
Kiedy możliwości rozwoju na rodzimym 
rynku jest coraz mniej, a konkurencja 
rozpycha się łokciami, naturalnym kro-
kiem jest poszukiwanie szansy w innych 
krajach. Jednak według badań think tanku 
Poland Go Global, taką decyzję rozważa 
coraz mniej firm. Jeszcze w 2013 r. 10 proc. 
z 612 badanych przedsiębiorstw planowało 
ekspansję w najbliższych 12 miesiącach. 
Rok później było to już tylko 2 proc. z 600 
ankietowanych. Spadł też odsetek spółek 
już obecnych na zagranicznych rynkach  
— z 39 do 32 proc.

Są też dobre wiadomości — firmy coraz 
lepiej radzą sobie za granicą. W 2013 r.  
34 proc. spółek twierdziło, że ich zy-
ski z działalności zagranicznej wzrosły. 
W 2014 r. ten odsetek zwiększył się do 
39 proc. Połowa z tych przedsiębiorstw 
twierdzi też, że ich zyskowność jest więk-
sza za granicą niż w Polsce. Coraz więcej 
firm planuje też ekspansję w dłuższej per-
spektywie — w 2013 r. wyjście za granicę 
w ciągu 5 lat rozważał 1 proc., a rok póź-
niej już 7 proc.

Po pierwsze, analiza
Uczestnicy warszawskiej debaty Ekspansja 
zagraniczna — nowe możliwości, zorgani-
zowanej przez Poland, Go Global! 19 maja 
2015 r. zwracali uwagę przedsiębiorców na 
te aspekty, które mogą najbardziej zawa-
żyć na zagranicznym sukcesie.

Andrzej Kozłowski, członek zarządu firmy 
logistycznej Röhlig Suus, zaznaczył, że pierw-
szym krokiem powinna być dobra analiza 
rynku, na który przedsiębiorstwo chce wejść.

— Oczywiście najpierw należy zoriento-
wać się, czy w ogóle jest na nim potencjał 
do rozwoju i sprzedaży usług lub produk-
tów firmy. Niekiedy specyfika rynku nie 
pozwala na ekspansję obejmującą całą 
ofertę. Przykładem są firmy kosmetycz-
ne, które na Bliskim Wschodzie skupiają 
się na sprzedaży lakierów do paznokci czy 
kosmetyków do oczy, bo lokalna kultura 
nakazuje kobietom zakrywać resztę ciała 
— tłumaczył Andrzej Kozłowski.

Podkreślał również, że warto pochylić 
się nad kwestią dokumentów i certyfika-
tów niezbędnych do sprzedaży produk-
tów na danym rynku. Proces zdobywania 
pozwoleń może trwać bardzo długo, od 
roku do nawet 5-6 lat, jak np. w Chinach.

Lokalna odpowiedzialność
Robert Zmiejko, dyrektor biura strategii 
i relacji międzynarodowych PKO BP, zwra-
cał uwagę, że mimo słabnącej dynamiki za-
granicznych podbojów polskie firmy coraz 
częściej myślą nie tylko o eksporcie, ale też 
o inwestycjach poza Polską, a na kierunek 
ekspansji wybierają już nie tylko europejskie 
państwa, ale też bardziej egzotyczne rynki.

— Na nowy rynek można wejść na róż-
ne sposoby. Można połączyć się z lokalną 
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firmą, kupić ją, uruchomić własne przed-
stawicielstwo i promować swoje usługi lub 
otworzyć oddział i wejść z ofertą do dane-
go państwa. Akwizycja czy połączenie nie 
zawsze są dobrym pomysłem. Często to 
bardzo kosztowne projekty. Z kolei uru-
chomienie oddziału wiąże się z konieczno-
ścią dopasowania się do lokalnych regu-
lacji, ale wówczas firmie może zabraknąć 
wiedzy i doświadczenia związanych ze 
specyfiką rynku. Dlatego przy tworzeniu 
lokalnej placówki warto część pracowni-
ków przenieść z centrali, dbając jednak, 
aby do zespołu trafiły również osoby z do-
świadczeniem z rynku, na który wchodzi 
firma — doradzał Robert Zmiejko.

Arkadiusz Radwan, dyrektor ds. digital 
marketingu w Lionbridge, tłumaczył z ko-
lei, że do zagranicznego oddziału warto 
też przenieść część procesów decyzyjnych.

— To bariera mentalna, którą czę-
sto trudno przeskoczyć zarządzającym 
w centrali. My zawsze zalecamy, aby 
przekazywać większą odpowiedzialność 
lokalnym oddziałom. Jest to bardziej 
ryzykowne podejście, ale w większości 
przypadków dobrze się sprawdza i wy-
niki takich firm są lepsze. Błędem, któ-
rego należy unikać, jest też narzucanie 
lokalnej firmie kultury organizacyjnej 
centrali, co często rodzi spore problemy, 
np. komunikacyjne. Widać to chociażby 
w przypadku bardzo specyficznych pod 

tym względem azjatyckich koncernów  
— mówił Arkadiusz Radwan.

Podkreślał, że kampania reklamowa 
powinna uwzględniać aspekty kulturowe 
danego kraju. Centrale niekiedy organizują 
kampanię dla kilka rynków, nie biorąc pod 
uwagę lokalnej specyfiki. Jako przykład po-
dawał kampanię Mastercarda, kierowaną do 
7 krajów Afryki, której motywem przewod-
nim było safari, choć tylko jeden z tych kra-
jów mógł kojarzyć się z takimi wycieczkami.

Nowe możliwości
Eksperci z optymizmem oceniali zagranicz-
ne perspektywy polskich firm. Podkreślali 
elastyczność rodzimych spółek na obcych 
rynkach — większą niż zagranicznej konku-
rencji. Ich zdaniem, to ważna przewaga. 
Zwracali też uwagę na nowe możliwości 
ekspansji, które wkrótce mogą się pojawić.

— Ciekawym rynkiem jest Iran. Wejście 
do tego państwa utrudniało wyłączenie go 
w 2012 r. z systemu SWIFT [pośredniczy 
w transakcjach między bankami i inny-
mi instytucjami finansowymi, np. doma-
mi maklerskimi i giełdami]. W czerwcu  
ma odbyć się debata, czy go nie przywrócić 
— mówił Robert Zmiejko.

Polskie firmy interesują się tym ryn-
kiem. Andrzej Kozłowski poinformował, 
że jego firma prowadzi analizy kilku du-
żych projektów transportowych do tego 
państwa.  [DI]
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