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Szanowni  
Państwo 
W	najnowszym	numerze	„Business	in	Małopolska”	
staramy	się	zainteresować	Państwa	rynkiem	i	możliwościami	
działania	w	Islamskiej	Republice	Iranu.		Zdajemy	sobie	sprawę	
z	licznych	wątpliwości,	możliwych	uprzedzeń	lub	obaw.	
Nie	jest	łatwo	podjąć	decyzję	o	zaangażowaniu	własnych	środków	
w	tamtym	rejonie	świata.	Pomocą	powinny	być	spotkania	informacyjne	
dla	małopolskich	przedsiębiorców	oraz	udział	w	misji	gospodarczej,	
jaką	w	ramach	projektu	„Power	up	your	Business	in	Małopolska”	
organizujemy	w	czasie	targów	żywności	w	Meszhedzie.	
Otwarcie	w	Teheranie	polskiego	Biura	Handlowego	powinno	
także	zachęcić	do	wzięcia	pod	uwagę	Iranu	w	planach	
eksportowych	Państwa	przedsiębiorstw.	

Dla	nas	i	dla	przedsiębiorców	sezon	letni	to	nie	tylko	wakacje	
i zasłużony wypoczynek, lecz także przygotowanie planów 
na	jesień	i	koniec	roku	2017.	Sygnalizujemy	kolejne	przedsięwzięcia,	
które	powinny	pobudzić	inicjatywę	dalszej	ekspansji	gospodarczej:	
udział Małopolski w wstawie EXPO 2017 w kazachskiej Astanie, 
targi	inwestycyjne	Expo	Real	w	Monachium,	kontynuację	
promocji	na	rynku	Chińskiej	Republiki	Ludowej	oraz	rozpoczęcie	
przygotowań	do	misji	gospodarczej	w	Azerbejdżanie.	Trzeba	dodać,	
że	po	dotychczas	zrealizowanych	wizytach	(Kazachstan,	Dubaj	(ZEA),	
Chiny,	Niemcy	i	Francja)	mamy	pierwsze	sygnały	o	nawiązywaniu	
intersujących	kontaktów	handlowych.	Tego	typu	aktywność	wymaga	
niewątpliwie	uporu,	determinacji	i	konsekwencji;	jak	wiemy	proces	
tworzenia	trwałych	więzi	gospodarczych	jest	długofalowy	i	często	
dopiero	po	kilku	latach	mamy	okazję	do	prawidłowej	oceny	podjętych	
decyzji.	Cóż,	jeśli	jednak	nie	postawimy	pierwszego	kroku,	trudno	
mówić	o	następnych.	

Coraz	większe	znaczenie	dla	przedsiębiorców	mają	nowe	formy	wsparcia	
ze	strony	bardziej	złożonych	instrumentów	finansowych,	dostępnych	
dzięki	funduszom	UE.	Chodzi	nie	tylko	o	dotacje,	lecz	przede	wszystkim	
o	„instrumenty	zwrotne”:	pożyczki,	gwarancje	kredytowe,	fundusze	
zalążkowe	czy	tzw.	seed	capital.	Zachęcamy	do	zapoznawania	się	
z	tego	typu	propozycjami,	o	których	piszemy	na	łamach	„BiM”,	
informacja	o	działaniu	w	Małopolsce	Punktów	Konsultacyjnych	
powinna	zachęcić	do	zwrócenia	uwagi	na	ten	rodzaj	pozyskiwania	
kapitału	na	rozwój	Państwa	firm	

Wspomnieliśmy,	może	zbyt	oględnie,	o	trwającym	sezonie	urlopowym.	
Trudno	jednak	o	tym	nie	myśleć.	Życzymy	wszystkim	Czytelnikom	
„BiM”	znakomitego	wypoczynku,	nowej	energii	do	wkraczania	
w	świat	globalnej	gospodarki	i	odważnych	decyzji	w	reagowaniu	
na ambitne wyzwania.

Z poważaniem

Redakcja
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Małopolska prezentacja w Astanie 
– czekamy na małopolskich 
przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego	zaprasza	przedsiębiorców	
z Małopolski, przedstawicieli mikro, 
małych	i	średnich	przedsiębiorstw,	
do udziału w misji gospodarczej 
do	Astany	(Kazachstan),	organizowanej	
w	związku	z Międzynarodową Wystawą 
Astana EXPO 2017.

Wystawy	EXPO	to	jedne	z	najbardziej	prestiżowych	
wydarzeń	organizowanych	na	skalę	międzynarodową.	
W	tym	roku	EXPO	po	raz	pierwszy	odbywa	się	w	Azji	
Centralnej	–	w	Astanie.		Stolica	Kazachstanu	aż	do	końca	
września	będzie	główną	areną	prezentacji	innowacyjnych	
rozwiązań	w	zakresie	energii	oraz	spotkań	biznesowych	
w	tej	części	świata.	Obecność	Polski	na	tegorocznej	
wystawie	EXPO	2017	w	Astanie	będzie	okazją	do	rozwoju	
współpracy gospodarczej. Kazachstan jest jednym 
z najważniejszych partnerów handlowych Polski w Azji 
Centralnej	i	czwartym	co	do	ważności	partnerem	z	całego	
obszaru	Wspólnoty	Niepodległych	Państw,	po	Rosji,	Ukrainie	
i	Białorusi.	Wg	danych	rządowych	eksportem	towarów	
do	Kazachstanu	zajmuje	się	obecnie	ponad	1400	polskich	
firm,	a	importem	kazachskich	do	Polski	–	co	najmniej	100.	
Poza	tym	państwo	ze	stolicą	w	Astanie,	jawi	się	inwestorom	
jako	obiecujący	–	obszerny,	rosnący	i	chłonny	rynek,	
zainteresowany technologiami europejskimi, gdzie produkty 
z	Europy	cieszą	się	zasłużoną	renomą.	Co	więcej	Polacy	
z	początkiem	roku	zyskali	prawo	bezwizowego	wjazdu	
do	Kazachstanu.	Oba	kraje	zbliży	także	bezpośrednie	

połączenie	lotnicze	Warszawa	–	Astana,	co	znaczne	ułatwi	
prowadzenie	biznesu	polskim	przedsiębiorcom.	

Do	udziału	w	misji	(5–8 września 2017 r.)	zapraszamy	
wszystkich zainteresowanych nowymi kontaktami 
z	partnerami	z	Kazachstanu.	W	ramach	misji	oferujemy:	
–	 bezpłatne	wejściówki	na	Astana	Expo	2017	
–	 uczestnictwo	w	Polsko-Kazachstańskim	Forum	

Gospodarczym:	panele	dyskusyjne	oraz	spotkania	B2B	
dla	firm	polskich	i	kazachstańskich	(6	września	2017	r.);	

–	 udział	w	Dniu	Narodowym	Polski,	wieńczącym	udział	
na	Astana	EXPO	2017	(7	września	2017	r.)

Uczestnicy	misji	pokrywają	samodzielnie	koszty	przelotu	
i	zakwaterowania.	Polski	przewoźnik	PLL	LOT	przygotował	
specjalną	ofertę	dla	uczestników	Polsko-Kazachstańskiego	
Forum	Gospodarczego	w	Astanie.	Udostępniony	w	jej	
ramach	samolot	wyleci	z	lotniska	Chopina	w	Warszawie	
5	września	2017	r.	(godz.	22:50).	Rejs	powrotny	zaplanowany	
został	z	lotniska	w	Astanie	8	września	2017	r.,	(godz.	11:00).	
Podane	godziny	przelotów	mogą	ulec	zmianie.	

Szczegółowe	informacje	dotyczące	organizowanej	misji	
gospodarczej	do	Kazachstanu	znajdziecie	Państwo	
pod	numerem	telefonu	12		620	91	43,	na	naszej	stronie	
internetowej:	www.businessinmalopolska.pl	oraz	profilu	
Centrum	Business	in	Małopolska	na	facebook.com:	
www.facebook.com/CentrumBusinessInMalopolska

Mateusz Matusik – Zespół CeBiM 

Aktualności | Informacje | Zapowiedzi

Co nowego w projekcie „Power up your Business in Małopolska”?
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Małopolska stawia 
na przedsiębiorczość

Przedsiębiorcy – to największy kapitał Małopolski. Dzięki ich umiejętnościom, doświadczeniu, kreatywności, wiedzy, a także 
mądrze inwestowanym pieniądzom w Małopolsce prężnie rozwijają się nie tylko małe i średnie firmy, ale także potężne koncerny. 
By ten rozwój przyspieszyć już wiele lat temu postanowiliśmy wspierać naszych przedsiębiorców. Tylko na zakup technologii 
i sprzętu w latach 2007–2013 przekazaliśmy im niemal miliard złotych z funduszy europejskich. Podobna suma zostanie 
przeznaczona w latach 2014–2020.

