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Business in Małopolska
Najważniejszy kierunek: Niemcy…
Najważniejszy partner gospodarczy polskich firm, Hannover 
MESSE 2017 czyli małopolskie spojrzenie na rynek 
zachodnich sąsiadów. 

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

MIPIM 2017, Dubaj, Chiny…
Stamtąd oczekujemy inwestorów, dla nich 
potrzebujemy oferty inwestycyjnej…
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Szanowni  
Państwo 
Mamy	przyjemność	zaprosić	do	lektury	kolejnego	numeru	„Business	in	
Małopolska”.	Tym	razem	opisujemy	szerzej	rynek	naszych	zachodnich	
sąsiadów	–	rynek	niemiecki.	Zapewne	każdy	przedsiębiorca,	który	
decyduje się na działania eksportowe doskonale wie jakie znaczenie ma 
dla	polskiej	gospodarki	wymiana	handlowa	z	Niemcami.	W	Niemczech	
kupujemy	i	do	Niemiec	sprzedajemy,	większość	inwestycji	zagranicznych	
w naszym regionie to również kapitał niemiecki i pochodzący stamtąd 
partnerzy.	Zainteresowanie,	jakim	cieszą	się	regionalne	szkolenia	
dla eksporterów potwierdzają nieustanną potrzebę aktualnych informacji 
i	dobrej	rady,	nawet	na	tak	dobrze	znanym	obszarze	Republiki	Federalnej.	
A	czekają	nas	jeszcze	spotkania	i	wyjazdy	do	Iranu,	Kazachstanu,	
Azerbejdżanu	czy	Wietnamu.	Warto	więc	czytać	„BiM”	żeby	wiedzieć,	co,	
gdzie i kiedy.

Rozszerza się obszar rynków zagranicznych, na których promujemy 
nasz	eksport	i	równocześnie	ofertę	inwestycyjną	Małopolski:	byliśmy	
w	Chinach	i	Dubaju,	na	targach	w	Hanowerze	i	we	Francji.	Nie	bez	
znaczenia jest też pojawienie się Małopolski na Europejskim Kongresie 
Gospodarczym	w	Katowicach	–	blisko	od	Krakowa,	jednak	w	zupełnie	
innym kontekście gospodarczym i społecznym. 

Polecamy	Państwu	informacje	o	dostępnych	w	regionie	terenach	
inwestycyjnych	i	o	tym,	czego	nigdy	za	wiele:	o	możliwościach	
pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy ze źródeł 
wspomaganych	przez	fundusze	unijne.	Wiemy,	że	o	tego	typu	wsparcie	
nie jest łatwo i czasy „łatwych pieniędzy” już minęły, tym bardziej uważnie 
trzeba	śledzić	ofertę	„instrumentów	finansowych”,	które	są	jeszcze	
dostępne	na	nowe	inwestycje,	rozwój	i	ruszenie	w	świat.	Trzeba	to	wziąć	
pod rozwagę….

Z	poważaniem

Redakcja
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Co nowego w projekcie 
„Power up your Business in Małopolska”?

MAŁOPOLSKIE 
FORUM OBSŁUGI 
INWESTORA
Forum	to	autorski	projekt	ekspertów	z	Krakowskiego	
Parku	Technologicznego	zarządzającego	małopolską	
Specjalną	Strefą	Ekonomiczną	(SSE).	Początki	Forum	Obsługi	
Inwestora	sięgają	roku	2015,	kiedy	po	raz	pierwszy	doszło	
do spotkania przedstawicieli małopolskich samorządów 
i instytucji odpowiedzialnych za promocję inwestycji 
w	naszym	regionie.	Dzięki	możliwościom	jakie	dał	projekt	
„Power	up	your	Business	in	Małopolska”	Forum	uzyskało	
nowy	impuls	do	działania	–	bardziej	profesjonalny	
i międzynarodowy. 

Po co nam Małopolskie Forum 
Obsługi Inwestora? 
Większość	ofert	inwestycyjnych	(nieruchomości	
zabudowane, niezabudowane, projekty inwestycyjne, 
oferty	współpracy	w	ramach	PPP),	którymi	dysponuje	
np.	SSE,	baza	ofert	Centrum	Business	in	Małopolska,	
Centrum	Obsługi	Inwestora	i	Eksportera	(COIE)	przy	
Urzędzie	Marszałkowskim	Województwa	Małopolskiego	
pochodzi	z	zasobów	publicznych.	To	przede	wszystkim	
tereny przygotowane przez samorządy, wyposażone 
w odpowiednią infrastrukturę i posiadające niezbędne 
zapisy	w	planach	zagospodarowania.	Także	oferty	terenów	
prywatnych docierają do nas najczęściej za pośrednictwem 
przedstawicieli	samorządów.	Już	na	tym	etapie	konieczne	
jest posiadanie pewnych niezbędnych kwalifikacji w celu 
opracowania „oferty inwestycyjnej” zgodnej ze standardami, 
jakimi	posługuje	się	np.	Polska	Agencja	Inwestycji	
i	Handlu	(dawniej	PAIIZ),	jakie	obowiązują	w	kontaktach	
z inwestorami zagranicznymi. 

Kiedy wreszcie dojdzie do wizyty „w terenie” potencjalnego 
inwestora, wkraczamy w etap drugi, czyli obsługę 
„bezpośrednią”:	organizację	spotkania,	prezentację	gminy	
(obszaru),	jej	mocnych	stron	i	perspektyw	rozwoju,	wizję	
lokalną,	dyskusję	i	wymianę	informacji.	Jednak	i	na	tym	
przecież nie koniec; pojawiają się następne pytania, 
konieczność	wyjaśniania	coraz	bardziej	złożonych	
i szczegółowych wątpliwości. A kiedy już nastąpi wspaniały 
moment	ogłoszenia	wiadomości,	że	„mamy	inwestora!”,	
to tylko początek długiej współpracy lokalnej administracji 

z nowym przedsiębiorstwem oraz etap nazywany 
„after	care”,	czyli	nigdy	nie	traćmy	kontaktu	z	inwestorem,	
bo jest on dla nas gwarancją najlepszej opinii przy okazji 
negocjacji z kolejnym gościem w naszej gminie. 
By	móc	tak	pracować,	konieczna	jest	sieć	kontaktów	
i sprawdzone, wykwalifikowane osoby, znające się 
na	każdym	etapie	procesu	pozyskiwania	Bezpośrednich	
Inwestycji	Zagranicznych,	zarówno	po	stronie	instytucji	
wspierania rozwoju regionalnego, jak i po stronie 
samorządów.	Dlatego	powstało	Forum	–	dla	utrzymania	
i podnoszenia jakości obsługi inwestora w Małopolsce. 

Uczymy się, czyli 
niekończąca się historia. 
Pierwsze	szkolenie	dla	członków	Małopolskiego	Forum	
Obsługi	Inwestora	odbyło	się	w	październiku	2016	r.	
w	siedzibie	Krakowskiego	Parku	Technologicznego.	
Wzięli	w	nim	udział	przedstawiciele	14	małopolskich	
jednostek	samorządu	terytorialnego	(jst),	które	zgłosiły	
się	do	udziału	w	projekcie.	Tematy	pierwszego	spotkania	
to m.in. analiza potrzeb inwestorów w relacjach 
z organami samorządowymi, korzyści z budowania relacji 
z przedsiębiorcą, błędy popełniane przez urzędników 
i przedsiębiorców w procesie negocjacji. 
W	lutym	2017	r.	odbyło	się	kolejne	szkolenie,	pierwsze	
z	pięciu	zaplanowanych	na	bieżący	rok.	Tym	razem	cały	
moduł	szkoleniowy	poświęcono	„Budowaniu	zespołu	
obsługi inwestora w gminie”. 

Zasadą	szkoleń	jest	szczegółowa	analiza	potrzeb	
uczestników, dobre przygotowanie wybranych ekspertów 
oraz	prowadzenie	działań	monitorujących	zarówno	
przebieg	spotkań	jak	i	osiągnięte	wyniki.	
Ktoś	mógłby	stwierdzić,	że	samo	uczenie	się	„obsługi	
inwestora” w środowisku administracji samorządowej 
było w ostatnich latach realizowane wielokrotnie 
i przez różne instytucje; powstały nawet na ten temat 
specjalne	opracowania	i	studia.	Tymczasem	proces	ten	
trzeba	jednak	uznać	za	część	„uczenia	się	przez	całe	
życie”	(all life learning),	doskonalenia	narzędzi	rozwoju	
wraz ze zmieniająca się sytuacją, i to w skali globalnej, 
wraz	ze	wzrostem	konkurencyjności	i	oczekiwań	
oraz	stosowaniem	nowoczesnych	technologii	i	rozwiązań	
w zarządzaniu „dobrem wspólnym”. 

Jak to robią inni? 
W	listopadzie	2016	uczestnicy	MFOI	wyjechali	dowiedzieć	
się jak o inwestycje zagraniczne starają się koledzy 
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z	administracji	lokalnej	w	Niemczech.	Wybór	kraju	nie	był	
oczywiście	przypadkowy.	Od	lat	Niemcy,	wraz	z	Wielką	
Brytanią,	są	miejscem	lokalizacji	największej	ilości	projektów	
inwestycyjnych	w	Europie.	Jednocześnie	niemieckie	
przedsiębiorstwa należą do najbardziej aktywnych 
w	lokowaniu	swych	przedsiębiorstw	poza	granicami	kraju	–	
od	Europy,	przez	Azję	aż	do	Ameryki	Północnej	i	Południowej.	

