodzeniu i sukcesie na nowych rynkach.
Chciałbym skupić się na trzech
najistotniejszych z nich.
1. Lokalni partnerzy Posiadanie dobrego partnera na nowym
rynku jest kluczowym czynnikiem sukcesu, niezależnie od tego,
czy myślimy o Europie, czy o Bliskim Wschodzie. Lokalny przedsiębiorca jest w stanie zrozumieć
i uwzględniać wszystkie elementy
gry na swoim rynku i posiada relacje niezbędne, by bezpiecznie rozwijać biznes. W krajach arabskich
rola partnera jest szczególnie istotna ze względu na preferencje dla
firm współpracujących z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy i bez
tego są nieodzowni, gdyż tylko

oni potrafią sprawnie poruszać się
w gąszczu odmiennych realiów
formalnoprawnych, kulturowych
i mentalnościowych. W takich
warunkach partner lokalny jest
potrzebny do uzyskania swoistego
przyzwolenia społecznego na prowadzenie biznesu w danym kraju.
Ale nie wystarczy związać się
z jakimkolwiek z partnerem lokalnym. Potrzebny jest naprawdę
dobry partner lub wspólnik, który
doskonale zna wszelkie tajniki prowadzenia biznesu w swoim
kraju oraz charakteryzuje się
nie tylko chęcią, ale i zdolnością
do operacyjnego działania.
2. Profesjonalni menedżerowie Pracownicy oddelegowani do realizacji celów ekspansji zagranicznej muszą cechować
się – poza dużym doświadczeniem
i wiedzą biznesową – odpowiednim profilem osobowościowym.
Jeśli nie będzie to osoba pozwalająca podejść do rynku i partnerów lokalnych z uwagą, skromnością i szacunkiem, a równocześnie
przejawiać pełne zaangażowanie
w realizowany projekt, to najprawdopodobniej ekspansja zakończy
się fiaskiem. I znowu w przypadku krajów arabskich ma to szczególne znaczenie. Nawet jeden
błąd popełniony w sferze biznesowej czy prywatnej – związany
z zachowaniem, gestem czy słowem – może zaprzepaścić wieloletni dorobek firmy.
3. Sposób realizacji przedsięwzięcia Bardzo ryzykowna jest
realizacja ekspansji zagranicznej przez tę samą rodzimą strukturę firmy, która przygotowana
jest wyłącznie do prowadzenia

biznesu w kraju macierzystym. Uważam, że nasi przedsiębiorcy powinni czerpać wiedzę w tym zakresie z dobrych
wzorców międzynarodowych
firm globalnych. Profesjonalne
podejście do ekspansji wymaga szeregu zmian w strukturze
organizacyjnej, których skala uzależniona jest i od specyfiki przedsiębiorstwa, i od skali oraz sposobu ekspansji.
W ostatnim roku Grupa Impel
zmieniła strategię związaną
z rozwojem biznesu na rynkach
krajów arabskich. Jako jeden
z dwóch głównych właścicieli
Grupy wyszedłem z zarządu Impel i przeszedłem do rady
nadzorczej. Dzięki temu mogę
silniej skupić swoją uwagę
na zarządzaniu przedsięwzięciami na rynkach arabskich, gdzie
będziemy rozwijać nasze usługi poprzez system franczyzowy,
za który przejąłem odpowiedzialność. Do prowadzenia działalności na rynkach bliskowschodnich
powołaliśmy spółkę Trade Bridge,
której zadaniem jest koordynowanie dostaw usług Grupy Impel
do krajów MENA, wprowadzenie polskich firm na rynki krajów
arabskich oraz opracowywanie
celów inwestycyjnych na terenie Polski dla inwestorów zagranicznych. Dzięki działalności tej
nowej spółki będziemy mogli
nie tylko rozwijać potencjał Grupy
Impel, ale też możemy realizować
jeden z moich osobistych celów,
jakim jest udzielenie wsparcia
w wychodzeniu na rynki zagraniczne jak największej grupy
polskich firm. ■
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INNOWACYJNOŚĆ TO KLUCZ DO SUKCESU
Irena Eris, prezes firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Dr Irena Eris jest marką realizującą ideę holistycznego podejścia
do piękna. Oferujemy nie tylko
kosmetyki, ale również pewność siebie, która ma wpływ
na jakość życia. Te czynniki pozwoliły na zbudowanie silnej pozycji
na polskim rynku. Jednak po upływie pewnego czasu potencjał
rynku wewnętrznego nie był już
w stanie zapewnić nam dotychczasowego, dynamicznego tempa
wzrostu, a osiągany przyrost sprzedaży nie przekładał się w satysfakcjonujący sposób na nasz postęp
technologiczny oraz rozwój osobisty pracowników. Obranie eksportu jako strategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa było