Czy nam się to opłaca? Bardzo! To dzięki tej współpracy jesteśmy dzisiaj jednym z najszybciej rozwijających się polskich 
województw – powstają nowe firmy, maleje bezrobocie, a pensje rosną. Staliśmy się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i... 
inwestowania. Naszą strategię dostrzeżono i doceniono m.in. w Brukseli, przyznając Małopolsce – jako pierwszemu i jak dotąd 
jedynemu polskiemu województwu – tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego 

Małopolska z wizją
Małopolska	od	lat	tworzy	sprzyjające	warunki	dla	rozwoju	
przedsiębiorczości.	Przejawem	tego	jest	konsekwentnie	
budowane	partnerstwo	pomiędzy	samorządami,	
przedsiębiorstwami,	światem	nauki	i	nowoczesnych	
technologii.	Troskę	o	biznes	wyraźnie	zaznaczono	też	
w	Regionalnym	Programie	Operacyjnym	Województwa	
Małopolskiego	na	lata	2014–2020.	W	obecnej	perspektywie	
na	wsparcie	przedsiębiorczości,	w	tym	na	innowacje	
i	tworzenie	start-up’ów,	właściciele	firm	będą	mogli	
otrzymać	blisko	900	milionów	euro.
Ale	Małopolska	otrzymała	potężny	zastrzyk	pieniędzy	także	
w	poprzedniej	perspektywie	finansowej.	Od	2007	roku	
ze	środków	Unii	Europejskiej	trafiło	tutaj	blisko	15	mld	zł,	
z tego 4,6 mld zł zostało przekazane tym, którzy realizowali 
projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego.	Tylko	w	2014	roku	w	naszym	województwie	
rozpoczęto	657	projektów	współfinansowanych	ze	środków	
Unii	Europejskiej,	o	łącznej	wartości	prawie	2,8	miliarda	
złotych. Z tego na Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny przypadło blisko 458 mln zł, a na Program 
Innowacyjna	Gospodarka	ponad	471	mln	zł.
Odpowiednie	wykorzystanie	tych	środków	
to	niepowtarzalna	szansa	nie	tylko	dla	przedsiębiorców,	
ale	przede	wszystkim	dla	całego	regionu.	To	dzięki	unijnej	
pomocy	udało	się	tak	szybko	zrealizować	kluczowe	
przedsięwzięcia	w	wielu	dziedzinach.	One	z	kolei	pozwoliły	
Małopolsce	zdecydowanie	zmniejszyć	dystans,	jaki	dzielił	
polskie i europejskie regiony jeszcze kilka lat temu.  
– Dlaczego wydajemy pieniądze w ten sposób? Bo to się 
opłaca. To również nasza inwestycja w przyszłość. Zaliczyć 
do tego musimy też pomoc przekazywaną małym i średnim 
firmom, a więc tym, które najbardziej przyczyniają się 
do dynamicznego rozwoju gospodarczego Małopolski. 
To one przecież tworzą najwięcej miejsc pracy na rynku, 

wykazując się pomysłowością i kreatywnością, wprowadzają 
najnowocześniejsze urządzenia i technologie, są solidnymi 
płatnikami podatków oraz potężnym kołem zamachowym 
naszej gospodarki. Gdyby nie nasza pomoc to wiele z tych 
firm nie miałoby szansy na rywalizację z zagraniczną 
konkurencją, a Małopolska z regionami, które mają o wiele 
większy potencjał inwestycyjny i wyższe PKB – mówi 
marszałek Jacek Krupa.

Najnowocześniejsze technologie 
priorytetem regionu
Małopolska	w	ostatnich	latach	zmieniła	się	nie	
do	poznania.	To	z	jednej	strony	wynik	dynamicznego	
rozwoju gospodarczego i coraz lepszych warunków 
infrastrukturalnych,	a	z	drugiej	zasługa	ciężkiej	pracy	
mieszkańców	i	ich	ambicji,	przedsiębiorców	z	wizją	
otwartych	na	nowe	wyzwania,	sporych	środków	unijnych,	
a	także	dużego	nacisku,	jaki	samorząd	województwa	
przykłada	do	rozwoju	najnowocześniejszych	technologii.	
Jednak	nie	udałoby	się	osiągnąć	tego	wszystkiego	
gdyby nie olbrzymi potencjał ludzki i naukowy, 
świetnie	wykształceni	pracownicy,	odpowiednie,	coraz	
nowocześniejsze	zaplecze	techniczne,	a	także	szybko	
rosnąca	liczba	start-up’ów.	Małopolska	jest	bowiem	
w	krajowej	czołówce	pod	względem	liczby	studentów	
kierunków	związanych	z	technologiami	informacyjnymi,	
liczby	osób	zatrudnionych	w	B+R	oraz	nakładów	
wewnętrznych	na	B+R.
Ale	konkurencyjność	regionu	jest	konsekwentnie	budowana	
także w oparciu o siedem inteligentnych specjalizacji, czyli 
kluczowych	branż	o	znaczącym	potencjale	dla	rozwoju.	
W	Małopolsce	postawiono	na	technologie	informacyjno-
komunikacyjne,	zrównoważoną	energię,	chemię,	
nauki	o	życiu	(life	sciences),	elektrotechnikę	i	przemysł	
maszynowy,	produkcję	metali	i	wyrobów	z	mineralnych	
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Digital Dragons  
– spotkanie branży gier w Krakowie
Od	sześciu	lat	w	Krakowie	odbywa	się	wydarzenie	
poświęcone	branży	gier	–	Digital	Dragons	–	organizowane	
przez	Krakowski	Park	Technologiczny.	Ostatnia	edycja	
zgromadziła	1500	uczestników	i	400	firm	z	całego	świata.	
Wydarzenie	skupia	przedstawicieli	najważniejszych	
firm	z	polskiego	rynku	producentów	gier:	goszczą	
tu	m.in.	CD	Projekt	Red,	Techland,	11bit	Studios.	To	okazja	
do	prezentacji	swoich	produktów,	wymiany	doświadczeń,	
rekrutacji pracowników i poszukiwania nowych projektów. 
W	przestrzeni	targowej	znaczące	miejsce	zajmuje	Indie	
Showcase	–	tu	obejrzeć	można	produkcje	twórców	
niezależnych.	Indie	Showcase	daje	niepowtarzalną	okazję	
do zaprezentowania swoich projektów przed entuzjastami, 
weteranami i ekspertami z branży gier wideo oraz zdobycia 
prestiżowych	nagród.	Poza	szansą	na	najwyższe	wyróżnienie	

surowców niemetalicznych, a także przemysły kreatywne 
i czasu wolnego.
Niezwykle	ważną	rolę	w	świecie	najnowocześniejszych	
technologii	odgrywają	również	tzw.	Instytucje	Otoczenia	
Biznesu,	a	więc	agencje	rozwoju	regionalnego	i	lokalnego,	
fundusze	kapitału	zalążkowego,	lokalne	i	regionalne	
fundusze	pożyczkowe	oraz	fundusze	poręczeń	
kredytowych. Zaliczamy do nich także sieci aniołów biznesu, 
centra	biznesu,	klastry	i	Polskie	Platformy	Technologiczne.	
Nie	można	też	zapomnieć	o	centrach	transferu	technologii,	
preinkubatorach	i	inkubatorach	przedsiębiorczości,	
inkubatorach technologicznych i parkach technologicznych. 
To	one	bowiem	pełnią	rolę	katalizatorów	przedsiębiorczości,	
innowacyjności	i	kreatywności.
Droga,	którą	kilka	lat	temu	obrało	Województwo	
Małopolskie	wspierając	sektor	biznesu	przynosi	namacalne	
efekty.	Jednym	z	nich	jest	tytuł	Europejskiego	Regionu	
Przedsiębiorczości	2016,	czyli	wyróżnienie	przyznawane	
przez	Komitet	Regionów	UE,	który	Małopolska	otrzymała	
jako	pierwszy	i	jak	dotąd	jedyny	region	w	Polsce.	
Przedsiębiorcy	mogą	liczyć	na	dalsze	wsparcie	
samorządu	województwa.	Dzięki	środkom	unijnym	
zagwarantowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego	Województwa	Małopolskiego	na	lata	
2014–2020	mogą	oni	realizować	wiele	bardzo	ambitnych	
projektów.	O	fundusze	mogą	starać	się	m.in.	w ramach 
czterech tzw. osi nowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego – na gospodarkę wiedzy przeznaczono 
blisko 250 mln euro, rozwój przedsiębiorczości 
– 240 mln euro, regionalną politykę energetyczną 

– 420 mln euro, a na wsparcie rynku pracy 
– 270 mln euro.	Oczywiście	to	nie	wszystko.	Właściciele	
firm,	którzy	szukają	zagranicznych	partnerów,	też	mogą	
liczyć	na	wsparcie	Małopolski	za	pośrednictwem	centrum	
Business	in	Małopolska.
Jak	podkreśla	marszałek	Jacek	Krupa:	– Celem naszych 
działań jest to, aby mówiąc o przyjaznym miejscu dla biznesu, 
mówiono o Małopolsce. Chcemy dalej przyciągać do nas 
kapitał ludzki i nowych inwestorów, aby region coraz 
lepiej się rozwijał. Kładziemy mocny nacisk na partnerstwo 
i zaangażowanie wszystkich kluczowych aktorów z regionu 
w kreowanie jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców.
To,	że	Małopolska	już	teraz	jest	dobrym	miejscem	
do	prowadzenia	biznesu,	potwierdzają	też	miejsca	
w	czołówkach	międzynarodowych	rankingów.	
Stolica	Małopolski	–	Kraków	–	znalazła	się	wśród	
9.	najatrakcyjniejszych	miast	na	świecie	oraz	na	1.	miejscu	
wśród	europejskich	aglomeracji	dla	inwestycji	z	sektora	
BPO&SSC	według	TOP	100	Outsourcing	Destinations	
Ranking	oraz	na	2.	miejscu	w	rankingu	„Polish	Cities	of	the	
Future	2015/16”	fDi	Magazine.	Natomiast	Małopolska	zajęła	
2.	miejsce	w	zakresie	strategii	przyciągania	Bezpośrednich	
Inwestycji	Zagranicznych	według	„European	Cities	and	
Regions	of	the	Future	2014/2015”	fDi	Intelligence.	
Więcej	informacji	na	temat	dotacji	dla	firm	
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa	Małopolskiego	2014–2020	na	stronie	
www.rpo.malopolska.pl  

Biuro Prasowe UMWM
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w	postaci	tytułu	Najlepszej	Gry	Indie	można	też	zdobyć	
cenne	informacje	na	temat	swojego	projektu	od	sędziów	
i kilkuset uczestników wydarzenia. 

Zwycięstwo	w	konkursie	może	okazać	się	uniwersalnym	
kluczem	otwierającym	niejedne	drzwi	w	najbardziej	
dynamicznie	rozwijającej	się	gałęzi	przemysłu.	Ilustracją	
podobnego	sukcesu	może	być	przykład	gry	911	Operator,	
która	zdobyła	nagrodę	główną	w	2016	roku,	czy	też	jednego	
z	poprzednich	zwycięzców,	popularnej	gry	Timberman.