Podstawowe	zajęcia	warsztatowe	odbyły	się	w	gościnnych	
wnętrzach	WPHI	przy	Ambasadzie	RP	w	Berlinie.	Tematami	
wykładów	był	m.in.	przegląd	trendów	FDI,	analiza	
porównawcza działalności Agencji Rozwoju w różnych 
krajach,	czynniki	sukcesu	w	przyciąganiu	FDI	i	nowe	formy	
projektów inwestycyjnych, czynniki decydujące o decyzjach 
inwestycyjnych przedsiębiorstw, proces podejmowania 
decyzji inwestycyjnych oraz lokalizacji inwestycji. 
Równie ciekawe okazały się zajęcia „praktyczne”, jak wizyta 
na	berlińskim	lotnisku	–	Flughafen	Berlin	Brandenburg	

GmbH	oraz	rozmowy	z	przedstawicielami	BBI	Business	Park,	
a	także	spotkanie	i	dyskusja	w	Berlin	Partner	for	Business	
and	Technology	GmbH.	W	obydwu	przypadkach	chodziło	
o	metody	i	narzędzia	pozyskiwania	nowych	przedsięwzięć	
w	ramach	zarządzanych	obszarów.	Uczestnicy	Forum	wzięli	
także	udział	w	prezentacji	Parku	Naukowo-Technologicznego,	
który	jest	obszarem	zarządzanym	przez	Wistamanagement	
GMBH	i	agencję	GTAI	(Germany	Trade	and	Invest	GmbH)	
odpowiedzialnej m.in. za handel zagraniczny i promocję 
inwestycji	Republiki	Federalnej	Niemiec.	

Wnioski?	Trzeba	uczyć	się	od	najlepszych	i	jak	najczęściej	
stosować	dobre	metody	działania	we	własnych	gminach,	
miastach czy strefach gospodarczych.
  
Kolejne	spotkanie	MFOI	odbędzie	się	we	wrześniu	2017.

Opracowanie „BiM“ na podstawie sprawozdań projektowych. 

IX EUROPEJSKI KONGRES 
GOSPODARCZY – Katowice 
10–12 maja 2015 
Katowickie spotkania gospodarcze należą do najważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce 
i zdobywają coraz silniejszą pozycję wśród imprez targowych i opiniotwórczych w Europie. 
Stolica Górnego Śląska staje się także na kilka dni miejscem, gdzie omawiane są najważniejsze 
problemy nie tylko gospodarki, ale także kwestie społeczne, kulturowe i polityczne. 

Nowa infrastruktura centrum Katowic tworzy znakomite 
warunki	dla	organizacji	takich	wydarzeń,	jak	Europejski	
Kongres	Gospodarczy.	Międzynarodowe	Centrum	
Kongresowe, położone w sąsiedztwie kultowej hali „Spodka”, 
tuż obok muzeum śląskiego, nowoczesnej siedziby 
Narodowej	Orkiestry	Symfonicznej	Polskiego	Radia	oferuje	
optymalne	możliwości	przeprowadzenia	dziesiątek	spotkań	
panelowych, dyskusji, prezentacji firm a także koncertów, 
prezentacji	czy	biznesowych	rautów.	Z	tej	oferty	decydują	
się	korzystać	przede	wszystkim	firmy	o	największym	
znaczeniu	dla	polskiej	i	regionalnej	gospodarki:	PGE,	PGNiG,	
Orlen,	Veolia,	Air	Liquide,	Microsoft,	ING	czy	Węglokoks.	
Obok	nich	swoje	stoiska	budują	instytucje	wsparcia	
biznesu:	Polski	Fundusz	Rozwojowy,	Europejski	Bank	
Inwestycyjny,	PARP,	Enterprise	Network,	Amerykańska	Izba	
Przemysłowo-Handlowa.	W	sumie	Kongres	przyciągnął	
9	tys.	uczestników,	w	tym	660	przedstawicieli	mediów.	
Odbywające	się	równolegle	w	„Spodku”	European	Start-up	
Days	odwiedziło	ponad	2,5	tys.	osób.

Tego	typu	wydarzenie,	mocno	osadzone	w	regionalnym	
kontekście	gospodarczym	i	społecznym	musi	obejmować	

prezentację partnerów publicznych, przede wszystkim 
samorządowych; oczywiście nie zaskakuje bardzo mocna 
promocja Śląska i wielu miast tego regionu; swoje 
okazałe	stoisko	zbudował	„Port	Gdańsk”,	Kielce	i	po	raz	
pierwszy w Katowicach pojawił się szyld z napisem 
„Business	in	Małopolska”.	Stoisko	i	promocja	Małopolski	
w	trakcie	EKG	to	efekt	m.in.	realizacji	projektu	„Power	
up…” i decyzji by w najbliższym nam sąsiednim regionie 
zaznaczyć	swoją	obecność.	
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Jednak	Kongres,	obok	miejsc	wystawienniczych	
to także kilkadziesiąt paneli, dyskusji i tematycznych 
spotkań.	Odbyło	się	ponad	130	sesji	i	debat	z	udziałem	
800	prelegentów.	Trzeba	zaznaczyć,	że	ilość	i	tematyka	
tego	typu	wydarzeń	w	trakcie	EKG	może	wywołać	spore	
trudności z wyborem i zagospodarowaniem czasu na udział 
w proponowanych spotkaniach. A dyskutowano przede 
wszystkim	o	sytuacji	polskiej	gospodarki	(oczywiście:	
górnictwo,	hutnictwo	i	budownictwo	oraz	infrastruktura),	
o	zmieniającym	się	prawie	(reforma	samorządów,	
system	podatkowy,	ochrona	klimatu),	o	rozwoju	nowych	
technologii, o zarządzaniu i marketingu, perspektywach 
dla	UE,	demografii	i	o	czasie	wolnym.	Specjalne	sesje	
poświecono	analizom	rynków	zagranicznych:	USA,	
Chin,	Izraela,	Afryki,	Indii.	Jeśli	dodać	do	tego	programu	
prezentacje	w	ramach	„European	Start-up	days”	(2	dni,	
50 prelegentów, 300 firm, ponad 2 tys. zgłoszonych 
uczestników),	występy	artystyczne,	bankiety	i	nieformalne	
spotkania	uczestników,	można	wyobrazić	sobie,	że	na	EKG	
nie	tyle	można	odczuć	zmęczenie,	co	raczej	niedosyt,	
że doba ma tylko 24 godziny, a Kongres trwa „tylko” 3 dni. 
Przedstawiciele	lidera	projektu	„Power	up…”	–	Małopolskiej	
Agencji	Rozwoju	Regionalnego	S.A.	–	Prezes	Zarządu	
Jan	Pamuła	oraz	Wiceprezes	Zarządu	Tomasz	Latocha	mieli	
okazje	wziąć	udział	w	kilku	dyskusjach	eksperckich:	na	temat	

rozwoju lotnisk regionalnych i inwestycji okołolotniskowych, 
na temat zmian demograficznych i ich skutkach 
społeczno-ekonomicznych oraz w debacie z udziałem 
byłego	premiera	J.	Buzka	na	temat	nowych	tendencji	
w	„przemyśle	czasu	wolnego”.	Do	mocnego	małopolskiego	
akcentu	w	czasie	EKG	należy	dodać	udział	Prezesa	Zarządu	
spółki	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.	Artura	Paszko	
w debacie o zagospodarowaniu i inwestycjach na wolnych 
terenach w skali miast i regionów. 

Komentarz redakcyjny. 
Małopolska	powinna	brać	czynny	udział	w	imprezie	
naszych	zachodnich,	śląskich	sąsiadów.	Przemawia	za	
tym	kilka	czynników:	brak	podobnego	wydarzenia	w	skali	
Polski	Południowej,	a	nawet	w	skali	całego	kraju;	Forum	
Ekonomiczne w Krynicy ma charakter bardziej polityczny 
i dyskusyjny, z ograniczonymi możliwościami w zakresie 
infrastruktury	wystawienniczej;	Małopolska	i	Górny	Śląsk	
powinny	„dogadywać	się”	w	kilku	istotnych	sprawach	
o strategicznym znaczeniu, jak np. zagadnienia transportowe 
i komunikacyjne, wykorzystanie i rozwój zasobów ludzkich 
(współpraca	ośrodków	akademickich	i	szkół	zawodowych)	
oraz profesjonalna współpraca w zakresie promocji 
inwestycji	zagranicznych.	W	czasie	EKG	jest	znakomita	
możliwość	zarówno	na	podejmowanie	tych	inicjatyw	jak	
i	prezentację	efektywności	tego	typu	działań.	Katowickie	
Centrum	Kongresowe	pomieści	jeszcze	wiele	ekspozycji	
przedsiębiorstw,	które	maja	ambicje	znaleźć	się	wśród	
czołówki polskich firm, a Katowice przyciągają nie tylko 
konkurencję, ale także potencjalnych partnerów i klientów. 
Dla	Małopolski	to	także	właściwe	miejsce	dla	prezentacji	
potencjału inwestycyjnego zachodnich obszarów regionu 
–	Olkusza,	Trzebini,	Chrzanowa	–	tradycyjnie	korzystających	
z położenia pomiędzy industrialnym Śląskiem, a turystyczną 
i uniwersytecką Małopolską. 

W	ramach	projektu	„Power	up…”	przygotowujemy	kolejny	
udział	Małopolski	w	Europejskim	Kongresie	Gospodarczym	
w	Katowicach	w	roku	2018.	Możemy	już	myśleć	o	tym,	jak	
najlepiej	wykorzystać	te	możliwości.	