naturalną decyzją, pozwalającą
na realizację tych celów.
Przy wyborze nowych rynków
kierujemy się czynnikami związanymi z potencjałem danego obszaru, niskimi barierami wejścia oraz
działającymi tam partnerami handlowymi. Pragniemy, aby nasze
produkty były dostępne dla kobiet
na jak największej liczbie rynków
zagranicznych. Obecnie koncentrujemy się na rozwoju w kilku
kluczowych regionach – w Europie Centralnej i Wschodniej oraz
krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Przykładamy dużą
wagę do świadomego wyboru kierunków ekspansji i bieżącej analizy naszych starań, aby efektywnie
wykorzystywać zasoby. Działania takie zaowocowały obecnością naszych produktów na półkach
znanych europejskich i bliskowschodnich sieci drogeryjnych,
takich jak: Rossmann, Bipa, Dm,
Watsons, Kosmo czy Life Pharmacy.
Praktyka pokazała, że dla naszej
branży największą przeszkodą
jest napis „Made in Poland”. Niestety, przekonania Europy Zachodniej o naszych produktach są
stereotypowe. Z tego względu
budujemy sprzedaż w krajach,

Dla naszej branży największą przeszkodą jest
napis „Made in Poland”. Niestety, przekonania
Europy Zachodniej o naszych produktach
są stereotypowe.
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gdzie konotacje z Polską są neutralne. Takim obszarem są kraje
Bliskiego Wschodu: Katar, Izrael, Turcja, Arabia Saudyjska.
Innymi barierami przy wejściu
na rynki zagraniczne są trudności ze znalezieniem odpowiedniego partnera handlowego czy ograniczony dostęp do
kanałów dystrybucji. W tworzeniu pomyślnej przyszłości firmy
bez wątpienia pomaga nam
członkostwo w Comité Colbert.
To ekskluzywny klub, zrzeszający prestiżowe marki i instytucje, do którego należą m.in.: Chanel, Dior, Hermes, Louis Vuitton,
Luwr czy Comédie-Française.
Marka Dr Irena Eris jest pierwszą polską i jedyną niefrancuską marką kosmetyczną przyjętą
do tego grona.
Dr Irena Eris od początku swojej działalności stawia na wdrażanie nowoczesnych technologii.
Innowacja – to słowo klucz wpisujące się w sukces firmy. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
posiada własne Centrum Naukowo-Badawcze, gdzie prowadzone są zaawansowane doświadczenia. Owocami prac są własne
patenty oraz przełomowe rozwiązania wprowadzające nową jakość
produktów w branżę kosmetyczną. Publikacje odkryć naszych
naukowców oraz ich udział
w zagranicznych kongresach są
cegiełką dokładaną przez nas
do rozwoju światowej kosmetologii. Niezwykle ważnym czynnikiem
jest również konsekwencja w ekspansji zagranicznej. Sukces jest
syntezą pracy wielu ludzi posiadających odmienne umiejętności.

Dostarczamy nasze produkty na 40 rynków w różnych zakątkach świata. Prowadzenie działań
eksportowych dotyczy właściwie każdego obszaru w firmie.
Wymaga to dopasowania struktur,
koordynacji działań i odpowiedniej alokacji zasobów. Posiadamy odrębny dział specjalizujący się w aktywności na rynkach
międzynarodowych, który obejmuje działania sprzedażowe,

marketingowe oraz obsługę zamówień klientów zagranicznych.
Każdy rynek jest inny, cały czas
budujemy naszą wiedzę dotyczącą współpracy z partnerami z różnych kręgów kulturowych, procesów certyfikacji produktów oraz
dopasowania oferty do potrzeb
konsumentów.
W ostatnich trzech latach
nasza firma mocno rozwinęła swoją działalność eksportową.

Niewątpliwym sukcesem jest
fakt, że co roku odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na rynkach zagranicznych.
Jest to dla nas dowód, że postawienie na ekspansję jest strategicznie słusznym wyborem.
W przyszłości nadal planujemy
koncentrować się na budowaniu
stabilnej pozycji na rynkach zagranicznych poprzez dalszy rozwój
dystrybucji i asortymentu. ■

głównych założeniach: ekspansja handlowa o wymiarze bardziej
globalnym oraz kapitałowo-dystrybucyjna. Pierwszą z nich spółka
będzie rozwijać poprzez intensyfikację działań wspierających
sprzedaż, zwłaszcza doradztwo
techniczne. Budowa własnej
grupy kapitałowej polegać będzie
na stworzeniu sieci usług strzałowych i centrów dystrybucji poza
granicami kraju, w tym także

przy projektach realizowanych
przez KGHM. Jednostki strzałowe wyposażone będą w produkcję wyrobów stosowanych masowo w kopalniach, tj. emulsji luz
lub ANFO. Jednostki te pełnić
będą jednocześnie rolę dystrybutorów wyrobów NITROERG produkowanych w Polsce.
Warto zauważyć, że obecne uwarunkowania geopolityczne są niezwykle sprzyjające dla
NITROERG. Przynależność do globalnej Grupy KGHM daje nam nie
tylko możliwość obsługi projektów KGHM poza granicami kraju,
ale również uwiarygodnia nas jako
partnerów biznesowych, ułatwiając tym samym dostęp do źródeł
finansowania nawet poza Polską.
Ponadto utrzymujący się światowy kryzys gospodarczy, związane z nim przetasowania na rynkach materiałów wybuchowych,
a także postępująca globalizacja,

