
Think tank Poland, Go Global! oraz Polska Agencja Prasowa , 
organizują debatę zatytułowaną:

INWESTYCJE ZAGRANICZNE POLSKICH POTENTATÓW 
– MOŻLIWOŚCI I  WYZWANIA

Cel debaty:
Omówienie największych zagranicznych inwestycji polskich firm z ostatnich lat oraz perspektyw 
kolejnych w kontekście wyników badania „Polskie firmy na globalnej scenie”.

Polski przemysł coraz odważniej decyduje się na inwestycje poza Polską. Doświadczenia ostatnich 
kilku lat pokazują, że krajowe firmy szukają szans i możliwości nawet w państwach, które  
nie należą i nie należały nigdy do strategicznych z punktu widzenia Polski i rynków. Think tank 
Poland, Go Global! dokonał szczegółowej analizy działalności polskich przedsiębiorstw zagranicą 
na podstawie ich doświadczeń i opinii. Z tego raportu zatytułowanego „Polskie firmy na globalnej 
scenie”  wynika, że 38 proc. badanych firm uważa ekspansję za ważny kierunek rozwoju, zaś 
ponad połowa badanych podmiotów oceniła, iż zyskowność za granicą jest większa, niż w Polsce. 
Kluczowe wnioski z badania zostaną przedstawione podczas debaty i omówione przez jej 
uczestników.

Gość specjalny - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Zdzisław Gawlik

Partner: Partner technologiczny:



Zagadnienia do omówienia:
  Wyzwania i bariery działalności za granicą – lokalna specyfika i uwarunkowania rynkowe
  Przyszłość inwestycji za wschodnią granicą – skuteczna reakcja polskich firm na kryzys
  Narodowi czempioni jako liderzy ekspansji zagranicznej  - atrakcyjne kierunki inwestycji, 
możliwości współpracy z mniejszymi firmami
  Ocena opłacalności podjętych inwestycji
  Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
  Działania Państwa na rzecz inwestycji zagranicznych – dyplomacja ekonomiczna i inne plany

Uczestnicy dyskusji: 
  Józef Dulian – prezes Zarządu  Nitroerg SA 
  Marcin Gmaj – partner zarządzający kancelarii Baker&McKenzie 
  Franciszek Hutten-Czapski –  wiceprezes, dyrektor polskiego oddziału 
The Boston Consulting Group 
  Magdalena Petryniak – dyrektor programów strategicznych ICAN Institute 
i Think tanku Poland, Go Global!
  Jacek Socha – partner PWC Polska
  Jacek Stryczyński – prezes Zarządu Lionbridge Poland
  Robert Zmiejko - dyrektor ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowego PKO Bank Polski

Termin debaty: 27 sierpnia w godz. 11.00-13.00 

Miejsce debaty: Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

Prowadzenie konferencji, moderowanie dyskusji: red. Agnieszka Łakoma

Debata ma charakter zamknięty. Odbywa się w formie dyskusji, wymiany opinii. 

Dyskusję poprzedzi prezentacja wyników badania „Polskie firmy na globalnej scenie”.

PAP zapewnia relację on line na stronie www.pap.pl

Partner: Partner technologiczny:


