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Mam przyjemność oddać w Państwa ręce
ostatni numer „Business in Małopolska”,
wydawany dotąd w tej formie w ramach
projektu „Power up your Business in
Małopolska”. O czasu ukazania się
pierwszej edycji, w maju ubiegłego roku,
w kolejnych dziesięciu wydaniach
staraliśmy się przybliżyć najciekawsze nowe
kierunki eksportowe, zachęcić do udziału
w wydarzeniach gospodarczych, pokazać
przykłady dobrych praktyk tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami.
Większość poruszanych tematów związana była z realizacją wyżej
wspomnianego projektu. Byliśmy z Państwem na targach dla eksporterów
w Dubaju, Kazachstanie, Azerbejdżanie czy w Barcelonie, na targach promocji
inwestycji zagranicznych we Francji, w Niemczech, w Chinach i ZEA, w czasie
szkoleń inwestycyjnych dla małopolskich samorządowców. Można więc
powiedzieć, że była to nasza wspólna praca, wspólne osiągnięcia i najlepsza
z możliwych form promocji gospodarczej regionu. Przygotowaniem
do wspólnych „misji” były spotkania i seminaria, publikacje branżowe
i analityczne (Doing Business in Małopolska) oraz właśnie nasze czasopismo.
Kończąc projekt „Power up…” nieuchronnie zadajemy sobie pytanie
co udało nam się osiągnąć, w czym zawiedliśmy i co, w przyszłości, należy
zrobić lepiej. Pierwsza intuicja odpowiedzi to stwierdzenie, że spotkaliśmy
znakomitych ludzi – małopolskich przedsiębiorców, twórców nowych firm
i doświadczonych menadżerów. Niektórym to my pomagaliśmy w realizacji
planów, od innych uczyliśmy się jakie są oczekiwania i wymagania stawiane
takim instytucjom, jak nasze. Z przyjemnością obserwowaliśmy profesjonalne
podejście do realizacji międzynarodowych planów rozwoju, działania
w środowisku silnej konkurencji, dynamikę i kulturę w kontaktach z klientami.
Oczywiście proces ten wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i nowych
kompetencji. Udział przedsiębiorców w szkoleniach i wykładach dowodzi,
że opinię taką podzielamy wszyscy.
Promocja inwestycji zagranicznych odbywała się w trakcie najbardziej
prestiżowych wydarzeń w skali światowej. Nie można bagatelizować
faktu, że w tej dziedzinie konkurujemy nie tylko z krajami na całym
świecie, z naszymi sąsiadami w Europie Środkowej i Wschodniej, ale także
z innymi regionami w Polsce. Małopolską „strategię przyciągania inwestycji
zagranicznych” od wielu lat docenia prestiżowa instytucja „fDi Intelligence”
w ramach rankingu „Europejskich miast i regionów przyszłości”, a kończący się
projekt był tej strategii istotną częścią.
Szczególne podziękowania należą się naszym partnerom: koleżankom
i kolegom z Krakowskiego Parku Technologicznego, ze spółki Kraków Nowa
Huta Przyszłości. To oni redagowali teksty sprawozdań z podróży, omówienia
inicjatyw ważnych dla gospodarki Małopolski i dla jej stolicy, dostarczali
znakomitych ilustracji i dbali, by każdy numer „BiM” był interesujący,
zachęcający do lektury i działania, pozbawiony, w miarę możliwości,
błędów czy nieścisłości. Za to chciałbym im podziękować, wyrazić szacunek
i pogratulować profesjonalizmu i cierpliwości.
Ostatni numer „BiM” nie służy jednak tylko pożegnaniom czy
podsumowaniom. W temacie głównym prezentujemy kolejny kierunek
dla eksporterów. Tym razem sugerujemy zwrócenie uwagi na Azję
Południowo‑Wschodnią i kraje ASEAN: Wietnam, Indonezję, Malezję, Tajlandię
i Singapur. Polecam także tekst naszej koleżanki – Julii Riabchun na temat
najciekawszych obszarów potencjalnych inwestycji na Ukrainie.
Dziękuję i … do zobaczenia

Jacek Adamczyk

„Biznes na trwałych, solidnych podstawach…”
wywiad z Panem Łukaszem Młynkiem,
współzałożycielem i Dyrektorem Generalnym
firmy RAILWAYMEN Sp. z o.o............................................
Efekt Rapa Nui albo porażka obfitości.........................
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Expo Real 2018
– co nas czeka
w inwestycjach?
W dniach 08–10.10.2018 r. po raz kolejny braliśmy udział
w tragach inwestycyjnych Expo Real w Monachium.
Wraz z nami ponad 44 tysiące uczestników
i 2095 wystawców. Tym razem przedmiotem naszej
uwagi były pojawiające się nowe kierunki i perspektywy
w ramach globalnych tendencji rynkowych.

W Monachium jak zwykle
i inaczej

Targi, takie jak Expo Real w Monachium, to nie tylko
bezpośrednie kontakty pomiędzy przedstawicielami
biznesu, funduszy inwestycyjnych, miast i regionów
z wielu stron świata, lecz także okazja do posłuchania
wypowiedzi ekspertów, biorących udział w dziesiątkach
seminariów, wykładów, dyskusji i prezentacji. Ten element
wydarzeń targowych to najlepsza okazja zapoznania się
z tym, co w szeroko rozumianych inwestycjach, dzieje się,
co być może się zdarzy i na co można by się przygotować.
Niektóre z wystąpień są na swój sposób oczywiste:
regiony, miasta, firmy pokazują swoje możliwości i zachęcają
do współpracy, czyli pozostawienia pieniędzy właśnie na ich
przyjaznych terenach. Na czele oczywiście prezentacja
lokalizacji na obszarze Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii
czy Francji. Swoje pomysły i dokonania to główny temat
przemówień wielkich „operatorów” na rynku inwestycji
i nieruchomości, oddziałów inwestycyjnych banków,
firm ubezpieczeniowych czy „zwykłych” przedsiębiorstw,
które, obok swej głównej działalności, budują portfel

inwestycyjny: koleje, urzędy pocztowe, izby handlowe,
znane marki spożywcze czy samochodowe. Niestety trzeba
przyznać, że polska obecność w trakcie międzynarodowych
wydarzeń promocyjnych jest ciągle jeszcze skromna.
Swoją obecność od wielu lat zaznaczają przede
wszystkim miasta, jak Warszawa, Kraków, Łódź i Trójmiasto
oraz województwa, w tym Małopolska i Wielkopolska.
Jednak daleko nam jeszcze do zainteresowania jakie budzi
rynek Europy Zachodniej oraz do skali promocji, jaką
te obszary podejmują np. w trakcie Expo Real. Po raz kolejny
swoje znaczące stoisko posiadała Katalonia, walcząca
o uznanie i broniąca swej „autonomiczności” wśród innych
europejskich konkurentów.
Dyskusje obejmowały tematy znane z poprzednich edycji
Expo Real: wyjście Wielkiej Brytanii z UE, kierunki przepływu
kapitału, sposoby zarządzania ryzykiem, metody i narzędzia
finansowania inwestycji, nowe technologie w realizacji
wysokiej jakości przedsięwzięć inwestycyjnych. Mogąc  
przewidzieć mniej więcej wnioski z powyższych debat,
postanowiłem skoncentrować się na spotkaniach
dotyczących perspektyw i tendencji na rynku inwestycji. Tak
by, być może w skali naszego regionu, pomyśleć o tworzeniu
strategii odzwierciedlającej rozwój globalnej gospodarki.

Utrwalanie i bezpieczeństwo

W wielu wypadkach opinie polegały na potwierdzeniu
tego, co znane jest już od kilku lat: najpewniejsze projekty
inwestycyjne dotyczą nowej powierzchni biurowej,
zróżnicowanych realizacji w sektorze mieszkaniowym,
obiektów handlowych oraz kompleksowych pomysłów
w sektorze komunikacyjno‑logistycznym. W tym ostatnim
wypadku owa kompleksowość polega na tym, iż np.
budujemy nie tylko dworzec kolejowy, lotnisko lub hale
magazynowe, lecz towarzyszy im wszelkiego rodzaju
infrastruktura: sieć komunikacyjna, obiekty z funkcją usługową
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(biura, handel), a nawet realizacje hotelowe, gastronomiczne
i mieszkaniowe. Wszystko opakowane w nowoczesne
technologie informatyczne, ekologię, przede wszystkim
poprzez ograniczenie zużycia węgla i odzyskiwanie
energii. W ślad za tymi koncepcjami idzie zwiększone
zainteresowanie zarządzaniem informacjami, e‑handlem,
odzyskiwaniem obszarów dla mieszkańców, ofertą dla ludzi
starszych aż po problem z „gender”, czyli równouprawnieniem
w dostępie do efektów nowych inwestycji.
Swoistym znakiem czasu była spora ilość debat i wystąpień
dotyczących bezpieczeństwa inwestycji. W tym kontekście
najczęściej mówiono o potrzebie trwałości danych
projektów, o utrzymywania jakości realizowanych
przedsięwzięć oraz tworzeniu stabilnych i długofalowych
realizacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego: od projektu po zachowania bezpośrednich
użytkowników – biur, mieszkań, hoteli czy zrewitalizowanej
przestrzeni urbanistycznej. Ten typ postepowania
wskazywano jako warunek prawdziwego, a nie tylko
doraźnego, sukcesu inwestycyjnego. Trochę jakby
na marginesie tych opinii pojawiały się konkretne analizy
finansowe i przeświadczenie, że szybki zysk nie jest wcale
miarodajnym wskaźnikiem dla tworzenia dobrych strategii
inwestycyjnych. Mówiono raczej o „dobrej stopie zwrotu”
niż o maksymalizacji rentowności za cenę bezpieczeństwa
i wysokiej jakości wzajemnych powiązań.

i odpoczynku, o rynku usług medycznych i zdrowotnych
i… to właściwie wszystko. Chwilami zapadało nawet
dość znaczące milczenie, a eksperci spoglądali na siebie
wzajemnie, czekając, by to kolega po fachu wychylił się
z jakimiś ryzykownymi poglądami.
Za dobrą prognozę można uznać powrót największych
firm inwestycyjnych do zainteresowania się inwestycjami
w naszej części Europy. Znakomite opracowanie autorstwa
tęgich głów spod znaku CBRE, PWC, Dentons i Skanska
pt. „CEE Investment. Report 2018” wyraźnie wskazuje
na docenienie dobrej kondycji gospodarek Polski, Czech,
Węgier i Rumunii. Jakkolwiek raport koncentruje się znowu
na najlepszych lokalizacjach w dużych ośrodkach miejskich
i przede wszystkim w sektorze biurowym, to można chyba
uznać, że dobrze rokuje uzyskaniu pozytywnych reakcji
globalnych inwestorów.