Redakcja „BiM” 

Krakowska firma „ARTIM” sp. z o.o. z dyplomem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
wręczanego w czasie EKG w Katowicach
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Kalendarium 
projektu “Power 
up your Business 
in Małopolska” 
i nie tylko 

Meszhed (Iran) IFOOD EXPO 24–27 sierpnia 2017 
To	pierwsza	tego	typu	misja	gospodarcza	z	Małopolski	
od czasu, gdy ponownie nawiązano kontakty polityczne 
i	ekonomiczne	z	Islamską	Republiką	Iranu.	Na	największych	
w tamtym rejonie targach żywności będziemy mieli 
do dyspozycji samodzielne stoisko o pow. ok. 30 m2 i pełną 
gamę możliwości dla prezentacji jednej z najsilniejszych 
małopolskich branż, jaką jest przetwórstwo rolno-
spożywcze, produkcja napojów, żywności oraz wszystko 
co	produkcji	żywnościowej	towarzyszy:	maszyny	rolnicze	
i	ogrodnicze,	środki	ochrony	roślin,	systemy	opakowań	
i magazynowania wyrobów. 

W	Teheranie	planujemy	organizację	seminarium	na	temat	
Małopolski	oraz	organizację	bezpośrednich	spotkań	
polskich	i	irańskich	przedsiębiorców	i	handlowców.	
kontakt:	http://businessinmalopolska.pl/strona/Wydarzenia/
o targach:	http://mashhad.ifoodexpo.com/

SPOTKANIA INFORMACYJNE  
DLA MAŁOPOLSKICH EKSPORTERÓW 
W	ramach	projektów	„Power up your Business…” (MARR,	
KPT,	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.)	oraz	„Business 
in Małopolska – Support and development for your 
company”	(Województwo	Małopolskie)	zaplanowano	
cykl	spotkań,	które	będą	odbywać	się	w	kilku	ośrodkach	
gospodarczych	regionu.	Celem	spotkań	jest	przekazywanie	
przedsiębiorcom specjalistycznej wiedzy na temat rynków 
zagranicznych	–	zwłaszcza	tych,	które	są	kierunkiem	
promocji gospodarczej obu projektów i gdzie zaplanowano 
organizację	prezentacji	Małopolski.	Chodzi	w	tym	wypadku	
szczególnie o obszary mniej znane i trudniej dostępne 
niż	np.	kraje	Unii	Europejskiej:	kraje	Bliskiego	Wschodu	
oraz	państwa	azjatyckie.	Wyjątkiem	od	tej	zasady	będą	
konsultacje	dotyczące	rynku	niemieckiego	–	najsilniejszej	
gospodarki w Europie i największego partnera handlowego 
polskich przedsiębiorstw 
Podobne	wydarzenia	będą	przygotowaniem	do	udziału	
w	targach	na	terenie	Iranu	i	Zjednoczonych	Emiratów	
Arabskich w kolejnych latach. 
Zachęcamy	do	udziału	w	spotkaniach	i	śledzenia	
na bieżąco informacji o kolejnych wydarzeniach 
w	Państwa	regionie.	Mamy	także	nadzieję	na	Państwa	
opinie dotyczące tematów interesujących dla działających 
i potencjalnych eksporterów. Nasze projekty tworzymy 
razem z małopolskimi przedsiębiorcami i z myślą 
o wymiernych korzyściach dla ich rozwoju. 
Planowane	spotkania	informacyjne
· 3 spotkania na temat rynku irańskiego, w Krakowie, 

Tarnowie	i	Nowym	Sączu	(czerwiec	2017)
·	 3 spotkania na temat rynku Azerbejdżanu, w Krakowie, 

Chrzanowie	i	Tarnowie,	(wrzesień	2017),	
Prosimy	o	śledzenie	informacji	na	stronie	
http://businessinmalopolska.pl/strona/Spotkania-regionalne/

Kalendarium | Wydarzenia
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Kierunek: Chiny!
Powszechnie	uważa	się,	że	pierwszym	Europejczykiem,	który	
dotarł	do	Chin,	był	Marco	Polo,	który	w	1271	roku	wyruszył	
w	podróż	do	wielkiego	chana	Mongołów	–	Kubilaja.	Polacy	
pamiętają jednak, że 30 lat wcześniej dotarli tam dwaj 
franciszkanie	–	legat	papieski	ojciec	Jan	di	Piano	Carpini	
oraz	pochodzący	z	Polski	ojciec	Benedykt.	Po	powrocie	
napisał	on	w	Krakowie	dzieło	pt.	„De	itinere	Fratrum	Minoram	
ad	Tartaros”	(pierwszy	europejski	traktat	o	kulturze	i	językach	
krajów	Dalekiego	Wschodu)	dzięki	czemu	zasłużył	sobie	
na miano ojca polskiej orientalistyki. Nieco upraszczając 
sprawę,	można	by	więc	przyjąć,	że	związki	Krakowa	
z	Państwem	Środka	sięgają	połowy	XIII	wieku.	A	jeśli	słowo	
„związki” brzmi w tym kontekście nieco zbyt mocno, to termin 
„zainteresowanie” jest już jak najbardziej odpowiedni.

Współczesnym	świadectwem	tego	trendu	jest,	z	jednej	
strony,	działające	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim	Centrum	
Języka	i	Kultury	Chińskiej	„Instytut	Konfucjusza”,	z	drugiej	zaś	
–	rozległe	kontakty	handlowe	krakowskich	przedsiębiorców	
z	ich	chińskimi	odpowiednikami.	Niestety	kontakty	dość	
jednostronne,	nastawione	głownie	(choć	na	szczęście	nie	
tylko)	na	import	produkowanych	w	Azji	towarów.	Na	próżno	
jednak	szukać	by	znaczących	chińskich	inwestycji	zarówno	
w	Krakowie	jak	i	w	całej	Małopolsce.	Polska	nie	była	bowiem	
dotąd	w	kręgu	zainteresowań	chińskich	inwestorów.	
Sytuacja w tym względzie jednak ostatnio zaczyna się 
zmieniać.	Wystarczy	wspomnieć,	że	bezpośrednie	
inwestycje	chińskie	na	polskim	rynku	w	ubiegłym	roku	
osiągnęły	wartość	większą	niż	wszystkie	dotychczasowe	
inwestycje	Chińczyków	na	naszym	rynku	w	XXI	wieku.	
Obraz	ten	psuje	nieco	fakt,	że	wolumen	ten	zawdzięczamy	
zasadniczo jedynie jednej inwestycji typu greenfield 
(budowa	zakładów	Suzhou	Chunxing	w	Gdańsku)	
oraz	dwóm	przejęciom	kapitałowym	(EDP	i	Novago).	Tym	
niemniej,	w	rzeczy	samej	–	sytuacja	zaczyna	się	zmieniać.

Zmiana	ta	ma	niewątpliwie	związek	z	–	promowaną	
przez	chińskie	władze	–	koncepcją	Nowego	Jedwabnego	
Szlaku	oraz	tzw.	Planem	Pięcioletnim,	w	którym	Chińska	
Republika	Ludowa	określiła	nowe	kierunki	gospodarcze	
do	roku	2020.	Z	dokumentu	tego	wynika,	że	tamtejsza	
gospodarka będzie w większym stopniu koncentrowała się 
na potrzebach konsumentów krajowych, a co za tym 
idzie szerzej otworzy się na import towarów i technologii. 
To	bardzo	dobra	wiadomość	dla	polskich	przedsiębiorców.	
Co	więcej.	Aktualny	popyt	na	rynku	zmusza	chińskie	
przedsiębiorstwa do chociażby częściowego odejścia 
od masowo produkowanych towarów na rzecz produktów 
specjalistycznych	i	wyższej	jakości.	Jest	to	jeden	z	powodów,	
dla których tamtejsze firmy szukają nowych partnerów 
w krajach europejskich.

Drugą	stronę	tego	medalu	stanowią	chińskie	poszukiwania	
firm,	w	które	warto	byłoby	zainwestować.	Przy	czym	trzeba	
pamiętać,	że	tamtejszych	inwestorów	interesują	przede	
wszystkim rozpoznawalne marki i przedsiębiorstwa o światowej 
renomie, a przynajmniej do takiego miana aspirujące. Środki, 
jakimi	dysponują	Chińczycy	na	tego	typu	przedsięwzięcia	
w	Polsce	są	imponujące.	Według	informacji	medialnych,	
działający	w	regionie	Europy	Środkowej	fundusz	CEE	Equity	
Partners	na	początek	ma	do	zainwestowania	0,5	mld	dolarów,	
a	gdy	wyda	60%	tej	kwoty,	może	liczyć	na	dalsze	
1,5	mld	dolarów.	Na	pojedyncze	inwestycje	ma	przeznaczać	
od	60	do	400	mln	zł.	Jest	więc	o	co	się	starać	i	o	co	zabiegać.	
Chińczycy	chcą	zacząć	od	raczej	pewnych	i	„strategicznych”	
branż i to raczej kupując istniejące przedsiębiorstwa niż budując 
nowe.	Interesuje	ich	sektor	energetyczny,	telekomunikacja,	
infrastruktura	oraz	wyroby	specjalistyczne.	I	najczęściej	nie	
wiąże się to z jakimś szczególnym sentymentem dla danego 
kraju czy regionu, ale raczej z globalnym kontekstem 
ekonomicznym, możliwościami ekspansji na inne kraje 
czy zdobyciem silnej pozycji w danej branży.

