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Niepokoi także fakt, że większość 
respondentów już obecna za gra-
nicą nie przewiduje znaczącego 
wzrostu zysków z tej działalności. 
Światełkiem w tunelu są jednak 
deklaracje około 10% uczestni-
ków badania deklarujących zamiar 
internacjonalizacji w 2014 roku.

Analiza wyników badania 
pokazuje też, że najważniejsze 
wyzwania związane z ekspan-
sją zagraniczną polskich firm 
dotyczą kwestii ściśle bizne-
sowych, w drugiej zaś kolejno-
ści formalnoprawnych, kulturo-
wych czy nawet wizerunkowych. 
Dla firm, które dopiero analizują 
swoje szanse za granicą, kluczo-
we są kwestie kapitałowe, kosz-
ty wejścia i zdolność do analizy 
potencjału rynku dla ich produk-
tów lub usług. Bardziej doświad-
czeni gracze za czynniki decy-
dujące o powodzeniu ekspansji 
uznają zdolność do zaoferowa-
nia innowacyjnego i atrakcyjne-
go produktu i umiejętności mar-
ketingowe. Zdolności w tym 
zakresie wyróżniają firmy potra-
fiące nie tylko zaistnieć za grani-
cą, ale też prowadzić tam coraz 
bardziej rentowną działalność. 
Potwierdzają to wywiady jako-
ściowe, które przeprowadzili-
śmy z liderami firm odnoszących 
sukcesy poza granicami Polski. 
Wyniki te jednoznacznie wskazu-
ją, w jakich obszarach najbardziej 
potrzebne jest wsparcie dla pol-
skich firm planujących i realizują-
cych ekspansję zagraniczną.
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Łukasz Świerżewski
dyrektor merytoryczny think tanku 

Poland, Go Global!,
członek Rady Programowej

Szanowni Państwo,
trzymają Państwo w rękach 
pierwszy raport badawczy opra-
cowany w ramach działalności 
think tanku Poland, Go Global! 
Celem think tanku jest promo-
wanie i wspieranie ekspansji 
zagranicznej polskich przedsię-
biorstw. Dalszy rozwój polskiej 
gospodarki wymaga zwiększe-
nia obecności firm na rynkach 
zewnętrznych, i to nie tylko 
w formie eksportu dóbr i usług, 
ale też bezpośrednich inwestycji 
i pogłębiania związków z lokal-
nymi partnerami oraz klientami.

Chcąc lepiej zrozumieć skalę 
zaangażowania firm za granicą 
i kluczowe wyzwania towarzyszą-
ce tej ekspansji, zwróciliśmy się 
bezpośrednio do reprezentacyj-
nej grupy średnich i dużych firm 
działających w Polsce. Wykluczy-
liśmy przy tym te firmy, które ze 
względu na typ swojej działalno-
ści koncentrują się tylko na rynku 
lokalnym. Wyniki są niepokoją-
ce. Nie tylko potwierdzają wyła-
niający się ze statystyki publicz-
nej obraz niewielkich inwestycji 
zagranicznych polskich firm, 
ale też pokazują, że większość 
z nich koncentruje się wyłącz-
nie na rozwoju na rynku polskim. 
Co więcej, mimo dojrzewania 
polskiej gospodarki, od 2000 roku 
liczba firm decydujących się 
na rozpoczęcie ekspansji sys-
tematycznie się zmniejsza! 
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przedsiębiorstw i kierunki jej rozwoju, think tank 
Poland, Go Global! wraz z redakcją Harvard 
Business Review Polska oraz jednostką 
badawczą ICAN Research przeprowadził 
badania. Ich wyniki są niepokojące. 
Przedstawiamy prawdziwy obraz inwestycji 
zagranicznych polskich firm.
Mariusz Smoliński, Paweł Kubisiak

18 
Doświadczenia liderów
Menedżerowie polskich firm, którym udało się 
odnieść sukces na zagranicznych rynkach, 
dzielą się spostrzeżeniami na temat potencjału 
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potencjał biznesowy? 
Michael Silverstein, Marcin Kotlarek
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Ekspansja zagraniczna przedsię-
biorstw jest coraz ważniejszym 
czynnikiem rozwoju gospodarcze-
go Polski. By ocenić skalę i kie-
runki tego zjawiska, think tank 
Poland, Go Global! wraz z redakcją 
Harvard Business Review Polska 
oraz jednostką badawczą ICAN 
Research przeprowadził wśród 
polskich przedsiębiorstw badania. 
Pozwoliły one na zebranie opinii 
przedsiębiorców na temat korzyści, 
barier oraz modeli prowadzenia 
biznesu na rynkach międzynaro-
dowych. Pod lupę wzięliśmy firmy 
średnie i duże, wykluczając te 
branże, których działalność trady-
cyjnie koncentruje się na lokalnym 
rynku (patrz ramka O badaniu).

Niemal 40% badanych firm 
zadeklarowało, że prowadzi dzia-
łalność na rynkach międzynarodo-
wych. W ciągu najbliższego roku 
w ich ślady zamierza pójść kolejne 
10%, a jeszcze 1% plany o ekspan-
sji za granicę odkłada na najbliż-
sze 5 lat. To w sumie daje niemal 

Polskie firmy 
na rynkach 
międzynarodowych: 
nieśmiała ekspansja
 
Badanie zrealizowane dla think tanku 
Poland, Go Global! przez redakcję Harvard 
Business Review Polska oraz ICAN Research
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połowę ankietowanych. Druga 
połowa przedsiębiorstw w ogóle 
nie rozważa prowadzenia działal-
ności na rynkach innych niż kra-
jowy, chociaż 17% z nich twierdzi, 
ze czuje się gotowa, żeby wejść 
na rynki zagraniczne.

Polskie przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność zagra-
niczną (w ramach badanej 
populacji) to zazwyczaj firmy 
ze 100-procentowym polskim kapi-
tałem (84%), w większości zatrud-
niające od 50 do 249 pracowni-
ków (77%), o rocznych obrotach 
powyżej 50 mln zł (61%). Najczęst-
szą formą ich ekspansji na rynki 
zagraniczne jest eksport dóbr, 
prowadzony przez 57% przedsię-
biorstw. Swoje usługi za granicą 
oferuje nieco ponad 32% firm.

Ekspansja  
w wolnym tempie
Wśród przedsiębiorstw, które są 
obecne na zagranicznych rynkach, 

prawie ²⁄³ rozpoczęło działal-
ność na rynkach międzynarodo-
wych przed rokiem 2000 (więcej 
w ramce Udział procentowy firm 
wchodzących na rynki zagranicz-
ne od 1990 roku). Po tym okresie 
nastąpił wyraźny spadek tempa 
ekspansji, by osiągnąć najniż-
szy poziom w 2011 roku. Może 
to wskazywać, że decyzja o roz-
poczęciu działalności na rynkach 
zagranicznych jest silnie powiąza-
na z sytuacją gospodarczą, a kry-
zys zniechęcił polskich przedsię-
biorców do podejmowania decyzji 
o wyjściu na rynki zagranicz-
ne. Pewnym optymizmem napa-
wa jednak fakt, że pomimo spad-
ku dynamiki ekspansji prawie 
10% badanych rozważa wejście 
na rynki zagraniczne do 2014 roku.

Zdystansowane podejście 
do ekspansji zagranicznej może 
wynikać z faktu, że firmy obec-
ne poza granicami Polski dość 
ostrożnie oceniają potencjał wzro-
stu zysków osiąganych z tego 

O badaniu

Na potrzeby badania zjawisko ekspansji 
międzynarodowej zdefiniowano jako 
eksport dóbr i usług, a także import 
oraz inną działalność na rynkach zewnętrz-
nych, przy założeniu posiadania formy 
prawnej na zagranicznych rynkach. 
Badanie ankietowe przeprowadzono 
na reprezentatywnej próbie wybranych 
losowo przedsiębiorstw posiadających 
większościowy kapitał polski, zatrudniają-
cych powyżej 50 osób oraz mających 
obrót powyżej 10 mln zł. 

Badaniu poddano 612 firm z terenu całej 
Polski, przy czym działalność na zagranicz-
nych rynkach prowadziły 242 przedsiębior-
stwa, a 59 firm w ciągu najbliższego roku 
zamierza rozpocząć funkcjonowanie 
na rynkach innych niż polski. W zależności 
od preferencji badanych ankiety przepro-
wadzano techniką wywiadu telefonicznego 
CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview) lub z wykorzystaniem ankiety 
internetowej (CAWI – Computer Assisted 
Web Interview). Projekt realizowany był 
w czerwcu i zakończył się na początku 
lipca 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 uzyska-
nych wyników. W tym celu poszczególnym 
grupom respondentów, pod względem ich 
przynależności do klasy wielkości, wyrażo-
nego liczbą zatrudnionych, oraz rodzaju 
działalności, zostały nadane wagi ustalone 
na podstawie informacji z bazy REGON. 
Ważenie pozwoliło na uzyskanie reprezenta-
tywności wyników na poziomie badanej 
populacji.

Ze względu na niskie zaangażowanie 
w ekspansje z badania wykluczone zostały 
przedsiębiorstwa prowadzące główną 
działalność w następujących sekcjach PKD:  
A, E, O, P, Q , T, U.
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obszaru działalności. W opi-
nii większości przedsiębiorstw 
ostatni rok nie przyniósł znaczą-
cych zmian w wielkości udzia-
łu zysków zagranicznych w ogól-
nym bilansie – takiego zdania jest 
41% firm. Wzrost zadeklarowa-
ło 34% badanych, zaś jego reduk-
cję odczuło 16%. Jedna trzecia 
firm nie przewiduje również zmia-
ny tego udziału w najbliższym 
roku. Natomiast wzrost przewidu-
je 25%, a spadek niespełna 10% 
przedsiębiorstw. Warto tu zazna-
czyć, że zdecydowanie częściej 
wzrost przewidują organizacje 
mniej doświadczone w prowadze-
niu ekspansji międzynarodo-
wej1 i dotyczy to zarówno ostat-
niego roku, jak i najbliższych 

dwunastu miesięcy. Firmy bar-
dziej doświadczone, prowadzące 
działalność zagraniczną na wielu 
rynkach, w najbliższym roku spo-
dziewają się spadku, co będzie 
stanowić kontynuację tendencji 
z ostatniego roku.

Co istotne, oczekiwania doty-
czące wzrostu lub spadku zysków 
z działalności zagranicznej są sil-
nie powiązane ze strategiami eks-
pansji. Firmy deklarujące w naj-
bliższym roku wzrost zysków 
częściej stosują strategię opar-
tą na innowacyjnym produk-
cie oraz marketingu strategicz-
nym i właśnie przedsiębiorstwa 
skupione na silnych działaniach 
marketingowych najmniej oba-
wiają się spadku tych udziałów. 
Z kolei firmy deklarujące spadek 
koncentrują się przede wszyst-
kim na szukaniu partnera bizne-
sowego oraz rozwoju sieci dys-
trybucji. Znamienne jest też, że 
częściej o wzroście zarówno 
w ostatnim, jak i w przyszłym 
roku mówią firmy zajmujące się 
eksportem usług niż dóbr. Z odpo-
wiedzi tych wynika ponadto, że 
choć większy udział w ekspor-
cie mają dobra, to o zyskowność 
łatwiej jest w usługach. Badanie 
wskazuje też, że aż 56% firm pla-
nujących wejść na rynki zagra-
niczne w 2014 roku działa w sek-
torze usług, co pokazuje, że być 
może ten sektor zaczyna dostrze-
gać potencjał tkwiący w ekspansji 

Udział procentowy firm wchodzących  
na rynki zagraniczne od 1990 roku

Źródło: opracowanie własne, pominięto braki danych, N=240
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1. Za firmę charakteryzującą się du-
żym doświadczeniem w prowadze-
niu ekspansji międzynarodowej uznano 
przedsiębiorstwo prowadzące dzia-
łalność na co najmniej pięciu rynkach 
zagranicznych.
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zagranicznej. Wśród firm planu-
jących ekspansję 35% stanowi-
ły przedsiębiorstwa handlowe, 
a pozostałe 9% – produkcyjne.

Co sprawia, że ponad poło-
wa badanych firm nie jest obec-
na za granicą i nie rozważa eks-
pansji? Jako główną przyczynę 
takiej decyzji respondenci poda-
ją koncentrację rozwoju przedsię-
biorstwa wyłącznie na rynku kra-
jowym (85% ogółu firm) oraz brak 
odpowiedniego kapitału (19%). 
Takie powody podają zwłasz-
cza firmy średnie, zatrudniają-
ce od 50 do 249 osób, a także 
mające kapitał w całości polski. 
Natomiast blisko 8% przedsię-
biorstw za powód braku aktyw-
ności na międzynarodowych ryn-
kach podaje ich konkurencyjność 
oraz nasycenie produktami. Część 
firm jest również zdania, że spe-
cyfika działalności nie pozwa-
la im na podjęcie takich kroków 
bądź strategia nie przewiduje 
wchodzenia na zagraniczne rynki. 
Najmniejszy odsetek firm uważa, 
że barierą w ekspansji międzyna-
rodowej jest brak wiedzy o tym, 
jak skutecznie zaistnieć na tych 
rynkach (więcej w ramce Naj-
częstsze przyczyny rezygnacji 
z ekspansji zagranicznej).

Niewiele 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 

→  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 uwidacz-
niać 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 niedoświad-
czone 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 najbliż-
szego 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.

najważniejsze wyniki badania
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obok polskiego także kapitał 
zagraniczny. Działania te obejmu-
ją głównie budowę relacji bizneso-
wych z producentami, dostawcami 
oraz importerami zagraniczny-
mi. Dodatkowo warto zaznaczyć, 
że taką formę współpracy za gra-
nicą preferują przedsiębiorstwa 
zajmujące się handlem, budow-
nictwem oraz przetwórstwem 
przemysłowym. Z kolei przed-
stawicielstwa w ramach sta-
łej współpracy z zagraniczny-
mi kontrahentami tworzy 26% 
firm ze 100-procentowym kapi-
tałem polskim oraz ponad dwa 
razy więcej przedsiębiorstw mają-
cych tzw. kapitał mieszany. Na 
kolejny krok, czyli tworzenie wła-
snych filii czy oddziałów, zdecy-
dowało się zaledwie 4% przedsię-
biorstw z kapitałem polskim oraz 
14% firm z kapitałem mieszanym. 