NA WŁAŚCIWYM KURSIE

Józef Dulian, prezes firmy NITROERG
Dzisiaj spółka NITROERG
to przede wszystkim eksporter. Przychody z eksportu stanowią ponad 60% naszej sprzedaży, a produkty trafiają do ponad
40 krajów świata, nawet tak odległych, jak Peru czy Australia. Jednak jeszcze kilka lat temu firma
nie dysponowała wystarczającymi
mocami produkcyjnymi, pozwalającymi na szerszą ekspansję.
Obecnie dzięki kompleksowej
modernizacji procesów produkcyjnych i technologii poprzez inwestycje na poziomie ponad 150 mln
zł posiadamy narzędzia, które
pozwalają na dalsze zwiększanie
obecności firmy na rynkach zagranicznych przy zapewnieniu wysokiej jakości produktów, szerszej
gamy asortymentowej, niższych
kosztów produkcji oraz większej
wydajności.
Ekspansja zagraniczna NITROERG oparta jest na dwóch
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powodują, że w tym zamieszaniu
można wypatrzyć atrakcyjne miejsca dla naszej aktywności.
Zwiększenie działalności
na rynkach międzynarodowych
NITROERG rozpoczyna od Europy – na terenie Bałkanów zamierzamy uruchomić usługi strzałowe wraz z produkcją i dystrybucją
naszych wyrobów, a w perspektywie kilku lat powinniśmy mieć
własną firmę strzałową w Skandynawii. Planów rozwoju NITROERG nie zamyka tylko w obrębie

Europy. Wręcz przeciwnie, duże
szanse firma dostrzega poza Starym Kontynentem. W krajach
Ameryki Północnej, jak i Południowej – to jest w Kanadzie i Chile –
przy projektach KGHM funkcjonować powinny w stosunkowo
niedługiej perspektywie czasu
nasze spółki córki. Duży potencjał wzrostowy firma dostrzega
w Afryce, gdzie następuje koncentracja uwagi światowych potentatów wybuchowych. Widzimy tam
miejsce dla przyszłej aktywności.

Jeśli polskie firmy mają się
rozwijać, to jedyną możliwością jest umacnianie pozycji rynkowej w różnych częściach świata
i zwiększanie potencjału produkcyjnego. Wszystko wskazuje na to, że przyjęty i realizowany kurs NITROERG jest właściwy.
Wraz z ekspansją będzie rosła
wartość firmy, a jeśli tak, to można
będzie liczyć na to, że zawsze
będą chętni inwestorzy do zainwestowania w nowe pomysły
i projekty międzynarodowe. ■

NAJWAŻNIEJSZE SĄ DOBRE KADRY
Adam Krzanowski, prezes zarządu Grupy Nowy Styl

Ekspansja zagraniczna jest naturalnym krokiem w rozwoju Grupy
Nowy Styl. Praktycznie od początku naszej działalności prezentowaliśmy nasze produkty na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
gdzie nawiązaliśmy relacje handlowe z klientami z Rosji i Ukrainy.
Nasze szanse widzieliśmy
w ekspansji na nowe rynki,
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ale nie tylko w roli podwykonawcy dla klienta, który nasze produkty będzie sprzedawał pod swoją
marką, lecz mieliśmy ambicję,
by zaistnieć na nowych rynkach
pod własną marką. To była świadoma decyzja, którą podjęliśmy
20 lat temu i przez te lata konsekwentnie ją realizowaliśmy, zdobywając nowe rynki dzięki wysokiej jakości i atrakcyjnym cenom
naszych produktów.
Dziś należymy do liderów
w wyposażeniu wnętrz biurowych w Europie, co osiągnęliśmy
poprzez wzrost organiczny i akwizycje. W naszej branży liczy się
stały i dobry kontakt z klientem
oraz szybkość działania. Kluczowym rynkiem zbytu jest dla nas
Europa, gdzie nieustannie szukamy okazji do akwizycji. Koncentrujemy się na regionach położonych

blisko naszych zakładów produkcyjnych i logistycznych, które
mamy w Polsce, Niemczech,
Francji czy Rosji. Rynki europejskie wciąż zapewniają nam duży
potencjał wzrostu. Dzisiaj mamy
przychody na poziomie 300 mln
euro i wierzymy, że w ciągu kilku
lat zwiększymy tę wartość nawet
trzykrotnie.
Największym wyzwaniem
w podbijaniu nowych rynków jest
dla nas pozyskanie odpowiedniej kadry, zarówno na rynku
macierzystym, jak i na zagranicznych rynkach. Polska firma,
która ma środki na akwizycje,
ale nie ma dobrych kadr menedżerskich, może sobie nie poradzić
z zarządzaniem zagranicznymi
oddziałami. Gdy lokalni menedżerowie zauważą, że ich szefowie nie mają nad nimi kontroli,

mogą działać niezgodnie z wytycznymi i wartościami polskich
właścicieli, co może szybko doprowadzić do fatalnych skutków
finansowych.
Właśnie zmiany kadrowe
miały kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej firmy. Przez wiele
lat byliśmy firmą rodzinną, prowadzoną przeze mnie i mojego
brata, Jerzego Krzanowskiego.
W pewnym momencie zdaliśmy
sobie sprawę, że nie będziemy
mogli rosnąć, jeżeli nie powiększymy zarządu. Przełom nastąpił w 2008 roku – wówczas stworzyliśmy pięcioosobowy zarząd
dla całej Grupy, w którym każdy
z członków odpowiadał za inny
obszar: produkcję i logistykę, handel i marketing, finanse i księgowość, controlling i IT oraz administrację. Każdy członek zarządu
blisko współpracował z dyrektorami na lokalnych rynkach.