Ważną	rolę	pełni	też	część	wykładowa	Digital	Dragons	
–	w	tym	roku	wykłady	odbywały	się	w	6	salach	jednocześnie,	
za	każdym	razem	gromadząc	prawie	100-procętową	
publiczność.	Uczestnicy	zgodnie	potwierdzają	ogromne	
znaczenie	tej	części	wydarzenia	i	możliwość	skorzystania	
z	doświadczenia	wybitnych	twórców	światowej	sławy.	

Zwieńczeniem	Digital	Dragons	jest	uroczysta	gala,	
podczas	której	wręczane	są	wyróżnienia	za	najwybitniejsze	
osiągnięcia	i	dla	najważniejszych	postaci	świata	twórców	
gier.	Gala	od	lat	stanowi	wyczekiwany	element	tego	
największego	w	Europie	Centralnej	zjazdu	profesjonalistów	
przemysłu	rozrywki	elektronicznej.	Warto	wiec	pamiętać,	
że	to	właśnie	Kraków,	stolica	Małopolski,	jest	miejscem,	
w	którym	odbywa	się	najważniejsze	wydarzenie	tego	typu,	
mając	niewątpliwe	wpływ	na	rozwój	tej	stosunkowo	nowej	
gałęzi	przemysłów	kreatywnych.

Digital	Dragons	to	niejedyne	działanie	KPT	na	rzecz	
branży	gier.	Od	początku	2017	roku	rozwija	działalność	

Game	Academy	-	specjalistyczny	kurs	tworzenia	gier	
komputerowych	dla	studentów	i	pracowników	branży	IT.	
Program	Game	Academy	obejmuje	cały	proces	tworzenia	
gry	komputerowej.	Będzie	składał	się	zarówno	z	prelekcji	
jak	i	warsztatów	dotyczących	wiodących	technologii	
prowadzonych przez najlepszych specjalistów z branży gier 
komputerowych. 

KPT	realizuje	także	projekt	Kreatywna	Małopolska,	którego	
celem jest m.in. promocja gospodarcza Małopolski poprzez 
zwiększenie	aktywności	międzynarodowej	małopolskich	
MŚP	sektora	gier	wideo.	W	budynku	KPT	swoją	siedzibę	
mają	także	Reality	Games	i	Polyslash.	Być	może	warto	
pomyśleć	o	rozwoju	firmy	w	kierunku	tej	nowej,	lecz	
niezwykle	dynamicznie	rozwijającej	się	dziedziny.

Opr. B.W. Krakowski Park Technologiczny 
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NA PERSKIM 
DYWANIE 
Mahram znaczy swój
Przybywając	do	Iranu,	mimo		że	wciąż	ulegamy	
stereotypom,	trzeba	wiedzieć,	że	to	jeden	z…	
najbezpieczniejszych	krajów	na	świecie,	a	irańska	
serdeczność	i	gościnność	są	wręcz	legendarne.	
Jeśli	tylko	dostosujemy	się	do	panujących,	choć	
niekoniecznie bardzo restrykcyjnych norm, nic złego 
nam	się	w	Iranie	nie	przydarzy.

W	2016	roku,	po	dziesięciu	latach	gospodarczego	
i	finansowego	embargo,	Iran	powrócił	na	międzynarodowe	
rynki	i	intensywnie	próbuje	nadrobić	gospodarcze	
zaległości.	Sporym	zainteresowaniem	cieszą	się	
oferty	firm	europejskich,	które	są	realną	konkurencją	
dla bliskowschodniego i azjatyckiego biznesu, szczególnie 
w branży wysokich technologii, które pozwoliłyby 
w	szybkim	tempie	odpowiedzieć	na	potrzebę	
modernizacji przemysłu, w tym przede wszystkim sektora 
żywnościowego.	Eksperci	przekonują,	że	Polska	także	może	
zyskać	na	otwarciu	rynku	irańskiego,	prowadząc	nie	tylko	
dwustronne relacje z perspektywy ogólnoeuropejskiej, 
ale		przede	wszystkim	indywidualnie	siadając	do	rozmów	
biznesowych.	Taka	szansa	otwiera	się	w	dużym	stopniu	
dla polskiej branży spożywczej. 

Małopolskie specjały na iFood
Centrum	Business	in	Małopolska	między	innymi	w	Iranie	
zdecydowało	się	promować	małopolską	gospodarkę.	
Wybraliśmy	w	2017	roku	targi	iFood	w	Messhedzie.	
To	międzynarodowa	impreza,	która	w	ubiegłym	roku	

zgromadziła	ponad	200	wystawców,	a	z	ich	ofertą	
zapoznało	się	blisko	20	tysięcy	zwiedzających.	
To	duże	pole	do	popisu	dla	małopolskich	małych	i	średnich	
przedsiębiorstw	branży	spożywczej.	Trzeba	pamiętać,	
że	Iran,	po	latach	odcięcia	od	światowych	rynków,	
importuje	większość	towarów	oraz	usług	i	proces	ten	
może	trwać	jeszcze	długo.	Rośnie	również	zainteresowanie	
ofertą	nie	tylko	najbliższych	sąsiadów z	Bliskiego	Wschodu,	
ale także z rynków europejskich.

Na iFood (24–27 sierpnia) zapraszamy małopolskich 
przedsiębiorców,	gwarantując	przestrzeń	wystawienniczą	
i	możliwość	promocji	towarów	i	usług	oraz	miejsce	
i	organizację	bezpośrednich	rozmów	biznesowych.	
Przedstawiciele	CeBiM	będą	promować	region	i	jego	
potencjał	gospodarczy	oferując	równocześnie	wsparcie	
partnerom,	którzy	zdecydują	się	wybrać	z	nami	do	Iranu.	
Liczymy	przede	wszystkim	nie	tylko	na	wzmocnienie	marki	
samej	Małopolski,	ale	także	na	konkretne	pytania	o	oferty	
biznesowe	irańskich	i	polskich	firm,	zainteresowanych	
współpracą.	Doświadczenia	z	poprzednich	imprez	
pokazują,	że	efekty	mogą	być	błyskawiczne	i	niezwykle	
dla	małopolskich	firm	korzystne.	Oferta	CeBiM	i	targi	iFood	
to	niepowtarzalna	okazja,	żeby	rozpocząć	podbój	Iranu.

Notatki z podróży
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Ta′arof
A	jeśli	dojdzie	już	do	wstępnych	rozmów	i	planów	
współpracy,	a	takie	odbywają	się	prawie	wyłącznie	
podczas	targów,	czy	misji	gospodarczych,	pamiętajmy	
że	udany	biznes	wymaga	w	Iranie	trzech	podstawowych	
zasad:	cierpliwości,	elastyczności	i…	wyrozumiałości.	
Dlatego	też	warto	zrozumieć	dość	specyficzną	perską	
uprzejmość	czyli	ta’arof,	która	może	nas	nieco	zaskoczyć,	
kiedy	relacje	z	kontrahentem	staną	się	bliskie.	Ta’arof		
to	etykieta,	w	której	główna	rolę	odgrywa	skromność,	
a	nawet	umniejszanie	swoich	zasług	czy	dokonań	przy	
równoczesnym przesadnym wychwalaniu drugiej strony. 
Na	komplement	„jak	mądrze	mówisz”,	można	usłyszeć	
„to	twoje	uszy	mądrze	słuchają”.	Te	wszystkie	elementy	
prowadzą	do	zacieśniania	relacji,	które	są	niezwykle	
istotne	w	biznesie	z	Persem.	Ale	uwaga!	Jeśli	w	Iranie,	
nasz	biznesowy	partner	będzie	nalegał	z	zaproszeniem	nas	
na obiad, odmówmy tylko trzy razy, czwarta odmowa 
może	już	urazić.	

Zaher i baten
Nie	należy	przyjmować	zaproszenia	do	domu	rodzinnego.	
To	nie	tylko	niezręczna	sytuacja	dla	zapraszającego,	
ale	przede	wszystkim	wkroczenie	w	sferę	baten, czyli 
prywatną.	Rodzina	jest	bowiem	w	Iranie	stawiana	
na pierwszym miejscu, przed wszelkimi innymi 

zobowiązaniami.	Sfera	zaher,	czyli	publiczna	rządzi	się	
innymi	prawami,	choć	i	tu	kilka	elementów	może	zaskoczyć	
Europejczyka.	Punktualność	jest	w	Iranie	ceniona,	choć…	
nieprzestrzegana.	Częste	przerwy	w	spotkaniach	nie	
powinny	nas	dziwić	i	niecierpliwić,	ponieważ	wynikają	
wyłącznie	z	kulturowej	specyfiki.		Nie	patrzmy	na	zegarek;	
w	przypadku	tego	rodzaju	spotkań	lepiej	zaplanować	więcej	
czasu	i	nie	śpieszyć	się.	A	prezent	w	formie	kwiatów	czy	
słodyczy	będzie	bardzo	mile	przyjęty.

Katarzyna Matoga , DOIE MARR S.A. / CeBiM 

SPOTKANIA INFORMACYJNE 
DLA MAŁOPOLSKICH 
EKSPORTERÓW 
W	ramach	projektów	„Power up your Business…” 
(MARR,	KPT,	K-NH	P)	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.	