W porównaniu z innymi forma-
mi 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 wyma-
gać specjalnych inwestycji zwią-
zanych z otwieraniem oddziałów 
i filii. Świadczy to też o wczesnym 
etapie ekspansji w przypadku 
ogromnej większości polskich firm.

Co ciekawe, inne modele pro-
wadzenia działalności występują 
w przypadku eksportu usług oraz 
dóbr. Usługodawcy częściej budu-
ją przedstawicielstwa lub własne 
filie, natomiast producenci czę-
ściej prowadzą działalność zagra-
niczną z biura w Polsce. Prowa-
dzenie działalności usługowej na 
rynkach zagranicznych wiąże się 
więc z inwestycjami, a to wymaga 
większego wkładu finansowego 

Główną motywacją 
wchodzenia na rynki 
zagraniczne jest 
zwiększenie 
przychodu spółki 
i skali działalności 
oraz poszerzenie 
grupy klientów.

najczęstsze przyczyny rezygnacji z ekspansji zagranicznej

Źródło: opracowanie własne, możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi, N=370

brak wiedzy o tym, jak skutecznie zaistnieć na rynku

inne

konkurencyjność rynków zagranicznych 

brak kapitału

koncentracja rozwoju firmy na polskim rynku

3,5%

6,4%

7,9%

19,8%

85,4%
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2,9%

i może być barierą w rozwo-
ju polskich usług na rynkach 
zagranicznych.

Motywy ekspansji  
i wybór kierunków
Wyniki badania pokazują, że głów-
ną motywacją wchodzenia na 
rynki zagraniczne jest zwiększe-
nie przychodu spółki, zwiększenie 
skali działalności oraz poszerze-
nie grupy klientów. Należy jednak 
zaznaczyć, że firmy z większym 
doświadczeniem we wchodze-
niu na rynki zagraniczne częściej 
zwracają uwagę na zwiększenie 

skali prowadzonej działalno-
ści, podczas gdy te z mniejszym 
doświadczeniem większą wagę 
przywiązują do poszerzenia grupy 
klientów. Tendencja ta szczegól-
nie jest widoczna w przypadku 
usług. Dzieląc przedsiębiorstwa 
na te prowadzące eksport usług 
i te działające w obszarze ekspor-
tu dóbr, widać, że dla pierwszej 
z wymienionych grup głównym 
powodem ekspansji międzyna-
rodowej jest poszerzenie grupy 
klientów – opinia ponad 30% 
przedsiębiorstw – a dla firm zaj-
mujących się eksportem dóbr nad-
rzędnym elementem wchodzenia 

Kierunki prowadzenia działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw

0,6%

88,2%

1,7%

5,8%

0,6%

0,3%

Źródło: opracowanie własne, pominięto braki danych, N=203
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na zagraniczne rynku jest zwięk-
szenie przychodu – 44% wskazań.

Kolejnym krokiem w ekspan-
sji jest wybór kraju. Z przeprowa-
dzonego badania wynika, że więk-
szość przedsiębiorców obecnych 
z na zagranicznych rynkach 
współpracuje więcej niż z jed-
nym krajem – najwięcej eksporte-
rów (26%) współpracuje z trzema, 
czterema krajami, a importerów – 
z jednym bądź dwoma krajami 
(32%). Jednak w badaniu ujawni-
ła 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.

Według badanych głównym 
kryterium wyboru rynku doce-
lowego jest popyt wewnętrzny 
danego kraju na produkt lub usłu-
gę (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 poten-
cjalnych klientów, wskazało jedy-
nie kilka procent ankietowanych. 
Niskie koszty wejścia są ważniej-
sze dla mniejszych firm, a popyt 
wewnętrzny na rozważanych ryn-
kach istotniejszy jest dla więk-
szych przedsiębiorstw. Firmy bar-
dziej doświadczone wybierają 
kraje, w których popyt na ich pro-
dukty będzie wysoki i zdobędą 
wiarygodnych partnerów w pro-
wadzeniu biznesu, w porównaniu 
z firmami mniej doświadczonymi 
nie zwracają też uwagi na aspek-
ty kulturowe.

Kraje europejskie, w których polskie firmy 
prowadzą eksport usług i dóbr

Źródło: opracowanie własne, pominięto braki danych, N=203
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Ankietowani przedsiębiorcy 
wyraźnie wskazali, że kierunkiem 
eksportu polskich przedsiębiorstw 
są głównie kraje europejskie, 
w których działania bizneso-
we prowadzi aż 88% firm (więcej 
w ramce Kierunki prowadzenia 
działalności eksportowej polskich 
przedsiębiorstw). Dzieląc Europę 
na trzy regiony, można zauważyć, 
że w Europie Zachodniej działa 
47% firm, w Europie Środko-
wej wraz z Bałkanami – 33% firm, 
zaś w Europie Wschodniej funk-
cjonuje 20% przedsiębiorstw. 
Pozostałe rynki cieszą się zdecy-
dowanie mniejszą popularnością. 
Można uznać zatem, że polskie 
firmy decydują się na działal-
ność międzynarodową w rejonach 
bliskich geograficznie i kulturowo. 
W pozostałych obszarach świa-
ta najwięcej polskich spółek obec-
nych jest w Azji (6%) oraz Amery-
ce Północnej (3%).

W Europie najbardziej popular-
ny jest rynek niemiecki – zarów-
no wśród eksporterów dóbr, 
jak i usług. Kolejne miejsca są 
już zróżnicowane w zależno-
ści od przedmiotu działalności. 
Wśród eksporterów dużą popu-
larnością cieszy się rynek rosyj-
ski i czeski, natomiast eksporterzy 
usług na podium stawiają kolejno 
Niemcy, Czechy i Holandię (szcze-
góły w ramce Kraje europejskie, 
w których polskie firmy prowadzą 
eksport usług i dóbr).

Europa zdominowała też naj-
bliższe plany przedsiębiorstw 
(więcej w ramce Planowane kie-
runki ekspansji międzynarodo-
wej polskich przedsiębiorstw 
do 2014 roku). Spośród blisko 30% 

badanych firm, które mają już 
skonkretyzowane kierunki dzia-
łalności zagranicznej na najbliż-
sze dwa lata, ogromna większość, 
decydując się na lokalizację kolej-
nych działań za granicą, wybierze 
Europę. Plany dodatkowej aktyw-
ności biznesowej na tym obszarze 
ma aż 89% przedsiębiorstw zamie-
rzających zwiększyć zasięg dzia-
łań międzynarodowych. Wśród 
państw docelowych najczęściej 
wymieniano: Niemcy, Rosję, Ukra-
inę, Czechy i Wielką Brytanię.

Polskie przedsiębiorstwa sku-
piają się na rynkach europejskich 
ze względu na bliskość lokalizacji, 
stabilność rynku. Tylko nieliczne 
podmioty decydują się na prowa-
dzenie działalności „gdzieś dalej 
w świecie”. Planowane kierunki 
ekspansji do 2014 roku pokazują, 

Według badanych firm 
głównym kryterium 
wyboru rynku 
docelowego jest popyt 
wewnętrzny danego 
kraju na produkt 
lub usługę.
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W latach 2005–2012 polskie inwe-
stycje za granicą wzrosły ponad dwu-
krotnie, z 300 do blisko 700 mld zł. 
Jak wynika z danych Narodowego 
Banku Polskiego, na koniec 2012 
roku połowę polskich aktywów 
zagranicznych stanowiły oficjalne 
aktywa rezerwowe banku central-
nego. Jednak drugim istotnym ele-
mentem są inwestycje bezpośrednie, 
które na koniec 2012 roku ukształ-
towały się na poziomie 178 mld zł 
(26,18% ogółu aktywów zagranicz-
nych), z czego ponad 53% stanowił 
kapitał własny oraz reinwestowane 
zyski polskich przedsiębiorstw.

W ciągu ostatnich lat inwesty-
cje zagraniczne w Polsce były zdecy-
dowanie wyższe niż polskie wydatki 
za granicą i z roku na rok ta różni-
ca się powiększa. Stan polskich in-
westycji zagranicznych – aktywa 
ogółem – na koniec 2012 roku wy-
niósł 681 mln zł. Natomiast za-
graniczne inwestycje w Polsce 
(pasywa ogółem) na koniec zeszłe-
go roku ukształtowały się na poziomie 
1,7 bln zł, a ich kluczowy element 
stanowiły bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne (41,35% pasywów 
ogółem). Różnica na koniec 
2012 roku wyniosła ponad 1 bln zł.

Jak wynika z danych opublikowa-
nych przez Narodowy Bank Polski, 
na koniec 2011 roku polskie inwesty-
cje bezpośrednie za granicą koncen-
trowały się przede wszystkim w kra-
jach Unii Europejskiej (77,7% ogółu 
należności z tego tytułu). W pozosta-
łych krajach europejskich, niewchodzą-
cych w skład wspólnoty, polscy przed-
siębiorcy zainwestowali w 2011 roku 
około 24 mld zł. W dalszej kolejno-
ści polskie przedsiębiorstwa inwesto-
wały w Ameryce (4,67% całkowitej 
wartości należności polskich inwe-
stycji bezpośrednich za granicą), 
Azji (udział na poziomie 2,46%) – 
głównie w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich oraz w Chinach – a 0,41% 
należności omawianego typu wyni-
ka z inwestycji w krajach zlokali-
zowanych w Afryce.

Polskie przedsiębiorstwa kieru-
ją swoje inwestycje głównie do naj-
bogatszych gospodarek Unii Euro-
pejskiej. Należy jednak zaznaczyć, 
że inwestycje te częściowo mają cha-
rakter finansowy i wiążą się przede 
wszystkim ze strukturą kapitałową 
spółek, czy też z operacjami wyko-
nywanymi przez polskie firmy na ryn-
kach trzecich. Inwestycje tego typu 
prowadzone są głównie w Luksem-
burgu, gdzie ich wartość na koniec 
2011 roku wyniosła 40 382 mln zł, 
Belgii (9314 mln zł) oraz Szwajcarii 
(8500 mln zł). Natomiast biorąc pod 
uwagę liczbę polskich firm, to najczęst-
szymi kierunkami inwestycji zagra-
nicznych są głównie: Niemcy, Ukraina, 
Republika Czeska czy Rosja. Spo-
śród krajów azjatyckich największy 
odsetek przedsiębiorstw zdecydował 

ekspansja zagraniczna polskich firm w liczbach

AktywA i pAsywA zAgrAniczne polski 
(w mld zŁ) w lAtAch 2005–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP
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się prowadzić inwestycje w Chinach. 
Z kolei według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności 2007, inwestują głów-
nie firmy działające w obrębie prze-
twórstwa przemysłowego (sekcja C), 
przedsiębiorstwa bezpośredniego 
inwestowania zajmujące się działal-
nością profesjonalną, naukową i tech-
niczną (sekcja M) oraz finansową 
i ubezpieczeniową (sekcja K).

Podobnie jak w przypadku inwe-
stycji, w latach 2005–2012 widocz-
ny był systematyczny wzrost wielkości 
importu i eksportu (poza kryzyso-
wym rokiem 2009, kiedy import uległ 
wyhamowaniu). W ciągu ostatnich 
ośmiu lat import wzrósł blisko dwu-
krotnie – z 322 mld zł w 2005 roku 
do 636 mld zł w 2012 roku. Ponad 
połowa importowanych towa-
rów pochodzi z Unii Europejskiej, 
a jedynie 20% z krajów rozwijają-
cych się. Największym partnerem 
Polski w imporcie są Niemcy, którzy 
odpowiadali za 21% naszego impor-
tu w I kwartale 2013 roku. Na dal-
szej pozycji plasuje się Rosja (14%), 
a na trzecim – Chiny (9%). Importu-
jemy głównie maszyny, urządzenia 
i sprzęt transportowy (31%), towary 
przemysłowe (17%), chemikalia (15%), 
paliwa (12%) oraz żywność (8%).

W podobnym tempie zwiększał 
się eksport – z 312 mld zł w 2005 
roku do 613 mld zł w 2012 roku. 
Aż 3⁄4 polskiego eksportu trafia 
do krajów Unii Europejskiej, a jedynie 
dziesiąta część do krajów rozwijających 
się. W I kwartale 2013 roku aż 25% 
polskiego eksportu zostało skiero-
wane do Niemiec. Na drugim miej-
scu uplasowała się Wielka Brytania 

(7%), a na trzecim – Czechy (6%). 
Z kolei w I kwartale 2013 roku polskie 
przedsiębiorstwa najwięcej ekspor-
towały maszyn, urządzeń oraz sprzę-
tu transportowego (37%), towary 
przemysłowe (20%), a także wy-
roby przemysłowe (13%).

W ciągu ostatnich ośmiu lat pol-
ska gospodarka cechowała się ujem-
nym saldem obrotów ogółem, wy-
nikającym z faktu, że w dalszym 
ciągu polskie firmy więcej importo-
wały, niż eksportowały za granicę. 
Najwyższa ujemna wartości opisywanej 
zmiennej miała miejsce w 2008 roku, 
gdzie wyżej wskazana różnica była 
równa –73 587 mln zł. W kolej-
nych latach obserwowany większy 
dodatni przyrost eksportu niż im-
portu wpłynął pozytywnie na reduk-
cję ujemnego sala obrotów ogółem 
Polski. W 2012 roku jego wartość 
wyniosła –22 359 mln zł, czyli 
o blisko 46% mniej niż w roku 
poprzednim.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP
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że Europa w dalszym ciągu będzie 
regionem cieszącym się najwięk-
szym zainteresowaniem inwesto-
rów. Zdecydowanie mniej firm pla-
nuje działalność w Azji (7% ogółu) 
oraz Ameryce Północnej (jedy-
nie 1,7%). Ponadto, zwiększy się 
odsetek eksporterów dóbr mają-
cych plany rozszerzenia działal-
ności w tych odległych obszarach, 
są to jednostki bardziej doświad-
czone w prowadzeniu ekspansji 
międzynarodowej.