Lokomotywy i wschodzące
gwiazdy

Mimo wielu tematów poruszanych wśród ekspertów,
na pytanie postawione w czasie jednej z konferencji:
„Kto, gdzie, kiedy i ile inwestuje i będzie inwestować?”
odpowiedzi były zupełnie podobne. Być może fakt,
iż w dyskusji brali udział wyłącznie goście z Wielkiej
Brytanii może tłumaczyć ową schematyczność. Należy
inwestować w sektor biurowy, mieszkaniowy i handlowy
dysponujący nieruchomościami w tzw. „prime location”.
Cóż, odkrycie to wielkie nie jest. Tym razem autorytety
na rynku lokowania kapitału w nieruchomościach nie
zaskoczyły wyobraźnią czy skłonnością do podejmowania
nowych wyzwań. Można było odnieść wrażenie, że kierując
dużymi firmami i projektami o olbrzymich budżetach
nie będą się rozdrabniać na realizacje małe, nietypowe,
oryginalne czy obarczone niedopuszczalnym ryzkiem.
Chociaż tutaj także pojawiły się postulaty stabilności,
trwałości i bezpieczeństwa, to sens przesłania był
raczej konserwatywny i ostrożny w podejmowaniu
nowych tematów. Na szczęście prowadzący panel
zadał jednak pytanie o opinię na temat „wschodzących
gwiazd” na rynku nieruchomości. Z dużym wahaniem
wspomniano – to stosunkowo nowe pojęcie – o „hospitality
sector”, czyli branża hotelowa i wszystko związane
z przemieszczaniem się konsumentów, poszukujących,
jeśli nie nowości, to przynajmniej odrobiny przyjemności

A co z nami?

Chciałoby się powiedzieć, że bardzo dobrze. Jednak należy
raczej stwierdzić, że znajdujemy się w stanie przeciętnego
dryfowania w ramach światowych czy europejskich
prądów. Polska jest atrakcyjnym krajem dla inwestorów
– duży i stabilny rynek pozwala liczyć na osiągniecie
przyzwoitych zysków, niewygórowane koszty pracy
i nieruchomości , konkurencyjna słabość rodzimych
inwestorów ciągle sprawia, że jesteśmy – w poczekalni
przed salonem europejskiej czołówki. Z regionalnego
punktu widzenia dało się zauważyć zwiększone
zainteresowanie zagranicznych partnerów współpracą
z Małopolską: poszukiwano u nas producentów mebli,
firm budowalnych skłonnych pracować za granicą,
projektów energetycznych do sfinansowania i tym
podobnych możliwości. Na tym tle pozytywnie
prezentowała się oczywiście wielohektarowa oferta Kraków
Nowa Huta Przyszłości. Czas pokaże,  na ile zmniejszyliśmy
dystans do czołówki. Ona jednak także się porusza…
Opracowanie i ilustracje:
Jacek Adamczyk, DOI MARR S.A. CeBiM
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Nowoczesne
technologie
w niezwykłym
Dubaju
Gdy wyobrażamy sobie Dubaj, na myśl przychodzą nam
przede wszystkim gigantyczne drapacze chmur, luksusowe
samochody, ekskluzywne hotele, wszechobecny przepych
i luksus. I to wszystko okazało się być prawdą! W październiku
2018 roku, wraz z grupą 10 przedsiębiorców, mogliśmy się
o tym przekonać, prezentując Małopolskę na stoisku
promocyjnym, na targach nowoczesnych technologii.

Gitex Technology Week 2018

Na lotnisku przywitało nas bardzo ciepłe powietrze,
nieustający tłum ludzi i ruch samochodów. Mimo późnej
pory, miasto nawet odrobinę nie zwolniło, huk i zgiełk jak
w środku dnia. Pora dnia nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Najlepszym przykładem były prowadzone w nocy budowy
i ciężkie prace remontowe. To dość zrozumiałe, bo w ciągu
dnia temperatura dochodziła do 38 stopni. Wygląda więc
na to, że miasto nie zasypia! Z 9 piętra naszego hotelu
widzieliśmy Dubaj Creek – kanał wzdłuż którego toczy się
życie handlowe miasta, w dalszej perspektywie widać było
dzielnicę biznesową z górującym nad miastem – Burj Khalifa
– najwyższym budynkiem na świecie. Do dzielnicy Deira
przyjechaliśmy w piątek – to dzień wolny, dlatego też nad
kanałem sporo było spacerowiczów, odpoczywających
w otoczeniu członków rodzin.
W pierwszym dniu naszej pracy pewną trudność sprawiła
lokalna komunikacja. Wszyscy płynnie posługują się
językiem angielskim, jednak jest on dość trudny

do zrozumienia w wykonaniu Hindusów, którzy w Dubaju
stanowią znaczącą większość. Trzeba pamiętać, że nawet
90% aktualnych mieszkańców Zjednoczonych Emiratów
Arabskich pochodzi z zagranicy (ok. 8 mln migrantów).
Rdzennych Emiratczyków spotkaliśmy właściwie tylko
na targach.
Targi Gitex Technology Week to największa na świecie
impreza w branży nowych technologii. Ogromne wrażenie
robiły drony, a właściwie małe pojazdy latające wraz
z unoszonymi na nich ludźmi. Ten typ sprzętu ma mieć
zastosowanie np. w policji. Sporym zaskoczeniem były
też autonomiczne auta, wykorzystywane w różnych
dziedzinach życia. Pojazdy wyglądające, jak kosmiczne
statki, często bezzałogowe, służące do patrolowania
miasta, czy poszukiwania zaginionych osób. Roboty
czuwające nad bezpieczeństwem mieszkańców, docierające
do niedostępnych miejsc, mobilne punkty kontaktu
z placówkami medycznymi, sklepy bezobsługowe,
wszystko to można było zobaczyć na targach.
Największym zainteresowaniem cieszyły się urządzenia
latające – takie drono – motocykle przygotowywane
przez emiracką policję. Maszyna z policjantem mogła
wznieść się na wysokość 5 metrów i spędzić w powietrzu
10–25 min. Poduszkowiec Hoverbike S3 2019 posiadał
baterię hybrydową o pojemności 12,3 kWh, która
pozwała latać do 40 minut w trybie drona. Oczywiście
czas lotu zależy od wagi pilota i warunków pogodowych.
Akumulatory ładują się bardzo szybko bo zaledwie
2,5 godziny. Maszyna może rozwijać maksymalną prędkość
do 96 km/h. Producent na swojej stronie internetowej
zachęca do złożenia zamówienia na model S3 2019
w limitowanej edycji za jedyne 150 000 USD. Do tego
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obowiązkowe szkolenie – 10 000 USD. Jest to niewątpliwie  
zaskakujący pojazd, który ma być wykorzystywany przez
prawdopodobnie  najbogatszą policję Zjednoczonych
Emiratów Arabskich do ścigania przestępców.
Z drugiej strony nie dało się nie zauważyć, że część
prezentowanych na targach rozwiązań już funkcjonuje:
podróżowaliśmy przecież autonomicznym metrem, które
bez najmniejszych opóźnień kursuje w całym Dubaju.
Ciekawostką były tutaj wagony klasy Gold, do których
mają wstęp tylko pasażerowie ze specjalnym biletem
(taka wygodna I klasa). Są też wagony tylko dla kobiet
i dzieci, gdzie mężczyźni płacą 100 AED kary za omyłkowy
wybór wagonu. Było czysto, wszędzie obserwowały
nas kamery i zawsze gdzieś znajdował się pracownik
ochrony lub funkcjonariusz, który chętnie służył pomocą.
Zdecydowanie, czuliśmy się tam bezpiecznie.
Miasto budzi respekt – ogromne przestrzenie, gigantyczne
budowle i złożona  infrastruktura (7-pasmowe jezdnie).
Bardzo dobre było uliczne jedzenie, w każdym barze
można było wypić orzeźwiający sok z mango i zjeść
pyszną shoarmę z kurczaka. Z drugiej strony zdecydowanie

brakowało zieleni i to chyba było najtrudniejsze
i najdziwniejsze – nie widzieliśmy ptaków i innych
zwierząt. Dubaj to metropolia, w której na pewno
nie mieszka się łatwo.
Przedsiębiorcy, którzy mieli okazję uczestniczyć w targach,
prezentowali na małopolskim stoisku nowoczesne
rozwiązania w branży technologicznej. To właśnie oni mogli
pochwalić się produktami, które spokojnie konkurowały
z prezentowanymi w Dubaju pomysłami. Firmy z branży
smart home, software house, systemy do monitorowania
powietrza, rozwiązania telekomunikacyjne,  rozwiązania
telemedyczne, technologie multimedialne, rozwiązania
dotykowe… Na stoisku Małopolski odbyło się wiele
spotkań biznesowych, które mają szansę zaowocować
ciekawymi kontraktami w przyszłości. Była to doskonała
okazja do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi
kontrahentami. Małopolscy przedsiębiorcy aktywnie
uczestniczyli w targach, wszyscy zachęcali klientów
do odwiedzenia stoiska Małopolski. Teraz czekamy na efekty!
Aleksandra Sadowska, DOIE MARR S.A. / CeBiM

Misja Azerbejdżan,
czyli jak pokonać konkurencję
na pograniczu Europy i Azji
W dniach 04–08 listopada 2018 r. w stolicy Azerbejdżanu
– Baku, przebywała delegacja małopolskich przedsiębiorców
w ramach kolejnej misji gospodarczej zawartej w programie
projektu „Power up Business in Małopolska”. Wśród
reprezentowanych firm znaleźli się producenci kosmetyków:
Natural Aromas i Réve de Chantelle, butów: Conhpol
oraz dystrybutor wysokiej klasy sprzętu stomatologicznego,
firma Olident.