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
• spotkania na temat rynku  Azerbejdżanu, w Krakowie, 

Chrzanowie	i	Tarnowie,	(wrzesień	2017),	

Prosimy	o	śledzenie	informacji	na	stronie	
http://businessinmalopolska.pl/strona/Spotkania-
regionalne/
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ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU 
– szansa na nowy rynek 
czy obszar ryzyka?
Iran budzi wiele skojarzeń: historyczna Persja i kraj z ambicjami 
dominowania w regionie Bliskiego Wschodu i nie tylko, 
skomplikowane dzieje rządów szachów i ajatollahów, 
drugie co do wielkości złoża ropy naftowej na świecie i wiele 
lat izolacji od światowej gospodarki. W roku 2016 Stany 
Zjednoczone i Unia Europejska zniosły embargo na wymianę 
handlową z Iranem. Pojawiły się nowe możliwości… 

Gospodarka pod rządami 
imamów czy reformatorów? 
W	maju	2017	roku	urzędujący	dotąd	prezydent	Iranu	Hasan	
Rowhani	został	w	wybrany	na	drugą,	czteroletnią	kadencję.	
W	pierwszej	turze	zdobył	57	proc.	głosów	i	pokonał	
Ebrahima Raisiego, który otrzymał 38,3 proc. głosów. 
Prezydent Rowhani uznawany jest za polityka gotowego 
poprowadzić	kraj	do	stopniowego	zbliżenia	z	systemem	
wolnorynkowym	i	międzynarodową	wymiana	gospodarczą.	
Podczas kampanii wyborczej 68-letni prezydent apelował 
do	Irańczyków,	by	go	ponownie	poparli,	aby	mógł	
kontynuować	swe	reformy,	dotyczące	polityki	wewnętrznej	
i	działania	mające	na	celu	dalsze	otwieranie	Iranu	na	świat.

Społeczność	irańska,	która	wydawała	się	wyjątkowo	
zamknięta	w	swoim	przywiązaniu	do	tradycyjnej,	
a	nawet	agresywnej	religijności,	zdecydowała	się	poprzeć	
człowieka,	który	obiecuje	daleko	idące	zmiany,	ograniczenie	
konfliktów	z	mocarstwami	i	większą	wolność	obyczajową	
oraz	gospodarczą.	Celem	jest	także	doprowadzenie	
do	znaczącej	poprawy	sytuacji	gospodarczej	kraju	
i	zmniejszenie	bezrobocia	(stopa	bezrobocia	wynosi	
12,5	proc.,	w	tym	27	proc.	wśród	młodych).	

W	2015	roku	Iran	zawarł	porozumienie	z	szóstką	mocarstw	
(USA,	Rosja,	Chiny,	Francja,	Wielka	Brytania,	Niemcy)	

w sprawie swego programu atomowego, co umożliwiło 
zniesienie	części	międzynarodowych	sankcji,	jednak,	
według	wielu	Irańczyków,	nie	przyczyniło	się	
todo	utworzenia	obiecanych	miejsc	pracy	czy	zwiększenia	
zagranicznych	inwestycji.	W	mocy	zaś	pozostaje	embargo	
na	broń,	technologie	jądrowe	i	rakietowe.	Te	fakty	
wykorzystują	przeciwnicy	polityczni	prezydenta.	Wśród	
nich	charakterystyczną	postacią	jest	właśnie	56-letni	Raisi,	
ultrakonserwatywny duchowny z otoczenia przywódcy 
duchowo-politycznego	ajatollaha	Alego	Chamenei,	
przedstawiał	się	jako	kandydat	najuboższych	i	obiecywał	
utworzenie milionów miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze 
drobnej	przedsiębiorczości,	rolnictwa	i	rzemiosła.	
Zapowiadał	też	odrodzenie	wartości	rewolucji	islamskiej	
z	1979	roku.	Raisi	może	liczyć	na	poparcie	oddziałów	
Strażników	Rewolucji	i	związanych	z	nimi	milicji	
islamskich.	Duchowny	stoi	też	na	czele	najbogatszej	
fundacji	charytatywnej	w	świecie	muzułmańskim,	Astan	
Kuds	Razawi,	która	sprawuje	opiekę	nad	najświętszym	
sanktuarium	w	Iranie,	świątynią	w	Meszhedzie.	

Władza	w	Iranie	jest	podzielona	pomiędzy	różne	organy,	
ale	najważniejsze	decyzje	podejmuje	będący	u	władzy	
od	1989	roku	Ajatollah	Ali	Chamenei.	Piastuje	on	stanowisko	
Najwyższego	Przywódcy	Islamskiej	Republiki	Iranu,	jest	
następcą	symbolu	tego	kraju	od	lat	70.	ubiegłego	wieku:	
Ajatollaha	Chomeiniego.	Mimo	praktycznej	dominacji	
Najwyższego	Przywódcy,	wybierany	w	powszechnych	
wyborach prezydent ma pewne pole manewru, 
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zwłaszcza	w	sprawach	gospodarczych.	Nadzoruje	też	
ogromny	państwowy	aparat	biurokratyczny	zatrudniający	
ponad 2 miliony ludzi, wyznacza członków gabinetu 
i	wysokich	rangą	urzędników	oraz	odgrywa	znaczącą	rolę	
w	kształtowaniu	polityki	wewnętrznej	i	zagranicznej.	

Jak	widać	irańska	gospodarka,	zjawiska	jakie	w	niej	zachodzą,	
jej	perspektywy	i	działania	są	nadal	ściśle	połączone	
z	polityczno-religijną	strukturą	władzy	i	decydowania	o	losach	
kraju.	Strategiczne	decyzje	podejmowane	przez	rząd	muszą	
być	akceptowane	przez	bardzo	silne	i	wpływowe	środowiska	
wyznające	dominację	ideologii	nad	rozstrzygnięciami	
typowo	gospodarczymi.	Do	takich	strategicznych	obszarów	
gospodarki należy przede wszystkim eksploatacja i handel 
bogactwami	naturalnymi	(ropa,	gaz,	rudy	metalu),	sektor	
chemiczny	i	rosnący	potencjał	rolnictwa.	

A	że	łatwo	nie	będzie,	nich	świadczy	nieodległa	w	czasie	
(luty	2017)	decyzja	administracji	prezydenta	USA	D.	Trumpa	
o	nałożeniu	sankcji	na	Iran	w	odpowiedzi	na	irańskie	testy	
nowych	pocisków	balistycznych.	Jak	łatwo	się	domyślić,	
rząd	irański	ostro	skrytykował	Amerykanów	i	nałożył	
ograniczenia	na	niektóre	amerykańskie	firmy	„które	były	
zaangażowane w pomaganie regionalnym grupom 
terrorystycznym i sponsorowanie ich”. 

Duże pieniądze 
i duże oczekiwania. 
Po	latach	izolacji	politycznej	i	gospodarczej	Iran	chce	
wykorzystać	środki	jakie	posiada	z	handlu	ropą	i	gazem.	
Plany	ma	imponujące	i	wielokierunkowe.	Niedawno	
spółki	kolejowe	z	Gruzji,	Azerbejdżanu	i	Iranu	ogłosiły	
uruchomienie	projektu	o	nazwie	„South	–	West”,	który	
zakłada	przewóz	pociągami	ładunków	w	kontenerach	
z	Zatoki	Perskiej	i	Indii	do	Europy.	W	przypadku	udanej	
realizacji	projektu	znacznie	skróci	się	czas	przewozu	
towarów z Azji do Europy, który obecnie wynosi 
około	40	dni,	a	w	ślad	za	tym	zmniejszą	się	koszty	

transportu. Projekt ma szczególne znaczenie dla krajów 
o	wschodzących	gospodarkach,	bowiem	pozwoli	im	
zwiększyć	udział	w	rynku	logistyki,	zwiększy	stopień	
bezpieczeństwa	towarów,	utworzy	całkowicie	nowy	sektor	
usług	w	Gruzji,	Azerbejdżanie	i	Iranie.	Projekt	szacowany	
jest na ok. 450 mln dolarów. Ma ogromne znaczenie 
dla	centralnego	odcinka	Nowego	Jedwabnego	Szlaku	
i	krajów	Azji	Środkowej,	bowiem	pozwoli	zbudować	
alternatywną	trasę	transportu,	wobec	trzech	linii	biegnących	
przez	Rosję.	W	ten	sposób	główni	udziałowcy	„South-West”	
mogą	liczyć	na	zainteresowanie	i	udział	finansowy	Chin.

Jednak	trudno	byłoby	się	spodziewać,	że	nowy	rynek	
pozostanie	poza	kręgiem	zainteresowania	moskiewskich	
decydentów.	W	marcu	br.	prezydenci	Rosji	i	Iranu,	Władimir	
Putin	i	Hasan	Rowhani,	podpisali	w	Moskwie	umowę	
o	dalszej	współpracę	obu	krajów	„w	walce	z	terroryzmem	
międzynarodowym”	i	wzmocnienie	dwustronnej	
współpracy	gospodarczej,	w	tym	w	energetyce.	To	temat	
dla	Rosji	niezwykle	ważny,	by	zyskać	tak	znaczącego	
sojusznika w kształtowaniu globalnej polityki cenowej 
i	utrzymaniu	pozycji	np.	na	terenie	Europy.	Tuż	
po	rozmowach	podpisano	16	porozumień	rosyjsko-
irańskich,	m.in.	w	dziedzinie	energetyki,	turystyki	
i	telekomunikacji.	Jak	poinformował	Putin,	Rosja	przeznaczy	
kredyty	w	łącznej	wysokości	2,3	mld	euro	na	budowę	
elektrowni	na	wybrzeżu	Zatoki	Perskiej	i	na	elektryfikację	
kolei	na	północy	Iranu.	Rosyjski	koncern	Gazprom	i	irański	
NIOC	(National	Iranian	Oil	Company)	podpisały	projekt	
porozumienia	o	współpracy	w	sferze	gazowej.	Wynikiem	
tej	polityki	jest	ponad	70-proc.	wzrost	rosyjsko-irańskiej	
wymiany	handlowej	w	roku	2016.	Idąc	„za	ciosem”,	austriacki	
OMV	i	rosyjski	Gazprom	Nieft	podpisały	list	intencyjny	
dotyczący	wspólnych	projektów	w	sektorze	ropy	i	gazu	
na	terenie	Iranu.	Dokument	określa	zainteresowanie	
obu	firm	współpracą	na	terenie	Iranu,	w	dziedzinie	analiz,	
szacunków	i	prac	studialnych	dotyczące	konkretnych	
złóż	ropy	w	Iranie.
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Niemal	w	tym	samym	czasie	irański	minister	spraw	
zagranicznych	M.J.	Zarif	poinformował,	że	Teheran	
zainteresowany	jest	budową	„korytarza	gazowego”	
z	Zatoki	Perskiej	do	Morza	Czarnego.	Budowa	takiego	
połączenia	gazowego	mogłaby	się	stać	początkiem	
prawdziwej	rewolucji	w	dostawach	gazu	do	Europy.	Iran,	
obok	Rosji,	ma	największe	zasoby	„błękitnego	paliwa”	
jednak	ze	względu	na	brak	możliwości	technicznych,	gaz	
z Persji do Europy praktycznie nie płynie. Od niemal dwóch 
dekad	spekuluje	się	o	możliwości	budowy	gazociągów	
poprzez	Kaukaz	i	Morze	Czarne,	dla	przesyłania	prawie	
3 miliardów m3	surowca.	Należy	pamiętać,	że	ogromne	
zasoby	surowca	ma	także	graniczący	od	północy	z	Iranem	
Turkmenistan.	Dotychczas	kraje	mogące	wypełnić	gazową	
rurę	czekały	na	ruch	Iranu	–	największego	potencjalnego	
dostawcy	gazu.	Ewentualny	korytarz	biegłby	z	Iranu	
do	Azerbejdżanu,	dalej	do	Gruzji	i	ewentualnie	do	któregoś	
z	państw	nad	Morzem	Czarnym.	Jednym	z	rozwiązań	
mogłaby	być	budowa	łącznika	na	przykład	na	Ukrainę.	
Kijów	mógłby	wykorzystać	istniejące	już	połączenia	gazowe	
z	Unią	Europejską.	Choć	do	budowy	gazociągu	długa	droga,	
to	jego	potencjał	byłby	ogromny.	Pozwoliłby	bowiem	Unii	
Europejskiej	na	dywersyfikacje	źródeł	gazu,	a	współpraca	
miałaby	wieloletnie	perspektywy.	W	ten	sposób	irański	
korytarz	(lub	„potok”)	wpisałby	się	na	długą	listę	nowych	
pomysłów na przesyłanie surowców energetycznych, 
konkurując	z	Rosją,	Turcją,	Nord	Streamem,	a	ostatnio	także	
z	Cyprem,	Grecją	i	Chorwacją.	