Ciekawe były też odpowie-
dzi przedsiębiorców na pyta-
nie o rekomendowane regiony 

i państwa dla ekspansji polskich 
firm. Nie jest zaskoczeniem, 
że najwięcej firm wskazało Europę 
również jako najlepszy potencjal-
ny kierunek ekspansji międzyna-
rodowej. Takiego zdania jest 65% 
polskich organizacji, argumentu-
jąc ten fakt odpowiednią lokaliza-
cją, stabilnością rynku oraz dobrą 
komunikacją pomiędzy partnera-
mi biznesowymi. Kolejnym regio-
nem wartym rozważenia jest 
Azja, na którą wskazało 6% firm, 
ze względu na duży potencjał tego 
rynku oraz niskie koszty produk-
cji. Jednak znaczny odsetek firm 

1,7%

Planowane kierunki ekspansji międzynarodowej polskich 
przedsiębiorstw do 2014 roku

0,3%

89,1%

1,6%

7,0%

0,3%

Źródło: opracowanie własne, pominięto braki danych, N=288
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nie umiał wskazać kraju, w któ-
rym rozważałby podjęcie działal-
ności biznesowej.

Większość polskich przedsię-
biorców rekomenduje prowa-
dzenie biznesu w jednym z kra-
jów europejskich – najczęściej 
wymieniano: Niemcy, Rosję, Cze-
chy, Wielką Brytanię, Litwę i Sło-
wację. Z państw pozaeuropejskich 
polskie firmy rekomendują głów-
nie: 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 
wynika z tego, że PKN Orlen kupił 
litewską rafinerię w Możejkach 
za kwotę 2,34 mld dol. Do niedaw-
na była to największa inwestycja 
polskiej firmy za granicą. Od 2012 
roku liderem jest KGHM Polska 
Miedź dzięki przejęciu za 9,1 mld zł 
kanadyjskiej spółki wydobywczej 
Quadra FNX, do której należy m.in. 
bogate złoże Sierra Gorda w Chile. 
W tym samym kierunku w kolej-
nych latach mogą pójść inne pol-
skie firmy, zainteresowane współ-
pracą z koncernem miedziowym 
nie tylko na rodzimym rynku.

Strategia i czynniki 
sukcesu na rynkach 
zagranicznych
Przedsiębiorstwa zajmujące się 
eksportem, bez względu na sto-
pień doświadczenia w prowadze-
niu ekspansji międzynarodowej, 
nawiązują kontakty biznesowe 

przez rekomendacje innych pod-
miotów, uczestnictwo w tar-
gach, a także za pośrednictwem 
internetu. Warto jednak zazna-
czyć, że doświadczone firmy naj-
częściej w tym celu wykorzystu-
ją targi branżowe (76%), zaś te 
mniej doświadczone – rekomen-
dację innych podmiotów (71%). 
Podobne sposoby nawiązywania 
kontaktów biznesowych wska-
zują zarówno podmioty funkcjo-
nujące w obszarze eksportu dóbr, 
jak i eksportu usług.

Charakter ekspansji na rynki zagraniczne

Źródło: opracowanie własne, możliwość więcej niż jednej odpowiedzi, N=171
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Przedsiębiorstwa uczestniczące 
w badaniu – zarówno te doświad-
czone, jak i posiadające mniejszą 
praktykę we wchodzeniu na rynki 
zagraniczne – solidarnie postrze-
gają ekspansję międzynarodową 
jako działanie planowane, będą-
ce elementem ogólnej strate-
gii. Jednak część firm przyznaje, 
że ich wejście na rynek zagranicz-
ny miało charakter nieplano-
wany i było związane w głów-
nej mierze ze zdobyciem zlecenia 
czy też nawiązaniem relacji biz-
nesowej – taką opinię wyraziło 
18% przedsiębiorstw posiadają-
cych doświadczenie zagranicz-
ne oraz 7% stawiających pierw-
sze kroki w tym obszarze (więcej 
w ramce Charakter ekspansji 
na rynki zagraniczne). Warto 
również zaznaczyć, że więk-
szość spółek nie korzysta z pomo-
cy zewnętrznych ekspertów 
przy tworzeniu strategii związa-
nych z rozszerzaniem działalności 
na rynki zagraniczne. Na działa-
nia takie zdecydowało się jedy-
nie 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 organizacji. 
Dlatego wiele spółek z wyprzedze-
niem konstruuje optymalne stra-
tegie ekspansji międzynarodowej, 
będące odzwierciedleniem istot-
ności poszczególnych czynników. 
Niezależnie od tego, czy firma pro-
wadzi eksport dóbr, czy eksport 
usług, ponad połowa badanych 

Główne bariery we wchodzeniu na rynki zagraniczne

Źródło: opracowanie własne

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

duża konkurencyjność rynków 
zagranicznych

bariery podatkowe

bariery polityki celnej

bariery formalnoprawne

brak możliwości weryfikacji 
partnerów biznesowych

niepewna sytuacja gospodarcza 
na zagranicznych rynkach
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Stwierdzenia: wyniki dla całej bazy firm

Firmy już działające  
na rynkach zagranicznych
(udzieliły odpowiedzi 
zgadzam się i zdecydo-
wanie zgadzam się)

Firmy niedziałające  
na rynkach zagranicznych
(udzieliły odpowiedzi 
zgadzam się i zdecydo-
wanie zgadzam się)

potencjał ekspansji na zagraniczne  
rynki polskich firm w mojej branży jest wysoki 54% 80% 37%

wchodzenie na rynki zagraniczne to  
ważny kierunek w rozwoju mojej firmy 48% 88% 21%

moja firma jest gotowa  
na wchodzenie na zagraniczne rynki 35% 92% 17%

warunki gospodarczo-polityczne  
w Polsce są korzystne dla ekspansji  

zagranicznej polskich przedsiębiorstw
46% 54% 22%

warunki gospodarczo-polityczne  
na zagranicznych rynkach są korzystne  

dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw
33% 55% 19%

dwa spojrzenia na potencjał ekspansji

Źródło: opracowanie własne

Bariery ekspansji 
zagranicznej
Stworzenie strategii jest punktem 
wyjścia do rozpoczęcia ekspansji, 
samo wchodzenia na rynki zagra-
niczne wymaga jednak zmierzenia 
się z szeregiem barier. Na pozio-
mie ogólnym co druga bada-
na firma (54%) twierdzi, że poli-
tyczno-gospodarcze warunki 
prowadzenia biznesu – zarów-
no w Polsce, jak i na rynkach 
zagranicznych – są sprzyjające. 
Co czwarta ma odwrotne zdanie. 
Wskazując konkretne wyzwania, 
przedsiębiorstwa wymieniały trzy 
grupy barier.

Bariery biznesowe są wska-
zywane zarówno przez firmy 
doświadczone, jak i niedoświad-
czone w ekspansji jako główna 

przeszkoda na drodze do zagra-
nicznych rynków. W grupie tej 
znajdują się: duża konkurencyj-
ność rynków zagranicznych, nie-
stabilna sytuacja gospodar-
cza i braki kapitałowe (45–50% 
wskazań).

Bariery o charakterze for-
malnym związane z prowadze-
niem działalności: podatkowe, 
celne i formalnoprawne, stano-
wiące duże wyzwanie w pro-
wadzeniu działalności za gra-
nicą. Bariery te wskazywał 
co trzeci respondent.

Bariery społeczno-kul-
turowe, wskazywane przez 
co piątego ankietowane-
go, obejmują kwestie związa-
ne z postrzeganiem polskich firm 
i produktów, ale też dostępem 

jako kluczowe czynniki budowa-
nia i realizacji udanej strategii na 
zagranicznym rynku wskazała:
 • znalezienie partnera bizneso-
wego (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 zagranicz-
nej, częściej za najważniejsze 
wskazują innowacyjny produkt 
oraz marketing strategiczny. 
Wyniki badania pokazują, że inno-
wacyjny produkt szczególnie istot-
ny jest w przypadku ekspansji 
firm specjalizujących się w świad-
czeniu usług.
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rekomendacje wynikające z badania

Badanie pokazało spadek dynamiki wchodzenia polskich 
firm na rynki zagraniczne, dodatkowo tylko jedna czwar-
ta spodziewa się wzrostu zysków, a pozostali utrzyma-
nia dotychczasowej dynamiki lub jej spadku. Z drugiej stro-
ny optymistyczne jest to, że w 2014 roku aż 10% firm 
planuje wejść na rynki zagraniczne. Sukces wejścia zale-
ży jednak od właściwych decyzji biznesowych i budowy 
strategii przewagi konkurencyjnej. Badanie pozwoliło zi-
dentyfikować wnioski ważne dla zarządów firm planujących 
lub realizujących ekspansję zagraniczną i obszary, gdzie fir-
my podejmujące decyzje o ekspansji potrzebują wsparcia.

Wskazówki dla zarządów firm 
planujących i realizujących ekspansję
Decyzja o ekspansji: na tym etapie kluczo-
wa jest analiza możliwości zwiększenia skali prowa-
dzenia działalności oraz możliwości kapitałowych, 
a także kosztów wejścia na wybrane rynki.
Wybór rynku: powinien być poprzedzony szczegółową ana-
lizą popytu rozważanego rynku oraz lokalnej konkurencyj-
ności własnej oferty, ważna jest również stabilność politycz-
no-gospodarcza wybranego państwa. Firmy doświadczone 
w ekspansji jako najłatwiejsze rynki do prowadzenia biz-
nesu najczęściej wskazywały kraje europejskie: Niem-
cy, Rosję, Czechy, Wielką Brytanię, Litwę i Słowację.
Strategia budowania przewagi: według firm, które 
odnoszą sukcesy na rynkach zagranicznych, kluczem 
do sukcesu jest innowacyjny produkt i marketing 
na docelowym rynku. Większość firm wskazywała 
też na ważną rolę partnera strategicznego, nie był to 
jednak czynnik różnicujący firmy odnotowujące wzrost 
zysków na rynkach zagranicznych od pozostałych.
Potencjał wzrostu: większy potencjał zyskownego wzro-
stu na rynkach zagranicznych dostrzegają przedsiębior-
stwa już doświadczone w ekspansji oraz oferujące usługi.
Forma prowadzenia działalności: zdecydowana więk-
szość firm prowadzi działalność na rynkach zagranicz-
nych z biura w Polsce. W poszukiwaniu partnerów biz-
nesowych bardzo ważnym kanałem są targi branżowe.

najważniejsze obszary  
wsparcia ekspansji
Połowa badanych firm, które nie weszły na zagra-
niczne rynki, nie dostrzega potencjału w ekspan-
sji. Konieczne jest zatem promowanie internacjonaliza-
cji i zachęcanie polskich przedsiębiorstw do wchodzenia 
na rynki zagraniczne. Wymaga to komunikowania korzy-
ści z ekspansji i potencjału polskich przedsiębiorstw.

Kluczową barierą we wchodzeniu na rynki zagranicz-
ne są uwarunkowania biznesowe (obawa o potencjał ryn-
ku, kapitał i konkurencyjność). Przedsiębiorstwa potrzebują 
więc eksperckiego doradztwa na etapie budowy strate-
gii obecności na rynku zagranicznym, kształtowania prze-
wag konkurencyjnych i programów wspierających eks-
pansję polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.

Drugą najczęściej wskazywaną grupą barier są 
kwestie formalne. Zarówno w Polsce, jak i na ryn-
kach docelowych. Wymaga to upraszczania prze-
pisów i wsparcia w zakresie przezwyciężania ba-
rier formalnoprawnych, podatkowych i celnych.

Najbardziej doświadczone w ekspansji firmy zwra-
cają uwagą na słaby wizerunek Polski i polskiego biz-
nesu za granicą. Celowe jest więc wsparcie promocyj-
ne polskiego biznesu w zakresie wzmocnienia wizerunku 
polskich przedsiębiorstw jako wiarygodnych partne-
rów i polskich produktów jako wysokiej jakości.
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do wykwalifikowanych pracow-
ników (więcej w ramce Główne 
bariery we wchodzeniu na rynki 
zagraniczne).

Istnieją jednak spore rozbieżno-
ści w postrzeganiu barier dla pro-
wadzenia działalności zagranicz-
nej w poszczególnych grupach 
respondentów. Firmy, które nie 
prowadzą działalności za granicą, 
jako kluczową barierę ekspansji 
wskazują niewystarczający kapi-
tał do podjęcia stosownych dzia-
łań w tym kierunku. Raczej dużą 
przeszkodę w wejściu na rynek 
zagraniczny dla tych organizacji 
stanowią bariery formalnopraw-
ne, celne, podatkowe. Warto jed-
nak zaznaczyć, że firmy niedzia-
łające na rynkach zagranicznych 
część barier z tym związanych 
uznają za mało ważne – w prze-
ciwieństwie do jednostek pro-
wadzących ekspansję między-
narodową. Do takowych barier 
podmioty te zaliczają: brak odpo-
wiednio wykwalifikowanej 
kadry, bariera społeczno-kultu-
rowa oraz postrzeganie polskich 
firm na obcych rynkach. Zwłasz-
cza dziwi, że ostatnia z wymienio-
nych barier w opinii firm już dzia-
łających za granicą jest uważana 
za raczej dużą.

Z kolei firmy, które już dzia-
łają na rynkach zagranicznych, 
za główne barierę uważają dużą 
konkurencyjność rynków zagra-
nicznych, a wśród nich te najbar-
dziej doświadczone podkreślają 
niepewną sytuację gospodarczą. 
Co ciekawe, organizacje doświad-
czone w prowadzeniu działal-
ności na zagranicznych rynkach 
znacznie częściej niż potencjalni 

respondenci za barierę działalno-
ści uznawały postrzeganie pol-
skich przedsiębiorstw na zagra-
nicznych rynkach.