Jak i dlaczego działać
w Azerbejdżanie

Nieocenioną pomocą dla wszystkich zainteresowanych
azerbejdżańskim rynkiem i potencjałem jest wsparcie
ze strony nowego Zagranicznego Biura Handlowego
PAIH w Baku. To kolejna placówka ZBH, która dysponuje
wszelkimi informacjami koniecznymi dla zrozumienia
azerbejdżańskich przepisów, ceł, warunków prowadzenia
działalności, podatków, przepisów prawa pracy itp.
Na zorganizowanym dla nas spotkaniu eksperci działający
w strukturze ZBH zaprezentowali podstawowe zasady
działania i wymiany handlowej pomiędzy Polską
a Azerbejdżanem. System raczej nie jest prosty i funkcjonują
w nim zasady, które nie ułatwiają naszym przedsiębiorcom
zdobycia miejsca na tym obiecującym rynku. Chodzi przede

wszystkim o stosowane przywileje wobec importu z takich
krajów jak Federacja Rosyjska, Ukraina i Białoruś. Te same
towary pochodzące z Unii Europejskiej mogą być znacznie
droższe ze względu na nakładane cła i opłaty. Pewną
szansą na zmianę tej sytuacji może być planowana na rok
2019 wizyta w Azerbejdżanie najwyższych polskich władz
i spodziewane nowe umowy bilateralne.
Niezależnie od bieżącej sytuacji przedsiębiorcy byli
zgodni co do tego, że rynek azerbejdżański dysponuje
znacznym potencjałem i zapotrzebowaniem na polskie
i europejskie wyroby. Począwszy od oferty produktów
spożywczych aż po przemysł maszynowy, nowe
technologie i budownictwo. Obietnicą nowych możliwości

8

stała się informacja o planowanym utworzeniu niedaleko
stolicy pierwszej strefy „wolnego handlu” dla stworzenia
alternatywy dla funkcjonujących ograniczonych dróg
wymiany gospodarczej Azerbejdżanu z takimi krajami,
jak Polska.

Rozmawiajmy, pokazujmy,
poznajmy się

Bezpośrednie spotkania przedsiębiorców to najlepsza
forma tworzenia sensownych relacji gospodarczych. Dzięki
zaangażowaniu ZBH w Baku w hotelowej sali konferencyjnej
pojawili się przedstawiciele azerbejdżańskiego biznesu,
wśród których ponad połowę stanowiły panie. Rozmowy
trwały od wczesnego rana do godzin popołudniowych
i wydawały się niezwykle konkretne, uważne i szczegółowe.
W kilku przypadkach umawiano się na kontynuowanie
rozmów następnego dnia, na wizyty w firmach,
na kolejne spotkania dla lepszego poznania polskiej oferty
i azerbejdżańskich oczekiwań.
Trudno w tej chwili na ocenę, jakie będą faktyczne efekty
spotkań; o tym zdecydują przedsiębiorcy i ich plany
rozwoju. Można jednak stwierdzić, że istnieje znaczące
zapotrzebowanie na produkty konsumpcyjne średniej
i wysokiej jakości. Można zaryzykować opinię, że oferta
masowa jest dość szczelnie „zagospodarowana” przez
produkty pochodzące z Chin, Indii i Turcji. W dodatku
to importerzy z tych kierunków posiadają najlepsze, by nie
powiedzieć monopolistyczne, umowy z sieciami dystrybucji
na terenie całego Azerbejdżanu. I do takich kontaktów
należy się zbliżyć lub znaleźć racjonalną alternatywę.
Swoistym fenomenem może jednak być np. sektor ochrony
zdrowia. Uzyskaliśmy informację, że w tej nadkaspijskiej
republice praktycznie nie istnieje publiczna, bezpłatna
służba zdrowia. I zupełnie jak w naszym kraju, gdzie
taka służba jednak istnieje, w pewnych dziedzinach, jak
np. stomatologia, prawie wszyscy decydują się na usługi
prywatne. I w takim wypadku oczekują świadczeń
na wysokim lub najwyższym poziomie. Są wiec dziedziny
życia, na których nie oszczędzamy. Na swój sposób jesteśmy
wszyscy do siebie podobni.

Krótki spacer i długa kolacja

Rzadko kiedy sytuacja w stolicy odzwierciedla stan
kraju. Podobnie jest w Azerbejdżanie. Reprezentacyjne,
wielopasmowe ulice, monumentalne budynki i pokryte

szkłem wieżowce przesłaniają bloki mieszkalne
z poprzedniej epoki, labirynty zaniedbanych uliczek
i powszedniość przedmieścia. Należy docenić starania nad
utrzymaniem niewielkiego, jak na tak dużą aglomerację,
starego miasta, dbałość o bezpieczeństwo i porządek
w najbardziej popularnych częściach Baku. Trochę dziwnie
wyglądają butiki i salony największych światowych marek
odzieży, kosmetyków i samochodów, stanowiących
jedyny kolorowy punkt na fasadach budynków,
w których ponad parterem dostrzec można tylko ciemne,
niezamieszkane pomieszczenia.
Następna uwaga nie jest wcale odkrywcza i potwierdzą ją
zapewne wszyscy, którzy podróżowali po Gruzji, Armenii
i innych okolicach Kaukazu: tamtejsza kultura jedzenia,
bogactwo potraw i smaków, inwencja w tworzeniu
z prostych składników dań znakomitych jest fantastyczna.
Na tą różnorodność składają się wszelakie mięsa,
warzywa, kluski, chleby, owoce, desery. Do tego produkty
z azerbejdżańskich winnic, browarów i destylarni.
Proszę wybaczyć może zbyt długi akapit poświęcony
kuchni, jednak szybko zrozumieliśmy, że spotkanie
przy kolorowo zastawionym stole i w dobrej kompanii
jest jednym z warunków nawiązania efektywnych
i bezpośrednich relacji biznesowych. I nie należy
o tym zapominać.

Życzenia na przyszłość

Niewątpliwie sukces polskich towarów i usług na rynku
Azerbejdżanu uzależniony jest od tempa zmian
na tamtejszym rynku i stworzenia prawdziwej gospodarki
wolnorynkowej. Być może to proces wieloletni, ale warto
być w nim uczestnikiem i poszukiwać optymalnych
form budowania marki, tworzenia relacji handlowych
i wpisania się w strukturę ekonomiczną tego kraju.
Przedsiębiorcy uczestniczący w „misji Azerbejdżan” będą
mieli najciekawsze informacje o możliwościach działania
na tamtejszym rynku i to do nich należą następne
kroki. Mamy nadzieję, że zarówno nasza misja, fakt
działania w Baku Zagranicznego Biura Handlowego PAIH
oraz ustalenia na szczeblu państwowym pozwolą polskim
firmom na zdobycie obiecujących możliwości rozwoju
w Azerbejdżanie. Powinniśmy tam częściej bywać i lepiej się
poznawać. Warto.
Jacek Adamczyk, DOI MARR SA / CeBiM
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Temat numeru

Szanse biznesowe w największych
gospodarkach ASEAN: Wietnamie,
Indonezji, Malezji, Tajlandii
i Singapurze

ASEAN, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji
Południowo‑Wschodniej zrzeszające dziesięć
państw regionu to najdynamiczniej rozwijają‑
cy się blok handlowy świata. Tempo wzrostu
państw ASEAN jest imponujące. Od założenia
Stowarzyszenia w 1961 r. gospodarka Indone‑
zji wzrosła 150 razy, Tajlandia i Malezja odno
towały 70- i 90-krotny wzrost, a PKB wyno‑
szące około 2,5 bln USD czyni obecnie ASEAN
szóstą pod względem wielkości gospodarką
świata. Eksperci szacują, że do 2030 r. awansu
je ona na trzecie miejsce w tym rankingu1.
Mimo to, wciąż niewielu polskich przedsiębiorców
dostrzega potencjał regionu, eksport z Polski do krajów
ASEAN sięgnął w 2016 r. 5,6 mld zł. Najwięcej sprzedaliśmy
do Singapuru, aż za 2,67 mld zł. Kolejny był Wietnam,
do którego wyeksportowaliśmy towary o wartości
926 mln zł oraz Tajlandia – 744 mln zł. Co jest powodem
1 http://www.parkiet.com/Gospodarka---Swiat/308169904ASEAN‑czyli‑przyszlosciowy-rynek-o-ktorym-zbyt-rzadko-siemowi.html

tak niewielkich wyników? Brak wiedzy na temat
poszczególnych rynków, szans i barier, oto główny
powód znikomej współpracy. Szybki wzrost gospodarczy,
postępująca integracja oraz rosnący rynek konsumencki
– łącznie ok. 634 mln osób2, to czynniki, dla których polscy
przedsiębiorcy powinni zainteresować się współpracą z tym
regionem. Warto zwrócić uwagę na największe gospodarki
ASEAN, czyli Wietnam, Indonezję, Malezję, Tajlandię
oraz Singapur. Czym charakteryzują się te rynki? Jakie
możliwości oferują i jak radzą sobie na nich polskie firmy?