Innymi	słowy	tort	jest	pokaźnych	rozmiarów.	By	jednak	
uszczknąć	z	niego	znaczący	kawałek	niezbędne	
są konsekwentne działania na kilku płaszczyznach. 
W	przypadku	takich	państw	jak	Chiny,	zasadnicze	znaczenie	
mają	gesty	polityczne,	za	którymi	muszą	iść	konkretne	
inicjatywy	gospodarcze.	Tych	pierwszych,	ostatnimi	czasy,	
nie	brakuje.	Tworzą	dobry	klimat	do	konkretnych	relacji	
pomiędzy przedsiębiorstwami. Niestety, takie zgrzyty, jak brak 
znaczącego postępu w zakresie inicjatywy budowy w Łodzi 
kolejowego	terminala	przeładunkowego	dla	chińskich	
towarów,	muszą	nieco	studzić	te	zapały.	Dlaczego	właśnie	
w	Łodzi?	Miasto	to,	jako	jedyne	w	Polsce,	ma	bezpośrednie	
połączenie	kolejowe	z	Chinami,	a	konkretnie	z	Chengdu,	
stolicą administracyjną prowincji Syczuan.

Chengdu	to	klasyczny	przykład	chińskiego	skoku	
cywilizacyjnego. Stale rozrastająca się metropolia, w której 
z roku na rok kurczą się obszary dawnych robotniczych 
Chin,	zastępowane	ośrodkami	wysokich	technologii	
i centrami finansowymi. Rok rocznie organizowane jest 
tam EU-China Business & Technology Cooperation Fair. 
Wydarzenie	to	przyciąga	zazwyczaj	blisko	4,5	tys.	chińskich	
firm	oraz	12,5	tys.	przedsiębiorców	z	Unii	Europejskiej	
i	Rosji.	Jest	platformą	współpracy	oraz	wymiany	informacji	
handlowych	i	technologicznych	pomiędzy	krajami	Unii	
Europejskiej	oraz	Chińską	Republiką	Ludową.	Od	dwóch	lat	
uczestniczy	w	nim	nowohucki	partner	projektu	„Power	up	
your	Business	in	Małopolska”	promując	ofertę	inwestycyjną	
Krakowa i Małopolski.

To dość wyjątkowe wydarzenie – mówi nam Artur Paszko, 
Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – kompletnie 
niepodobne do targów inwestycyjnych odbywających się 

Notatki z podróży



9
w Europie. Jego zasadniczą część stanowią oficjalne 
wystąpienia, składane publicznie deklaracje oraz – niejako 
z drugiej strony – spotkania B2B. Część wystawiennicza stanowi 
jedynie uzupełnienie tych wydarzeń. Trudno dopatrzyć się w niej 
jakiejś myśli przewodniej. To bardziej targ niż targi. Nie znaczy 
to, by można było sobie pozwolić na jej ignorowanie. Trzeba 
jednak mieć świadomość, że choć nie można pozwolić sobie 
na nieobecność w przestrzeniach targowych, to zasadnicza 
wartość obecności w Chengdu wykuwa się na sali 
plenarnej i podczas bezpośrednich kontaktów z chińskimi 
przedsiębiorcami. Za każdym razem staramy się, by takich 
rozmów odbyło się co najmniej kilkanaście.

Nie	ulega	wątpliwości,	że	aby	odnieść	sukces	na	chińskim	
rynku,	trzeba	dobrze	wczuć	się	w	jego	specyfikę.	Polityka	
ekonomiczna	wobec	Chin	wymaga	cierpliwości	buddysty,	
inteligencji mandaryna i determinacji kierowcy rikszy. 
W	żadnym	wypadku	nie	powinna	to	być	strategia	
przyczajonego	tygrysa	lub	uśpionego	smoka.	Dlatego	
nie	można	rezygnować	z	obecności	oferty	inwestycyjnej	
Krakowa	i	Małopolski	w	Chinach,	mając	za	razem	
świadomość,	że	tego	typu	działalność	przynosi	efekty	
jedynie wówczas, gdy jest realizowana konsekwentnie.

Redakcja.

Business in Małopolska prezentuje 
region w czasie Hannover Messe 
Małopolskie firmy w ofensywie. 
W dniach 24–28 kwietnia 2017 r na jednych z największych 
na świecie targach prezentujących technologie przemysłowe, 
urządzenia produkcyjne, maszyny i innowacyjne rozwiązania 
dla przedsiębiorstw, czyli „Hannover Messe 2017”, pojawiło się 
stoisko „Business in Małopolska”; przede wszystkim dla firm 
regionalnych, zainteresowanym międzynarodową ekspansją 
i nowymi kontaktami handlowymi. 

Udział	regionalnej	marki	gospodarczej	w	hanowerskich	
targach stał się możliwy dzięki realizacji projektu 
„Power	up	your	Business	in	Małopolska”	(dofinansowanie	
z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Małopolskiego	2014–2020,	partnerzy:	Małopolska	
Agencja	Rozwoju	Regionalnego,	Krakowski	Park	
Technologiczny,	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.)	
oraz dzięki przygotowaniu w tym roku narodowej 
prezentacji	gospodarczej	–	Polska	jest	tegorocznym	
wyróżnionym „krajem partnerskim targów” w Hanowerze. 
Trzeba	przyznać,	że	tegoroczna	edycja	„Messe”	była	
wyjątkowo okazała i nagłośniona przez media nie 

tylko europejskie, ale także światowe. Strona polska, 
ze względu na wyjątkowy charakter naszego uczestnictwa, 
reprezentowana była przez przedstawicieli najwyższych 
władz,	polityków	zarówno	z	Warszawy	jak	i	z	Brukseli.

Istotą	działań	promocyjnych	w	ramach	projektu	„Power	
up…” jest umożliwienie małopolskim przedsiębiorcom 
dotarcia z ofertą usług i produktów na najbardziej 
obiecujące	rynki	na	świecie	–	Europy	Zachodniej,	Bliskiego	
Wschodu,	Azji	Środkowej	i	Wschodniej,	do	naszych	
wschodnich	sąsiadów.	Także	w	Niemczech	nie	zabrakło	
firm, które odpowiedziały na propozycję wystąpienia 
pod	wspólnym	znakiem	„Business	in	Małopolska”:	Alf	Sensor,	
EPS	system,	Geopartner,	ITmagination,	Jpembedded,	
Mamoko	Technologies,	Miloo	Electronics,	Seedia,	
TechXcellence,	Yabimo.	Wielosektorowy	i	międzynarodowy	
charakter „Hannover Messe” pozwolił na liczne dyskusje 
i spotkania w gronie potencjalnych partnerów handlowych, 
menadżerów eksportu oraz ludzi, którzy są po prosty 
ciekawi	najnowszych	rozwiązań	technologicznych	
i trendów we współczesnym przemyśle. 

* * *
Mamy nadzieję, że wszystkie małopolskie przedsiębiorstwa, 
które	zdecydowały	się	towarzyszyć	ekipie	projektu	
„Power	up…”	na	targach	w	Hanowerze	znajdą	nowych	
partnerów	handlowych,	nowych	klientów	i	możliwość	
dalszego	rozwoju.	Więcej	informacji	znajdziecie	Państwo	
na stronach www.businessinmalopolska.pl, na naszym 
profilu	na	Facebook’u	oraz	w	naszych	wydawnictwach.	
Jednocześnie	polecamy	uwadze	następne	inicjatywy	i	misje	
handlowe:	do	Kazachstanu,	do	Iranu	i	Zjednoczonych	
Emiratów Arabskich. A to jeszcze nie koniec.

Zespół projektu „Power up your Business in Małopolska”, 
maj 2017 
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Międzynarodowe 
Targi Nieruchomości „MIPIM”: 
Cannes to nie tylko festiwal filmowy

Co	roku,	przez	12	dni	majowych	dni,	miasto	na	francuskim,	
Lazurowym	Wybrzeżu	staje	się	stolicą	światowej	
kinematografii.	Ponad	trzydzieści	tysięcy	gości	–	producenci,	
dystrybutorzy,	reżyserzy	i	publicyści	–	zjawiają	się	by	
promować	swoje	filmy.	Festiwal	jest	najważniejszym	
wydarzeniem	filmowym	roku.	Cannes	to	jednak	nie	wyłącznie	
miejsce	dla	kina.	Na	Promenadzie	Anglików	–	w	pobliskiej	
Nicei	–	można	spotkać	nie	tylko	światowe	gwiazdy,	ale	
również biznesmenów, inwestorów i ekspertów z branży 
nieruchomości, którzy co roku, w marcu, gromadzą się 
w	legendarnym	Palais	de	Festivals,	by	uczestniczyć	w	jednym	
z	największych	wydarzeń	wystawienniczych	na	świecie	
–	Międzynarodowych	Targach	Nieruchomości	„MIPIM”.	

MIPIM	od	lat	przyciąga	deweloperów,	agencje	Real	Estate,	
ekspertów, ale także miasta i regiony, które zjeżdżają się 
do	francuskiego	kurortu,	aby	rozmawiać	o	nieruchomościach	
oraz	promować	swoje	oferty	inwestycyjne.

Podczas	28	edycji	targów	(od	14	do	17	marca	2017),	Polska	
była szczególnie widoczna. Swoją ofertę przedstawiały 
miasta	jak	Warszawa,	Katowice,	Kraków	czy	Wrocław.	
W	tegorocznej	edycji	targów	wzięli	udział	przedstawiciele	
Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.,	która	podjęła	bardzo	
ambitne	zadanie:	promocję	potencjału	inwestycyjnego	
Małopolski.	Trudno	było	w	tej	sytuacji	pominąć	strategiczny	
projekt jakim jest dla Krakowa i Małopolski Kraków Nowa 
Huta	Przyszłości	S.A.	