Bariery formalnoprawne, celne 
i podatkowe są zdecydowanie 
większym wyzwaniem w przypad-
ku eksportu dóbr niż w przypad-
ku usług. W przypadku dóbr czę-
ściej również wskazywano barierę 
wysokiej konkurencyjności i braku 
możliwości weryfikacji partnerów 
biznesowych, w eksporcie usług 
nieco większą barierą jest znale-
zienie pracowników.

Przedsiębiorstwa działają-
ce na zagranicznych rynkach 
twierdzą zgodnie, że ich jed-
nostki są przygotowane do pro-
wadzenia ekspansji międzyna-
rodowej oraz że jest to ważny 
kierunek w rozwoju firmy. Widzą 
też w swojej branży potencjał 
do dalszego rozwoju zagraniczne-
go. Z kolei przedsiębiorstwa, które 
do tej pory nie zdecydowały się 
na prowadzenie działalności poza 
polskim rynkiem, zupełnie tego 

potencjału nie widzą. Do więk-
szości przedstawionych opi-
nii nie umiały się ustosunkować, 
wybierając opcję: ani się zgadzam, 
ani się nie zgadzam.

Odpowiedzi te wyraźnie wska-
zują, że firmy niedoświadczone 
i nieobecne na rynkach zagranicz-
nych potrzebują wsparcia zarów-
no rządu, jak i doświadczonych 
ekspertów, nie tylko aby właści-
wie przygotować się do ewen-
tualnej ekspansji, ale też aby 
zauważyć w tym obszarze szansę 
dla siebie.

Wyniki badania przeprowa-
dzonego na potrzeby Poland, 
Go Global! wskazują, że firmy 
doświadczone w ekspansji zagra-
nicznej i pozbawione takiego 
doświadczenia inaczej postrzegają 
szanse i bariery związane z obec-
nością na rynkach międzynarodo-
wych. Być może, właśnie z tego 
powodu aż połowa badanych firm 
nie myśli o ekspansji na nowe 
rynki, koncentrując się na ryn-
kach krajowych. Efekty obser-
wujemy w postaci spadku tempa, 
w jakim polskie firmy kierują 
się poza granice kraju, co odbi-
ja się na kondycji całej gospodar-
ki. Dlatego potrzebny jest dia-
log pomiędzy przedsiębiorstwami 
i wymiana doświadczeń oraz 
wsparcie zarówno ze stro-
ny rządowej, jak i organiza-
cji pozarządowych w dostarcza-
niu wiedzy oraz w pokonywaniu 
barier natury regulacyjno-praw-
nej, czy nawet przełamywaniu 
stereotypów.

Opracowanie: Paweł Kubisiak, 
Mariusz Smoliński

Połowa badanych 
przedsiębiorstw 
nie myśli o ekspansji 
na nowe rynki, 
koncentrując się 
na rynkach krajowych.
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liCzy Się PrOdUKt, KaPitaŁ i marKetinG
ryszard florek, prezes firmy fAkro

i budowy na nich przewagi kon-
kurencyjnej, a to znowu oznacza 
wysokie koszty wejścia.

Prowadzicie działalność na 47 ryn-
kach na świecie. Jaka jest recepta 
na zagraniczną ekspansję?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, 
co chcemy osiągnąć, do czego 
dążymy. Żeby wejść z sukcesem 
na zagraniczne rynki, trzeba zbu-
dować silną pozycję oferty pro-
duktowej. Trzeba być konku-
rencyjnym zarówno jakościowo, 
jak i cenowo. Z drugiej strony klu-
czowe w dążeniu do poszerzenia 
rynku zbytu jest uzyskanie efek-
tu skali. Dopiero duża skala biz-
nesu pozwala na obniżenie kosz-
tów, nawet o kilkadziesiąt procent. 
To pozwala konkurować ceno-
wo i osiągać oczekiwany zysk. 
Na pewno najważniejszy jest pro-
dukt, innowacyjne rozwiązania, 
coś, co pozwoli wyróżnić się na tle 
konkurencji, ale też dostosowanie 
oferty do indywidualnych potrzeb 
poszczególnych rynków, ich spe-
cyfiki. Następnie ważna jest dys-
trybucja i marketing. Działamy 
na wielu rynkach, na kluczowych 
mamy swoje oddziały, na pozo-
stałych – importerów. Jednak, 
jak powiedziałem, najważniejszy 
jest produkt. Przewagę konkuren-
cyjną daje innowacyjny produkt, 
niższa cena i szybsze dostawy, 
większa efektywność dystrybu-
cyjna, a bez korzystania z efektu 
skali nie da się tego osiągnąć.

W jaki sposób Fakro wchodzi 
na rynki zagraniczne?
Kiedy FAKRO chce wejść na 
rynek zagraniczny, zazwyczaj 

Doświadczenia 
liderów
 
Grupa polskich firm, którym udało się odnieść 
sukces na zagranicznych rynkach, wciąż 
nie jest liczna. Tym bardziej warto sięgać 
do ich doświadczeń i na tej podstawie 
wyławiać najważniejsze czynniki sukcesu 
umiędzynarodowienia firmy.

udział i korzystać z efektu ekono-
mii skali. Dlatego sądzę, że poten-
cjał wejścia polskich przedsię-
biorstw na rynki zagraniczne 
nie jest zbyt duży. Do tak rozu-
mianego wejścia potrzebny jest 
bowiem spory kapitał. Trze-
ba zbudować struktury, zatrud-
nić ludzi, uruchomić dystrybucję 
i być w tym wszystkim bardziej 
skutecznym niż lokalna konku-
rencja. To wymaga bardzo duże-
go wysiłku i pieniędzy, a przede 
wszystkim doskonałego produk-
tu. W Polsce mało jest firm z takim 
potencjałem, choć zależy to oczy-
wiście od branży. W naszej jest 
jeden globalny lider, dlatego wej-
ście na ten rynek jest szczegól-
nie trudne. Wymaga wytrwałości 
w zdobywaniu kolejnych rynków 

Jaki jest pana zdaniem poten-
cjał wchodzenia polskich firm 
na rynki zagraniczne?

Ekspansja na rynki zagraniczne to, 
według mnie, wejście i zbudowa-
nie silnej marki na danym rynku. 
Nie chodzi tylko o to, żeby tam się 
pojawić, ale żeby mieć znaczący 
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UPÓr i OdrOBina SzCzęśCia
janusz filipiak, prezes comarchu

w pierwszym etapie nawiązuje 
współpracę z lokalną firmą, powią-
zaną z branżą budowlaną, która 
staje się naszym głównym impor-
terem. Zadaniem partnera jest roz-
wijanie sieci sprzedaży na danym 
rynku. Jeżeli osiągany obrót jest 
na tyle zadowalający, że opła-
ca się tworzenie własnych struk-
tur sprzedażowych, wtedy powo-
łujemy do życia spółkę, w której 
oprócz FAKRO udziały może mieć 
także importer. Taka spółka rozwi-
ja sprzedaż oraz logistykę produk-
tów. Dodatkowo świadczy usługi 
związane z doradztwem technicz-
nym oraz serwisem. Strategia han-
dlowa zależy też od dojrzałości 
i chłonności rynku oraz lokalnych 
struktur. Na małych rynkach zbu-
dowanie infrastruktury oddziału 
wymaga dużych nakładów finan-
sowych, a importer to z regu-
ły mała sprzedaż i małe zaangażo-
wanie. Możliwość rozwoju marki 
na danym rynku daje dopiero wła-
sny oddział, a to jest opłacalne przy 
określonym wolumenie sprzedaży.

Wejście na zagraniczne ryn-
ki wymaga przezwyciężenia 
wielu barier. Jakich barier mogą 
się spodziewać firmy, które 
dopiero rozpoczynają ekspansję 
zagraniczną?
Główna bariera to brak finansów. 
Firmy często nie są gotowe pono-
sić dużych nakładów, których 
wymaga ekspansja zagraniczna. 
Trzeba jednak pamiętać, że to jest 
inwestycja długoterminowa 
i na zyski trzeba poczekać. Poza 
pieniędzmi dużym wyzwaniem 
jest również budowanie zespo-
łów. Brak wykwalifikowanych 

pracowników, doświadczonych 
menedżerów, którzy będą z zaan-
gażowaniem budować firmę 
na swoich lokalnych rynkach, 
to poważny problem. Brakuje rów-
nież wsparcia ze strony państwa 
w postaci regulacji, które ułatwia-
łyby wychodzenie polskich firm 
poza granice kraju. Problemem 
jest też otwartość rynków europej-
skich na zagranicznych inwesto-
rów. Trochę łatwiej jest rozwinąć 
biznes na rynkach wschodnich, 
ale te są mniejsze i mniej atrakcyj-
ne. Z kolei na zachodzie Europy, 
a w naszej branży to 70% rynku, 
biznes jest bardzo ciężko rozwi-
nąć. Choć są to duże rynki, trud-
no na nich zaistnieć, bo trzeba 

się zmagać nie tylko z bardzo 
dużą, często nieuczciwą, konku-
rencją i przywiązaniem dystrybu-
torów do lokalnych dostawców, 
ale również z uzyskaniem drogich, 
specjalistycznych certyfikatów, 
które już na starcie są dużą barie-
rą wejścia. ■

Polskie firmy coraz odważniej 
wchodzą na zagraniczne rynki. 
Jak postrzega pan ich szanse?
Europa Zachodnia i Ameryka Pół-
nocna to dojrzałe rynki, lecz bra-
kuje im dynamiki. W konse-
kwencji ciężko tam znaleźć niszę. 
Żeby nie ponieść klęski, trze-
ba dobrze zdefiniować kraj i ofer-
tę, którą chcemy przedstawić. 
Bariery wejścia na rynki azjatyc-
kie czy też republik kaukaskich są 
mniejsze – nie umyka to krajom 
zachodnim, które także dostrzegają 
tam potencjalny rynek zbytu. Per-
spektywicznie rysuje się Amery-
ka Południowa, natomiast trudne 
są Chiny. Powiem więcej, z naszej 

perspektywy wręcz nieosiągalne. 
Afryka nie osiągnęła jeszcze takie-
go momentu, żeby znaleźć zasto-
sowanie dla naszych złożonych 

FAKRO, prywatna firma rodzinna 
powstała w 1991 roku. Zajmuje się 
produkcją okien dachowych. Z małej, 
rodzinnej firmy rozwinęła się w międzyna-
rodową korporację. Jej produkty, 
za pośrednictwem spółek zależnych 
i partnerskich, są znane klientom 
w całej Europie, na Dalekim Wschodzie 
i w Ameryce Południowej.
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produktów informatycznych 
na szeroką skalę.

Patrząc na próby ekspansji pol-
skich przedsiębiorstw z różnych 
branż, jakiego wsparcia one 
potrzebują?
Promocji marki, jaką jest Polska. 
Nie wszyscy wiedzą, że w ogóle 
jest taki kraj, a jak już wiedzą, 
to nie mają pojęcia, że może-
my dostarczać wysoko zaawan-
sowane produkty. W każdym 
z krajów docelowych polskim fir-
mom potrzebna jest pomoc mar-
ketingowa. Trzeba zwiększać 
świadomość lokalnych odbior-
ców, że obecne są na ich tere-
nie przedsiębiorstwa z Polski, że 
mają bardzo ciekawą, dobrą ofer-
tę, która śmiało może konkurować 
z uznanymi markami – jakością, 
zaawansowaniem technologicz-
nym czy ceną. Błędna droga, którą 
odradzam i nie polecam takiej 
zabawy, to misje gospodarcze. 
Częściej przychodzą na nie polity-
cy, przedstawiciele stowarzyszeń, 
sporadycznie potencjalni klienci.

Dlaczego Comarch zdecydował 
się na ekspansję zagraniczną? 
Jaką rolę w strategii rozwoju firmy 
odegrała tradycja?
W każdej firmie, która myśli 
o wzroście, jest imperatyw eks-
pansji. Oczywiście mogą być firmy, 
które nie chcą rosnąć, nie widzę 
w tym nic złego. Zwłaszcza jeśli 

chodzi o sektor usług czy choć-
by budownictwo. Ale jeśli mówi-
my o towarach, które są przena-
szalne, 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 pew-
nym etapie rozwoju może być 
za mała. Wtedy pojawia się impe-
ratyw obecności międzynarodowej.

Comarch jest producentem 
dóbr przenaszalnych, bo zajmuje-
my się tworzeniem oprogramowa-
nia. Dla nas wchodzenie na rynki 
zagraniczne było i jest konieczne. 
Czy tego chcieliśmy, czy nie, innej 
drogi wzrostu nie było.

Grupa kapitałowa Comarchu jest 
obecna już na 5 kontynentach, 

w 23 krajach, a znają was klienci 
w ponad 40 państwach. Jakie jesz-
cze rynki chcecie zdobywać?

Dość perspektywicznie rozwi-
ja się Ameryka Łacińska. Tam są 
kraje o tradycyjnie dużej kulturze 
ekonomicznej i szybko rozwijają-
cym się przemyśle – mam na myśli 
Chile, Urugwaj, Argentynę, Brazy-
lię. Po kryzysie finansowym, który 
przeszły na początku 2000 roku, 
doskonale sobie radzą. Dalej spo-
glądamy na Europę Zachodnią. 
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 nie-
korzystne dla firm wchodzących. 
Lokalni gracze przejmują bowiem 
know-how partnera i później samo-
dzielnie działają.