WIETNAM

Na perspektywy rozwoju i potencjał rynku wietnamskiego
wskazał polski rząd, umieszczając Wietnam w programie
„Go to Brand”. Dlaczego akurat ten kraj? Liczący 92,7 mln
mieszkańców Wietnam stanowi drugi co do wielkości rynek
w regionie Azji Południowo‑Wschodniej. Dzięki szybkiemu
postępowi zyskał miano „azjatyckiego tygrysa”, a potencjał
do współpracy z Polską występuje w wielu branżach
i sektorach.
2 http://asean.org/storage/2018/01/ASYB_2017-rev.pdf
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Najczęściej kojarzony z uprawami ryżu. Jest to uprawa
odgrywająca ogromne znaczenie nie tylko pod względem
kulinarnym i kulturowym, ale też ekonomicznym. Spora
część ludności Wietnamu zatrudniona jest w sektorze
rolniczym, który opiera się także na plantacjach kawy,
orzechów nerkowca oraz akwakulturze. Jednak to przemysł
jest motorem wzrostu wietnamskiej gospodarki,
w szczególności przemysł tekstylny, spożywczy
oraz meblarski. Kraj inwestuje również w branże o wysokiej
wartości dodanej, takie jak samochody, technologie
elektroniczne i komputerowe.
Wśród towarów najczęściej eksportowanych z Polski
do Wietnamu są artykuły spożywcze, produkty
pochodzenia zwierzęcego, a także urządzenia
mechaniczne i elektryczne. W 2016 r. z Polski do Wietnamu
wyeksportowano produkty mleczarskie o wartości
ponad 84,9 mln zł. Uprawnienia eksportowe posiadają
m.in. polskie spółdzielnie mleczarskie; polskie ryby
na wietnamskim rynku z powodzeniem sprzedaje firma
Graal, z kolei PEPEES S.A. eksportuje produkty skrobiowe.
Szanse dla polskich przedsiębiorców występują także
w innych branżach. Uwagę na rynek wietnamski powinna
zwrócić branża budowalna. Wietnam jest zainteresowany
inwestycjami w budownictwo i transport, a do 2020 roku
planowane jest zwiększenie inwestycji w infrastrukturę
transportową z 7 do 120 mld USD. Przykładem nowych
inwestycji jest m.in. Nam Cuong HH1 Cotencons
– kompleks dwóch 25-kondygnacyjnych budynków
w Hanoi, który zostanie wyposażony w 2300 sztuk drzwi
z Polski. Porta KMI Poland, odpowiednio wpisując się
w trendy wietnamskiego rynku zwiększyła swój eksport
o 450% w przeciągu niecałego roku3.
Dobre perspektywy ma także sektor medyczny
i farmaceutyczny. Rocznie około 30 000 Wietnamczyków
wyjeżdża na leczenie za granicę; zagranicznym
przedsiębiorcom z tych branż oferowane są liczne zachęty
i udogodnienia. Dwa lata temu w Wietnamie zadebiutował
pomorski producent kosmetyków i farmaceutyków
3 http://aktualnosci.budownictwo.co/polskie-drzwi-zdobywajawietnam/

– firma Oceanic Cosmetic & Pharmaceutic. W sektorze
farmaceutycznym miała miejsce największa polska
inwestycja bezpośrednia w Wietnamie. W listopadzie
2017 r. Grupa Adamed nabyła pakiet kontrolny
najszybciej rozwijającej się wietnamskiej firmy Dat Vi
Phu, wytwarzającej produkty lecznicze zarówno na rynek
wietnamski, jak i rynki ościenne. Transakcja opiewała
na 50 mln USD i stała się punktem wyjścia do ekspansji
w obszarze Azji i Pacyfiku.
Współpraca Polski i Wietnamu jest obustronnie
korzystana, ma także długą tradycję. Obydwa kraje
utrzymują ze sobą relacje gospodarcze niemal od czasów
uzyskania niepodległości przez Wietnam. Względnie
dobra rozpoznawalność Polski w Wietnamie wynika także
z długoletnich kontaktów pomiędzy ludnością obydwu
krajów. Szansą dla polskich firm jest wysoki odsetek
Wietnamczyków, którzy są absolwentami polskich uczelni,
a obecnie zajmują wysokie stanowiska w instytucjach
państwowych i biznesie.

INDONEZJA

Ponad 258 milionów mieszkańców Indonezji plasuje
ten kraj jako czwarty najludniejszy na świecie. Wyżej
w rankingu znajdują się jedynie Chiny, Indie oraz USA4.
Liczba potencjalnych konsumentów ma ogromny potencjał
dla eksporterów, wzmacniany przez względną zamożność
społeczeństwa. Według danych Euromonitor International,
Indonezja ma czwartą pod względem wielkości klasę
średnią na świecie, a PKB na jednego mieszkańca
wynosi 3 604 USD.
Indonezja jest największą gospodarką Azji
Południowo‑Wschodniej z 932 miliardami PKB w 2016 r.
i wzrostem ok. 5% rocznie. Generuje prawie połowę
wyników gospodarczych ASEAN5. Kraj ten znajduje się
na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego od momentu
reform na rzecz przyciągania zagranicznego kapitału.
Zachęty dla zagranicznych przedsiębiorców w specjalnych
4 https://toreforge.com/rynek-na-start-indonezja/
5 https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/
indonezja-ciekawy-rynek-do-inwestowania/s51e0hw
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strefach ekonomicznych, obniżona stopa podatkowa
dla eksporterów oraz ogromny rynek zbytu systematycznie
przyciągają międzynarodowych producentów.
Jakie branże mają największe szanse powodzenia?
Warto zwrócić szczególną uwagę na trendy związane
z wykorzystaniem Internetu w Indonezji. Kraj ten zajmuje
czołowe miejsca w rankingach liczby użytkowników
sieci. 88,1 mln aktywnych użytkowników Internetu
plasuje Indonezję na 5 miejscu (serwis We Are Social).
Większość z nich jest w wieku 18 do 25 lat i w wirtualnej
przestrzeni spędza średnio 4 godziny dziennie. Obecnie
około 85% ruchu sieciowego generują telefony
komórkowe. Indonezja stała się interesującą destynacją
dla producentów nowych technologii, aplikacji
mobilnych i start-upów. Rynek ten podbiło już Brainly,
czyli krakowski startup oferujący wirtualną platformę
edukacyjną, działającą na zasadzie wzajemnej wymiany
wiedzy przez użytkowników. Brainly obecne jest na wielu
międzynarodowych rynkach, jednak to użytkownicy
z Indonezji stanowią drugą największą społeczność
serwisu na świecie. Ciekawe i innowacyjne rozwiązania
proponuje także Brand24 – firma od kilku lat obecna
w Indonezji zajmuje się monitorowaniem Internetu
i mediów społecznościowych6.
Wysoki wskaźnik Internautów będzie przekładał się
na wirtualne zakupy w obrębie innych branż. Na rynku
dostępne są takie platformy płatności jak Doku, iPay88
czy Veritrans. Potencjał e‑commerce dostrzegła projektantka
z Polski, zajmując sprzedażą hidżabów na Instagramie.
Już na początku działalności, zainteresowanie klientek
z Indonezji przekładało się na 15-minutowy czas,
w którym cała oferta zostawała wyprzedawana.
Grupa FAMUR dostarczająca sprzęt dla górnictwa,
zrealizowała kontrakt dla PT. PESONA KHATULISTIWA
NUSANTARA. W ramach zamówienia do kopalni
na indonezyjskiej wyspie Kalimantan dostarczono system
transportu ciągłego dla węgla.  Dostrzegając potencjał
rynku, na budowę zakładu w Indonezji zdecydowała się
grupa Konspol z branży drobiarskiej. Jednak przypadek
Konspolu pokazuje także ryzyka związane z rynkiem
indonezyjskim – utrudnienia związane z biurokracją
oraz specyficznymi regulacjami prawnymi wpłynęły
na wydłużenie czasu realizacji inwestycji o ponad 6 lat.
Znajomość rynku poprzedzona odpowiednimi
analizami i odpowiednie przygotowanie do ekspansji
to pierwszy krok do wejścia na rynek. Mimo działań
skupionych wokół przestrzeni Internetowej, warto nie
zapominać, że kontakty bezpośrednie będą równie ważne
w relacjach biznesowych.7.
6 https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/
polskie-startupy-w-indonezji,162,0,2230434.html
7 http://strategieibiznes.pl/artykuly/analizy/indonezja-partnertrudny-ale-perspektywiczny/

MALEZJA

Umiejscowienie Malezji wzdłuż Cieśniny Malakka, jednego
z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na świecie,
ma istotne znaczenie gospodarcze. Wykorzystując
strategiczną lokalizację, Malezja od lat 70. XX wieku zaczęła
przekształcać rolniczą gospodarkę w zaawansowany
technologicznie i konkurencyjny kraj, w którym usługi
i produkcja stanowią obecnie 74% PKB8. Choć licząca
32 miliony ludzi populacja Malezji jest znacznie mniejsza
od indonezyjskiej, to kraj ten jest znacznie zamożniejszy
w ujęciu per capita. Poziom zamożności i poziom życia
Malezyjczyków jest porównywalny do Polski i innych
gospodarek Grupy Wyszehradzkiej.
Środowisko prowadzenia biznesu w Malezji jest nader
korzystne – kraj ten ma przewidywalne prawo i stabilną
walutę. W Malezji, podobnie jak w Indonezji, istotną rolę
odgrywają nowe technologie. Przemysł opiera się przede
wszystkim na elektronice i elektrotechnice, a firmy takie
jak Intel, Dell, Fuji czy Samsung mają tam swoje centra
produkcyjne i badawczo‑rozwojowe.9
Jak może skorzystać na tym polski eksport? Malezja stawia
na rozwój infrastruktury i budownictwa, co przekłada się
na rozwój innych dziedzin, takich jak przemysł materiałów
budowlanych, maszynowy oraz metalowy10. Już teraz
Malezja importuje polską miedź oraz narzędzia i urządzenia
elektryczne, jednak polscy producenci związani z tymi
branżami powinni w większym stopniu zwrócić uwagę
na możliwości ekspansji.
Jak pokazują statystyki polski eksport do Malezji
rośnie, mimo że dane nie uwzględniają wymiany
towarowej za pośrednictwem krajów trzecich. Spora
część polskich wyrobów hutniczych i chemikaliów
jest dostarczana przez pośredników w Singapurze,
Chinach czy Hongkongu11.
Na tym rynku obecne są polskie firmy z branży
informatycznej jak Transition Technologies – tworzące
oprogramowanie dedykowane dla szpitali, laboratoriów
oraz lekarzy czy firma IT Kontrakt posiadająca biuro
w Kuala Lumpur od 2016 r. Jej przedstawiciele
zaznaczają, że Malezja jest rynkiem niezwykle
atrakcyjnym i chłonnym w kontekście innowacyjnych
technologii, a także odgrywa coraz większą rolę
jako centrum sektora cyfrowego obok najbardziej
zelektronizowanych krajów świata: Japonii, Korei
Południowej czy Singapuru.
W Malezji firmom z sektora high‑tech oferowane są
korzystne warunki prowadzenia działalności w ramach
tzw. Superkorytarza Multimedialnego. Udogodnienia
8 https://www.export.gov/article?id=Malaysia-Market-Overview
9 https://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1545711,Malezjazacheca-polskie-firmy-warto-u-nas-inwestowac
10 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Malezja-1754857.html
11 http://www.rp.pl/Program-Rozwoju-Eksportu/302019939Wietnamu-i-Malezja-to-obiecujace-rynki-dla-polskiegoeksportu.html
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obejmują m.in. zwolnienie przez 10 lat z płacenia
podatków od dochodów czy zwolnienie z cła
na importowane maszyny. Firmy mają także dostęp
do Internetu wysokiej prędkości oraz mogą uczestniczyć
w rządowych przetargach.
Mimo silnej konkurencji firm europejskich, mocną
pozycję na lokalnym rynku zbudowała polska Grupa WB
podpisując umowę transferu technologii dla Ministerstwa
Obrony Malezji oraz lokalnego producenta DRB‑HICOM
Defence Technologies. Podjęcie współpracy było efektem
uczestnictwa Grupy WB w Defence Services Asia 2018,
czyli największych targach obronnych w Azji. W stolicy
Malezji swój oddział ma również Comarch, krakowska
firma dostarczająca usługi informatyczne. Oddział powstał
w 2015 roku i jest centrum działań nie tylko na Malezję, ale
także Singapur, Indonezję, Wietnam Tajlandię i Filipiny12.
Bardzo dobrze rozwinięty jest rynek kosmetyków
i artykułów do pielęgnacji urody i zdrowia, co wykorzystuje
obecny tam polski producent kosmetyków INGLOT.
Należy jednak pamiętać, że Malezja to kraj w większości
muzułmański, z czego wynikają ograniczenia w branżach
jak kosmetyki czy oferta spożywcza. Są to produkty objęte
zasadami zgodności z islamem – Halal.
Malezja jest krajem, który wyszedł już z kategorii rynków
wschodzących, stając się rynkiem rozwiniętym. Dlatego
działania marketingowe w Malezji należy planować
w nieco inny sposób niż w krajach rozwijających się
regionu – Wietnamie i Indonezji. Malezyjscy konsumenci
szczególną wagę przywiązują do znaczenia marki.
W związku z tym, dobrym sposobem promocji
dla zagranicznych przedsiębiorców będzie udział w targach
i wystawach branżowych. Fizyczna obecność i prezentacja
produktów na miejscu jest w stanie realnie przynieść
efekty, pozwoli na nawiązanie bezpośrednich kontaktów
i pozyskanie partnerów.13 Warto pamiętać, że Malezję
zamieszkują trzy główne grupy etniczne: Malajowie,
Chińczycy i Hindusi, a ich preferencje konsumenckie
cechuje pewna odrębność i specyfika.