Podobnie	jak	na	dobrym	festiwalu,	na	stoisku	Małopolski	
odbyła	się	również	premiera.	Zaprezentowano	film,	
ukazujący możliwości inwestowania w Małopolsce. 
W	krótkiej	projekcji	umieszczono	najciekawsze	informacje	
na temat zalet ekonomicznych, społecznych i kulturowych 
regionu.	Film	wzbudził	spore	zainteresowanie	zaproszonych	

uczestników	targów.	Podczas	kilkudziesięciu	rozmów	chcieli	
lepiej	poznać	ofertą	gospodarczą,	turystyczną	i	kulturalną	
regionu.	Wielokrotnie	dało	się	słyszeć	o	odbytych	podróżach	
do stolicy Małopolski i chęci odwiedzenia Krakowa 
ponownie.	Jesteśmy	przekonani,	że	udział	w	targach	
przyczynił się do budowania wizerunku Małopolski jako 
miejsca nie tylko o dużym potencjale dla nowych inwestycji, 
ale również z bogatą tradycją i dziedzictwem.

W	trakcie	tegorocznej	edycji	MIPIM	wręczono	również	
nagrody	firmy	fDi	Intelligence	(sekcja	„The	Financial	Times”)	
związane	z	rankingiem	polskich	miast:	„Polish	Cities	of	the	
Future	2017/18”.	Oceniano	w	nim	potencjał	gospodarczy	
miasta, przyjazne nastawienie do biznesu, kapitał ludzki, 
koszty	pracy	i	komunikację.	W	pierwszej	piątce	znalazły	się:	
Warszawa,	Kraków,	Wrocław,	Poznań	i	Gdańsk.	Druga	„Złota	
Palma”	konkursu	–	tytuł	Polskiego	Miasta	Przyszłości	trafiła	
do Krakowa, jako najlepszego pośród wszystkich ośrodków 
regionalnych.	Jest	to	wyróżnienie	za	skuteczne	starania	
miasta	na	rzecz	przyciągania	inwestorów.	Podkreślić	należy,	
że czas otrzymania tej nagrody jest szczególny, bowiem 
Kraków obchodził również jubileusz 20-lecia uczestnictwa 
w	tym	prestiżowym	wydarzeniu.	Jak	widać	ta	forma	
promocji inwestycji, opłaciła się i pozytywnie wpłynęła 
na budowanie wizerunku Miasta, jako miejsca o atmosferze 
sprzyjającej międzynarodowemu biznesowi. 

Udział	przedstawicieli	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.	
w	Targach	MIPIM	2017	i	związane	z	tym	działania	
promocyjne	były	współfinansowane	przez	Unię	Europejską	
z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	
Projektu	„Power	up	your	Business	in	Małopolska”

Renata Pułka, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
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Dubaj, 
klimatyzowane 
miasto na pustyni?
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 
na 7 edycji Międzynarodowych 
Targów „Annual Investment 
Meeting 2017” w Dubaju.
 
Pierwszy	dzień	naszych	spotkań	biznesowych	zdominowali	
przedsiębiorcy	z	Polski,	którzy	prowadzą	projekty	
inwestycyjne	w	państwach	Zatoki	Perskiej.	Polacy	
oczywiście	nie	są	jedynymi	Europejczykami	w	Dubaju,	ale	
ich widok szczególnie nas ucieszył. Miejscowi inwestorzy 
zwracali	uwagę	na	chęć	podjęcia	inwestycji	w	Polsce	
w	placówki	zdrowia,	a	szczególnie	centra	rehabilitacji.	W	ich	
ocenie	ta	część	polskiego	segmentu	usług	medycznych	
wzbudza	uznanie	i	widać	było,	że	polscy	rehabilitanci	
cieszą się wysoką renomą w tej części świata. Specyfiką 
inwestycji w centra rehabilitacji byłoby ich udostępnienie 
na	wyłączność	dla	klientów	z	Zatoki	Perskiej,	którzy	wraz	
z całymi rodzinami odbywaliby kilkutygodniowe a nawet 
kilkumiesięczne turnusy lecznicze. Kompleks taki musiałby 
powstać	wraz	z	zapleczem	hotelowym,	gastronomicznych	
i rekreacyjnym, oczywiście uwzględniającym specyfikę 
kulturową tej grupy klientów.

Kolejne	dni	spotkań,	były	równie	owocne.	A	tematy	
rozmów o możliwościach inwestycyjnych w Małopolsce 
nie	znały	granic.	Co	ciekawe,	lokalnych	przedsiębiorców	
interesowały nie tylko sektory wysokich technologii, branża 
IT	i	inne	uważane	przez	nas	za	najbardziej	perspektywiczne	
branże.	Jak	się	okazuje,	kraj,	który	w	ciągu	ostatnich	10	lat	
blisko dwukrotnie zwiększył swoją populację, ma również 
bardziej „przyziemny” problem, jakim jest zapewnienie 
samowystarczalności	żywnościowej.	Mieszkańcy	Emiratu,	
nauczeni doświadczeniami ostatniego globalnego kryzysu 
gospodarczego, rozwiązania tego problemu upatrują nie 
tylko w imporcie żywności, który jest mocno narażony 
na	wahania	cen.	Ich	zdaniem,	najlepszym	sposobem	będzie	
zakup własnych pól uprawnych zlokalizowanych w różnych 
szerokościach geograficznych na całym świecie. Na pytanie 
dlaczego akurat w ten sposób, nasi rozmówcy odpowiadają 
bez	wahania	–	dzięki	temu	okres	zbiorów	nigdy	nie	będzie	
się	kończył.	Jednak	opuszczali	nasze	stoisko	niepocieszeni,	
dowiadując	się	jak	bardzo	restrykcyjne	są	w	Polsce	przepisy	
dotyczące obrotu ziemią rolną.

W	krótkich	przerwach	pomiędzy	kolejnymi	spotkaniami	
znaleźliśmy nieco czasu na rozmowy i refleksje o samym 
kraju.	Uzmysłowiliśmy	sobie,	że	to	nie	stolice	państw	Europy	

Zachodniej	są	przykładem	multi-kulti,	ale	właśnie	największe	
miasto	Zjednoczonych	Emiratów	Arabskich	jest	prawdziwą	
„wieżą	Babel”.	Zaledwie	17%	mieszkańców	Dubaju	stanowi	
ludność	miejscowa	–	Emiratczycy.	Na	ulicach	spotykamy	
głównie	Azjatów,	ale	też	sporo	Europejczyków.	Tych	
ostatnich	przede	wszystkim	w	roli	turystów.	Wszystkie	
nasze obawy przed wyprawą do kraju, w którym porządek 
prawny i religijny nie są odrębnymi bytami, rozwiały się 
w	zderzeniu	z	rzeczywistością.	Tradycyjny	religijny	strój	
nie	obowiązuje	kobiet	innych	wyznań	niż	islam	i	nie	ma	
się wrażenia zgorszenia ze strony muzułmanów na widok 
dość	skąpo	ubranych	Europejek.	Ciekawostką	jest	
jednak fakt, że w komunikacji publicznej są wydzielone 
strefy	dla	mężczyzn	i	dla	kobiet.	Dyskryminacja,	brak	
równouprawnienia?	Dostrzegliśmy	tylko	praktyczny	wymiar	
tego	„podziału”	–	panowie	podróżują	w	niewyobrażalnym	
ścisku	(szczególnie	w	godzinach	szczytu),	a	panie	siedzą	
komfortowo w swojej strefie. Metro, o którego planach 
budowy rozmawiamy w Krakowie od wielu lat, funkcjonuje 
w	Dubaju	automatycznie	i	próżno	szukać	w	pierwszym	
wagonie maszynisty bo „zwyczajnie” go tam nie ma. 
Komunikacja publiczna okazuje się mocną stroną tego 
miasta,	a	zabiegany	podróżny	może	czekać	na	autobus	
lub metro w klimatyzowanym przystanku, do którego dotarł 
klimatyzowanym przejściem nad 12 pasmową drogą… 

Paweł Chorosz, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 
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Najważniejszy kierunek NIEMCY!
Polska	wymiana	handlowa	z	naszym	zachodnim	sąsiadem	
należy do najważniejszych czynników opisujących nasz 
eksport.	Z	Niemcami	polskie	przedsiębiorstwa	realizują	
27	proc.	całego	eksportu	i	28	proc.	importu.	Jednocześnie	
to	niemiecki	kapitał	realizuje	w	Polsce	najwięcej	inwestycji	
(22	proc.	z	501	mld	zł	inwestycji	w	latach	2004–2015).	
Trudno	się	dziwić,	że	jakiekolwiek	problemy	niemieckiej	
gospodarki	postrzegane	są	przez	polskie	firmy	(badania	
banku	DnB	oraz	firmy	Deloitte	z	2017)	jako	największe	
zagrożenie dla polskich eksporterów i importerów. 
Na początku kwietnia br. odbyło się pierwsze w tym 
roku spotkanie informacyjne dla małopolskich firm 
zainteresowanych rozwojem kontaktów handlowych 

z Niemcami lub debiutem na tamtejszym rynku. 
Wielu	z	uczestników	spotkania	zdecydowało	się	na	udział	
w prezentacjach małopolskiego biznesu w ramach 
wydarzeń	targowych	ujętych	w	planach	projektu	
„Power	up	your	Business	in	Małopolska”	
Jakie	są	najważniejsze	wnioski	z	kwietniowego	spotkania	
„Jak	eksportować	i	prowadzić	działalność	gospodarcza	
w	Niemczech?”	