Jak firma buduje przewagę 
nad konkurencją na obcym rynku? 
Jakie są kluczowe założenia?
Może zabrzmi to dziwnie, ale klu-
czowym założeniem jest uporczy-
wość. W tej chwili nie trzeba mieć 
o wiele lepszego produktu. Trze-
ba natomiast starannie wybrać 
branżę i bardzo konsekwent-
nie do tej branży adresować roz-
wiązanie. Drugim czynnikiem 
są kadry. Nie wolno się łudzić, 
że w pierwszym okresie działalno-
ści zdołamy przyciągnąć dobrych, 
kompetentnych ludzi – nigdy 
tak nie było i nigdy nie będzie. 
Trzeba naprawdę w jakimś kraju 

„być”, stać się atrakcyjnym praco-
dawcą, inaczej najlepsi pracow-
nicy pójdą do innego, lepszego 

Kluczowym 
założeniem Comarchu 
w budowaniu 
przewagi 
konkurencyjnej 
jest uporczywość 
we wdrażaniu 
rozwiązania 
adresowanego 
do konkretnej branży 
i jakość kadr.

Grupa kapitałowa Comarch jest integratorem w branży nowych technologii. 
W 2000 roku podpisała pierwszy zagraniczny kontrakt na Comarch BSS z dtms 
(Deutsche Telekom und Marketing Services). Dziś  przez przedstawicielstwa, oddziały 
i spółki zależne funkcjonuje na pięciu kontynentach, w ponad 40 krajach.
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pracodawcy. Jako ciekawostkę 
i przestrogę powiem, że do firmy, 
która chce wejść na rynek zagra-
niczny, często próbują się wkrę-
cić takie osoby, które mają nadzie-
ję dostać kontrakt i przez rok, 
dwa udawać, że coś robią.

Co było kluczem sukcesu Grupy 
w takim gigantycznym rozwoju 
za granicą?
Tak naprawdę szczęście… ale 
to trudno zdefiniować. Mówiąc 

poważnie – przede wszystkim 
odwaga i uporczywość, o której 
wspomniałem. Nie da się wejść 
na żaden rynek w krótkim czasie. 
Rozmawiałem np. z twórcą i wła-
ścicielem największego niemiec-
kiego sklepu internetowego, który 
handluje sprzętem komputero-
wym. Niby wydaje się to łatwe, 
ale powiedział, że zanim dojdzie 
do masy krytycznej, będzie potrze-
bował co najmniej 7 lat. Czas jest 
zawsze niezbędny i nigdy nie jest 

to rok. Za granicą trudniej odnieść 
sukces usługodawcom, ponieważ 
lokalny rynek „obstawiają” rodzi-
mi gracze. Jak widać, koniecz-
ny jest produkt, przy czym musi 
mieć to coś. Wystarczy, że będzie 
porównywalny z innymi produk-
tami na danym rynku, wtedy 
uporczywość, o której ciągle 
mówię, trzeba skierować w stro-
nę promocji. Uporczywa promocja 
na pewno w końcu da oczekiwany 
rezultat. ■

najWażniejSzy jeSt POtenCjaŁ rynKU
krzysztof koszela, dyrektor ds. rozwoju rynków zagranicznych, colian

Dlaczego Colian, firma działająca 
na rynku spożywczym,  zdecydo-
wał się na zagraniczną ekspansję 
i co ona oznacza dla spółki?

W ostatnim czasie – bardzo 
dużo. Cel jest jeden – zwiększa-
nie rentowności firmy. To zmusza 
do określonych kroków, do osiąga-
nia większej skali biznesu i budo-
wania świadomości marki na 
nowych rynkach zagranicznych. 

W ostatnim czasie udział nasze-
go eksportu zwiększa się z roku 
na rok. Dzięki temu też dywersyfi-
kujemy sprzedaż krajową. Wiemy 
dobrze, że popyt wewnętrzny jest 
ograniczony i następuje pewnego 
rodzaju krystalizacja rynku, więc 
w pewnym momencie ten poten-
cjał może się wyczerpać, bo rynek 
będzie nasycony. Wychodząc 
na rynki zagraniczne, pozysku-
jemy przede wszystkim nowych 
konsumentów, nowy potencjał 
i otwierają się nowe możliwości. 
Patrząc z takiej perspektywy, to 
ważny aspekt działalności i stara-
my się go rozwijać.

Jak wygląda proces wchodzenia 
na rynki zagraniczne?
Przede wszystkim patrzymy 
na wielkość popytu wewnętrz-
nego, na wskaźniki makroekono-
miczne, na dynamikę, demografię 

i strukturę danego rynku zagra-
nicznego. Patrzymy również na to, 
czy mamy do czynienia z młody-
mi czy starszymi konsumenta-
mi. Europa w kontekście demogra-
ficznym jest kontynentem mocno 
się starzejącym. Patrzymy na kon-
kurencyjność, jaka występu-
je na danych rynkach, i na barie-
ry 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 preferen-
cje konsumenckie, czyli dowiadu-
jemy się, czy dane społeczeństwo 
lubi słodycze, czy nie, co preferuje – 
bardziej słodkie wyroby czy mniej 
słodkie – itd. Po przeprowadze-
niu wszystkich potrzebnych analiz 
wybieramy strategię. Decydujemy, 
czy tylko podejmujemy współpra-
cę partnerską, czy też zakładamy, 

21



RAPORT: Polskie firmy na globalnej scenie: czas na mocniejsze wejście!

że dany rynek jest dla nas strate-
giczny i w związku z tym budu-
jemy całą infrastrukturę. Zaczy-
namy od budowania dystrybucji 
i agendy komercyjnej, następ-
nie nawiązujemy relacje bizneso-
we z dystrybutorami oraz sieciami. 
W końcu sprawdzamy, jak postrze-
gają nas konsumenci, jak zacho-
wuje się nabywca, który de facto 
decyduje o tym, że coś odnosi suk-
ces, a coś nie.

a przed jakimi barierami staje 
firma, która chce wejść na rynki 
zagraniczne?
Pierwszą barierą są aspekty for-
malnoprawne oraz te związa-
ne z polityką celną. Trzeba mieć 
świadomość, że są rynki bardziej 
i mniej przyjazne dla inwesto-
rów i producentów zagranicznych, 
np. Ukraina, która w mojej oce-
nie nosi znamiona kraju o wyso-
kim ryzyku politycznym. Na ten 
aspekt też należy zwracać uwagę, 
ponieważ tak naprawdę, inwestu-
jąc pieniądze w działalność biz-
nesową, musimy mieć na uwa-
dze to, co w perspektywie pół 
roku, roku się nie zmieni. Wiemy, 
że budowanie takiego dosyć 
dobrego poziomu biznesowego 
to nie jest perspektywa kwartału. 

To są perspektywy nawet kilku 
lat. Druga grupa trudności to kwe-
stie społeczno-kulturowe. Musi-
my dostosować portfel produktów 
do potrzeb i preferencji konsu-
menta. Badamy, jak wspomniałem, 
jego preferencje, dowiadujemy się, 
co lubi, ceni, jaką formę produktu 
preferuje, i dopiero wtedy decydu-
jemy się na eksport. To są te barie-
ry, które sprawdzamy na począt-
ku. Na pewno patrzymy też, czy 
dany rynek sam w sobie jest inte-
resujący, czy bilans barier i kosz-
tów w stosunku do zakładanych 
przychodów w pewnej perspekty-
wie czasu jest dodatni. Od odpo-
wiedzi na te pytania zależy osta-
teczna decyzja.

Co jest, według pana, kluczem 
do sukcesu we wchodzeniu 
na rynki zagraniczne?
Wydaje mi się, że nie ma uniwer-
salnego klucza do sukcesu. Coś 
takiego nie istnieje, bo gdyby ist-
niało, wszyscy osiągnęliby sukces. 
Wydaje mi się, że przede wszyst-
kim ważne jest to, aby mieć coś 
innego niż pozostali, czyli orygi-
nalny produkt. Jak się go ma, to 
jeszcze trzeba postarać się o takie 
atrybuty, które pozwolą wyróż-
nić się na rynku. To po pierwsze. 
Po drugie, istotny jest aspekt dys-
trybucyjny – produkt musi być 
dostępny i umiejętnie oferowany, 
sprzedawany. To znaczy powin-
ni być ludzie, którzy umiejętnie 
potrafią go wyeksponować, „pod-
sunąć” konsumentowi. Po trze-
cie, potrzebne jest silne wsparcie 
marketingowe, co w sumie prze-
kłada się na silną markę. Nad tym 
wszystkim umieściłbym trafienie 

w czas, czyli wejście na dany 
rynek w odpowiednim momencie 
z odpowiednim produktem. Dzisiaj 
wiemy na przykład, że w Europie 
rynek już jest skonsolidowany – 
został tak podzielony, że napraw-
dę bardzo trudno zbudować 
na nim silną markę.

W jaki sposób wybrać właści-
we rynki zagraniczne? Czym się 
kierować i jak sobie poradzić 
z konkurencją?
To jest kluczowe pytanie, ponie-
waż, po pierwsze, należy spraw-
dzić, czy w ogóle można tam coś 
uzyskać dla siebie w danej katego-
rii. Jeżeli wiemy, że lider ma 40% 
rynku, a dwóch pozostałych konku-
rentów po 5–6%, do tego są marki 
własne, to nie rekomendował-
bym wchodzenia w taki segment, 
bo z góry taka decyzja przyniesie 
straty. Ale na rynkach wschodzą-
cych, gdzie nie ma tak silnej konso-
lidacji, gdzie jest dużo produktów 
w danym segmencie, pojawienie 
się kolejnej marki z ciekawym kon-
ceptem produktowym powodu-
je, że na początku się tego ruchu 
nie dostrzega. Odpowiednią inwe-
stycją w dany produkt, w miejscu 
sprzedaży, można doprowadzić 
do takiego stanu, że produkt zaczy-
na sam się bronić, zaczyna się 
sprzedawać. W pewnym momen-
cie detaliści sami zgłaszają się 
do producenta, bo widzą, że można 
na nim zarabiać. W sumie najważ-
niejsze jest to, aby konsumenci 
sami chcieli po dany produkt się-
gać. Rolą producenta jest znalezie-
nie unikalnych atrybutów i wywal-
czenie dobrego miejsca na półkach 
sklepowych. ■

Grupa kapitałowa Colian pod nową nazwą 
funkcjonuje od 2011 roku. Tworzą ją spółki: 
Jutrzenka Colian, Colian Logistic i FC 
Solidarność. Działalność firm wchodzących 
jej w skład skupia się na produkcji 
i dystrybucji artykułów spożywczych. 
Produkcja eksportowa trafia do 30 państw 
w Europie, Azji, Ameryce Północnej 
i na Bliskim Wschodzie.
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eUrOPa śrOdKOWO-WSChOdnia tO naSz natUralny ryneK
michał wiśniewski, dyrektor działu doradztwa we franczyzie, profit system

Czy rynki zagraniczne są otwarte 
dla polskich firm?

Myślę, że polskie firmy mają 
potencjał w ekspansji. Nasza 
firma zajmuje się franchisingiem. 
Moim zdaniem, to, co się powio-
dło w Polsce, jeśli chodzi o syste-
my franczyzowe, z powodzeniem 
może się powieść w innych kra-
jach Europy Środkowo-Wschod-
niej. Ekspansja na Zachód jest 
dużo trudniejsza – to bardziej kon-
kurencyjny rynek i wyższe kosz-
ty. Jednak rynki najbliższe: Słowa-
cja, Czechy, Węgry czy Ukraina, 
dają spore możliwości ekspan-
sji. Ta uwaga oczywiście tyczy się 
sektora, którym się zajmujemy, 
czyli franczyzy. Z tego też wynika, 
dlaczego my jako firma postano-
wiliśmy tam być obecni i się roz-
winąć – uważamy, że nasi klien-
ci też coraz częściej będą tam 
wychodzić.

Jak rozpoczęła się ekspansja 
pana firmy?
Pierwszy krok jest zawsze naj-
trudniejszy. Mieliśmy czeskiego 
klienta, który korzysta z naszych 
usług w Polsce. Od niego dowie-
dzieliśmy się, że w Czechach nie 
ma firmy świadczącej takie usłu-
gi i że taka usługa jest potrzeb-
na, dlatego powinniśmy tam być 
obecni. Nieco później pomagali-
śmy klientowi z Ukrainy zrobić 
projekt franczyzowy na ich rynku. 
To przekonało nas, że warto spró-
bować. Od roku 2009 jesteśmy 
obecni w Czechach i na Ukrainie. 

W 2012 dołożyliśmy do tego Rumu-
nię, Węgry, Serbię, Chorwację.

Zajmujecie się wspieraniem roz-
woju sieci franczyzowych. Proszę 
powiedzieć, jakie są kryteria wy-
boru rynków ekspansji zagranicz-
nej w przypadku franczyzy?
To, na ile franczyza ma potencjał 
rozwoju w danym kraju, wynika 
z dwóch czynników. Po pierwsze, 
z wielkości rynku – w państwach, 

gdzie jest on większy, potencjal-
ny produkt czy usługa będą miały 
większą liczbę konsumentów, 
dlatego franczyza jest opłacal-
na. Ale ekspansja w tym modelu, 
na przykład w krajach bałtyc-
kich, gdzie jest raptem kilka milio-
nów ludzi, nie ma sensu, bo trzeba 
ponieść dokładnie te same kosz-
ty na opracowanie dokumenta-
cji, przygotowanie organizacyj-
ne umów, zatrudnienie personelu 
etc., a i tak można otworzyć rap-
tem dwie lub trzy placówki. Drugi 
czynnik odniósłbym do „ogólne-
go rozwoju gospodarczego kraju”, 
czyli zasobów i wydatków kon-
sumpcyjnych obywateli. Tam, 
gdzie konsumenci więcej przezna-
czają na swoje potrzeby, są dużo 
większe możliwości sprzedaży 
produktów lub usług. W naszym 
regionie Polska jest dominująca, 
bo jesteśmy bezsprzecznie naj-
większym rynkiem, właśnie jeśli 
chodzi o liczbę obywateli oraz ich 
wydatki konsumpcyjne. Konku-
rować może z nami tylko Rosja 
na wschodzie. Czechy, Słowacja, 
Węgry czy mniejsze państwa są 
natomiast miejscem dla franczyz, 
które się sprawdziły u nas.