Duże	inwestycje	infrastrukturalne,	odbudowa	sieci	
transportowej	naziemnej,	morskiej	(Korea	Południowa	
buduje	dla	Iranu	10	statków	za	ok.	700	mln	USD)	
i	lotniczej	(Iran	kupuje	Boeingi	za	3	mld	USD	w	USA	
i	20	ATR	w	Europie,	łącznie	ma	to	być	180	nowoczesnych	
samolotów),	inwestycje	w	przemysł	ciężki	(hutnictwo,	
petrochemia,	stocznie	i	elektrownie)	oraz	pierwsze	kroki	
w	tworzeniu	gospodarki	kompletnej	to	priorytety	Iranu	
na	najbliższe	lata	i	zapewne	dziesięciolecia.	W	jakiś	trudny	
do	zrozumienia	sposób	reżim,	który	więził	amerykańskich	
dyplomatów,	przez	wiele	lat	stosował	bezwzględną	
przemoc wobec własnych obywateli, brał udział 
w	większości	konfliktów	na	Bliskim	Wschodzie	i	w	rejonie	
Zatoki Perskiej, doszedł do słusznego wniosku, że dalsza 

tego	typu	polityka	się	nie	opłaca	i	jeśli	chce	przetrwać,	musi	
zaakceptować	chociaż	część	żądań	„wolnego	świata”.	

Z czym i po co  
Polak jedzie do Iranu? 
Polskie	władze	i	urzędnicy	odpowiedzialni	za	miejsce	
naszego	kraju	na	międzynarodowym	rynku	dóbr	i	usług	
także dostrzegli znaczenie otwarcia rynku 80-milionowego 
kraju,	czerpiącego	spore	zyski	z	handlu	ropą	i	gazem.	
Podobnie	jak	w	przypadku	krajów,	które	szybciej	reagują	
na	pojawiające	się	możliwości,	pierwsi	ruszyli	do	Iranu	
państwowi	potentaci:	PGNiG,	Lotos,	Orlen.	W	ślad	za	nimi	
dobrze zorientowany w trudnych inwestycjach producent 
traktorów	–	Ursus.	

W	ostatnim	czasie	w	Narodowym	Centrum	Badań	Jądrowych	
(NCBJ)	w	Świerku	złożyła	wizytę	delegacja	przedstawicieli	
rządu	Islamskiej	Republiki	Iranu	z	wiceprezydentem	
a	jednocześnie	prezesem	Irańskiej	Agencji	Energii	
Atomowej dr. Ali Akbarem Salehi’m na czele. Rozmowy 
dotyczyły	dalszego	zacieśniania	współpracy	w	zakresie	
naukowo-badawczym.	Naukowcy	Narodowego	Centrum	
Badań	Jądrowych	(NCBJ)	przedstawili	polskie	osiągnięcia	
w	zakresie	zastosowań	promieniowania	jonizującego	
w	medycynie,	w	szczególności	w	kontekście	produkcji	
akceleratorów medycznych jak również w opracowywaniu 
i	wytwarzaniu	radiofarmaceutyków.	Planowana	jest	dostawa	
20	akceleratorów	medycznych	na	rynek	irański.	Historia	
kontaktów	NCBJ	w	Iranie	sięga	lat	90.	ubiegłego	wieku.	
Produkowane	przez	NCBJ	akceleratory	medyczne	były	
pierwszymi	urządzeniami	tego	typu	w	Iranie	i	pozwoliły	
wdrożyć	w	praktyce	realizowane	za	pomocą	akceleratorów	
formy	radioterapii	chorób	nowotworowych.	Począwszy	
od instalacji pierwszego akceleratora medycznego w szpitalu 
uniwersyteckim	w	Kerman,	NCBJ	zrealizował	10	dostaw	
zestawów akceleratorów medycznych, 5 zestawów 
symulatorów	RTG	i	wiele	innych	do	szpitali	w	Kerman,	
Teheranie,	Tabriz,	Isfahan,	Yazd,	Shirraz	i	Meshedzie.	

Bezpieczeństwo współpracy 
gospodarczej. 
Ministerstwo Rozwoju w „Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego	Rozwoju”	uznało	Iran	za	jeden	z	rynków	
perspektywicznych dla polskiej gospodarki. Resort, 
powołując	się	na	dane	Głównego	Urzędu	Statystycznego	
podał,	że	polski	eksport	do	Iranu	w	całym	2015	r.	wyniósł	
49,8	mln	USD,	a	import	z	Iranu	32,7	mln	USD.	Polska	
ma	podpisane	z	Iranem	porozumienia	o	współpracy	
gospodarczej, o unikaniu podwójnego opodatkowania 
oraz	wzajemnym	popieraniu	i	ochronie	inwestycji.	W	tej	
chwili	negocjowanych	jest	kilka	umów	sektorowych:	
o współpracy gospodarczej, turystycznej, o współpracy 
w badaniach i rozwoju. Strona polska uważa, że obecna 
współpraca	nie	wymaga	wielu	porozumień,	jednak	napięcia	
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panujące	na	obszarze	Półwyspu	Arabskiego	czy	całego	
Bliskiego	Wschodu,	mogą	nadal	wpływać	na	stosunki	
gospodarcze.	Za	branże,	które	mogą	być	istotne	z	polskiego	
punktu	widzenia	uznaje	się	irański	sektor	przetwórstwa	
rolno-spożywczego, odnawialnych źródeł energii, przemysł 
stoczniowy i transportowy.

Ekspansja	polskich	firm	w	Iranie	stała	się	priorytetem	
polskich instytucji promocji gospodarczej. Polska 
Agencja	Inwestycji	i	Handlu	(PAIH)	oficjalnie	uruchomiła	
swoje	biuro	w	Teheranie	i	oferuje	wsparcie	dla	polskich	
przedsiębiorców	na	rynku	irańskim.	Biuro	mieści	się	
w	dzielnicy	biznesowej	irańskiej	stolicy.	Przedstawiciele	
PAIH	uważają,	że	prawdopodobnie	jako	pierwsze	z	krajów	

zachodnich,	a	na	pewno	spośród	krajów	regionu,	Polska	
otrzymała	zgodę	na	rejestrację	placówki	na	warunkach	
biura	komercyjnego,	reprezentującego	interesy	polskiego	
biznesu.	Chodzi	o	fakt,	iż	większość	tego	typu	biur	w	Iranie	
to	są	przedstawicielstwa	dyplomatyczne	przy	ambasadach.	
Biuro	ma	być	nastawione	na	pomoc	przede	wszystkim	
dla	małych	i	średnich	przedsiębiorstw.	Jak	podkreślono	
w	komunikacie	PAIH,	biuro	„ma	lokalizację	bardzo	centralną,	
dobrze	położoną	dla	przedsiębiorców.	(...)	To	jest	dzielnica	
biznesowa,	z	dobrą	infrastrukturą	pod	pobyt	kilkudniowy	
dla	biznesu”.	Adres	biura	PAIH	to:	No.	8,	Razagh	Zadeh	Alley,	
After	Park	Way	Cross	Road,	Valiasr	Ave.,	Tehran	19656.

Opracowanie redakcyjne BiM

IRAN
Drugi	największy	kraj	na	Bliskim	Wschodzie,	12–15%	powierzchni	zajmują	uprawy,	25%	to	nieużytki.
Klimat	zróżnicowany:	północno-zachodnia	część	kraju	jest	najchłodniejsza,	z	temperaturami	poniżej	zera	w	zimie;	
w	części	centralnej	oraz	na	obszarach	przyległych	do	Zatoki	Perskiej	temperatura	sięga	50	stopni;	opady	deszczu	głównie	
w	obszarach	górskich	oraz	wzdłuż	wybrzeża	Morza	Kaspijskiego,	głównie	pomiędzy	październikiem	a	marcem.

Blisko	80	mln	mieszkańców	(wzrost	1,3%),	63%	populacji	poniżej	34	roku	życia.
17.	największa	gospodarka	świata	pod	względem	siły	nabywczej,	PKB	na	poziomie	430	mld	USD	(2015),	wzrost	1–2%,	
drugie	pod	względem	wielkości	na	świecie	zasoby	gazu	ziemnego	i	czwarte	zasoby	ropy	naftowej,	czołowy	producent	
wielu	minerałów,	poziom	inflacji	20%.