Oprócz dobrej kadry bardzo
ważna jest umiejętność dostosowywania się do specyfiki i wymogów lokalnych rynków, elastyczność i otwartość na zmiany.
Niezwykle istotną rolę odgrywa
innowacyjność, o czym sami się
wielokrotnie przekonaliśmy. Jeszcze w czasach, gdy skupialiśmy
się na polskim rynku, staraliśmy
się inwestować w nowe technologie, dzięki czemu zaczęliśmy produkować więcej, lepiej i taniej.
Z czasem zaczęliśmy wchłaniać
nowe technologie wraz z przejmowanymi spółkami. Pierwszej
akwizycji dokonaliśmy 4 lata temu,
gdy kupiliśmy firmę w Niemczech
ze znaną na tym rynku marką
Grammer Office, która produkowała innowacyjne i zaawansowane
technologicznie krzesła z mechanizmem Glide-Tec (masywniejsze,
wytrzymalsze, z lepszą ergonomią
ruchu). Szybko wdrożyliśmy jej

technologie w innych zakładach
naszej Grupy.
Uczymy się od naszych lokalnych spółek, ale też wprowadzamy tam nasze rozwiązania,
zapewniając im szybszy rozwój. Drugą naszą akwizycją była
rodzinna firma Rohde & Grahl,
działająca w Niemczech i Holandii, którą przejęliśmy 2 lata temu.
W ciągu roku osiągnęliśmy w niej
wzrost sprzedaży na poziomie
20%, a w pierwszym półroczu
2015 roku odnotowaliśmy dalszy wzrost aż o 34%. W sierpniu
2015 roku dokonaliśmy kolejnego przejęcia – tym razem zainwestowaliśmy w rynek szwajcarski, przejmując firmę Sitag. Dzięki
temu przejęciu poszerzymy swoją
sieć dystrybucji na rynku szwajcarskim, a także uzupełniamy portfolio Grupy o kolejne produkty. Nie
spoczywamy na laurach i myślimy
o kolejnych akwizycjach. ■

BIZNES NIE MUSI BYĆ WIELKI, BIZNES MUSI BYĆ ZDROWY
Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice

W roku 1995, gdy Grupa Maspex
osiągnęła na drodze rozwoju organicznego udziały w polskim rynku
kakao na poziomie 50%, nasz podstawowy wówczas biznes utracił dotychczasowe tempo wzrostu. Dalsza walka o zwiększenie
udziałów w rynku przy tym poziomie nasycenia okazała się zbyt
kosztowna. Rozwiązaniem okazał się eksport na rynek rosyjski. Etap intensywnego wzrostu