Tajlandia jest drugą co do wielkości gospodarką w ASEAN
i jednym z najczęściej odwiedzanych krajów na świcie.
Turystyka ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i stanowi
około 10% krajowego produktu krajowego brutto (PKB).
W 2016 roku, pomimo żałoby związanej ze śmiercią
Króla Bhumibola Adulyadeja, Tajlandia odnotowała
32,58 milionów przyjazdów turystycznych. Dziewięć
głównych lotnisk w Tajlandii obsłużyło rekordową
liczbę 129 milionów pasażerów.14

Tajlandia jest liczącym prawie 70 mln mieszkańców
rynkiem, który często dla europejskich przedsiębiorców
jest punktem wyjścia na inne rynki regionu ze względu
na porozumienia handlowe Tajlandii z pozostałymi
krajami regionu i korzystne położenie. Za branże
perspektywiczne dla rozwoju współpracy pomiędzy Polską
a Tajlandią wskazuje się m.in. przemysł petrochemiczny,
sektor IT oraz produkcję maszyn dla przetwórstwa
rolno‑spożywczego. Potencjał współpracy niesie także
sektor energetyki odnawialnej15.
Tajlandia jako idealny hub logistyczny do handlu
z pozostałymi państwami ASEAN została wybrana przez
PCC Rokita – zakłady przemysłu chemicznego z Brzegu
Dolnego. Rozpoczynając od inwestycji w Tajlandii firma
planuje ekspansję na pozostałe azjatyckie rynki. Ciekawym
przykładem jest także inwestycja spółki Jatomi Fitness,
która przeznaczyła 90 mln zł na powstanie w Bangkoku
i okolicach 10 klubów fitness. Do końca 2018 roku firma
planuje posiadać 48 tys. klientów klubów.16 Polska
obecność w Tajlandii to nie tylko eksport produktów
i usług. Swoją fabrykę uruchomiła tam krakowska firma
Mercator Medical, zajmująca się produkcją ochronnych,
lateksowych rękawiczek. Obecnie przy produkcji zatrudnia
około 400 osób, a fabryka systematycznie rozbudowuje się
z początkowo 40 mln wyprodukowanych rękawiczek
miesięcznie do 100 mln niedługo później.
Rynek tajski pod względem zamożności konsumentów
lokuje się pomiędzy rynkami dojrzałymi w regionie
– Malezją i Singapurem, a rynkami krajów rozwijających
się: Wietnamu czy Indonezji. Korzystne połączenie
lotnicze do Bangkoku, szeroki wybór targów branżowych
oraz możliwości jakie w kontekście dalszej ekspansji,
zdecydowanie zachęcają do biznesu w tym kraju. Problemy
z nadmierną biurokracją, korupcją i zmniejszoną ostatnio
stabilnością polityczną stanowią najczęściej wymieniane
ryzyka dla biznesu. Jednak odpowiednie przygotowanie,
umiejętność dostosowania produktu do oczekiwań
konsumentów i właściwe działania marketingowe mogą
być kluczem do sukcesu w Królestwie Tajlandii.

12 https://www.pb.pl/firmy-it-docenily-malezje-900737
13 http://www.polishcosmetics.pl/f/index.php/azja/131-malezjai-filipiny-informacje-o-rynkach-i-targach
14 https://www.export.gov/article?id=Thailand-market-overview

15 https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/
czego;polski;biznes;moze;szukac;w;tajlandii,41,0,1340201.html
16 http://innpoland.pl/121723,polska-firma-za-baty-uruchamia10-klubow-fitness-w-bangkoku-jatomi-zamierza-podbictajlandie
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SINGAPUR

Singapur plasuje się na drugim (po Japonii) miejscu
w rankingu najlepiej rozwiniętych i najbogatszych krajów
Azji. To niewielkie, pięciomilionowe państwo‑miasto
jest także czwartym największym centrum finansowym
na świecie (po Londynie, Nowym Jorku i Tokio).
Singapur to największy przeładunkowy port na świecie,
jego gospodarka opiera się w głównie na handlu,
przemyśle stoczniowym i transporcie. Istotne znaczenia
mają usługi biznesowe i finansowe, przemysł elektroniczny
oraz telekomunikacyjny. Co ciekawe, wszystkie surowce
są importowane. Zanim wdrożono nowoczesne
technologie, Singapur importował około 50% wody
pitnej, głównie z sąsiedniej Malezji. W Singapurze
funkcjonuje ponad 9 tys. firm z UE, z czego zaledwie
40 pochodzi z Polski. Polskie firmy w niewielkim
stopniu korzystają z możliwości tego rynku. Przykładem
długoletniej współpracy jest funkcjonująca od 1975 roku
polsko‑singapurska wielobranżowa spółka handlowa
Polsin Pte.Ltd. Ze strony polskiej jej głównym udziałowcem
jest firma Ciech, a ze strony singapurskiej – państwowa
firma Intraco17. Ekspansją może pochwalić się także
firma Bioton – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją
leków.. Już w 2005 roku Bioton przejął singapurską spółkę
SciGen, umacniając tym samym swoją pozycję na rynkach
azjatyckich. Na tym konkurencyjnym rynku funkcjonuje też
firma Suntech, dostarczająca rozwiązania informatyczne
dla telekomunikacji.
Singapur regularnie otwiera rankingi na najlepsze miejsce
do prowadzenia firmy.18 Jej założenie jest bardzo szybkie,
a cały proces można przejść drogą elektroniczną19.
Umiejscowienie tam przedsiębiorstwa jest szczególnie
korzystne w kontekście regulacji podatkowych. Przychody
osiągane poza Singapurem i nie trafiające na tamtejsze
konta bankowe nie podlegają opodatkowaniu20. Dużym
ułatwieniem dla prowadzenia biznesu w Singapurze,
jest powszechne stosowanie języka angielskiego. Jednak
korzystny klimat biznesowy Singapuru oznacza też
bardzo wysoką konkurencję oraz wysokie koszty pracy.
17 http://www.exporter.pl/kraje/k_azja/singapur_2001.html
18 https://www.pb.pl/singapur-rajem-biznesu-30-miejsce-polskiranking-775272
19 https://mambiznes.pl/poradniki/zarzadzanie/jesli-wlasnybiznes-to-w-singapurze-3803
20 https://www.pism.pl/files/?id_plik=17704

Bariery dla polskich firm to przede wszystkim niewielka
wiedza o tym kraju i brak kontaktów. Marketingowo nie
pomaga wciąż niewielka rozpoznawalność polskiej marki
narodowej. Dla MSP przeszkodą są też wysokie koszty
uruchomienia działalności.
Uruchomione przez LOT w 2018 bezpośrednie połączenie
lotnicze z Singapurem również wpłynie na rozwój handlu
z Polską. O czym powinni pamiętać polscy przedsiębiorcy
w Singapurze na spotkaniach z kontrahentami? Lotnisko
w Singapurze należy do najbardziej efektownych na świecie
– liczy się pierwsze wrażenie21. Podobnie jak w niemal całej
Azji, pierwszą zasadą kultury biznesowej jest punktualność,
spóźnienie oznacza brak szacunku dla partnera. Istotną
częścią rozmów, zarówno formalnych jak i nieoficjalnych
są tematy dotyczące wskaźników ekonomicznych kraju,
z którego się pochodzi. Odpowiednia wiedza będzie
więc wskazana.22

Kierunek ASEAN!