Jak pan postrzega rozwój franczy-
zy jako formy wchodzenia na rynki 
zagraniczne? Jak duży jest poten-
cjał takiego modelu biznesowego?
Obecnie w Polsce działa około 
850 systemów franczyzowych. 
Z tego polskich marek franczyzo-
wych jest około 600. Za granicą 

To, czy franczyza 
ma potencjał rozwoju 
w danym kraju, 
wynika z dwóch 
czynników – z wielkości 
danego rynku 
i ogólnego rozwoju 
gospodarczego.
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na razie działa 80 naszych syste-
mów, czyli 15% spośród franczyzo-
dawców polskich, ale moim zda-
niem ten wskaźnik będzie rósł. 
Od lat widzimy, że na bardziej 
dojrzałych rynkach, jak niemiec-
ki czy hiszpański, około 30% fran-
czyzodawców działa również poza 
granicami swojego kraju, stąd mój 
optymizm odnośnie obecności 
polskich firm franczyzowych.

Franczyza łączy dobry pomysł 
na biznes z sukcesem, który ktoś 
osiągnął. Za opłatą ten sprawdzo-
ny pomysł udostępnia się kolej-
nym partnerom. Wiele z nowo 
powstających firm kończy swoją 
działalność już po roku. Licen-
cja franczyzowa ryzyko niepowo-
dzenia zmniejsza. Z tego same-
go powodu Polacy kupują przecież 
licencje zagraniczne. Jak widać, 
działa to w obie strony.

Czy są kraje, gdzie zdecydowanie 
łatwiej wejść z franczyzą?
Najłatwiej jest w Europie Środko-
wej. Na północy są trzy kraje bał-
tyckie z bardzo małymi rynka-
mi, z tego powodu ten kierunek 
często jest nieopłacalny. Ale już 
na południu, np. w Czechach, 
mamy 10 mln konsumentów 
o wyższych wydatkach konsump-
cyjnych niż w krajach bałtyckich.

Co jest w takim razie kluczem 
do sukcesu?
Wybór właściwego partnera. 
Problemem, który poza wyborem 
partnera występuje dodatkowo, 
jest fakt, że niektóre firmy oferu-
ją produkty lub usługi wrażliwe 
na wahania koniunktury, są sezo-
nowe bądź wynikają z chwilowej 

mody. Lepsze są biznesy stabilne. 
Ważna jest też odwaga i zdecydo-
wanie. Duża część polskich firm 
po prostu 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 zainwesto-
wały na rynkach wschodnich, 
otworzyły sklepy we właściwych 
lokalizacjach i odniosły sukces.

Podsumowując, proszę o rozwinię-
cie następującego zdania: „abym 
odniósł sukces jako franczyzodaw-
ca za granicą, muszę…”
Przede wszystkim być doświad-
czonym franczyzodawcą w Pol-
sce, z wymiernym sukcesem. 
A następnie powinienem zna-
leźć partnera, który będzie się zaj-
mował ekspansją w swoim kraju 
i rozumiał rynek. ■

najlePiej zaCząć Od maŁeGO PrOjeKtU…
Andrzej Bogun, członek zarządu pwpw

Jaka cecha polskich firm 
może im pomóc w ekspansji 
na rynki zagraniczne?

Trudno wypowiadać się w imie-
niu wszystkich spółek, ale z per-
spektywy naszego doświadczenia 
i doświadczenia firm podobnych 

do naszej sądzę, że w polskich 
firmach drzemie ogromny poten-
cjał ekspansji, gdyż jako kraj mamy 
zdolność do niestandardowego 
działania – nawet kosztem zwięk-
szonego ryzyka. To w porównaniu 
z mocnymi, dużymi firmami i naro-
dami sprawia, że potrafimy zrobić 
coś szybciej i bardziej elastycznie 
podejść do klienta. A to daje dużą 
przewagę.

które rynki są dla nas najciekaw-
sze i najbardziej otwarte?
Generalnie ocena rynku i jego 
potencjału zależy od biznesu, jaki 
się prowadzi. To rodzaj działalno-
ści determinuje, z kim rozmawia-
my, jakie zdobywamy doświadcze-
nie. Istotna jest również strategia 

PROFIT System jest firmą konsultingową, która zajmuje się kompleksowym doradz-
twem w zakresie franchisingu, współpracy agencyjnej i partnerskiej. Działa na terenie 
Europy Środkowej i Wschodniej, ma biura w Polsce, Czechach, Rumunii, Serbii, 
na Ukrainie i Węgrzech. Należy do międzynarodowej sieci doradców franczyzowych 
Syncon International Franchise Consultants.
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wchodzenia do innego kraju. 
Według mnie, najlepiej zacząć 
od niedużych, stosunkowo pro-
stych projektów, aby przekonać 
do siebie klienta. Przecież nikt 
od razu nie powierza nieznanemu 
sobie podmiotowi zagraniczne-
mu dużego przedsięwzięcia. Póź-
niej możemy startować z bardziej 
skomplikowanymi przedsięwzię-
ciami, ale potrzebujemy do nich 
lokalnych partnerów, bo oni mają 
specjalne, na bieżąco w swoim 
kraju aktualizowane, systemy 
informatyczne, w naszym przy-
padku związane z wydawaniem 
dokumentów. Robienie tego z Pol-
ski byłoby bardzo kosztowne.

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 rodzi-
mym przedsiębiorstwom poza 
trybem przetargowym – proszę 
pamiętać, że mówimy o bankno-
tach i dokumentach, czyli produk-
tach wrażliwych z punktu widze-
nia bezpieczeństwa państwa.

Nas interesują np. kraje byłego 
Związku Radzieckiego albo pań-
stwa Trzeciego Świata, czyli roz-
wijające się (chociaż część kra-
jów Trzeciego Świata trudno 
określić jako rozwijające się, 
bo w niektórych aspektach nas 
prześcigają). Mówię tu o pań-
stwach, które nie posiadają takich 
firm jak nasza, mają jeszcze pro-
blem z transparentnością zamó-
wień, z niejasnym, zagmatwanym 
prawem czy jego interpretacją 
oraz brakiem wiedzy biznesowej 
wśród przedsiębiorców.

Czy w takiej sytuacji rozwijacie 
własne struktury w tych krajach?
To zależy. Mamy agentów, ale szu-
kamy też firm, które mogą być 
partnerami technologicznymi. 
Na przykład na Litwie, w Arme-
nii czy nawet Bangladeszu współ-
pracujemy z lokalnymi firmami, 
które wspierają nas od strony sys-
temów IT. Część systemu dostar-
czamy sami, część dają lokalni 
partnerzy, odpowiadając za utrzy-
manie tej infrastruktury na miej-
scu. My jesteśmy serwisem 
drugiego stopnia, to znaczy poma-
gamy w rozwiązywaniu proble-
mów. Nie mamy otwartych spółek 
za granicą, ale rozważamy to.

Jak poszukujecie partnerów? 
Chyba nie jest to łatwe zadanie…
To prawda. To nie jest proste. 
Wykorzystujemy doświadczenia 
firm, które działają w tej samej 
branży, ale z nami nie konkuru-
ją. Pytamy, czy mogą być naszym 

przedstawicielem. Oczywiście 
musi to być partner rozumieją-
cy nasz biznes i potrafiący mówić 
językiem, który trafia do klien-
ta rządowego, a przy tym rozu-
mie, jaką odpowiedzialność pono-
si wobec tego rządu. Aby system 
sprawnie funkcjonował, przy 
prostszych projektach współpra-
cujemy z ambasadami, pomagają 
nam też radcy handlowi.

a co decyduje o sukcesie wejścia 
na rynki zagraniczne?
Nie ma uniwersalnej recep-
ty – każdy kraj i klient jest inny. 
Na pewno trzeba dotrzymy-
wać obietnic i budować wize-
runek wiarygodnego dostawcy. 
W tym zakresie pomagają referen-
cje oraz wsparcie naszego rządu. 
Bardzo dobrze, jeżeli współpra-
cujemy już z rządami innych kra-
jów, jeśli np. jakieś ministerstwo 
powie, że jest bardzo zadowolone 
ze współpracy z PWPW. To wów-
czas stanowi bardzo dobrą reko-
mendację, zwłaszcza że konkuruje-
my z kilkoma globalnymi graczami. 
Mam na myśli firmy, które dzie-
siątki czy setki lat budowały swoją 
sieć, często jeszcze w czasach kolo-
nialnych, które mają obroty prze-
kraczające wielokrotnie nasze oraz 
doskonale rozumieją systemy poli-
tyczne w konkretnych krajach. ■

Nikt od razu nie powierza nieznanemu 
sobie podmiotowi zagranicznemu dużego 
przedsięwzięcia, dlatego najlepiej zacząć 
od małych, stosunkowo prostych projektów, 
aby przekonać do siebie klienta.

Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych produkuje papiery 
wartościowe. Oferuje klientom: banknoty, 
papiery wartościowe, dokumenty, 
znaki akcyzy i znaczki pocztowe, 
jak również karty plastikowe oraz 
usługi elektroniczne. Działa na zlecenie 
instytucji międzynarodowych.
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Lionbridge jest polską spółką 
z kapitałem amerykańskim, która 
stanowi o sobie, czy formą przed-
stawicielstwa? Pytam dlatego, 
bo interesuje mnie, na ile możecie 
państwo modyfikować, wzbogacać 
ofertę, a na ile obowiązują was 
wytyczne właściciela, które siłą 
rzeczy muszą mieć ponadlokalny 
charakter?

To bardzo ciekawe pyta-
nie – na pewno w jakiejś mie-
rze decydujemy o sobie, przynaj-
mniej w niektórych obszarach, 
np. jeżeli chodzi o podejmowa-
nie pewnych inicjatyw, czy nawet 
dostosowanie oferty do klienta. 

Ale oczywiście obowiązują nas 
pewne zasady, wytyczne, bo jeste-
śmy częścią globalnej firmy. Ona 
się właśnie globalnie zmienia, 
a my uczestniczymy w tym bar-
dzo aktywnie. To jest bardzo eks-
cytujący proces, bo firma powsta-
ła jako zlepek różnych podmiotów 
poprzez przejęcia na całym świe-
cie i osiągnęła tę wielkość, którą 
w tej chwili ma. Ujednolicone 
standardy w kwestii obsługi klien-
tów, które obowiązują nas we 
wszystkich krajach, dobrze się 
sprawdzają, szczególnie w przy-
padku największych organizacji. 
One wręcz wymagają jednolitego 
podejścia do swoich klientów, roz-
sianych po całym świecie.

Współpracujecie z firmami, któ-
re są często punktem odniesienia, 
jeżeli chodzi o sukces w globalnej 
gospodarce. Jakie widzi pan pod-
stawowe warunki takiego sukcesu 
w odniesieniu do firm polskich?
Zacząłbym od sprawy, która 
moim zdaniem jest fundamental-
na, a być może za mało docenia-
na. Była o tym zresztą mowa na 

konferencji Poland, Go Global!, 
w kwietniu tego roku. Chodzi 
o zmianę sposobu myślenia, 
nabranie przekonania, że jednak 
jesteśmy w stanie działać z suk-
cesem poza rodzimym rynkiem. 
Mam nadzieję, że napiszę o tym 
niedługo szerzej na naszym fir-
mowym blogu. Następnym kro-
kiem jest wyznaczenie sobie 
odpowiedniej strategii w zakre-
sie ekspansji międzynarodo-
wej i jej konsekwentna realizacja. 
W tym „umiędzynarodowie-
niu” strategii oraz jej realiza-
cji dobrze mieć partnera, takie-
go jak Lionbridge, który pomoże 
poprzez swoją wiedzę i doświad-
czenie obniżyć tzw. barierę wej-
ścia. We współczesnej gospo-
darce internetowej otwierają się 
przed firmami ogromne możliwo-
ści, ale też rosną zagrożenia.

Jaka zatem, według pana, jest, 
a jaka być powinna rola komu-
nikacji internetowej w budo-
waniu efektywnej strategii wej-
ścia na obce rynki? Czy polskie 
firmy chętnie z niej korzystają?
Uważam, że największe, najbar-
dziej znaczące pomysły, doty-
czące odpowiedniego wykorzy-
stania komunikacji internetowej, 
niestety, docierają do Polski 
poprzez oddziały zagraniczne. 
Nasze przedsiębiorstwa z zagra-
nicznym kapitałem, które mają 
autonomię, albo te stricte pol-
skie generalnie nie docenia-
ją komunikacji internetowej, 

SztUKa WŁaśCiWej KOmUniKaCji
jacek stryczyński, prezes lionbridge poland

Sukces w zagranicznej ekspansji zaczyna 
się w głowie. Od zmiany sposobu myślenia, 
nabrania przekonania, że jesteśmy w stanie 
działać z sukcesem poza rodzimym rynkiem.
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Nowy portal www.polandgoglobal.pl –  
to najważniejsze informacje o polskich 
firmach na świecie. Strategie sukcesów, 
udane przejęcia, mechanizmy i determinanty 
międzynarodowej ekspansji. Szczegółowa analiza 
aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, 
które z powodzeniem wkraczają na globalne 
rynki i budują na nich silną pozycję.  

Strony portalu www.polandgoglobal.pl 
obfitują w unikatową, bazującą na zagranicznych 
doświadczeniach, wiedzę. Znajdziesz tam 
raporty z najciekawszych badań oraz sprawdzone 
poradniki budowania konkurencyjnej przewagi. 
Poznasz najnowsze trendy w obszarze globalnej 
konkurencyjności. Zrozumiesz, dlaczego jednym 
się udaje, a innym – nie. 