poprzez sprzedaż zagraniczną
trwał do roku 1998, kiedy w Rosji
rozpoczął się kryzys finansowy. Nagle sprzedaż spadła nam
o 15%, a miejsca w Polsce na jej
zwiększenie nie było. Zaczęliśmy
więc szukać szczęścia na mniejszych rynkach. Nie czekając na to,
aż rynek rosyjski odżyje, wszystkie zasoby finansowe i ludzkie
przeznaczone do obsługi tego
rynku relokowaliśmy na państwa
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CEFT-y, czyli Czechy, Słowację,
Węgry i Rumunię.
Nasze doświadczenia pokazały, że prowadzenie biznesu za granicą wiąże się zawsze ze zwiększonym ryzykiem działalności.
Planując ekspansję zagraniczną, trzeba się na to ryzyko przygotować, zatrudniając odpowiednich ludzi. Należy pamiętać też
o tym, że im dalej od centrali
firmy, tym trudniejsza jest kontrola nad oddziałami i mniejsza możliwość skutecznego reagowania.
Mając tę świadomość, zdecydowaliśmy się ukierunkować naszą
ekspansję na kraje CEFT-y, ponieważ aspirowały one wówczas
do Unii i nie stosowały wyszukanych praktyk protekcjonistycznych. Można było się tam rozwijać, choć jak zawsze z pewnym
ryzykiem. I taki był właśnie początek trwającej do dziś obecności
Maspexu na tych rynkach.
Rozpoczynając ekspansję
zagraniczną, zarówno ja, jak
i moi wspólnicy nie marzyliśmy
o firmie z silną europejską pozycją, ale za to mocno wierzyliśmy
w siebie i w produkty, które oferowaliśmy – najpierw produkty instant, a potem soki i napoje,
na których Grupa skoncentrowała się po 1995 roku. Moje podejście do ekspansji zagranicznej
ukształtowało pewne spotkanie
z ambasadorem USA, którego
zapytano, dlaczego małe i średnie
firmy amerykańskie nie inwestują w Polsce. Odpowiedź brzmiała:
Kiedy w Stanach powstaje firma,
to skupia się na swoim hrabstwie.
Jeśli tam odnosi sukces, to przebija się na rynek stanowy. Jeśli
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Firma, która jest
słaba na rodzimym
rynku, ma niewielkie
szanse, by osiągnąć
sukces gdzie indziej.
i tam ma powodzenie, to podbija
Wschodnie czy Zachodnie Wybrzeże. Jeśli tam również dobrze jej
pójdzie, to staje się firmą ogólnokrajową. A firma działająca z sukcesem w całych Stanach to już
nie mała firma, tylko duży koncern. Ta wypowiedź utkwiła mi
w pamięci i dokładnie w ten sposób realizowałem rozwój Grupy
Maspex. Najpierw zbudowaliśmy
silną obecność w regionie, potem
w całym kraju i dopiero po tym
wyszliśmy poza granice Polski.
Wychodziłem z założenia, że firma,
która jest słaba na swoim rynku,
ma niewielkie szanse, by osiągnąć
sukces gdzie indziej. Dlatego uważam, że najważniejsze jest nie to,
czy biznes jest wielki, biznes
musi być przede wszystkim zdrowy. Jeśli jesteśmy rentowną firmą,
która potrafi kreować i finansować nowe pomysły na rynku
Europy Środkowej, to wybieram
to niż bycie kolosem na glinianych nogach, który jest obecny
na całym świecie.
Branże: rolna, spożywcza, przetwórstwa owocowo-warzywnego,
percepcyjnie tak niedowartościowane, są w rzeczywistości polskim sukcesem. Szanse dla tego
sektora rodzi w pierwszej kolejności duży rynek wewnętrzny.

Mamy profesjonalnie działające otoczenie rolne, które ilością,
ceną, jakością i kosztami wygrywa z rywalami zza granicy. Mamy
wreszcie przewagę technologiczną, bo przecież nasze zakłady budowano 2, 5, najwyżej 10 lat
temu, w przeciwieństwie do
tych, które powstawały na terenie Europy Zachodniej, sprzed 15,
20, 30 lat, i jeszcze się amortyzują. I nade wszystko wciąż posiadamy przewagę kosztową, która
zawsze pomaga.
Z dzisiejszego punktu widzenia
jesteśmy firmą operującą na dużą
skalę, dysponujemy unikalnymi
i chętnie wybieranymi przez konsumentów markami. Prowadzimy eksport do 52 krajów świata, co nie znaczy jednak, że mamy
pozycję godną podkreślenia
w tych 52 krajach. Kwestie bliskości kulturowej, jak i podobieństwo
w rozwoju ekonomicznym między państwami z naszego regionu
na pewno bardziej nam pomagają,
niż przeszkadzają. A zatem dalsze
poszerzanie się na podobne obszary biznesu jest zdecydowanie tym,
co preferowalibyśmy w przyszłości, bardziej niż sny i marzenia
o Chinach. Jak do tej pory nie znaleźliśmy lepszego miejsca niż
Europa Środkowo-Wschodnia.
Jeśli jest się dużą i zdrową
firmą, posiadającą zasoby finansowe, a do tego jest się cierpliwym,
to zawsze można liczyć na dobry
czas na ekspansję i rozwój.
My możemy być cierpliwi, bo już
nie musimy nic nikomu udowadniać. Mamy zdrowy, prosperujący biznes i zainteresowani łatwo
mogą nas znaleźć. ■

WSPÓŁPRACA OPARTA NA PARTNERSTWIE
Henryk Siodmok, prezes Grupy Atlas

Sukces odniesiony na rynku polskim zbudował w nas przekonanie, że możemy wykorzystać nasze kompetencje również
w innych krajach. Doświadczenia zdobyte w dziedzinach badawczo-rozwojowych i jakość naszych
produktów mogły przynieść
nam sukces na rodzimym rynku
tylko do pewnego stopnia. Dlatego zaczęliśmy szukać nowych
obszarów, które pozwoliłyby nam
na czerpanie większych korzyści
z tych atutów.
Przy wyborze kierunku ekspansji kierowaliśmy się kilkoma
czynnikami, które wciąż przesądzają o naszym wejściu w dany
obszar. Przede wszystkim analizujemy potencjał partnera, którego
chcemy całkowicie bądź częściowo przejąć. Najczęściej właściciel przejmowanego przez nas
podmiotu pozostaje mniejszościowym udziałowcem, ponieważ
chcemy wspólnie z nim rozwijać przedsiębiorstwo. Stawiamy
nacisk na zachowanie ciągłości

kulturowej firmy oraz na zbudowanie synergii sprzyjającej tworzeniu korzystnych warunków
do współpracy. W przypadku analizy marketingowej bierzemy
pod uwagę markę, jaką nabywamy, przejmując udziały w firmie. Ważnymi parametrami decyzji są także wielkość i stabilność
rynku. Stabilność rynku białoruskiego oraz rumuńskiego sprawiła, że dokonywane przez nas
inwestycje bezpośrednie pozwoliły nam na zrealizowanie naszych
celów i osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji rynkowej. Na Białorusi inwestycję rozpoczęliśmy w 2009 roku, teraz będziemy
otwierać tam już piąty zakład.
Jednak nie wszystkie
kraje są otwarte na przyjęcie
zagranicznych produktów. W swojej działalności mamy do czynienia z trudnymi, czasem niemal szowinistycznymi, rynkami.