Kraje ASEAN niosą szereg możliwości dla polskich firm
z wielu różnych branż. Szacuje się, że wydatki konsumentów
w 2020 r. sięgną aż 2,3 bilionów USD, co oznacza również
coraz większy popyt na dobra sprowadzane spoza regionu23.
Nie tylko firmy eksportujące towary materialne powinny
zainteresować się wymianą handlową na linii Polska‑ASEAN,
ale jak pokazują doświadczenia rodzimych start‑upów,
szczególnie przedsiębiorstwa technologiczne, tworzące
oprogramowania i aplikacja mobilne, mają szansę odnieść
sukces na tych rynkach.
Niezależnie od rodzaju oferowanych produktów czy
usług, działania związane z ekspansją należy poprzedzić
odpowiednim przygotowaniem i zaznajomieniem się
z lokalnymi uwarunkowaniami oraz zasadami prowadzenia
biznesu. Strategia wejścia na rynek uwzględniająca jego
specyfikę, nisze oraz kulturę biznesową będzie pierwszym
krokiem do sukcesu nie tylko na danym rynku, ale także
punktem wyjścia do działań na rynkach sąsiednich.
Łukasz Fyderek, Adrianna Gajczak
21 http://natemat.pl/37919,sekret-singapuru-jedno-znajbogatszych-panstw-swiata-zaczyna-inwestowac-w-polsce
22 https://mambiznes.pl/poradniki/zarzadzanie/jesli-wlasnybiznes-to-w-singapurze-3803
23 http://www.parkiet.com/Gospodarka---Swiat/308169904ASEAN-czyli-przyszlosciowy-rynek-o-ktorym-zbyt-rzadko-siemowi.html&template=restricted
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Ważny temat

Standardy obsługi inwestora
– współpraca, wymiana doświadczeń,
promocja
W ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” Krakowski Park Technologiczny podjął się wsparcia małopolskich JST
w procesie doskonalenia systemu obsługi inwestora. Efekt: 11 szkoleń zrealizowanych w Polsce i 6 za granicą dla przedstawicieli gmin,
18 dodatków w prasie lokalnej poświęconych promocji gospodarczej i 5 kampanii reklamowych – to bilans właśnie kończącego się
projektu i działań skierowanych do regionalnych liderów rozwoju lokalnego, wzmacniania potencjału gospodarczego na poziomie
samorządowym, tworzenia silnych relacji pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i środowiskiem administracji lokalnej.
To oczywiście tylko liczby, ale za nimi kryją się bardzo
konkretne rezultaty. Małopolskie Forum Obsługi Inwestora
skupia osoby zajmujące się obsługą przedsiębiorców
w gminach i to właśnie dla nich przygotowany został program
szkoleń w ramach projektu. Zależało nam na tym, by stworzyć
platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, pokazać
nowoczesne narzędzia promocji, a także spróbować rozwiązać
najpilniejsze problemy z jakimi zmagają się pracownicy gmin
w związku z obsługą inwestorów. Staraliśmy się tak dobierać
tematy, by szkolenia stanowiły realne wsparcie dla uczestników.
Zaczęliśmy od działań promocyjnych – pokazaliśmy jak
stosować nowoczesne formy komunikacji, budować dobry
klimat wokół inwestycji i stosować dobre praktyki sprzedaży
inwestycyjnej. W kolejnym roku wprowadziliśmy zagadnienia
bardziej „techniczne”: infrastruktura, zasoby ludzkie,
specjalna strefa ekonomiczna i zmiana przepisów związana
z powstaniem Polskiej Strefy Inwestycji. Odbyliśmy także kilka
wizyt w gminach (Tarnów, Zator, Niepołomice, Hebdów),
podczas których uczestnicy mieli okazję zobaczyć działania
samorządów w praktyce. Szczególne znaczenie miały szkolenia
zorganizowane w Niemczech – Berlinie, Kolonii i Monachium
– poświęcone w części teoretycznej przyciąganiu inwestycji
zagranicznych, a w praktycznej szkoleniom w firmach
i niemieckich instytucjach zajmujących się obsługą inwestora.
To doświadczenie, które uczestnicy wyjątkowo sobie chwalili.
Z jednej strony były niezwykle ciekawe szkolenia, prowadzone

przez ekspertów z doświadczeniem na światowych rynkach
gospodarczych, a z drugiej możliwość podpatrzenia
najlepszych praktyk i tego, w jaki sposób polscy przedsiębiorcy
stali się obecni na rynku niemieckim. Uczestnicy szkoleń bardzo
wysoko oceniali zarówno dobór tematów, wykładowców
oraz ekspertów prowadzących zajęcia. Stały monitoring
naszych działań pomógł także w doborze odpowiednich
zagadnień omawianych na poszczególnych spotkaniach.
Uzupełnieniem tych działań była prezentacja terenów
inwestycyjnych i firm w poszczególnych gminach
województwa małopolskiego na łamach dodatków do prasy
lokalnej. W związku z utworzeniem Polskiej Strefy Inwestycji
ukazały się też materiały informujące o zmianach w przepisach
dotyczących inwestycji.
Po dwóch latach realizacji projektu możemy powiedzieć,
że udało nam się wspólnie wypracować określone standardy
obsługi inwestora, współpracy między gminami i działań
promocyjnych w gminach.
Małopolskie Forum Obsługi Inwestora nie zaprzestaje swojej
działalności. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich
gmin z Małopolski – każdy może do nas dołączyć i podzielić się
doświadczeniami. Przed nami kolejne wyzwania, zwłaszcza
te związane z Polską Strefą Inwestycji!
Barbara Wityńska‑Słącz, Krakowski Park Technologiczny
koordynator projektu Power up your Businness in Małopolska

3 najbardziej perspektywiczne branże
dla inwestycji na Ukrainie
Dziesięć lat temu Ukraina znajdowała się w centrum
uwagi wszystkich głównych funduszy międzynarodowych.
Banki i przedsiębiorstwa przemysłowe rozważały
oferty inwestycyjne największych światowych graczy,
pieniądze wpływały do gospodarki. Dziś mówimy
o sektorach ukraińskiej gospodarki, które są niedoceniane,
co oznacza, że są one najbardziej atrakcyjne
dla inwestorów zewnętrznych.

Rolnictwo

W przeciwieństwie do większości rozwiniętych krajów
europejskich, rolnictwo na Ukrainie jest najbardziej
perspektywiczną branżą dla potencjalnych inwestorów
zagranicznych. Wynika to z faktu sprzyjających korzyści
rynkowych oraz problemów innych branż gospodarki.
Do pozytywnych czynników występujących w rolnictwie
na Ukrainie można zaliczyć: korzystne warunki naturalne
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i atrakcyjne położenie kraju na mapie światowej, niskie koszty
zasobów lokalnych, historyczne predyspozycje do rozwoju
rolnictwa, uporządkowaną infrastrukturę wraz z dostępnością
sprzętu rolniczego, bliskość wiodących rynków konsumenckich
krajów Unii Europejskiej i Bliskiego Wschodu.
Największe projekty inwestycyjne w rolnictwie i branżach
pokrewnych w większości dotyczą infrastruktury rolnej. Według
danych Instytutu gospodarki agrarnej, w 2016 roku ukraiński
agrobiznes uzyskał 44,2 mln UAH inwestycji kapitałowych.
Ważną rolę w przyciąganiu inwestycji miało budownictwo
w ukraińskich portach terminalów Bunge (180 mln USD),
Cofco (75 mln USD), Risoil S. A. (70 mln USD) i Allseeds
(200 mln USD). Ponadto, na Ukrainie działa holding rolny NCH
(inwestycje w 2015 roku wyniosły 36 mln USD), a także wielkie
amerykańskie firmy DuPont, Pioneer (inwestycje od momentu
uruchomienia zakładu w 2017 roku wyniosły 51 mln USD).
Zagraniczni inwestorzy, a także międzynarodowe instytucje
finansowe zorientowane są na perspektywy rozwoju sektora
rolnego. Na przykład, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
planuje do 2020 roku zainwestować 150–200 mln EUR
w ukraiński agrobiznes.

Oprogramowanie i sprzęt

Eksperci i analitycy finansowi często mówią o wysokich
dochodach firm działających na rynku usług outsourcingowych
w branży rozwoju oprogramowania. „Miliardy dolarów
w raportach nie powinny wprowadzać w błąd. Głównym
atutem tych firm są pracownicy z dość wysokim poziomem
kwalifikacji. Głównym atutem konkurencyjnym są niskie płace
w porównaniu z Europą Zachodnią i Ameryką Północną”
– mówi ekspert IDC Ukraina, firmy konsultingowej w branże IT.
W ostatnich latach ukraińskie firmy IT przyciągnęły duże
pieniądze. Na przykład w 2012 roku Google kupił ukraiński projekt
Viewdle za 45 mln USD, a w 2015 roku osiągnęliśmy rekordową
kwotę transakcji (150 mln USD) w rezultacie współpracy
między odesskim start‑upem Looksery i Snapchatem. Według
danych Ukraińskiego Stowarzyszenia Venture Capital (UVCA),
w 2017 roku w kraju zawarto 87 transakcji z ukraińskimi i firmami
innowacyjnymi, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do roku
2016 roku. W 2017 roku łączna wartość inwestycji wyniosła
88 mln USD, a razem w ciągu ostatnich 5 lat – ponad 400 mln USD.
W lutym 2018 roku amerykańska firma Perfectial uruchomiła
biuro badań i rozwoju we Lwowie Nowe biuro pomaga klientom
w dostarczaniu na rynek najnowocześniejszych produktów
z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Również francuski producent gier komputerowych
Ubisoft Entertainment inwestuje na Ukrainie w sektorze
oprogramowania i usług IT, tworząc 60 miejsc pracy. W marcu
2018 roku firma otworzyła nowe studio w Odessie na Ukrainie.
Do pierwszego kwartału 2020 roku powstanie 60 nowych
miejsc pracy, a jego celem jest wspieranie rosnącego popytu
na rynku lokalnym. Kolejna firma, która inwestuje w Odessie
w sektorze oprogramowania i usług IT w ramach projektu
badawczo‑rozwojowego, to 3DLook. Amerykańska firma 3DLook,

dostawca zaawansowanych technologii skanowania dla marek
odzieżowych, e‑commerce i handlu detalicznego, otworzyła nowe
biuro badań i rozwoju w Odessie. Ośrodek badawczo‑rozwojowy
będzie się składał z trzech obszarów tematycznych, w tym: zespołu
rozwojowego SaaS, dostarczającego nowe rozwiązania, zespołu
informatyki zorientowanego na maksymalizację wykorzystania
danych przez firmę oraz zespołu obsługi klienta dostarczającego
pomysły dla konkretnych potrzeb.