Sektor	publiczny:	duże	państwowe	przedsiębiorstwa,	najważniejsze	gałęzie	gospodarki.
Sektor	społeczny	(fundacje):	znacjonalizowane	konglomeraty	pozostałe	jeszcze	po	rewolucji,	podległe	najwyższemu	
przywódcy	poza	kontrolą	rządu,	a	w	ich	szeregach	weterani,	członkowie	milicji	religijnej,	męczenników	rewolucji	i	ich	
rodzin, zjawisko „pseudo prywatyzacji”, produkcja i dystrybucja w miastach i wsiach.
Sektor	prywatny:	budownictwo,	rolnictwo,	handel,	usług,	rzemiosło.	

System	prawny	oparty	na	zasadach	prawa	szariatu.	Kodeks	pracy	(1990)	–	stosowany	zarówno	w	stosunku	do	obywateli	
Iranu,	jak	i	obcokrajowców:	nie	irańscy	pracownicy	potrzebują	pozwolenia	na	imigrację	i	na	pracę,	ścisłe	zasady	regulujące	
możliwość	zatrudniania	obcokrajowców	w	przypadku,	gdy	obywatele	Iranu	posiadają	te	same	kwalifikacje.

Przepisy	dot.	inwestycji	zagranicznych:	zezwalają	na	posiadanie	100%	udziałów	w	przedsiębiorstwie	(za	wyjątkiem	kilku	
sektorów),	umożliwiają	swobodny	wybór	prawnej	formy	działania,	ograniczenia	w	3	sektorach:	ropy	i	gazu,	nieruchomości	
(wyłączona	możliwość	nabywania	nieruchomości	w	określonych	lokalizacjach),	bankowości	i	ubezpieczeń.

VAT:	standardowa	stawka	za	dostawę	towarów	i	usług,	w	tym	import	–	9%.	
Szczególne	stawki	przewidziane	dla:	wyrobów	tytoniowych	–	22%,	benzyny	i	paliwa	lotniczego	–	30%	oleju	opałowego	
–	10%.	Istnieje	17	typów	dóbr	i	usług	zwolnionych	z	podatku,	w	tym	m.in.	nieprzetworzone	produkty	rolne,	podstawowe	
produkty	żywnościowe,	książki	i	prasa,	lekarstwa	i	usługi	medyczne,	usługi	finansowe	i	edukacyjne,	nieruchomości,	ręcznie	
tkane	dywany.	Podatek	rozliczany	w	ujęciu	kwartalnym.

Podatek	dochodowy	od	osób	prawnych:	stawka	podstawowa	dla	rezydentów	i	nierezydentów	wynosi	25%.	
Dla	nierezydentów	opodatkowaniu	podlega	przychód	uzyskany	na	terenie	Iranu.	
Złożenie	zeznania	podatkowego	i	zapłata	podatku	w	ciągu	4	miesięcy	od	zakończenia	roku	podatkowego	(rok	podatkowy	
zaczyna	się	21	marca).
Kwartalne raporty zakupu i sprzedaż.y 
Prowadzenie	ksiąg	rachunkowych	w	języku	perskim,	zgodnie	z	Irańskim	Krajowym	Standardem	Rachunkowości.	
Nie	podlega	opodatkowaniu	wypłata	dywidendy.

Cła	nakładane	na	wszystkie	importowane	towary,	o	ile	nie	zostały	wyraźnie	wyłączone.	W	celu	wsparcia	lokalnej	produkcji	
–	niektóre	towary	importowane	obłożone	wyższym	cłem.	
Stawki	celne	–	od	4%	–	150%.	
Klasyfikacja	towarów	w	oparciu	o	Zharmonizowany	System	Oznaczania	i	Kodowania	Towarów.	
Towary	importowane	do	Specjalnych	Stref	Ekonomicznych	nie	podlegają	opodatkowaniu.	
Towary	importowane	do	Stref	Wolnego	Handlu	podlegają	obniżonym	stawkom	celnym.
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„Chcemy być 
pionierem 
nie naśladowcą…”
Wywiad	z	Piotrem	Hołubowiczem,	 
CEO	SEEDiA	sp.	z	o.o.	www.seedia.city

Business in Małopolska: Prosimy o kilka słów 
dotyczących	początków	firmy,	pomysłu	na	działalność…

SEEDiA: Firma	powstała	kierując	się	swoistą	misją	
rozwiązywania	podstawowych	ludzkich	problemów,	
związanych	z	wszechobecną	koniecznością	dostępu	
do	energii	elektrycznej.	Pierwsze	prototypy	urządzeń	
–	ławek	solarnych,	zaprojektowałem	i	zbudowałem	
osobiście,	potem	moją	wizją	zaraziłem	Artura	Racickiego,	
który został moim wspólnikiem.
Dzisiaj	bardzo	ważnym	elementem	naszej	misji	jest	
zmiana codziennych nawyków i edukacja z zakresu energii 
odnawialnej.	W	naszych	planach	mamy	również	prace	
nad	technologiami	pozyskiwania	energii	bezpośrednio	
ze	Słońca;	wierzymy,	że	bez	radykalnych	i	szybkich	osiągnięć	
w	tej	dziedzinie,	światowa	energetyka	borykać	się	będzie	
z ogromnymi problemami.

BiM: Jaka	jest	główna	oferta	firmy?	Do	kogo	kierujecie	
swoje	propozycje?

SEEDiA: Spółka	zajmuje	się	produkcją	inteligentnych,	
ekologicznych mebli, zarówno dla otwartych, 
jak	i	dla	zamkniętych	przestrzeni.	Nasze	meble	
zasilane	są	energią	solarną	i	posiadają	szereg	funkcji:	
od	podstawowych,	takich,	jak	podłączenie	ładowarki	
USB	i	indukcyjnych	urządzeń	mobilnych,	aż	po	bardziej	
zaawansowane, jak na przykład system inteligentnego 
zarządzania	treściami	umieszczonymi	na	naszych	
urządzeniach.	Głównymi	odbiorcami	są	jednostki	miejskie,	
duże	firmy	budowlane,		wszelkiego	typu	instytucje	
zarządzające	przestrzenią	wspólną.

BiM: Jakie	znaczenie	w	Waszej	strategii	ma	innowacyjność,	
nowe	technologie,	badania,	analiza	rynku?	

SEEDiA: Jako	start-up	technologiczny,	opieramy	się	przede	
wszystkim	na	innowacyjności,	na	szybkości	wchodzenia	
na	nowe	rynki	oraz	na	rozwoju	produktu,	więc	uznaję	ten	
element	za	kluczowy	w	naszym	biznesie.	Rynek	śledzimy	
na	bieżąco,	ale	raczej	chcemy	być	pionierem	niż	naśladowcą.

BiM: Czy	realizujecie	projekty	w	współpracy	
ze	środowiskiem	naukowym,	innowacyjnym,	rozwojowym?	
Czy	to	dobry	partner	dla	prywatnych	przedsiębiorców?	

SEEDiA: Mimo, że cały czas prowadzimy prace 
badawczo-rozwojowe	w	spółce,	wciąż	nie	mamy	żadnego	
projektu	z	uczelniami.	Wynika	to	głównie	z	tego,	że	niewiele	
polskich uczelni posiada ciekawe do wdrożenia technologie 
w	interesujących	nas	dziedzinach,	ale	wciąż	intensywnie	
szukamy;	liczę	na	to,	że	do	końca	bieżącego	roku	uda	się	
nam	taką	współpracę	nawiązać.
Co	do	oceny	partnerstwa	–	z	doświadczenia	uważam,	
że	tak,	jest	ono	cenne	i	potrzebne,	ale	to	przedsiębiorca	
musi	umieć	jasno	definiować	naukowcom	swoje	
oczekiwania	i	liczyć	się	z	ryzykiem	większym	niż	przy	
rynkowym	zleceniu	–	wiele	badań	opiera	się	na	badaniach	
podstawowych,	których	wyniki	mogą	być	różne.	Często	
może	okazać	się,	że	z	tych	badań	nic	nie	wyjdzie	i	wtedy	
przedsiębiorca	musi	zrobić	pivot	w	inną	stronę.	Ciekawy	
przypadek sami przerabiamy aktualnie. Rozmawiamy 
z naukowcami i wspólnym tworzeniu nowych technologii 
produkcji	paneli	PV,	jednak	okazuje	się,	że	na	świecie	
są	dziesiątki	grup	pracujących	nad	podobnymi	
rozwiązaniami	i	wszyscy	są	na	podobnym	etapie	prac.	
I	teraz	przedsiębiorca	musi	wziąć	na	siebie	ryzyko	tego,	
z	którą	z	nich	zacznie	pracować	i	zważyć,	która	pierwsza	
doprowadzi	badania	do	produktu	rynkowego.	A	może	się	
okazać,	że	ta,	którą	wybierze,	w	ogóle	nie	poradzi	sobie	
z	badaniami	i	utknie	w	ślepym	zaułku.	Właśnie	dlatego	
brokerzy	powinni	intensyfikować	pracę,	dostarczać	
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biznesmenom	więcej	rzetelnych	informacji	na	temat	prac	
i zespołów, nie tylko polskich, ale również zagranicznych.

BiM: Co	wpłynęło	na	decyzje	o	wejściu	na	rynki	
zagraniczne?	Czym	kierowaliście	się	przy	wyborze	
kierunków	działania?	