nas na poniesienie dodatkowych
kosztów. Do pewnego czasu, działając na tych rynkach, mieliśmy
do czynienia również z barierą
wizerunkową, związaną z krajem
pochodzenia naszych produktów,
jednak z biegiem czasu tendencja
ta maleje. Odbiorcą naszych produktów jest fachowiec, do którego docieramy poprzez dystrybutorów. Kluczem do zwalczania barier
jest odpowiednie dobranie podmiotu pośredniczącego między
naszą firmą a klientem. Poszukiwanie odpowiedniej drogi pozwoliło nam zauważyć, że w takim
przypadku najefektywniejsza jest
współpraca z małymi składami
budowlanymi, ponieważ nie są
one zamknięte na obce produkty. Podczas ekspansji w Europie
Środkowej i Wschodniej czynnikami potęgującymi ryzyko okazały
się różnice polityczne i ustrojowe.
W tym przypadku dużą rolę odgrywa wsparcie rządu i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Podstawowym czynnikiem,
jaki w naszym przypadku miał
wpływ na osiągnięcie sukcesu

Podczas przejęcia firmy kontynuujemy
współpracę z poprzednim właścicielem
i staramy się, aby pozostał on w gronie
udziałowców.
W Europie Zachodniej istnieje niełatwy do zwalczenia protekcjonizm. W Niemczech czy Francji mimo ogłoszonych deklaracji
wolnego rynku w dalszym ciągu
funkcjonują bariery prawne, które
utrudniają naszą pracę i narażają

za zagranicą, jest fakt, że podczas przejęcia firmy kontynuujemy
współpracę z poprzednim właścicielem i staramy się, aby pozostał on udziałowcem. Chcemy
wspólnie z nim budować wartość przedsiębiorstwa i stopniowo
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zacieśniać współpracę. Opieramy
się na doświadczeniu współudziałowca i działamy, wykorzystując model biznesowy, który został
przez niego stworzony. Jednocześnie oferujemy własne doświadczenie, innowacyjne rozwiązania
technologiczne i informatyczne
czy niższe ceny surowców. Bezapelacyjnie na nasz sukces miało
wpływ wzrastające postrzeganie polskich produktów z branży budowlanej jako artykułów

najwyższej jakości. Na rynku brytyjskim, rumuńskim czy białoruskim klienci mają ogromne zaufanie do oferty firmy Atlas, a wiele
naszych towarów postrzegają jako
absolutny hit. Wynika to z potęgi polskiego rynku chemii budowlanej, który jest jednym z najbardziej rozwiniętych w Europie.
Dziś planujemy dalszą ekspansję na rynki europejskie,
ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec oraz Czech. Jednak

nie zapominamy, że naturalnym kierunkiem ekspansji polskich firm jest i pozostanie Europa Środkowa. Nasza ekspansja
w krajach sąsiednich jest coraz
bardziej intensywna, jednak polskie produkty są wciąż jedynie kroplą w morzu towarów
dostępnych na tych rynkach.
Dlatego powinniśmy znacznie
odważniej podbijać te obszary i coraz intensywniej szukać
tam odbiorców. ■

POLSKIE FIRMY RYWALIZUJĄ NIE TYLKO CENAMI
Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty
Trzecia edycja badania przygotowanego na zlecenie think tanku
Poland, Go Global! jasno pokazuje,
że polskie firmy cały czas chcą się
rozwijać i inwestować za granicą.
Dzięki ekspansji polskich przedsiębiorstw wizerunek Polski zmienia się na lepsze, a nasz kraj ma
szanse stać się światowym benchmarkiem innowacji. Eksport jest
bez wątpienia kołem zamachowym polskiej gospodarki i im więcej firm decyduje się na inwestycje za granicą, tym lepiej dla nas
wszystkich. Jestem przekonany, że polski biznes to najlepsza
wizytówka naszego kraju za granicą. Lepszych ambasadorów
naszych strategicznych interesów niż polskie firmy bez wątpienia nie znajdziemy, dlatego mam
nadzieję, że raport z badania think
tanku Poland, Go Global! będzie
wnikliwie przeanalizowany przez
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administrację publiczną i polskich
decydentów. Firmy inwestujące za
granicą muszą i powinny liczyć na
wsparcie polskiego rządu, wszak
to dzięki nim budujemy dobre imię
naszego kraju za granicą.
Nie jest zaskoczeniem, że głównym obszarem ekspansji polskich przedsiębiorstw jest Europa,
gdyż to dla nas najbardziej naturalny kierunek. Wyniki badania