Dobrze zaplanuj strategię 
wejścia na zagraniczny rynek 
W	przypadku	rynku	niemieckiego	mamy	do	dyspozycji	
wiele	źródeł	informacji:	
·	 Ministerstwo	Gospodarki	i	Pracy	www.bmwa.bund.de	
·	 Niemiecka	Agencja	Handlu	Zagranicznego	www.bfai.de	
·	 Niemieckie	Towarzystwo	ds.	Współpracy	z	Zagranicą	

www.giz-online.de 
·	 Niemiecki	Związek	Izb	Przemysłowo-	Handlowych	

www.dihk.de 
·	 Federacja	Handlu	Hurtowego	i	Zagranicznego	

www.bga.de 
·	 Federalny	Zwiazek	Niemieckiego	Handlu	Zagranicznego	

www.bdex.de	

Większość	z	nich	wymaga	znajomości	języka	
niemieckiego	lub	co	najmniej	angielskiego.	Dla	tych,	
którzy poszukują informacji w języku polskim warto 
wskazać	dane	znajdujące	się	m.in.	na	stronach	
Polsko-Niemieckiej	Izby	Przemysłowo-Handlowej	
(AHK	Polska)	www.ahk.pl	lub	Fundacji	Polsko-Niemieckiej	
Współpracy	www.fpnw.org.pl	i	polskich	placówek	
dyplomatyczno-ekonomicznych na terenie Niemiec. 
W	Krakowie	ma	swoją	siedzibę	Towarzystwo	
Polsko-Niemieckie	www.tpnk.org.pl,	nastawione	jednak	
głównie	na	edukację	(nauka	języka	niemieckiego)	
i	działalność	kulturalną.	Należy	także	pamiętać	o	dużej	roli	
niemieckich organizacji regionalnych. Niemiecki system 
administracji	regionalnej	(landy)	wzmacnia	znaczenie	
autonomicznej	i	lokalnej	polityki	gospodarczej.	Praktycznie	
każdy region posiada własne instytucje na rzecz rozwoju 
gospodarczego, agencje rozwoju regionalnego, izby 
przemysłowe, organizacje pomagające ewentualnym 
inwestorom czy firmom poszukującym partnerów 
gospodarczych	w	granicach	wybranego	landu.	Przykłady:	
Izba	Przemysłowo-Handlowa	w	Berlinie	www.berlin.ihk.de
Izba	Przemysłowo-Handlowa	w	Kolonii	www.ihk-koeln.de
Izba	Przemysłowo-Handlowa	we	Frankfurcie	
www.frankfurt-main.ihk.de
Izba	Przemysłowo-Handlowa	w	Monachium	www.
muenchen.ihk.de



13

Izba	Gospodarcza	w	Hamburgu	www.hk24.de
Od	wielu	lat	(1997)	Małopolska	posiada	umowę	
o	współpracy	z	landem	Turyngii	(stolica	Erfurt)	czego	
owocem były i są wspólne projekty w dziedzinie 
kontaktów	biznesowych	(misje	gospodarcze),	
politycznych	i	kulturalnych.	Informacje	o	aktualnych	
inicjatywach	współpracy	Małopolski	i	Turyngii	należy	
szukać	w	zapowiedziach	Urzędu	Marszałkowskiego	
Województwa	Małopolskiego.	

Niewątpliwe do ciekawych form poznania nowej 
rzeczywistości	rynkowej	można	zaliczyć	udział	
w zagranicznych misjach handlowych, spotkaniach 
typu	B2B	lub	wydarzeniach	targowych.	Jednak	zanim	
podejmiemy decyzję o bezpośrednich kontaktach 
i	opracowaniu	oferty	należy	sformułować	chociaż	
podstawową	strategię	działań	eksportowych,	co	pozwoli	
uniknąć	często	przykrych	niespodzianek.	

Badamy, analizujemy, 
sprawdzamy 
Jakie	formalne	czynniki	należy	wziąć	pod	uwagę	przy	
planowaniu	eksportu	do	Niemiec?	Oto	najważniejsze	z	nich:	
·	 Zgłoszenie	do	towaru	/	usługi	do	VAT-UE
·	 Oznakowanie	towaru	/	wyrobu	znakiem	CE
·	 Uzyskanie	innych	wymaganych	oznakowań	

(dopuszczeń	do	obrotu)
·	 Oznakowanie	“Made	in…”
·	 Podpisana	umowa	–	jej	forma,	zakres,	konsekwencje	

formalno-prawne 
·	 Wystawione	CMR	(międzynarodowy	list	przewozowy	

lub	odpowiednik	(Instrasta)
·	 Specyficzne	oznaczenie	(etykieta)	wymagane	

w Niemczech

·	 Zameldowanie	do	Zollamt
·	 Zameldowanie	do	Handwerkskammer	lub	innej	izby
·	 Zameldowanie	do	Finanzamt

Przy	planowaniu	zakupów	w	Niemczech	należy	zwrócić	
uwagę	na:	
·	 Formę	prawną	partnera	i	wynikające	z	niej	

konsekwencje
·	 Wypis	z	rejestru	firm	(HRB).	Gewerberegister…
·	 Zgłoszenie	do	towaru	/	usługi	do	VAT-UE
·	 Formy	i	upoważnienia	(zakres)	do	reprezentacji	firmy
·	 Formy	realizacji	płatności	(czas	realizacji,	zmiany	

kursowe,	koszty	operacji…)	
· Szczegóły i konsekwencje wynikające z treści umowy 

(np.	tryb	reklamacji,	kary,	rozstrzyganie	sporów,	
możliwości	zmiany	i/lub	rozwiązania	umowy,	
naruszenia	postanowień…)	

Na szczególną uwagę i pomoc prawnika znającego 
dobrze realia wymiany handlowej z Niemcami zasługują 
następujące	elementy	umowy:	

Sposoby zabezpieczenia umów 
i rozwiązywania sporów

A. Zabezpieczenie osobiste:
· poręcznie cywilne i poręczenie wekslowe,
· weksel własny,
· gwarancja bankowa,
· przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
· przystąpienie do długu,
· zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji.

B. Zabezpieczenie rzeczowe:
· kaucja gwarancyjna,
· zastaw,
· hipoteka,
· przewłaszczenie na zabezpieczenie. 

C. Inne metody zabezpieczenie transakcji:
·	 ubezpieczenie	np.	KUKE,	
·	 fortfaiting,	zakup	wierzytelności	np.	PARP,
· faktoring,
· kontrakt forward i futures,
· swap,
· opcje.

By	dobrze	przygotować	się	do	ewentualnych	sporów	warto	
przygotować	informacje:	
·	pełny wykaz dokumentów potwierdzających transakcję
·	 informacje o dłużniku, jego statusie majątkowym, 

rodzinie, powiązaniach biznesowych 
·	 koszty wynajęcia firmy windykacyjnej 
·	 jak	dokonać	ewentualnej	sprzedaży	wierzytelności.	
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Zarówno	Polskę	jak	i	Niemcy	obowiązują	wszystkie	przepisy	
stanowiące	o	wymianie	gospodarczej	na	terenie	Unii	
Europejskiej. 

Jednak Niemcy czy może…? 
Niewątpliwą przewagę w kontaktach z rynkiem 
niemieckim mają przedsiębiorcy z terenu województw 
zachodnich.	Dla	firm	z	Dolnośląskiego,	Wielkopolskiego	
czy	z	Pomorza	kierunek	zachodni	jest	jak	najbardziej	
naturalny i to na tamtych terenach lokuje się także 
najwięcej	inwestycji	z	Niemiec.	Trudno	jednak	odmawiać	
sobie możliwości działania w obszarze najsilniejszej 
europejskiej	gospodarki.	Dodatkowo	fakt	realizacji	celów	
biznesowych w Niemczech stanowi ważną rekomendację 
dla potwierdzenia jakości naszych towarów lub usług. 
Sukces na bardzo konkurencyjnym i wymagającym rynku 
pozwala	rozwijać	sieć	powiązań	handlowych	w	innych	
krajach Europy i świata. 

Jak wygląda ten rynek w skali 
globalnej? Oto kilka informacji: 
Wzrost	gospodarczy	Niemiec	utrzymuje	się	na	stabilnym	
poziomie.	Polityka	gospodarcza	rządu	federalnego	
koncentruje się od kilku lat na sprzyjającej wzrostowi 
gospodarczemu konsolidacji finansów publicznych 
oraz działaniach ograniczających wpływ na niemiecką 
gospodarkę słabego wzrostu w strefie euro, przyniosła 
w 2015 r. efekty w postaci wyższego tempa wzrostu 
PKB	i	dalszego	ograniczenia	stopy	bezrobocia.	Dzięki	
poprawiającej	się	sytuacji	na	rynku	pracy	(stopa	
bezrobocia	zmniejszyła	się	z	6,7%	w	2014	r.	do	5,0%	
w	2015	r.)	i	rosnącemu	popytowi	wewnętrznemu,	wzrost	
niemieckiego	PKB	w	2015	r.	wyniósł	1,7%	(1,6%	w	2014).

W	roku	2015	r.	odnotowano	kolejny	rekordowy	wzrost	
polsko-niemieckich obrotów, zarówno w eksporcie jak 
i	imporcie.	Polska	w	2015	roku	przesunęła	się	na	liście	
najważniejszych partnerów handlowych Niemiec, zajmując 

7	pozycję	(8	w	2014	i	11	w	2013	roku),	wyprzedzając	m.in.	
Belgię,	Szwajcarię,	Hiszpanię.	Według	niemieckiego	urzędu	
statystycznego	Destatis	wymiana	handlowa	pomiędzy	
Polską	i	Niemcami	wyniosła	96	mld	EUR,	w	tym	52	mld	EUR	
eksport	do	Polski	(8-ma	pozycja	na	liście	eksportowej	
Niemiec)	i	44	mld	EUR	import	z	Polski	(6-ta	pozycja	na	liście	
importowej	Niemiec).	W	2015	r.	wg	wstępnych	danych	
GUS	obroty	RP	–	RFN	wyniosły	88,5	mld	EUR	(+9,6%),	
w	tym	48,5	mld	EUR	polskiego	eksportu	(11,2%)	i	40,0	mld	
importu	(7,8%).	Wymiana	zamknęła	się	dla	Polski	dodatnim	
saldem	w	wysokości	8,5	mld	EUR.