SEEDiA: W	naszym	przypadku,	ekspansja	na	rynki	
zagraniczne	od	początku	istnienia	firmy	była	naturalnym	
kierunkiem	rozwoju.	Myślę	tutaj	szczególnie	o	obszarach	
dysponujących	obfitością	energii	słonecznej,	która	
akurat	nie	jest	największym	atutem	regionu	Europy	
środkowo-wschodniej.	Nie	od	dziś	wiadomo,	że	strefa	klimatu	
umiarkowanego	zadaje	sobie	pytanie	„a	co	będzie	z	energią	
solarną	w	zimie?”	I	takie	pytania	utrudniają	sprzedaż,	
wymagają	ciągłej	edukacji	rynku,	ciągłych	odpowiedzi	
na	powtarzające	się	pytania	klientów.	Rynki	nasłonecznione	
dużo	lepiej	rozumieją,	że	jest	to	ciągła,	ogromna	energia,	
którą	można	wykorzystać.	Za	przykład	możemy	podać	takie	
rynki	jak	Cypr,	czy	Grecja,	gdzie	bojlery	do	podgrzewania	
wody	znajdują	się	na	dachach	budynków	i	przez	cały	rok	
woda	podgrzewana	jest	ciepłem	słonecznym.	Czas	na	kolejny	
krok i upowszechnienie również energii elektrycznej. 
Kierunki	rozwijamy	dwutorowo	–	z	jednej	strony	mamy	
pewne	swoje	założenia,	z	drugiej	wciąż		testujemy	
wiele	hipotez	i	„łapiemy”	nadarzające	się	okazje.	
Zgłaszają	się	dla	nas	różne	osoby	zainteresowane	
zakupem	lub	dystrybucją,	których	wcześniej	nawet	sobie	
nie	wyobrażaliśmy.	Przykładem	jest	rynek	malezyjski.	
Z	założenia	sami	pewnie	prędko	byśmy	się	tam	nie	pojawili,	
a	jednak	dystrybutor	odnalazł	nas	sam	i	finalizujemy	już	
warunki współpracy.
Kontrprzykładem	może	być	rynek	niemiecki	–	tutaj	
zakładaliśmy	wejście	od	początku,	a	tymczasem,	jako	
bardzo dojrzały rynek, wymaga on wielu proof on concept 
na	innych	rynkach,	zanim	zaadaptuje	taką	innowację	
na własnym podwórku.

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

SEEDiA: Zawsze	warto.	W	czasach	globalizacji	myślenie	
tylko o rynku krajowym to zakładanie upadku, szczególnie 
w	świecie	start-upów.	Oczywiście	są	wyjątki	od	tej	reguły,	
niektóre	startupy	rozwijają	technologie	odpowiadające	
wąskiej	grupie	docelowej,	która	może	znajdować	się	tylko	
w	Polsce	lub	np.	tylko	w	Europie	środkowo-wschodniej.	
Przestrzegam	również	przed	„hypem”	na	Stany	–	większość	
„naszych”	technologii	nie	nadaje	się	na	warunki	rynku	USA,	
którego po prostu nie znamy, a wiele start-upów żyje tym 
amerykańskim	snem	i	wszędzie	opowiada	o	tym,	że	będą	
prowadzić	ekspansję	w	USA,	pojadą	do	Doliny	Krzemowej,	
zbudują	tam	sieć	dystrybucji,	otwierają	tam	swoje	HQ,	
a	potem	okazuje	się,	że	to	wszystko	nie	działa.
Ryzyk	oczywiście	jest	wiele,	szczególnie	w	przypadku	
startupów	produkujących	hardware	–	budowa	sieci	
dystrybucji, logistyki dookoła produktu, lokalnych serwisów, 
instrukcji,	lokalnych	certyfikatów,	instalatorów	itd.	To	ogromne	
wyzwanie, które jest bardzo trudne do skalowania. Każdy 
kolejny	kraj	to	osobna	inżynieria,	którą	należy	przeprowadzić	
i	zważyć	różne	modele	biznesu	i	produkcji.	Z	niektórych	
krajów	czasami	po	prostu	należy	zrezygnować	ze	względu	
na	lokalne	ceny	i	musimy	się	z	tym	pogodzić.	W	innych	
będziemy	musieli	zmienić	model	biznesowy	produktu,	
żeby	w	ogóle	kogoś	nim	zainteresować.	

BiM: Plany	na	najbliższe	miesiące	i	lata?	

SEEDiA: Dalszy	rozwój	naszych	linii	produktowych,	
wdrażanie	naszej	oferty	na	nowych	rynkach	zagranicznych,	
ciągły	proces	badawczo-rozwojowy	i	tworzenie	nowych	
funkcjonalności	multimedialnych	rozwiązujących	
problemy potencjalnych i obecnych klientów. Planujemy 
również rozwój usług cloudowych dla naszych klientów 
oraz	naszego	systemu	zdalnego	serwisu.	Niedługo	
będziemy	mieć	kolejne	wdrożenia	w	miastach	i	jednostkach	
B2G.	Ciekawym	kierunkiem	rozwoju,	który	właśnie	
rozpoczynamy	jest	wejście	w	branżę	automotive, która, 
z punktu widzenia zasilania samochodów elektrycznych 
–	wymaga	wielu	innowacji.	Tam	też	będziemy,	jako	SEEDiA.

BiM: Dziękujemy	za	rozmowę		
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Wizerunek  
przedsiębiorcy 

Niewłaściwy wizerunek może zaszkodzić każdemu człowiekowi 
i uniemożliwić pokazanie jego zalet i wartości. Wiele kobiet 
i wielu mężczyzn chciałoby, żeby można było oceniać ludzi 
wyłącznie według ich osiągnięć i inteligencji, a wygląd 
pozostawał dodatkowym, powierzchownym czynnikiem 
niemającym większego znaczenia. Tymczasem to my jesteśmy 
najważniejszym narzędziem do przekazywania naszych myśli. 

To,	jak	jesteśmy	„opakowani”	mówi	o	nas	bardzo	wiele;	
czy mamy szacunek dla siebie i dla innych, czy mamy 
poczucie	jakości,	czy	jesteśmy	twórczy	i	profesjonalni.	
Konsultacje	doradcy	do	spraw	wizerunku	często	kończą	się	
całkowitą	zmianą	wyglądu.	Współpracownicy	i	klienci	
przedsiębiorcy	zauważają	wyraźną	zmianę	na	korzyść,	
choć	nie	wiedzą	dokładnie,	co	takiego	się	stało.	Nie	chodzi	
o to, aby wszyscy wokół widzieli, w jak drogi garnitur, 
koszulę	czy	krawat	zainwestowaliśmy,	i	nie	po	to,	by	drażnić	
zamożnością	w	postaci	bardzo	drogiego	zegarka.	Robimy	
to	po	to,	by	ludzie	nas	zauważyli,	niekoniecznie	pamiętali,	
co	mieliśmy	na	sobie,	pamiętali	jedynie,	że	jesteśmy	
atrakcyjni,	eleganccy,	profesjonalni.

Po każdej indywidualnej konsultacji czy szkoleniu 
zarówno	kobiety	jak	i	mężczyźni	postanawiają	zmienić	
w	swym	wyglądzie	kilka	rzeczy.	Niektórzy	starają	się	lepiej	
dobierać	kolory,	inni	potrafią	lepiej	wyszukać	odpowiednie	
do	swojej	sylwetki	fasony,	jeszcze	inni	zmieniają	fryzurę.		
Są	za	to	chwaleni,	doceniani,	klienci	chętniej	z	nimi	obcują,	
nawiązują	nowe	kontakty.	A	to	jest	często	bodźcem	

do	dalszych	poszukiwań.	Kobiety	i	mężczyźni	wracają,	
zadają	coraz	bardziej	szczegółowe	i	specjalistyczne	
pytania,	bo	zaczyna	im	zależeć	na	jak	najlepszej	prezencji.	
To	też	jest	punkt	wyjścia	do	zajęcia	się	wizerunkiem	całej	
firmy,	którą	dana	osoba	prowadzi.

Każde	spotkanie	z	doradcą	do	spraw	wizerunku	jest	inne,	
każde	indywidualne.	Przez	cały	czas	biorę	pod	uwagę	
szczególną	sytuację	klienta,	jego	pozycję	zawodową,	
firmę	i	styl	życia.

Należy	jednak	pamiętać	o	tym,	że	nasza	zewnętrzna	
powłoka,	to	jak	staramy	się	zaprezentować	wobec	innych,	
musi	mieć	potwierdzenie	w	tym,	jacy	naprawdę	jesteśmy.	
Poprawienie własnego wizerunku może znakomicie 
poprawić	nasze	samopoczucie	i	dodać	pewności	siebie.	
Jednakże	to	od	naszych	zdolności,	profesjonalizmu	
i	osobowości	zależy,	jak	będziemy	sprawdzać	się	w	pracy.

Kilka wskazówek, 
jak dostosować wizerunek 
do różnych sytuacji w zależności 
od wielkości i profilu 
działalności przedsiębiorstwa.

Dobór	właściwego	wizerunku	pracowników	w	dużej	
mierze	warunkowany	jest	przez	wielkość	instytucji,	
w	której	są	oni	zatrudnieni.	Duże	firmy	ze	zhierarchizowaną	
strukturą	cechuje	zwykle	przejrzysta	strategia,	związana	
z	kreowaniem	wizerunku	firmy	oraz	ustalone	reguły	
dotyczące	służbowego	stroju	i	wyglądu	pracowników.	
Inaczej	przedstawia	się	to	w	małych	rodzinnych	firmach,	
które	rozwijają	się	dzięki	zaangażowaniu	i	przedsiębiorczości	
grupki	ludzi	gotowych	do	wykonywania	różnych	zadań	
i	występowania	w	różnych	rolach.	Wówczas	od	wszystkich	
pracowników	oczekuje	się	elastyczności,	ich	wizerunek	
powinien	być	mniej	sformalizowany.	