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny to ogromne pole działania
dla zagranicznych inwestorów na Ukrainie. Jak do tej pory poziom
krajowej farmaceutyki jest znacznie niższy od zaawansowanych
technologii światowych. Według European Business Association,
w ciągu ostatnich pięciu lat w ukraiński przemysł farmaceutyczny
zainwestowano około 200 mln USD. Według agencji analitycznej
Business Credit, czwarta część leków na rynku ukraińskim jest
importowana. Jak widzimy, istnieje wiele perspektyw na otwarcie
produkcji krajowej dla firm zagranicznych.
Co przyciąga inwestorów do ukraińskiego sektora
farmaceutycznego? Firmy zagraniczne biorą pod uwagę
również dostępność wykwalifikowanego personelu na Ukrainie,
jak i stosunkowo wolny rynek, a także rządowe programy
wspierania biznesu w dziedzinie farmacji.
Farmaceutyka i biotechnologia pozostają najbardziej
zaawansowanymi technologicznie gałęziami przemysłu na świecie.
Według „Survey of Trends in the Global Pharmaceutical Market”,
przygotowanego przez międzynarodową firmę konsultingową
Frost & Sullivan, w latach 2018–2025 światowy rynek
farmaceutyczny (w tym biotechnologia) wzrośnie średnio o 4,6%,
a do 2025 roku jego wielkość wyniesie 1,7 mld USD na Ukrainie.
Według badania rynku fuzji i przejęć na temat perspektyw,
dotyczących działalności w sektorze rolniczym,
farmaceutycznym i finansowym (banki, ubezpieczenia)
sektory te uważane są za najbardziej interesujące spośród
głównych branż gospodarki. W ślad za tymi tendencjami
idzie zainteresowanie szybko rozwijającymi się branżami
pokrewnymi: finteh, technologie cyfrowe w medycynie i handlu
internetowym. Oznacza to, że inwestorzy są zainteresowani
zarówno podstawowymi perspektywami sektora, jak i wzrostem
produktywności poprzez wprowadzenie wysokich technologii.
Innowacje i technologie w znacznym stopniu zainteresują
inwestorów; strategiczni decydenci będą bardziej skłonni
zapłacić za technologię niż za pasywne wartości ekonomiczne
(aktywa, udział w rynku itp.).
Co ogranicza wzrost inwestycji zagranicznych na Ukrainie:
• słaba ochrona praw własności i wierzycieli
• korupcja
• ograniczenia w przepływach kapitałowych i kontroli walutowej
• skomplikowana administracja podatkowa
• nadmierna regulacja (prawodawstwo antymonopolowe,
licencje, regulacja cen itp.)
Yuliia Riabchun, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

16

Dobry przykład

„Biznes na trwałych, solidnych
podstawach…” wywiad z Panem
Łukaszem Młynkiem, współzałożycielem
i Dyrektorem Generalnym firmy
RAILWAYMEN Sp. z o.o.
Do dzisiaj są one dla nas kluczowe i pozwalają nam rozwijać
biznes na trwałych, solidnych podstawach. Od kilku lat
jesteśmy doceniani i wyróżniani przez znane zagraniczne
media. W zeszłym roku znaleźliśmy się w pierwszej
10 najlepszych światowych firm Ruby on Rails Developers
wg amerykańskiej platformy B2B – Clutch.co. Dostaliśmy
także akredytację od niemieckiej firmy Digital Knights, która
przeprowadza audyty firm technologicznych. Co warto
podkreślić – znaleźliśmy się w gronie 7% firm, które
pomyślnie przeszły ten audyt.
BiM: Jaka jest podstawowa oferta firmy? Kto jest
głównym odbiorcą produkcji firmy?

BiM: Prosimy o klika słów dotyczących początków
firmy – jak powstała, jaki był pomysł na Waszą
działalność ?
Ł.M:  Firma Railwaymen powstała w 2009 roku. Założyłem
ją z moimi wspólnikami: Grzegorzem Forysińskim
i Marcinem Czesakiem. Początkowo współpracowaliśmy
na luźnych zasadach, chcąc zweryfikować nasze możliwości
w prowadzeniu biznesu. Widząc jednak duży potencjał
i mając jasno określony kierunek rozwoju, w 2011 roku
zdecydowaliśmy się sformalizować nasze działania
i założyliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
którą rozwijamy do dzisiaj.
Od samego początku skupiliśmy się na trzech konkretnych
założeniach:
– jakość oferowanych usług
– satysfakcja odbiorcy/klienta
– zadowolenie zespołu

Ł.M: Odbiorcą firmy są przedsiębiorcy, którzy mając
działający biznes, bądź tylko pomysł na niego, chcą go
zdigitalizować. Produktami naszego działania są zazwyczaj:
systemy informatyczne, platformy webowe i aplikacje
mobilne. Istotne jest, aby w efekcie rozwiązywały one
problem naszego odbiorcy, niezależnie czy jest to system
szacowania kosztów dla firm budowlanych, platforma
przetargowa, oprogramowanie do obsługi przedszkoli
w modelu franczyzowym, aplikacja grywalizacyjna
dla dzieci czy też platforma blockchain.
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie,
zgłębiamy potrzeby biznesowe, dobierając najbardziej
adekwatne rozwiązania i technologie. O naszych
wybranych realizacjach można poczytać m.in. tutaj:
https://railwaymen.org/portfolio
BiM: Jak mała lub średnia firma powinna
realizować strategię rozwoju? Jakie znaczenie
ma innowacyjność, nowe technologie, analiza
rynku?
Ł.M: Moim zdaniem warto zastanowić się nad segmentem,
w którym firma chce się specjalizować. Obecnie, mimo
bardzo dużej konkurencji można zaobserwować ogromne
zapotrzebowanie na usługi informatyczne. Niemniej,
przedsiębiorcy poszukują nie tylko wykonawcy dla swoich
projektów, ale przede wszystkim partnera, który zrozumie
ich biznes, przeanalizuje możliwości oraz podzieli się
swoim know‑how. Nie da się być specjalistą w każdej
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dziedzinie, dlatego warto skupić się na kilku segmentach/
specjalizacjach i w nich być najlepszym.
Innowacyjność i nowe technologie są bardzo istotnymi
wyznacznikami sukcesu, szczególnie w dzisiejszych
czasach. Niemniej, wraz z innowacyjnością musi iść dobra
organizacja i kultura pracy, procesy i automatyzacja
pewnych działań i nade wszystko zgrany zespół. Bez tego
bardzo ciężko o powodzenie.
BiM: Czy realizujecie projekty w współpracy
ze środowiskiem naukowym ? Czy to jest
właściwy partner dla Waszej pracy?
Ł.M: W mojej ocenie, współpraca przedsiębiorców
ze środowiskiem naukowym jest nieodzowna – pozwala
na dogłębną analizę problemów i dostarczanie lepszych
rozwiązań. Najlepszym przykładem są programy oferowane
przez MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Przy współpracy z krakowskimi uczelniami, m.in.
Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską
oraz Akademią Górniczo‑Hutniczą – zrealizowaliśmy
szereg szkoleń i warsztatów dla studentów, chcąc pokazać
im praktyczne możliwości wykorzystania technologii
Ruby on Rails.
W ramach naszych działań HR, nawiązaliśmy współpracę
z osobami aktywnie angażującymi się zawodowo
na uczelniach – oferując im możliwość zatrudnienia
w naszej firmie. Jednocześnie cały czas jesteśmy otwarci
na dalszą współpracę. Uważam, że w tym aspekcie możemy
jeszcze sporo zrobić.
BiM: Co wpłynęło na decyzję o wejściu
na rynki zagraniczne? Jakie kierunki uważacie
za najbardziej obiecujące?
Ł.M: Od samego początku firma Railwaymen była
nastawiona na współpracę globalną – 90% naszych
partnerów i klientów pochodzi właśnie z rynków
zagranicznych. Początkowo było to związane z większymi
możliwościami rozwoju nowych technologii – współpraca
z amerykańskimi start‑upami oraz małymi i średniej
wielkości firmami pozwalała nam się w tym zakresie
realizować. Od jakiegoś czasu, co nas niezmiernie cieszy,
obserwujemy podobne podejście wśród polskich
przedsiębiorców. Coraz więcej naszych rodaków odnosi
sukcesy ze swoimi produktami i usługami, a co za tym idzie
jesteśmy postrzegani jako pracowici i dobrze wykształceni
specjaliści. Otwiera to drzwi polskim firmom i ułatwia
ekspansję na nowe rynki.
Każda firma powinna indywidualnie zastanowić się, które
kierunki eksportowe są dla niej najlepsze. Dla jednych
będzie to wielkość rynku zbytu, dla innych ilość firm
konkurencyjnych z podobnymi rozwiązaniami, bądź
koszt podobnych produktów/usług na rynku. W naszym

przypadku większość partnerów i klientów pochodzi
z USA, ale jesteśmy otwarci na inne rynki współpracując
z przedsiębiorcami m.in. z Kanady, Australii, Norwegii,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Emiratów Arabskich czy
nawet Portoryko.
BiM: Jakie rady macie Państwo dla firm, które
dopiero zastanawiają się nad podjęciem działań
eksportowych? Warto? Czy może pojawić się
związane z eksportem ryzyko?
Ł.M: W dobie globalizacji, usługi eksportowe wydają się
być nieodzownym elementem biznesu. Zawsze jest
to obarczone ryzykiem, chociażby różnicami kursów walut.
Niemniej, z wyprzedzeniem planując strategię wejścia
na konkretne rynki, można część z tych ryzyk ograniczyć.
Na pewno warto przeanalizować możliwości jakie daje
konkretny rynek: poznać uwarunkowania biznesowe czy
też kulturowe, porozmawiać z przedsiębiorcami na rynkach
docelowych, jak i z tymi którzy już eksportują swoje
produkty i usługi.
Znaczną pomocą w działaniach eksportowych są programy
unijne, które współfinansują ekspansję firmy na rynki
zagraniczne, dzięki czemu koszt wejścia na nie jest
niższy. Nasza firma uczestniczyła w programie „Paszport
do eksportu”, a obecnie jest beneficjentem programu
„Go To Brand”. Z uwagi na powyższe, w ostatnim roku
prezentowaliśmy swoje usługi na wielu zagranicznych
konferencjach (np. Mobile World Congress w Barcelonie,
TechCrunch Disrupt w San Francisco czy GITEX w Dubaju).
BiM: Plany na najbliższe miesiące i lata?
Ł.M: Obecnie eksplorujemy nowe rynki, m.in. kraje Zatoki
Perskiej, które dają spore możliwości rozwoju. Chcemy się
też doskonalić w nowych obszarach, m.in. AI czy blockchain,
które są obecnie bardzo pożądane na rynku.
BiM: Dziękujemy za rozmowę
Ł.M. Dziękuję
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Jak nas widzą…