Wg	danych	niemieckich	(w	układzie	4-cyfrowego	kodu	
SITC)	najważniejsze	grupy	towarowe	w	polskim	eksporcie	
do	RFN	stanowiły	w	2015	r.	maszyny	i	urządzenia	(35,2%)	
oraz	pozostałe	towary	przemysłowe	(17,9%),	inne	wyroby	
gotowe	(17,0%),	w	tym	sprzęt	elektroniczny	(7,5%),	meble	
(6,3%),	chemikalia	(6,3%)	i	towary	rolno-spożywcze	(10,3%).
	Do	największych	wartościowo	pozycji	w	polskim	eksporcie	
do Niemiec w 2015 r. należały pojazdy mechaniczne i części 
do	samochodów	(6,3	mld	EUR),	produkty	rolno-spożywcze	
(4,4	mld	EUR)	oraz	maszyny	(3,1	mld	EUR).

W	polskim	imporcie	z	RFN	w	2015	r.	najważniejsze	grupy	
towarowe	to:	urządzenia	mechaniczne	(35,8%),	inne	wyroby	
przemysłowe	(18,3%),	w	tym	pojazdy	samochodowe	
oraz	części	i	akcesoria	do	pojazdów	(11,2%),	wyroby	
przemysłu	chemicznego	(14,3%)	i	inne	wyroby	gotowe	
(11,4%).	Do	największych	wartościowo	pozycji	w	polskim	
imporcie z Niemiec w 2015 r. należały pojazdy mechaniczne 
i	części	do	samochodów	(5,7	mld	EUR),	maszyny	
i	urządzenia	(5,6	mld),	oraz	wyroby	przemysłu	chemicznego	
(5,3	mld	EUR).
 
Szacuje się, iż ze strony polskiej bierze udział w wymianie 
handlowej ponad 40 tys. firm.

Opracowanie na podstawie Eurofinance Training Sp. z o.o., 
WPHI Berlin oraz materiały CeBiM 
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Nie należy obawiać się eksportu 
Trzeba tworzyć innowacyjne 
rozwiązania i oferować je poza Polską
„Business	in	Małopolska”,	wywiad	z	Panem Miłoszem 
Włodarczykiem, właścicielem firmy Miloo 
Electronics (wywiad przeprowadzony podczas 
Targów Hannover Messe 2017)

BiM: Prosimy	o	klika	słów	dotyczących	początków	firmy	
–	jak	powstała	i	dlaczego?	

M.W Firma	Miloo-Electronics	powstała	w	2006	roku.	
Założycielami	firmy	był	zespół	byłych	pracowników	
firmy	Igloo,	wytwarzającej	wyposażenie	chłodnicze	
dla	handlu	i	gastronomii.	W	1995	roku	„Igloo”	stworzyło	
dział produkujący elektroniczne regulatory temperatury 
dla	produkowanych	urządzeń.	W	2006	roku	wpadliśmy	
na	pomysł	by	stworzyć	specjalne	systemy	oświetlenia	
dla	chłodnictwa,	oparte	o	technologię	LED.	Po	oddzieleniu	
się	od	„Igloo”	rozpoczęliśmy	produkcję	świetlówek	LED,	
opartych o innowacyjną wtedy technologie sekwencyjnego 
zasilania, która eliminowała bolączki tradycyjnych układów 
zasilania	opartych	na	przetwornicach.	Innowacyjność	
polegała przede wszystkim na tym, że układ zasilania 
nie wymagał wcale zastosowania kondensatorów 
elektrolitycznych. 
Początkowo	skupiliśmy	się	więc	na	produkcji	źródeł	
światła, jednak później, z namowy sieci handlowych, 
przygotowaliśmy ofertę opraw oświetleniowych, 
także	dla	wyposażenia	biurowego.	Powstała	pierwsza	
oprawa	o	nazwie	„QUATTRO”,	wykorzystująca	poprzednio	
opisane	rozwiązania	technologiczne.	Wtedy	powstała	
strategia	naszego	działania:	przygotowywaliśmy	produkty	
odpowiadając na zapotrzebowanie konkretnego klienta; 
nie patrzyliśmy na ofertę konkurencji, nie tworzyliśmy 
planów sprzedaży, od razu dysponowaliśmy rynkiem 
zbytu	dla	naszych	produktów.	Tak	powstała	seria	
profesjonalnych opraw oświetleniowych dla przemysłu 
„SPACE”	oraz	opraw	dedykowanych	dla	stacji	
paliw	„PETROL”.

BiM: Jaka	jest	podstawowa	oferta	firmy?	Kto	jest	głównym	
odbiorcą	produkcji	firmy?

M.W Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim 
do odbiorców z sektora przemysłowego. Specjalizujemy 
się w produkcji opraw przemysłowych, które sprawdzają 
się w najtrudniejszych warunkach, stalowniach, 
w hutach, w środowisku wysokiej temperatury 

i	ewentualnych	zanieczyszczeń.	Mamy	także	specjalna	
ofertę dla biur czy obiektów handlowych, którym 
przygotowujemy liniowe oprawy oświetleniowe; 
stosujemy różnego rodzaju optyki, oparte o rozwiązania 
soczewkowe, odbłyśnikowe, światła pośredniego… 
Wszystko	zależy	od	specyfiki	zastosowania	produktu	
oraz zapotrzebowania danego klienta. 

BiM: Jak	mała	lub	średnia	firma	powinna	realizować	
zadanie	rozwoju?	Jakie	znaczenie	ma	innowacyjność,	
nowe	technologie,	analiza	rynku?	

M.W. Można	stwierdzić,	że	szeroko	rozumiana	
innowacyjność	jest	podstawą	działania	całej	naszej	firmy.	
Już	od	początku	istnienia	firmy,	ok.	30%	naszego	zespołu	
byli	to	ludzie	tworzący	innowacyjne	rozwiązania.	Zespół	
badawczo-rozwojowy firmy podzielony jest na osoby 
odpowiedzialne za układy elektroniczne, konstrukcje 
mechaniczne	oraz	układy	optyczne.	Zatrudniamy	dzisiaj	
pięciu inżynierów-elektroników, odpowiedzialnych 
za projektowanie układów elektronicznych 
oraz programowanie mikroprocesorów, sześciu 
konstruktorów opraw oświetleniowych oraz dwóch fizyków 
odpowiedzialnych za projektowanie układów optycznych. 
Naszym celem jest by oprawy zawierały minimalną 
ilość	elementów,	nie	tracąc	przy	tym	nic	na	swojej	
solidności	i	funkcjonalności.	Układy	elektroniczne,	których	
używamy to wynik naszego wieloletniego doświadczenia, 
a stosowane przez nas rozwiązania powodują, że produkty 
są	praktycznie	niezawodne	i	nie	trzeba	ich	serwisować	
–	ograniczamy	w	ten	sposób	koszty	eksploatacyjne	
użytkownika	końcowego.	
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BiM: Czy	realizujecie	projekty	w	współpracy	
ze	środowiskiem	naukowym?	Czy	to	jest	właściwy	partner	
dla	waszej	pracy?	

M.W. Oceniając	sytuację	dzisiaj,	z	mojego	osobistego	
punktu widzenia, nie ma dobrej współpracy pomiędzy 
uczelniami	a	firmami	prywatnymi.	Winny	jest	
prawdopodobnie dotychczasowy model istnienia tych 
dwóch	obszarów.	Jako	firma	działamy	we	własnym	
zakresie;	otworzyliśmy	własne	laboratorium	do	badań	
fotometrycznych, laboratorium elektryczne, w którym 
badamy	kompatybilność	elektromagnetyczną,	tam	
sprawdzamy	wszystkie	nasze	projekty,	ich	wytrzymałość,	
zgodność	z	normami	itp.	Tam	także	analizujemy	
i weryfikujemy eksperymentalnie wszystkie nowe pomysły 
naszych	inżynierów.	Można	więc	powiedzieć,	że	stroną	
„naukową” zajmujemy się sami, wykorzystując nasz własny 
potencjał i wiedzę. 

BiM: Co	wpłynęło	na	decyzje	o	wejściu	na	rynki	
zagraniczne?

M.W. Potencjał	rynków	zagranicznych	daje	dużo	większe	
możliwości	sprzedażowe.	Świadomość	kontrahentów	

zagranicznych w dziedzinie techniki oświetleniowej często 
jest także wyższa, przez co nie liczy się tylko cena produktu 
ale	przede	wszystkim	przewaga	technologiczna,	jakość	
oraz	niezawodność.	To	jest	nasza	wartość	dodana	dzięki	
czemu	generowana	sprzedaż	wzrasta.	W	tej	chwili	znacznie	
wzrosło zainteresowanie naszą produkcją; przede wszystkim 
ze	względu	na	niezawodność.	Odbiorcy	doceniają	fakt,	
że nie mają żadnych problemów przy użytkowaniu naszych 
wyrobów i że spełniają one w stu procentach swoją funkcję. 

BiM: Jakie	rady	macie	Państwo	dla	firm,	które	dopiero	
zastanawiają	się	nad	podjęciem	działań	eksportowych?	
Warto?	Czy	może	pojawić	się	związane	z	eksportem	ryzyko?	

M.W. Polski	rynek	ma	swoją	specyfikę,	stosunkowo	
trudno	jest	sprzedawać	na	naszym	rynku	produkty	
naprawdę innowacyjne. Niestety nadal dla klienta liczy 
się przede wszystkim cena. Klienci zagraniczni zwracają 
uwagę	na	walory	techniczne	wyrobów,	na	ich	jakość.	
Zdecydowanie	łatwiej	jest	sprzedać	produkt	wysokiej	
jakości	w	wyższej	cenie	na	rynku	np.	Europy	Zachodniej.	
Nie	należy	obawiać	się	eksportu	–	trzeba	tworzyć	
innowacyjne	rozwiązania	i	oferować	je	do	sprzedaży	poza	
granicami	Polski.	