jasno jednak pokazują, że coraz
więcej firm myśli o ekspansji
także na inne kontynenty. Ameryka Południowa i Azja wydają się
dla polskich przedsiębiorców najbardziej interesujące. Nie mam
wątpliwości, że za wzrostem
zainteresowania tymi kierunkami powinny powstać narzędzia
wspierające te działania. To zadanie nie tylko dla samych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla administracji państwowej,
polskiej dyplomacji i organizacji
branżowych.
Jak pokazuje badanie, wzrosła
liczba polskich przedsiębiorstw
uważających, że potencjał ekspansji w ich branży jest duży oraz
takich, które uważają, że ekspansja to ważny kierunek w rozwoju
ich biznesu. Jednocześnie znacząco spadła liczba firm przekonanych, że są gotowe do wchodzenia

na rynki zagraniczne. Co jednoznacznie wskazuje na konieczność intensyfikacji działań wspierających. Temat to tym bardziej
ważny, że zmienia się charakter inwestycji prowadzonych
przez polskie firmy za granicą. Jak wskazuje badanie, do tej
pory ekspansja była raczej efektem długofalowych planów strategicznych poszczególnych firm,
a teraz coraz częściej są to działania prowadzone ad hoc. Zastanawiający w tym kontekście wydaje
się fakt, że tylko co czwarta firma,
planując swoją działalność za granicą, korzysta z pomocy zewnętrznych ekspertów. Jestem przekonany, że ta sytuacja powinna się
w najbliższych latach zmienić.
Na koniec warto zwrócić
uwagę na – moim zdaniem –
jeden z najbardziej kluczowych
aspektów kwestii ekspansji zagranicznej. Polscy przedsiębiorcy

Polscy przedsiębiorcy
prowadzący
działalność
za granicą coraz
częściej nie chcą
już rywalizować
z konkurencją
jedynie niskimi
kosztami pracy.

prowadzący swoją działalność
za granicą coraz częściej nie
chcą już wygrywać z konkurencją zagraniczną tylko niskimi kosztami pracy. Wydaje mi się, że ten
etap mamy już za sobą i idziemy o krok dalej. Priorytetem w tej
walce dla polskich firm stają się

optymalizacja kosztów wewnętrznych i innowacyjność. Programy
optymalizacji i zwiększenia efektywności, takie jak choćby AZOTY
PRO, wprowadzony w Grupie
Azoty i będący jednym z trzech
filarów naszej strategii inwestycyjnej do 2020 roku, coraz częściej wyznaczają kierunki rozwoju
polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych aktywnych na rynkach
międzynarodowych. Efekty tych
działań to nie tylko obniżenie
kosztów wewnętrznych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim
wzrost innowacyjności produktów wytwarzanych przez polskie
firmy. Jestem przekonany, że to
innowacyjność polskiego biznesu
jest największą szansą na podbicie przez Polskę światowych rynków. Wierzę głęboko, że za kilka
lat będziemy znani za granicą jako
gospodarka o wysokim potencjale
innowacyjności. ■

NIE MA EKSPANSJI BEZ ZROZUMIENIA LOKALNYCH RYNKÓW
Karol Zarajczyk, prezes, Ursus

Ursus jest marką o ponad 120-letniej tradycji, która od wielu lat
obecna była na rynkach zagranicznych i w swoim DNA miała
doświadczania związane
z funkcjonowaniem na rynkach
zewnętrznych. Dlatego decyzja
o kontynuacji rozwoju opartego na ekspansji zagranicznej była
dla nas logiczna i naturalna.
Po 2011 roku, gdy po okresie zastoju wznawialiśmy proces