EFEKT RAPA NUI
ALBO PORAŻKA
OBFITOŚCI
Jaki jest powód upadku kultury na Wyspie Wielkanocnej?
Jedna z dominujących teorii mówi o możliwych problemach
z przeludnieniem. Należy jednak zdać sobie sprawę,
że istnieje głębszy i bardziej poważny problem odnoszący się
do tego zjawiska. Ujawnimy go, korzystając z eksperymentu
nazwanego “Universe 25” amerykańskiego badacza Johna
B. Calhouna w roku 1972.
Uczony stworzył “raj” dla 4 par “szczęśliwych” szczurów
(wolnych od chorób i zaburzeń) umieszczając je w klatce
o wymiarach ok. 5 m2, o stałej temperaturze, bez drapieżników,
z nieograniczonym dostępem do jedzenia i picia.
Po 104 dniach od początku eksperymentu narodziły się
pierwsze młode szczury. Po 300 dniach liczba szczurów
wynosiła 600 osobników. Po 560 dniach populacja gryzoni
osiągnęła liczbę 2.200... i w tym momencie liczba szczurów
zaczęła spadać. Co takiego sie zdarzyło? Zaczęło brakować
przestrzeni dla wszystkich mieszkańców klatki.
O co chodziło? W momencie gdy liczba szczurów osiągnęła
swą szczytową wartość, każde ze zwierząt przebywało bez
przerwy w towarzystwie setek innych. Już nie gromadziły się
po to, by działać razem, a jedynie w celu uzyskania dostępu
do pożywienia. Sytuacja stawała się coraz bardziej gwałtowna;
szczury atakowały się wzajemnie z powodu braku przestrzeni,
walcząc o utrzymanie własnych „stref życia”.
Samce, poddane coraz większemu stresowi, przestały
zajmować się prokreacją. Samice coraz rzadziej wydawały
potomstwo, a te które rodziły młode natychmiast przestawały się
nimi zajmować. Calhoun zauważył także, że w ostatnim etapie
eksperymentu zwierzęta porzuciły jakąkolwiek aktywność
społeczną, spędzając większość czasu na spaniu i jedzeniu.
Stres rósł nadal i najsłabsze osobniki stawały się coraz bardziej
apatyczne, by w końcu przejść do etapu agresji wobec
wszystkich dokoła. Samice, coraz bardziej opuszczone i bez
kontaktów z grupą, zjadały własne potomstwo.
Nadszedł 600 dzień eksperymentu; kolonia zaczęła rzeczywiście
ginąć, wcześniej urodził się ostatni szczur, któremu udało się
osiągnąć dojrzałość. W 1471 dniu zakończono eksperyment;
pozostały 23 samice i 4 samce. Najmłodszy z nich 987 dni;
to dla szczurów odpowiada wiekowi 90 lat w życiu człowieka.
To samo zdarzyło się na Wyspie Wielkanocnej, jakkolwiek
w okolicznościach mniej idyllicznych, gdyż dostępne zasoby
nie były niewyczerpane. Przypadek Wyspy Wielkanocnej
pozwala nam wysnuć nowe wnioski. Jej mieszkańcy dotarli
tam z innych wysp Polinezji. Po zajęciu wyspy i stopniowym
wzroście zaludniania mogli zająć się działaniami bardziej
“zaawansowanymi”, jak na przykład budowa sławnych
kamiennych posągów – moai. Jednocześnie zapominali
o wyczerpywaniu się zasobów żywności, wyniszczeniu
drzewostanu i upadku rolnictwa. Najgorsze było jednak to,
że zapomnieli jak dotarli na wyspę i kilka pokoleń później
zapomnieli jak się żegluje – a mogło ich to ocalić.
I co to ma wszystko wspólnego ze światem przedsiębiorczości?
Przedsiębiorcy tworzą przedsiębiorstwa, które rozwijają się
i przyjmują coraz więcej pracowników; i nadal rozwijają się

i powiększają; zatrudniają kolejnych pracowników, angażują
kolejnych dostawców. Przedsiębiorstwa generują dochody
i wielu wypadkach, w bardzo wielu wypadkach komponenty
przedsiębiorstwa usypiają w rozwoju. Niektóre osobniki
dają się ponieść walce o władzę, o terytorium, o obszar
wpływów. Inne niewątpliwie bardziej są zajęte samymi sobą,
własnym dobrobytem i samouwielbieniem. Jednak wszyscy
oni zapominają o delikatnej równowadze z otoczeniem,
zadowalając się decyzjami “lidera”, do którego nieustannie się
odnoszą i na którym całkowicie polegają..
Jest oczywiste, że w tym momencie pojawia się efekt Rapa
Nui i organizacja zaczyna się samoograniczać; dochodzi
do “porażki obfitości”. Także wtedy, gdy zapomina się o swym
pochodzeniu, nastawiając się raczej na powtarzanie znanych
sytuacji niż na powrót do punktu wyjścia. Zapomina się jak
udało się dotrzeć do stanu na dzisiaj, zapomina się o dawnych
kompetencjach i zaletach, co prowadzi nieuchronnie do końca
drogi, o ile ewentualny lider nie odzyska pamięci i nie
przywróci organizacji jej właściwej oceny.
A poza tym wszystkim bądźcie oczywiście szczęśliwi
José Antonio Caballero Ruiz*

Do Czytelników
“Business in Małopolska”:
Polska lekcja przedsiębiorczości
przetrwania.
Teoremat (twierdzenie pochodne).
Każdy polski przedsiębiorca, poddany jakiemuś
zewnętrznemu naciskowi, reaguje gwałtownie
i przeciwnie do pojawiającej się presji, ze zwiększoną
siłą i szybkością; rozszerza swoją działalność, przede
wszystkim w formie rozwijania eksportu.
Koncepcja zjawiska, jakim jest “Polska” posiada wewnętrzną
strukturę, definiowaną przez współczynnik asymetrycznej
elastyczności. Zjawisko to zostało, z biegiem czasu, poddane
wielu próbom w postaci przeciwdziałania i przekształcania.
Jednak owe cykle nacisku i reakcji charakteryzują się przede
wszystkim niezwykłą elastycznością i tendencją bardziej
do działania niż tylko do przeciwdziałania. Pozwala to szybko
odzyskiwać właściwą formę i zdolność opierania się licznym
naciskom, jakim forma zostaje poddana.
Polska ma wielu przedsiębiorców, dysponujących utrwalonymi
i skutecznymi wartościami. Widzieliśmy, że Polska potrafiła
wzmacniać swój potencjał z o wiele większą szybkością niż
działo się to w innych krajach. Zawdzięcza to swej spójnej
strukturze wewnętrznej.
Patrząc z Hiszpanii: prosimy Was byście trwali na drodze pracy
i wysiłku. Nagrodą jest solidna ścieżka prowadząca do sukcesu.
No i oczywiście życzymy Wam byście byli szczęśliwi.
José Antonio Caballero Ruiz*

Jose Antonio Caballero
Ruiz, doradca w zakresie
przedsiębiorczości i zarządzania,
twórca firmy Konssult, członek
EQ Abogados, mieszka i pracuje
w Kordobie (Andaluzja, Hiszpania)
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Jedziemy do KAZACHSTANU!

Power up… o projekcie

Regionalne fundusze europejskie

Najważniejszy kierunek: Niemcy…

IRAN, KAZACHSTAN…

MIPIM 2017, Dubaj, Chiny…

Iran

Digital Dragons

Fundusze unijne:

Wsparcie eksportu

…Od 30 października do 5 listopada 2016
w Ałmaty odbywały się targi żywności,
stanowiące najważniejsze wydarzenie
branżowe dla tego obszaru geograficznego

…Chodzi nam o budowę silnej marki gospodarczej
regionu, wzrost zagranicznej ekspansji
małopolskich przedsiębiorstw, pozyskanie nowych
inwestycji na obszarze Małopolski

…„Business in Małopolska – Support and
development for your company” – projekt
Województwa Małopolskiego

Najważniejszy partner gospodarczy polskich firm, Hannover
MESSE 2017 czyli małopolskie spojrzenie na rynek
zachodnich sąsiadów.

Kolejne kierunki dla ekspansji polskich
eksporterów, zapraszamy do odkrywania
nowych możliwości.

Stamtąd oczekujemy inwestorów, dla nich
potrzebujemy oferty inwestycyjnej…

Rynek wart poznania
i dobrych decyzji

Spotkanie branży gier w Krakowie

Punkty konsultacyjne, pożyczki,
szkolenia

Zaproszenie na EXPO 2017
do Astany w Kazachstanie
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Relacje

Zaproszenie

Ważny temat

Możliwości działania
na nowym rynku

Urbanika Farms, zielona
firma i uprawianie sukcesu

Targi inwestycyjne MIPIM w Cannes, MWC
i technologie mobilne w Barcelonie.

na Beautyworld Middle
East w Dubaju

Jakie będą (nowe) Specjalne
Strefy Ekonomiczne?
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Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Brama do biznesu na Bliskim Wschodzie
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Annual Investment Meeting oraz Beauty World
Middle East w Dubaju, Europejski Kongres
Gospodarczy w Katowicach

na Gitex Technology Week
w Dubaju (październik 2018)

Callux Professional
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Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, czyli Południowy
Kaukaz dla polskich eksporterów

Misja gospodarcza do Senegalu,
współpraca z ZEA

O działalności w Polskiej Strefie
Inwestycji oraz SAG w Nowej Hucie

Autolab – nowa firma
w Małopolsce

Kraje ASEAN: Wietnam, Indonezja, Malezja,
Tajlandia i Singapur

Misja Azerbejdżan, Dubaj,
Monachium…

Inwestycje w „Power up…”
i na Ukrainie

Railwayman – czyli jak się
to robi w Krakowie
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