Portal www.polandgoglobal.pl w nowej 
odsłonie przynosi komentarze uznanych 
ekspertów gospodarczych z kraju i z zagranicy. 
Zawiera wypowiedzi wybitnych praktyków 
gospodarczych oraz wywiady z najważniejszymi 
ekonomicznymi decydentami. Przybliża 
korzyści płynące z inwestowania za granicą 
oraz informuje o możliwościach uzyskania 
wsparcia na światowych rynkach.

również w dialogu z lokalny-
mi klientami. Więc tym bar-
dziej trudno im zrozumieć jej 
znaczenie i efektywnie wyko-
rzystać przy wejściu na rynki 
zagraniczne. Według badań, 
które niedawno przeprowadzi-
liśmy, widzimy, jak bardzo ta 
forma komunikacji jest niedo-
ceniana i mało wykorzystywa-
na. Wydaje mi się, że nasi przed-
siębiorcy nie rozumieją rewolucji, 
która właśnie się odbywa i któ-
rej są świadkami, jeśli chodzi 
o sposób dotarcia do klientów.

Dlaczego?
Może to kwestia pokoleniowa. 
Menedżerowie na wysokich sta-
nowiskach są już dojrzałymi 
ludźmi, pewnie od swoich dzie-
ci uczyli się, co to jest Facebook, 
po co i jak się go używa. Pewnie 
dlatego mają opory, żeby z niego 
korzystać w działalności bizneso-
wej, no bo skoro służy dzieciom 
do zabawy, do spotkania ze zna-
jomymi… To mentalnie nie mie-
ści się im w głowie. Mogę taką 
postawę zrozumieć. Ale Twitter? 
On jest poważniejszy, ma bardziej 
biznesowy charakter, a jednak 
zidentyfikowaliśmy tylko konta 
3 prezesów, przy czym żadnego 
z największych firm. O czymś to 
świadczy.

Niewątpliwie, dla eksporte-
rów duże znaczenie ma poziom 
korzystania z mobilnej komuni-
kacji, z telefonów komórkowych. 
Dlatego właśnie w tym kierun-
ku powinni patrzeć menedżero-
wie. To jest podstawowa spra-
wa. I druga kwestia, również 
dla nich żywotna – nie wystarczy 

dobrze przetłumaczona na lokal-
ny język strona WWW. Witry-
na internetowa powinna być 
żywa, aktywna, umożliwiać kon-
takt w dwie strony: przedsiębior-
stwo – konsument, konsument – 
przedsiębiorstwo. Poza tym musi 
się otwierać w telefonie, na table-
cie i każdym innym urządzeniu 
przenośnym.

a inne rady dla naszych 
eksporterów?
Generalnie dobrze by było, 
żeby jednak nauczyli się korzystać 
z mediów społecznościowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo zdecy-
duje o ekspansji – co jest kluczo-
we w budowaniu strategii komu-
nikacji internetowej na rynkach 
zagranicznych?
Moim zdaniem należy mieć dobrze 
przemyślany, wspólny dla każ-
dego rynku przekaz i świado-
mość, że powinien być dostoso-
wany do lokalnych warunków 
danego kraju i tamtejszej kultu-
ry. Zaznaczam, nie chodzi tylko 
o zwykłe przetłumaczenie tek-
stów. Trzeba umieć opowiedzieć 
swoją historię (produktu/usługi/
firmy) w języku i kulturze dane-
go kraju. Dopasować tę historię 
do kultury i zwyczajów danego 
odbiorcy. ■

Lionbridge Polska jest oddziałem 
amerykańskiej korporacji Lionbridge. 
Oferta spółki obejmuje rozwiązania 
dotyczące tłumaczeń, marketingu online, 
zarządzania treściami w wielu językach 
oraz testowania aplikacji.

Wejdź!  
Zobacz!  
Przekonaj się, 
że warto! 

Zapraszamy na strony  
www.polandgoglobal.pl 
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Badanie przeprowadzone dla think 
tanku Poland, Go Global! pokazu-
je, że około 90% polskich przed-
siębiorców planujących ekspan-
sję zagraniczną jako swój cel 
obiera kraje europejskie. Tymcza-
sem kGHM zrealizował najwięk-
szą transakcję przejęcia w historii 
polskiej gospodarki, obierając 
na cel amerykę – kanadę i Chile. 
Czy doświadczenia wyniesione 
z przejęcia spółki wydobywczej 
Quadra FNX potwierdzają, że war-
to patrzeć dalej niż tylko na naj-
bliższych sąsiadów?
Poszukując potencjalnych obsza-
rów do inwestycji, zarząd KGHM 
dążył, aby – wzorem innych glo-
balnych firm górniczych – uzyskać 

kontynentu. Zdecydowaliśmy 
się na inwestycję w kanadyj-
ską spółkę między innymi dlate-
go, że posiadała prawa do eksplo-
atacji bogatych zasobów miedzi 
zlokalizowanych w Chile, kraju 

udzielaniu odpowiedzi na temat 
barier ograniczających ekspansję 
polskich przedsiębiorstw za gra-
nicę. Jednak zarówno firmy, które 
działają wyłącznie na rynku pol-
skim, jak i przedsiębiorstwa, które 
już zdobyły doświadczenie za gra-
nicą, zgadzają się, że problemem 
jest postrzeganie polskich firm 
na obcych rynkach. Czy jest to ste-
reotyp, czy rzeczywisty problem?
W przypadku KGHM ten problem 
nie występuje, gdyż od lat funk-
cjonujemy na rynkach międzyna-
rodowych i w tym czasie wypra-
cowaliśmy sobie pozycję dobrego 
i solidnego partnera. Jednak zgo-
dzę się, że polskim przedsiębior-
stwom potrzebna jest komunika-
cja na rynkach międzynarodowych. 
Sami to odczuliśmy podczas reali-
zacji przejęcia Quadry. Ta trans-
akcja była procesem bardzo 
skomplikowanym prawnie i orga-
nizacyjnie, ale z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, że wła-
śnie komunikacja i konsekwentne 
przełamywanie oporu przed zmia-
nami okazały się jednym z trud-
niejszych wyzwań związanych 
z przejęciem kanadyjskiej spół-
ki. Mimo że od lat KGHM znaj-
duje się w pierwszej dziesiątce 
największych na świecie kon-
cernów miedziowych, musieli-
śmy przekonywać kanadyjskich 
udziałowców i pracowników spół-
ki, że polska spółka jest stabil-
nym i wiarygodnym inwestorem. 
To pokazuje, jak ważne jest budo-
wanie wizerunku polskich firm 

WartO SPOGlądać taKże POza eUrOPę
herbert wirth, prezes zarządu kghm polska miedź

Bycie dobrym pracodawcą i znajomość kwestii 
kulturowych to ważne warunki osiągnięcia 
sukcesu na zagranicznych rynkach.

właściwą bazę zasobową. Równo-
cześnie zwracaliśmy szczególną 
uwagę, by dywersyfikacja geogra-
ficzna dotyczyła krajów o stabilnej 
sytuacji politycznej oraz utrwalo-
nym systemie prawnym. Takimi 
krajami są niewątpliwie państwa 
europejskie, stąd wybór tego kie-
runku jest bardzo rozsądny. Jed-
nak poszukiwanie obszarów do 
działania na innych kontynentach 
może zapewnić przedsiębiorcom 
większe perspektywy rozwoju niż 
ograniczanie się tylko do jednego 

dalekim, lecz nieustępującym pod 
względem stabilności polityczno-
-gospodarczym wielu państwom 
europejskim. Dostępu do takich 
złóż nie znaleźlibyśmy w Euro-
pie, więc ten przykład pokazuje, 
że warto szukać dalej. Oczywiście 
musimy przy tym pamiętać o spe-
cyfice naszej działalności jako 
spółki wydobywczej.

Podczas realizacji badania 
dostrzegliśmy spore rozbieżno-
ści wśród respondentów przy 
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i gospodarki na arenie między-
narodowej. Nasze doświadcze-
nia wskazują na to, że wielu ludzi 
na świecie nic nie wie o Polsce, 
a poza Europą Polska jest prak-
tycznie nieznana. Dlatego prowa-
dzimy działania, by KGHM stał się 
bardziej rozpoznawalną, global-
ną firmą. To może otworzyć drzwi 
nie tylko nam, ale naszym śladem 
mogą pójść inne polskie firmy.

Przedsiębiorstwa doświadczone 
na rynkach międzynarodowych 
zwracają sporą uwagę na bra-
ki odpowiednio wykwalifikowanej 
kadry oraz bariery społeczno-kul-
turowe. Tymczasem firmy funk-
cjonujące tylko na polskim rynku 
zupełnie te obszary bagatelizują. 
kto ma rację?
Uważam obie kwestie za niezwy-
kle istotne. Gdy ruszy wydobycie 
w naszym chilijskim złożu Sierra 
Gorda, musimy uruchomić kolej-
ne projekty i zapewnić do nich 
dobre kadry. Bycie dobrym pra-
codawcą i znajomość kwestii kul-
turowych to jedne z warunków 
osiągnięcia sukcesu na zagra-
nicznych rynkach. Nie chodzi tu 
o sam kapitał i konkurencyjne 
płace. Górnictwo to zawód nie-
bezpieczny, dlatego tak duże zna-
czenie ma zapewnienie ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz przekonanie ludzi, że może-
my im zaoferować obiecującą 
przyszłość zawodową. Nie uzyska-
my też dostępu do kolejnych złóż, 
jeśli nie przekonamy władz lokal-
nych, że jesteśmy dla nich pożą-
danym inwestorem, który zna 
lokalną kulturę i jest przygotowa-
ny na rozwiązanie wielu trudnych 

zagadnień związanych z bezpie-
czeństwem, zdrowiem, środo-
wiskiem i życiem mieszkańców. 
Dlatego prezentujemy wyważone 
podejście do ekspansji zagranicz-
nej, uwzględniające lokalną kul-
turę i sukcesywne adaptowanie 
pracowników. Ta strategia przy-
nosi efekty, gdyż nie tworzy nie-
potrzebnych napięć i zachęca 
do współpracy lokalnych specja-
listów. Jedną z naszych inicjatyw 
jest stworzenie fundacji związa-
nej z osobą znanego w Chile pol-
skiego geologa i geografa, Igna-
cego Domeyki, który zbudował 
tam podwaliny geologii i górnic-
twa oraz stworzył w Santiago uni-
wersytet. Mam nadzieję, że ta fun-
dacja stanie się platformą dialogu 
z lokalną społecznością.

Duże rozbieżności występują-
ce w opiniach firm doświadczo-
nych i tych bez doświadczenia 

zagranicznego, które ujawniło 
badanie, wskazują, że jedną z klu-
czowych barier jest tak naprawdę 
brak wiedzy i brak rzeczywistego 
wsparcia dla polskich firm.

Zgadzam się z tą opinią, dla-
tego KGHM tak aktywnie zaan-
gażował się w powstanie think 
tanku Poland Go Global, którego 
celem jest pomoc polskim przed-
siębiorcom w ekspansji zagranicz-
nej. Oczywiście polskim firmom 
potrzebna jest pomoc rządowa, 
ale równie potrzebne są tu rela-
cje biznesowe, w tym wymiana 
doświadczeń i ścisły dialog firm 
doświadczonych na rynkach zagra-
nicznych i tych stawiających dopie-
ro pierwsze kroki. Chcemy nie 
tylko edukować polskich przedsię-
biorców i wskazywać im kierunki, 
ale też jako spółka globalna wspie-
rać w pozyskaniu zagranicznych 
kontraktów, proponując im współ-
pracę z nami również na między-
narodowych rynkach. Uważamy, 
że nasza inwestycja w obu Amery-
kach jest szansą dla naszych pod-
dostawców i kooperantów, z który-
mi współpracujemy w kraju. ■

Wywiady przeprowadzili:  
Lidia Zakrzewska, Mariusz Smoliński, 
Paweł Kubisiak

Grupa kapitałowa KGHM jest pierwszym 
producentem srebra i dziewiątym 
producentem miedzi na świecie. 
Przejmując kopalnie w Kanadzie, 
Chile i Stanach Zjednoczonych stała się 
globalnym graczem na rynku metali 
nieżelaznych.

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 z tymi 
stawiającymi dopiero pierwsze kroki.
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Znajdujemy się w punkcie zwrot-
nym i tej szansy polskie firmy 
nie mogą przegapić! W najbliż-
szych latach na naszych oczach 
punkt ciężkości światowej kon-
sumpcji zacznie przesuwać się 
na wschód, Azja będzie bogaciła 
się znacznie szybciej niż Zachód. 
Ale najważniejszym czynnikiem 
napędzającym potęgę gospodar-
czą Indii i Chin stanie się dobre 
samopoczucie ich obywateli 
i wiara w przyszłość.

Zespół The Boston Consul-
ting Group przeprowadził badania 
nastrojów konsumentów, którymi 
objęliśmy 20 tysięcy osób z całe-
go świata. Wyniki są uderzające. 
Przykładowo, zaledwie co piąty 
Chińczyk twierdzi, że jego sytu-
acja finansowa nie daje mu poczu-
cia bezpieczeństwa. Takie samo 
zdania ma co drugi Amerykanin, 
przy czym statystyczny mieszka-
niec Stanów Zjednoczonych jest 
pięciokrotnie bardziej zamożny 
niż Chińczyk!

Kierujmy się ku 
rynkom wschodnim
 
Amerykanie i Europejczycy zastanawiają się, 
jak wyrwać się z pętli zadłużenia, tymczasem Azja 
z optymizmem spogląda w przyszłość. Za kilka lat 
chińscy i indyjscy konsumenci będą wydawać 
10 bilionów dolarów rocznie. 
michael silverstein, marcin kotlarek
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Azjatyccy konsumenci widzą 
przyszłość w jasnych barwach, 
a ich nastrojów nie pogorszyło 
nawet lekkie spowolnienie gospo-
darcze. W Chinach tempo wzrostu 
PKB ma spadać średnio rocznie 
o mniej więcej 1 punkt procento-
wy, ale i tak w roku 2011 wzrost 
ten kształtował się na poziomie 
9,3%, co oznacza, że gospodarka 
Państwa Środka rozwijała się naj-
szybciej na świecie. W 2013 roku 
aż 40% Chińczyków zamierza 
zwiększyć wydatki. Ale to dopiero 
początek. Z naszych analiz wyni-
ka, że do 2020 roku do klasy śred-
niej będzie należało już ponad 
miliard mieszkańców Chin i Indii, 
a ich roczne wydatki konsumpcyj-
ne przekroczą 10 bln dol. – trzy-
krotnie więcej niż obecnie. Chiń-
czycy promienieją optymizmem. 
Liczą na ciągły wzrost zarobków, 
który pozwoli im więcej wyda-
wać, są przekonani, że ich dzie-
ciom będzie się żyło jeszcze lepiej. 
Co więcej, twierdzą, że świat 
będzie się rozwijał harmonij-
nie, niezagrożony globalnymi 
konfliktami.