ekspansji zagranicznej firmy
Ursus, zdecydowaliśmy się na bardzo intensywne działania w Afryce, ponieważ jest to jeden z rynków z najbardziej dynamicznym
rozwojem rolnictwa, ponadto
nie obowiązują tam restrykcyjne reguły dotyczące homologacji
wyrobów, tak jak to jest w przypadku Unii Europejskiej. W branży produkcji maszyn rolniczych
Europa jest rynkiem, na którym
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Prowadzenie biznesu za granicą to nie tylko
podpisywanie kontraktów oraz sprzedaż
produktów lub usług, ale również
dostosowanie się do panujących w danym
miejscu reguł i potrzeb.
konkurują najpotężniejsze światowe koncerny, co skłania graczy do konkurowania cenowego. W ramach rozwoju Ursusa
od początku zdecydowaliśmy się
na wyjście poza Europę. Z naszej
perspektywy bardzo atrakcyjnym rynkiem okazały się kraje
afrykańskie, potrzebujące wyrobów dobrych, sprawdzonych
i prostych.
Główne wyzwania, z jakimi się zetknęliśmy, prowadząc
działalność na rynku afrykańskim, to przede wszystkim zrozumienie kultury i historii
danego rejonu, a także odpowiednie przygotowanie do spotkań z zagranicznymi kontrahentami. Do każdego zagadnienia
trzeba podchodzić indywidualnie i wnikliwie. Niedawno miałem do czynienia z niezręczną sytuacją, kiedy przebywając
w Afryce, zderzyłem się z niezrozumieniem przez niektórych
przedsiębiorców państw afrykańskich i ich kultury. Takie podejście
sprawia, że kontrahenci afrykańscy mogą również być nastawieni
z rezerwą do europejskich menedżerów. To także może utrudniać
działania biznesowe kolejnym
przedsiębiorcom.
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Odpowiednie przygotowanie
i zrozumienie lokalnych uwarunkowań dotyczy nie tylko Afryki.
Zawsze należy rozumieć zasady, mentalność, sposoby działania
i przepisy rejonu, w którym firma
chce działać. Robienie biznesu za
granicą to nie tylko podpisywanie
kontraktów i sprzedaż produktów,
ale dostosowanie się do panujących w danym miejscu zasad,
reguł i potrzeb.
Moim zdaniem, menedżer
odpowiadający za rozwój firmy,
który decyduje się na kosztowny
wyjazd zagraniczny, żeby zwiększyć szanse sukcesu biznesowego,
powinien wcześniej zorientować
się, jakie są zasady przetargów
w danym państwie, jaka jest
konstytucja, jaka jest historia tego państwa, jakie występują tam kluczowe rocznice
i święta narodowe.
Czynniki, które wpłynęły na sukces w przypadku firmy
Ursus, to nie tylko dokładne przygotowanie do wizyt zagranicznych, ale także fakt, że nie wybieramy się do dalekich zakątków
wyłącznie w celu sprzedaży produktów. Ważne są również inwestycje na lokalnym rynku, współpraca i dzielenie się wiedzą

z menedżerami z Afryki. Praca
w naszej branży wymaga specyficznego know-how, doświadczenia oraz wiedzy. W związku z tym
naturalnym krokiem w przypadku
działań za granicą jest przygotowanie szkoleń dla lokalnych inżynierów i stypendia dla miejscowych studentów.
Na dobre wyniki finansowe Ursusa zdecydowanie wpłynęła również jakość – produkowane przez nas traktory działają
20-30 lat, podczas gdy w państwach afrykańskich przez wiele
lat sprzedawane były słabej jakości wyroby hinduskie i chińskie. Moim zdaniem, Polska jest
na rynku afrykańskim synonimem
dobrej jakości i otwartości, jeżeli
chodzi o dzielenie się doświadczeniami i wiedzą. Niemałe
znaczenie ma również nasza
historia, czyli transformacja z jednego systemu ekonomicznego
do drugiego.
W kolejnych latach planujemy kontynuować nasze działania w Afryce i odbudowywać
pozycję w Europie. Chcemy to
osiągnąć poprzez innowacyjność
naszych produktów. Myślimy również o rozbudowanych działaniach
w Ameryce Południowej i w niektórych krajach Azji, w tym o Iranie. W świetle wydarzeń politycznych, które miały tam miejsce
ostatnio, Iran może okazać się jednym z najciekawszych rynków
dla naszej branży. Warto być tam
pierwszym. ■

Opracowanie:
Joanna Socha, Marta Pawińska,
Magda Chacińska, Jakub Kompa

HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE
KONFERENCJA

STRATEGIA NA
POKRYZYSOWE CZASY:

jak wygrywać w obliczu
intensywnej rywalizacji
o wymiarze międzynarodowym?
Weź udział w konferencji:
 s potkaj się z jednym z najbardziej wpływowych autorytetów
zarządzania na świecie (2013 Ranking: #11)
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PAŹDZIERNIKA
2015
Warszawa

UWAGA!
W dniu konferencji
premiera polskiego wydania
najnowszej książki
autora: „Świat 3.0.
Globalny dobrobyt
i jak go osiągnąć”.

p
 oznaj wygrywające strategie konkurowania na różnych rynkach
d
 owiedz się, jak trafnie ocenić zagrożenia Twojego biznesu
płynące z globalizacji
 s prawdź, czy Twoja firma optymalnie wykorzystuje globalne
rozwiązania i szanse na rynkach międzynarodowych

Pankaj Ghemawat łączy w sobie naukowe
doświadczenie światowej klasy z głęboką
znajomością praktyki gospodarczej.
MICHAEL E. PORTER, kierownik Instytutu
Strategii i Konkurencji, Harvard Business School
Procesy globalizacyjne zmieniają warunki, w jakich
działają przedsiębiorstwa. Aby się rozwijać, firmy
potrzebują zupełnie nowych strategii.
Czy Twój biznes jest na to gotowy?

Nie przegap jednego z najbardziej
inspirujących wydarzeń w tym roku!

PANKAJ GHEMAWAT. Profesor strategii globalnej w IESE
Business School. Najmłodszy „guru” ujęty w słowniku
biograficznym największych autorytetów zarządzania
tygodnika „The Economist”. Autor wielokrotnie nagradzanych bestsellerów: „Commitment; Games Businesses Play”
oraz „Strategy and the Business Landscape”.
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