W	czasie	naszej	pracy	podróżujemy,	bierzemy	udział	w	spotkaniach,	na	międzynarodowych	targach	
w	Azji,	Europie	czy	Ameryce	poznajemy	nowych	ludzi;	być	może	część	z	nich	będzie	naszymi	partnerami	
w	interesach,	może	dzięki	nim	podejmiemy	nowe,	ekscytujące	wyzwania.	Za	każdym	z	tych	wydarzeń	kryje	się	
jeden	aspekt,	do	którego,	niesłusznie,	nie	przywiązujemy	większej	wagi	–	wizerunek.	Ma	on	jednak	wielkie	
znaczenie	dla	tego,	jak	nas	widzą	inni	oraz,	przyznajmy	się,	do	tego	jak	my	oceniamy	innych.	Poniżej	kilka	uwag	
jednej z najwybitniejszych polskich specjalistek ds. wizerunku. Polecamy 
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Zupełnie	inaczej	niż	w	dużych	instytucjach.	Szef	
takiej	firmy	będzie	mógł	uzyskać	więcej	od	swoich	
pracowników,	jeśli	da	się	im	poznać,	że	jest	jednym	
z	nich,	kreując	swój	wizerunek	jako	osoby	otwartej,	
ale	i	odpowiedzialnej	za	to,	co	dzieje	się	w	firmie.	
Dlatego	też	zamiast	nosić	na	co	dzień	garnitur	szary	
czy	granatowy,	może	czasami	założyć	dobrze	skrojoną	
sportową	marynarkę	i	spodnie,	które	będą	do	niej	
pasowały	kolorem.	W	lecie	można	wybrać	marynarkę	
uszytą	z	lnu	czy	bawełny.	Ważne,	żeby	przychodząc	
rano	do	pracy,	ubierać	ją	nienagannie	wyprasowaną.	
Jesienią	można	skorzystać	z	tkanin	w	pepitkę,	czy	prążek	
z	dodatkami	guzików	rogowych	lub	ze	skóry.	Nie	będzie	
też	uchybieniem	dla	władzy	takiego	szefa,	jeżeli	pokaże	się		
w	biurze	w	samej	koszuli.	Jednak		by	nie	sprawić	
niechlujnego	wrażenia,	powinien	mieć	koszulę	z	długimi	
rękawami.	W	razie	upalnej	pogody	lepiej	jest	podwinąć	
rękawy	koszuli	niż	zakładać	koszulkę	z	krótkim	rękawem,	
w	której	nigdy	nie	wygląda	się	„poważnie”.

Jeszcze	inaczej	sytuacja	wygląda	w	przypadku	zakładów	
przemysłowych,	działających	poza	wielkimi	miejskimi	
centrami.	Taki	zakład	różni	się	od	typowego,	nowoczesnego	
kompleksu	biurowego	w	mieście.	W	przemysłowych	
warunkach eleganckie garnitury byłyby niepraktyczne. 
Pracownicy	jednak	powinni	prezentować	się	tak,	by	klienci	
w	ich	obecności	nie	czuli	dyskomfortu.	Sportowe	
marynarki	dla	pracowników	działu	sprzedaży	są	jak	
najbardziej	na	miejscu.	Wymagają	jedynie	starannego	
doboru.	Natomiast	szefowie,	a	zwłaszcza	dyrektor	
do	spraw	marketingu,	muszą	wyglądać	jak	przystało	
na	członków	zarządu	firmy,	sugerując	swym	wizerunkiem,	
że	są	odpowiedzialni	za	strategiczne	decyzje	biznesowe.

Warto o tym pamiętać, ale przede wszystkim trzeba 
być sobą!

www.wysoczanska.com.pl 
blog.wysoczanska.com.pl

5 ETAPÓW, KTÓRE ZNACZĄ 
UPADEK IMPERIUM 
Kiedy	mówimy	o	upadku	imperium,	większość	z	nas	
myśli	o	Rzymie	i	o	roku	476	n.e.	i	„cesarzątku”	Romulusie	
Augustulusie, jako ostatnim rzymskim władcy Zachodu.

Historycy	zwykli	przytaczać	konkretne	wydarzenia	
historyczne,	tak	by	wyglądało	to	naukowo	i	poważnie,	
tymczasem	rzeczywistość	jest	o	wiele	bardziej	złożona	
i	wyrafinowana.	Upadek	imperium	wskazuje	na	wiele	
analogii	ze	„śmiercią”	lub	zapaścią,	jaka	dotyka	
przedsiębiorstwa.	Podstawą	tego	porównania	jest	fakt,	
że	oba	zjawiska	to	„procesy”,	których	zakończenie	jest	znane	
i	łatwe	do	określenia,	jednak	ich	rozpoczęcie	jest	zazwyczaj	
niejasne	i	słabo	zdefiniowane.	Dodatkowo,	taki	proces	raz	
rozpoczęty	zmierza	tylko	w	jednym	kierunku,	jakkolwiek	nie	
wiadomo	dokładnie,	kiedy	się	zakończy.	

Rozpoznanie	sygnałów,	które	zwiastują	początek	procesu	
pozwala	się	na	niego	przygotować	i,	być	może,	zmienić	
nieuchronny	bieg	zdarzeń.	Opiszemy	tutaj	różne	etapy,	które	
przechodzi	przedsiębiorstwo	zanim	nastąpi	jego	upadek.	

Początek	upadku	przedsiębiorstwa	następuje	w	momencie,	
kiedy	jego	płatności	(koszty)	przekraczają	dochody	

w	długim	okresie	i	w	sposób	trwały.	Nie	musi	to	być	
koniecznie	związane	ze	zjawiskiem	mniejszych	dochodów	
niż	wydatków.	Kiedy	tak	się	dzieje	przedsiębiorstwo,	
tak	jak	wielkie	imperium,	jest	w	stanie	dostosować	się	
do	nowych	warunków,	np.	mobilizując	rezerwy,	tak	aby	
przywrócić	równowagę.	Problem	powstaje	wtedy,	kiedy	
przedsiębiorstwo	(czyli	nasze	imperium)	zaczyna	kurczyć	się	
w	miarę	utrzymywania	się	deficytu,	co	następuje	w	sposób	
nieustanny i bezlitosny. 

Jak	wykryć,	że	proces	ten	właśnie	się	rozpoczął?	
Trzeba	analizować	rozwój	różnych	zapasów,	jakie	posiada	
przedsiębiorstwo	i	które	odpowiadają	różnym	etapom,	
które	firma	musi	przejść	zanim	przestanie	istnieć.	

1. 
Kiedy	po	raz	pierwszy	pojawia	się	deficyt	
imperium/przedsiębiorstwo	uruchamia	swoje	podstawowe	
największe	rezerwy,	czyli	klientów	(mieszkańców	imperium).	
To	normalne,	że	kiedy	pojawia	się	napięcie	w	finansach,	
firma	zaczyna	intensywniej	zarządzać	zobowiązaniami	
klientów,	co	pozwala	na	jakiś	czas	uspokoić	sytuację.	
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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	naszego	czasopisma,	
a	także	za	ewentualne	sugestie	dotyczące	tematów,	które	
powinny	zostać	poruszone	w	„Business	in	Małopolska”,	
a	na	które	nasi	eksperci	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”.	

Etap ten nie jest widoczny dla dostawców i kooperantów 
przedsiębiorstwa	(sojuszników	imperium)	i	zazwyczaj	
uznawane	jest	za	proces	wewnętrznych	porządków.	
Także	wrogowie	imperium	(konkurencja)	nie	dostrzegają	
zmian w dotychczasowej sytuacji.

2. 
Jeśli	deficyt	się	powiększa,	imperium	uruchamia	swoje	
drugie	największe	rezerwy.	Rozpoczyna	z	dostawcami	
negocjacje	w	sprawie	terminów	płatności,	co	pozwala	
“wyszarpać”	pewne	korzyści	związane	ze	zobowiązaniami	
firmy	w	krótkim	terminie.	W	tym	momencie	sojusznicy	
zaczynają	się	zastanawiać	nad	kondycją	imperium;	niektórzy	
są	skłonni	wycofać	swoje	poparcie	i	podważać	hegemonię	
dotychczasowego władcy. Prawie w tym samym czasie 
wrogowie	dostrzegają	słabość	imperium.

3. 
Jeżeli	deficyt	się	utrzymuje,	przedsiębiorstwo	uruchamia	
trzeci	typ	rezerwy:	zasoby	i	zapasy.	W	oczach	dostawców,	
klientów	i	konkurencji	zmiany	nie	są	widoczne,	dlatego	
unika	się	presji	zewnętrznej.	Obywatele,	sojusznicy	
i	wrogowie	imperium	nie	dostrzegają,	że	organizacja	
znalazła	się	w	fazie	krytycznej,	tracąc	własne	zasoby.	

4. 
Pomimo	wszystkich	działań	opisanych	powyżej,	imperium	
utrzymuje	się	w	sytuacji	nie	do	utrzymania;	zostaje	
zmuszone	do	sięgnięcia	po	kolejne	rezerwy:	“zadłużanie	
się”,	co	będzie	możliwe	ze	względu	na	uprzywilejowaną	
pozycję	dotychczasowego	hegemona.	W	tym	momencie	
zaczyna	się	proces	nieodwracalny.	O	ile	mieszkańcy	mogą	

jeszcze	nie	zdawać	sobie	sprawy	z	sytuacji,	to	sojusznicy	
tracą	wiarę	w	siłę	imperium.	Wrogowie	wyraźnie	
dostrzegają	objawy	słabości	i	niczym	sępy	rzucają	się	
na	wydające	zapach	śmierci	zwierzę.	

5. 
Faza	piąta	przypomina	nowego	jeźdźca	Apokalipsy	
i	następuje	w	momencie	zaległości	w	płatnościach	
zobowiązań,	niemożliwości	utrzymania	kompromisów	
podjętych	w	poprzednich	etapach	konfrontacji	
z	zagrożeniem.	W	tym	momencie	mieszkańcy	stają	się	
sierotami,	sojusznicy	zostają	porzuceni,	a	wrogowie	
odbierają	imperium	najlepsze	terytoria;	zaczyna	się	
dobijanie rannego. 

Faza	piąta	uważana	jest	za	granicę	“horyzontu	zdarzeń”	
Czarnej	Dziury,	która	raz	przekroczona	odbiera	jakąkolwiek	
możliwość	powrotu.	

Życzę szczęścia 
José Antonio Caballero Ruiz, maj 2017 
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(Andaluzja,	Hiszpania)
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