BiM: Plany	na	najbliższe	miesiące	i	lata?	

M.W. W	tej	chwili	możemy	pochwalić	się,	że	firma	Miloo	
Electronics otrzymała dofinansowanie w wysokości 
ok.	7	mln	zł	z	PARP.	Środki	te	zostaną	przeznaczone	
na wdrożenie do produkcji sześciu innowacyjnych 
produktów.	Opierają	się	one	na	opracowanym	przez	nas	
systemie zasilania trójfazowego, który opatentowaliśmy 
zarówno	w	Polsce,	jak	i	w	Europie	i	USA	–	jest	to	pierwsze	
tego	typu	rozwiązanie	na	świecie.	Dofinansowanie	
pozwoli nam na zakup nowego parku maszynowego, 
przeznaczonego właśnie na produkcję nowych wyrobów. 
Przygotowujemy	już	odpowiednią	infrastrukturę	w	naszym	
zakładzie	w	Nowym	Wiśniczu.	

BiM: Dziękujemy	za	rozmowę	
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Prezentujemy	Państwu	najciekawsze	oferty	nieruchomości	inwestycyjnych	z	terenu	Małopolski.	
W	ofercie	znajdują	się	tereny	niezabudowane	(greenfield),	tereny	zabudowane	(brownfield),	nowe	oferty	
obiektów	do	wynajęcia	lub	zakupu.	Oferty	pochodzą	przede	wszystkim	z	bazy	ofert	inwestycyjnych	
Centrum	Business	in	Małopolska	(www.businessinmalopolska.pl),	część	z	nich	objęta	jest	regulacjami	
(zwolnienia	podatkowe)	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej.	

Jesteśmy	nieustannie	zainteresowani	pozyskiwaniem	nowych	ofert	nieruchomości	inwestycyjnych	
z	terenu	Małopolski.	Jeśli	chcecie	Państwo	zamieścić	swoją	ofertę	w	naszych	bazach	danych	prosimy	
o	kontakt	z	redakcją	BiM.	

Prawo rozwoju  
i oddziaływania kosztów 
Istota	ludzka	oraz	każda	organizacja,	do	której	istota	
ta	należy,	jest	w	stanie	dostosować	się	do	nowych	
warunków.	Oczywiście	tę	zdolność	do	adaptacji	można	
także	stosować	do	nowych	okoliczności	ekonomicznych,	
w jakich znajdzie się przedsiębiorstwo. 

Zjawisko	takie	jest	odzwierciedleniem	Pierwszej Zasady 
Termodynamiki, lub zasady „zachowania energii”, którą 
w	tym	wypadku	postaramy	się	zastosować	w	ekonomii,	
a bardziej konkretnie w odniesieniu do wydatków 
i przychodów przedsiębiorstwa. 

Mówiąc inaczej, każdy z nas z osobna czy też jakaś 
organizacja,	wszyscy	będą	musieli	zwiększyć	swój	poziom	
wydatków	(kosztów)	w	chwili,	gdy	zwiększają	się	wpływy	
(dochody),	co	zazwyczaj	zachodzi	kiedy	„upajamy się 
wyższym poziomem życia”. 

Jednak	zasada	ta	nie	działa	w	drugą	stronę:	w	sytuacji	
zmniejszenia się wpływów nie zachodzi zmniejszenie się 
wydatków.	Dzieje	się	tak	z	powodu	niechęci	do	obniżenia	
posiadanego i utrzymywanego poziomu życia. Czy	istnieje	
możliwość	przeniesienia	Pierwszej	Zasady	na	sytuację	
opisaną	powyżej?	

Przy	odpowiednim	zapisie	lub	właściwej	propozycji	
zredagowania	zasady,	istnieje	możliwość	ogłoszenia	„	
Ogólnego	Prawa	wzrostu	i	przeciwdziałania	kosztów”,	które	
brzmi:	„Jakakolwiek	istota	lub	organizacja	musi	zwiększyć	
swoje wydatki wprost proporcjonalnie do wzrostu 
oczekiwanych	wpływów”.	W	ramach	tego	ogólnego	
prawa,	opisany	powyżej	system	może	zostać	zdefiniowany	
jako całkowicie elastyczny poprzez współczynnik 
elastycznej adaptacji (wea),	który	osiąga	wartość	1,	

sprawiając, że wydatki zwiększają się w tej samej proporcji 
jak	przychody,	czyli	w	proporcji	1:1.	Oznacza	to,	że	przychód	
nie zezwala na żadne oszczędności. 

Jest	także	oczywiste,	że	powyższe	Prawo,	jako	że	nie	
może	mieć	innej	formy,	zawiera	wyjątki,	które	należy	tutaj	
przedstawić.	

Wyjątek pierwszy. 
W	pewnych	okolicznościach,	charakterystycznych	dla	danej	
osoby	lub	organizacji,	współczynnik	elastyczności	(wea)	
osiąga	wartość	wyższą	niż	jeden	(1).	W	ten	sposób,	wartość	
szybkości wzrostu wydatków jest wyższa niż wzrost 
dochodów, powodując w sposób oczywisty zaburzenie 
modelu. 

Pierwsza	konkluzja	wynikająca	z	tego	wyjątku	prowadzi	
do	następującego	stwierdzenia:	„Czas, w jakim model 
ekonomiczny ulegnie zaburzeniu, zależy od wartości 

Oferty inwestycyjne
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Szanowni Państwo
Mamy nadzieję, że kolejny numer naszego pisma 
zainteresował	Was	i	dostarczył	kilku	informacji	na	temat	
możliwości wyboru nowych kierunków działalności 
eksportowej, poszukiwania nowych partnerów w biznesie 
albo podjęcia ambitnych planów inwestycyjnych w naszym 
regionie.	To	główne	cele	projektu	„Power	up	your	Business	
in Małopolska” i naszego wydawnictwa. 

Jednocześnie	oczekujemy	na	Państwa	opinie,	komentarze,	
uwagi	czy	wręcz	rady	dla	tych,	którzy	mają	zamiar	„zdobywać	
świat” z ofertą małopolskich towarów, usług, wyrobów. 

Będziemy	wdzięczni	za	Państwa	ocenę	naszej	gazety,	
a także za ewentualne sugestie dotyczące tematów, które 
powinny	zostać	poruszone	w	„Business	in	Małopolska”,	
a	na	które	eksperci	z	naszych	będą	szukać	informacji.	

Zachęcamy	do	śledzenia	bieżących	informacji	o	rozwoju	
projektu	na	stronie	internetowej	Centrum	Business	in	
Małopolska:	http://businessinmalopolska.pl/strona/power_up	

Jesteśmy	do	Państwa	dyspozycji	i	czekamy	na	wieści.	
Redakcja	„Business	in	Małopolska”.	

wspomnianego współczynnika”. W	tym	wypadku	
zaburzenie nastąpi w czasie tym krótszym, im wyższa 
wartość	współczynnika	(wea)

W	każdym	wypadku,	gdy	następuje	wzrost	przychodów,	
współczynnik	elastycznej	adaptacji	(wea)	przyjmuje	
wartości stałe, uzależnione od danej osoby lub organizacji, 
mając	wartość	wyjątkową	i	właściwą	dla	danej	
osoby lub organizacji w danym momencie. Można 
to	zdefiniować,	jako	charakterystykę	swoistą	dla	osoby	
lub organizacji, niezależną od innych czynników, 
na przykład od czasu. 

Niewątpliwie relacja ta nie powstaje w takiej samej formie 
przy scenariuszu oddziaływania kosztów, gdyż w takiej 
sytuacji system wykazuje się brakiem „elastyczności”, 
prowadząc	do:	

Wyjątek drugi: 
„współczynnik elastycznej adaptacji” (wea) jest 
mniejszy niż 1 i osiąga coraz mniejsze wartości w miarę 
zwiększania się szybkości oddziaływania wydatków”. 
Jak	zapewne	zauważy	każdy	Czytelnik,	w	momencie,	gdy	
współczynnik	osiąga	wartości	mniejsze	od	jedności	(1)	
zaczyna	on	nabierać	cechy	„nieelastyczności”.	

Inaczej	mówiąc,	kiedy	dochodzi	do	redukcji	wpływów,	
system ekonomiczny reaguje wolniej niż, gdy dochodzi 
do oddziaływania poprzez zwiększanie wydatków, dając 
w efekcie, wymienione wcześniej, zjawiska wyhamowania 

rozwoju.	Jednak,	im	większe	i	szybsze	będzie	oddziaływanie	
przychodów,	tym	mniejsza	będzie	szybkość	ograniczenia	
wydatków,	a	co	za	tym	idzie,	zmniejszy	się	możliwość	
dostosowania, prowadząc nieodwołalnie do zwiększenia 
ryzyka załamania systemu ekonomicznego. 

Ten	ostatni	przypadek	wiąże	się	z	trzecim	prawem	
Newtona, czyli zasadą akcji i reakcji; oznacza, że w wypadku 
oddziaływania	wpływów	(dochodów)	współczynnik	(wea)	
nie jest stały, lecz jest funkcją matematyczną, odwrotnie 
proporcjonalną do szybkości oddziaływania. 

Czy	wiesz	jaki,	w	Twoim	przedsiębiorstwie,	
jest	współczynnik	adaptacji?	

Pozostańcie	szczęśliwi	i	w	dobrym	zdrowiu	
José	Antonio	Caballero	Ruiz	*)	maj	2017

*  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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