W ciągu najbliższej dekady 
Europa Zachodnia i Ameryka Pół-
nocna mogą rozwijać się w tempie 
2,6% rocznie. Na rynkach wscho-
dzących dynamika wzrostu się-
gnie 5,4% – przy czym ten proces 
nie ograniczy się do klasycznej już 
grupy BRIC i sięgnie również Afry-
ki, Azji i Europy Wschodniej. Dzię-
ki temu w 2020 roku kraje rozwija-
jące się będą produkowały już 45% 
globalnego PKB!

Zmiany gospodarczego ukła-
du sił pociągną za sobą rewolucję 
społeczną. W ciągu najbliższych 

lat będziemy świadkami bezpre-
cedensowego procesu urbaniza-
cji, w wyniku którego w krajach 
rozwijających się powstanie wię-
cej wielkich aglomeracji, niż obec-
nie istnieje w bogatej części świa-
ta. Setki milionów rodzin porzuci 
wieś i przeniesie się do miast 
w poszukiwaniu pracy, lepszych 
zarobków i życiowego awan-
su. Na naszych oczach powsta-
nie nowa, globalna klasa śred-
nia. Według szacunków w 2020 
roku w Chinach i Indiach ponad 
130 mln gospodarstw domowych 
będzie należeć do klasy śred-
niej, a kolejne 180 mln - do niej 
aspirować. To oznacza ponad pół 
miliarda ludzi pragnących żyć 
i konsumować według nowych 
standardów!

Tym, którzy chcieliby spoj-
rzeć na tę wschodzącą klasę 
średnią z perspektywy zachod-
nich standardów, radzimy porzu-
cić wyniesione z Europy i Amery-
ki szablony myślenia. Najbardziej 
wymiernym kryterium odróżnia-
jącym wschodzącą klasę śred-
nią od tej, którą znamy ze świa-
ta zachodniego, będzie zasobność 
finansowa. Na przykład w Chi-
nach, gdzie średni roczny PKB 
w przeliczeniu na osobę wyno-
si 4,7 tys. dol., do klasy śred-
niej zalicza się już rodziny, w któ-
rych na jednego członka przypada 

od 7,3 do 23,3 tys. dol. Dla porów-
nania, w Polsce na jednego miesz-
kańca przypada rocznie 12,7 tys. 
dol., a we Francji – 42 tys. dol.

Przedstawiciele wschodzącej 
klasy średniej wkrótce staną się 
ogromną, wartą miliardy dolarów 
rocznie, potęgą konsumpcyjną. 
Swoją siłę pokazali już na rynku 
motoryzacyjnym – w 2000 roku 
niespełna 10% nowych samo-
chodów znajdowało nabyw-
ców w krajach rozwijających się, 
w 2010 roku – już co trzeci.

Jak wykorzystać ten rodzący 
się potencjał biznesowy? Warto 
przyjrzeć się strategiom firm, któ-
rym udało się skutecznie dotrzeć 
do wschodzącej klasy śred-
niej, i to nie tylko tych wywo-
dzących się z krajów zachod-
nich. Indyjski producent sprzętu 
AGD, Godrej, postawił na tworze-
nie produktów specjalnie dosto-
sowanych do potrzeb średnioza-
możnych klientów. Przykładem 
może być lodówka ChotuKool – 
jej prototyp powstał we współ-
pracy z indyjskimi gospodyniami 
domowymi, które oceniały wszyst-
kie projekty pod kątem walorów 
użytkowych i ceny. Z kolei KFC, 
wchodząc na rynek chiński, cał-
kowicie zrewolucjonizował model 
biznesowy. Zamiast wąskiego 
menu i niewielkich lokali posta-
wił na duże restauracje z bogatą 

W ciągu najbliższych lat w krajach 
rozwijających się powstanie więcej 
wielkich aglomeracji, niż obecnie istnieje 
w bogatej części świata.
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ofertą lokalnych dań. Czy pol-
skie firmy będą mogły ten sukces 
powtórzyć? Powinny próbować, 
a przede wszystkim zadbać o to, 
żeby w tej rewolucji wziąć udział!

Hinduska koncepcja 
Paisa Vasool
Konsumenci z Chin i Indii, choć 
mniej zamożni, mają wysokie 
oczekiwania. Wychowani w kul-
cie oszczędności i roztropno-
ści w gospodarowaniu finansa-
mi nie wstydzą się głośno oceniać 
towary, prosić o zniżki ani otwar-
cie się targować. Kwintesencją tej 
postawy jest Paisa Vasool – sfor-
mułowanie, którym Hindusi wyra-
żają zadowolenie z zawartej trans-
akcji. Oznacza, że zapłacili dobrą 
cenę za dobry produkt. – Hindu-
si są wymagający. Nie zadowolą 
się byle czym. Chcą mieć towary 
zachodniej jakości w hinduskich 
cenach. To prawdziwe wyzwa-
nie dla producentów – mówi 
Pawan Goenka, prezes firmy pro-
dukującej samochody Mahindra 
& Mahindra. Wysoko zawieszo-
na poprzeczka oczekiwań Hin-
dusów zmusiła go do stworzenia 
produktu, który już stał się świa-
towym hitem. Chodzi o pierw-
szy wyprodukowany w Indiach 
SUV o nazwie Scorpio – samochód, 
który łączy cechy luksusowego 
auta osobowego oraz terenowe-
go, ale kosztuje o połowę mniej 
niż konkurenci z Zachodu. Stylowy, 
funkcjonalny i jednocześnie tani 
stał się najważniejszym towarem 
eksportowym całego koncernu 
i jedną z głównych pozycji w eks-
porcie hinduskim.

Innym sposobem wdrożenia 
strategii Paisa Vasool jest sprze-
dawanie produktów w małych 
opakowania po bardzo niskich 
cenach. W Indiach i Chinach pro-
giem wejścia jest około 0,5 dol. 
amerykańskiego. Taką kwotę zwy-
kle każdy ma przy sobie na wypa-
dek niewielkich zakupów.

W Indiach Godrej Group sprze-
daje farby do włosów w małych, 
3-gramowych opakowaniach 
po 7 rupii (0,15 dol.). Firma, współ-
pracując z 1,1 mln punktów sprze-
daży, opanowała 65% rynku 
farb do włosów. Z kolei Coca-
-Cola przyjęła specjalnie dla chiń-
skiego rynku strategię „Cola 
za 1 yuana” – w niewielkich 
i mniej zamożnych miejscowo-
ściach sprzedaje napoje w mniej-
szych opakowaniach i niskiej 
cenie. W ten sposób stała się 
największym producentem napo-
jów w Chinach, z 25-procentowym 
udziałem w rynku.

To, niestety, nie oznacza, 
że rynek Indii i Chin można łatwo 
podbić, przepakowując produk-
ty do mniejszych opakowań 

i sprzedając je w niskich cenach. 
Skuteczne działanie w tamtej czę-
ści świata wymaga precyzyjnej 
strategii, uwzględniającej wła-
ściwe kompetencje produkcyj-
ne, dostęp do sieci dystrybu-
cji, innowacyjność w tworzeniu 
nowych produktów i właściwego 
ich pakownia. Dopiero taka kombi-
nacja da szansę na sukces na ryn-
kach Dalekiego Wschodu.

Strategia dla Chin i Indii
Jeśli chcesz zaistnieć na rynkach 
azjatyckich i rozwinąć sztukę 
wytwarzania produktów odpowia-
dających klientom, którzy cenią 
Paisa Vasool, twojej firmie może 
pomóc trzystopniowa strategia.

1. Tworzenie produktu. 
W fazie prac badawczych inży-
nierowie muszą opracować port-
folio produktów o uproszczonych 
cechach za niższą cenę. Oto klu-
czowe pytania, na które powinni 
odpowiedzieć menedżerowie:
 • Czy umiemy zidentyfikować 
potrzeby i cechy pożądane przez 
klientów z każdego segmentu?
 • Czy pozbyliśmy się wszystkich 
kosztów, które nie dodają wartości 
z perspektywy konsumenta?
 • Czy dostarczamy sprawdzoną 
jakość, której jesteśmy pewni?
 • Czy nasz produkt jest wart 
swojej ceny?
 • Czy dostarczyliśmy partnerom 
detalicznym atrakcyjny sposób 
prezentacji i wystawienia naszych 
produktów?
 • Czy informujemy klientów 
o jakości i dodatkowych korzy-
ściach naszych produktów 
w punktach sprzedaży?

Przedstawiciele 
wschodzącej 
klasy średniej 
wkrótce staną się 
ogromną, wartą 
miliardy dolarów 
rocznie, potęgą 
konsumpcyjną. 
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2. Łańcuch dostaw. W procesie 
produkcji firmy potrzebują rozwi-
jać niskokosztowe źródła dostaw.
 • Czy wybieramy lokalnych 
dostawców surowców?
 • Czy obniżamy koszty transpor-
tu, korzystając z usług lokalnych, 
sprawdzonych dystrybutorów?
 • Czy obniżamy koszty pracy 
przez outsourcing produkcji?
 • Czy osiągamy co najmniej 
5-procentową poprawę produk-
tywności każdego roku?
 • Czy odrzucamy wszystkie 
elementy opakowań, które niepo-
trzebnie pochłaniają nasze zaso-
by surowców i czy dostarczamy 
innowacje?

3. Podejście Go-to-Market. 
Dostarczając produkty konsumen-
tom, firmy powinny znaleźć kana-
ły dystrybucji, dzięki którym dotrą 
do klientów na małych, lokalnych 
i odległych rynkach, używać odpo-
wiedniego brandingu w sklepach 
i zajmować pozycję na półkach.
 • Czy mamy listę zaangażowa-
nych, lojalnych dystrybutorów, 
którzy wzmacniają naszą fizyczną 
dystrybucję?
 • Czy śledzimy i kontroluje-
my dystrybutorów, sprawdzamy 
naszą pozycję na półce i szybkość 
działania?
 • Czy optymalizujemy często-
tliwość wizyt w sklepach, żeby 
pomóc sprzedawcom przyciągać 
nowych klientów?
 • Czy docieramy do najbardziej 
odległych rynków?

Paisa Vasool na świecie
Konsumenci na bogatych rynkach 
wciąż zmagają się ze skutkami 

kryzysu, przez co tanie i funkcjo-
nalne produkty zyskują na popu-
larności również na Zachodzie. 
Z tego powodu hinduska koncep-
cja Paisa Vasool będzie nabierać 
znaczenia nie tylko na rynkach 
azjatyckich, ale również w Londy-
nie, Nowym Jorku czy Paryżu.

Konsumenci z Europy lub Sta-
nów Zjednoczonych obecnie 
spoglądają w przyszłość z jesz-
cze większym pesymizmem 

niż podczas pierwszej fali kryzy-
su, a to odbija się na ich decyzjach 
zakupowych. Z przeprowadzone-
go przez BCG badania, w którym 
uczestniczyło 24 tys. osób z kra-
jów zamożnych, wynika, że ponad 
90% respondentów chce w naj-
bliższym czasie ograniczyć wydat-
ki lub co najwyżej utrzymać je 
na dotychczasowym poziomie. 
To jest właśnie prawdziwe obli-
cze kryzysu i dowód, że, niestety, 
nie powinniśmy oczekiwać szyb-
kiego odbicia danych na temat 
wydatków konsumpcyjnych.

Konsumenci, których wcześniej 
zaliczylibyśmy do klasy średniej, 
teraz stali się „uszczuploną klasą 
średnią” – podobnie jak w czasach 
prosperity mają ochotę na wło-
ską kawę i ekologiczne jedzenie, 
ale nie zawsze stać ich na taki luk-
sus. Jednocześnie w zamożnych 
krajach rośnie grupa biednych 

konsumentów – w USA już prawie 
38 mln ludzi żyje poniżej granicy 
ubóstwa, w Japonii jest to 20 mln 
osób, a w Niemczech – 9 mln.

Siłą napędową konsumen-
tów grupy Paisa Vasool będą też 
procesy urbanizacyjne w kra-
jach Afryki, Ameryki Południo-
wej i Azji Południowo-Wschodniej. 
Do 2030 roku liczba mieszkań-
ców miast w regionach rozwi-
jających się wzrośnie o 1,3 mld 

i zbliży się do 4 mld. Dla porów-
nania, największe miasta w kra-
jach zamożnych zyskają w tym 
czasie zaledwie 100 mln nowych 
mieszkańców.

Koncepcja Paisa Vasool 
odzwierciedla strategię, która 
już sięga daleko poza granice 
Indii. Kryzys ekonomiczny sprawił, 
że konsumenci na całym świecie – 
także w bogatej Europie i Stanach 
Zjednoczonych – liczą się z każ-
dym groszem i polują na najlep-
sze okazje. Firmy, które zapropo-
nują im produkty wysokiej jakości 
i w niskiej cenie, będą w stanie 
odnieść sukces.

Michael Silverstein, Senior Partner 
w BCG, autor książki The $10 Trillion 
Prize: Captivating the Newley affluent 
in China and India, Marcin Kotlarek, 
partner i dyrektor zarządzający 
BCG w Warszawie

Zachodni konsumenci, którzy wcześniej 
należeli do klasy średniej, nadal mają ochotę 
na włoską kawę i ekologiczne jedzenie, 
ale nie zawsze ich na to stać.
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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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