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Szanowni  
Państwo 
Po wakacyjnych podróżach, przygotowaniach do kolejnych miesięcy 
planowania,	działania	i	podejmowania	nowych	wyzwań,	proponujemy	
przyjrzenie się jeszcze jednemu egzotycznemu rynkowi, czyli Chinom. 
Z	drugiej	strony,	prawdopodobnie	żaden	kraj	w	Azji	nie	cieszy	się	tak	
wielkim zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, inwestorów 
i	analityków	ekonomicznych	jak	właśnie	Państwo	Środka.	Trudno	się	temu	
dziwić:	olbrzymi	rynek	zbytu,	rosnąca	szybko	gospodarka	i	spory	kapitał	
na	globalne	projekty	sprawiają,	że	chińska	gospodarka	jest	stale	obecna	
w	mediach,	opracowaniach	i	raportach.	Nie	będziemy	konkurować	
z łatwo dostępnymi i fachowymi analizami, proponujemy natomiast 
kilka opinii zaprzyjaźnionych ekspertów, którzy nie tylko byli w Chinach, 
ale	także	na	co	dzień	spotykają	się	z	chińskimi	przedsiębiorcami	
i menadżerami. Polecamy także refleksje o Chinach, autorstwa kolegów 
z	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.,	którzy	kilkakrotnie	uczestniczyli	
w wydarzeniach gospodarczych w Chinach. 

Uzupełnieniem	opinii	o	współpracy	gospodarczej	z	Chinami	jest	
znakomita prezentacja gospodarki i zalet Tajwanu. Te dwa, bliskie 
sobie, kierunki powinny pobudzić wyobraźnię i zachęcić do udziału 
w ‘azjatyckich” misjach handlowych i spotkaniach z przedsiębiorcami. 

Na	deser	oryginalny	tekst	o	chińskiej	kuchni,	dla	amatorów	
i zaawansowanych.

Redakcja
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Miliony na edukację przedsiębiorców 
i ich pracowników w Małopolsce
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA we wrześniu br. uruchomiła projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe”, który daje 
możliwości uzyskania dofinasowania na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Pomóc w tym 
mają dotacje w formie bonów rozwojowych. Przedsiębiorcy sami decydują, na co przeznaczyć bon, z jakich usług rozwojowych 
zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości chcą skorzystać. 
Więcej informacji na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

Co to są Bony Rozwojowe?
Bony Rozwojowe to umowna jednostka, która służyć 
ma głównie ujednoliceniu różnych usług edukacyjnych, 
zarejestrowanych	w	elektronicznej	Bazie	Usług	
Rozwojowych. Są to tzw. „jednostki legitymizujące”, 
wyrażone w polskiej walucie, które odpowiadają jednej 
godzinie	szkolenia,	doradztwa	lub	też	egzaminu.	Wartość	
godziny usługi szkoleniowej wyceniona została na 45 pln, 
doradczej na 90 pln oraz egzaminu na 45 pln. Przedsiębiorca 
lub jego pracownicy mogą otrzymać 50 lub 80% zwrotu 
za bony wymienione na usługi rozwojowe.

Kto może otrzymać Bony?
Starać	się	o	dofinansowanie	mogą	mikro,	małe	i	średnie	
przedsiębiorstwa z Małopolski spełniające wszystkie 
kryteria	regulaminu.	Z	udziału	w	projekcie	mogą	
skorzystać	przedsiębiorcy	i	ich	pracownicy	(zatrudnieni	
co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową 
do	momentu	jej	zakończenia),	zgłoszeni	w	Bazie	Usług	
Rozwojowych. Do projektu przewidziano zrekrutowanie 
3481 Przedsiębiorstw, w tym 13657 Pracowników tych 
Przedsiębiorstw. 

O jakie wsparcie można się 
ubiegać?
W	ramach	projektu	„Małopolskie	Bony	Rozwojowe”	
firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania 
usług	rozwojowych	o	wartości	od	ok.	5	tys.	do	prawie	
100	tys.	złotych	–	jego	wysokość	będzie	zależała	
od	wielkości	przedsiębiorstwa	i	liczby	pracowników.	
Jeden	bon	rozwojowy	ma	wartość	45	zł	–	to	według	
przeprowadzonych	badań	średnia	cena	1	godziny	
szkoleniowej. Każdy z przedsiębiorców może otrzymać 
160 bonów rozwojowych. Będą one ważne przez 
rok od podpisania umowy z Małopolską Agencją 
Rozwoju	Regionalnego	SA,	(realizator	projektu).	Poziom	
dofinansowania	pojedynczej	usługi	(np.	szkolenia	czy	
doradztwa)	nie	powinien	przekroczyć	50%	jej	kosztów,	
co	oznacza,	że	jeden	bon	rozwojowy	o	wartości	45	zł	
rozliczany	będzie	w	50%	ze	środków	dotacji,	a	w	50%	
ze	środków	własnych	przedsiębiorcy.	W	przypadku,	
gdy z usługi skorzystają pracownicy powyżej 50. roku 
życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, czy szybko 
rozwijające się przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania 
wzrośnie	do	80%.	Usługi	rozwojowe	kończące	
potwierdzeniem kwalifikacji, o których szczegółowo 
piszemy w regulaminie również powodują uzyskanie 
wyższego	poziomu	dofinansowania	(80%).	

Gdzie można załatwić 
formalności?
Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia muszą 
zalogować	się	do	systemu	(www.mbon.pl)	i	zgodnie	
z instrukcjami uzupełnić formularz rejestracyjny. System 
informatyczny do obsługi bonów został zaprojektowany 
w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum 
konieczne	formalności.	Kluczową	wartością	systemu,	poza	jego	
funkcjonalnością	jest	wyeliminowanie	trudnych	do	zrozumienia	
procedur	i	niezwłoczne	przekazanie	środków	publicznych	
do	mikro,	małych	i	średnich	przedsiębiorstw.	Niewątpliwą	
zaletą	systemu	jest	szybkość	udzielenia	dofinansowania	
–	zawarcie	umowy	z	danym	przedsiębiorcom	nastąpi	do	10	dni	
roboczych	od	zamówienia	bonów	(poprawnie	złożonych	
dokumentów	zgodnych	z	zapisami	regulaminu).	
W	praktyce	wygląda	to	w	następujący	sposób.	Przedsiębiorca	
zgłasza	chęć	uczestnictwa,	dokonując	wszystkich	formalności	
poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych 
udostępniony	przez	MARR	S.A.	Następnie	wypełnia	i	wysyła	
kompletny formularz rejestracyjny zgodnie z regulaminem 
postępowania w systemie. Kandydat otrzymuje drogą 
elektroniczną informację o rezultacie weryfikacji i dalszym 
postępowaniu w celu podpisania umowy. Po podpisaniu 
umowy MARR S.A. informuje Przedsiębiorcę o terminie 
dokonania wpłaty wkładu własnego oraz po dokonaniu 
wpłaty	przedsiębiorca	otrzymuje	bony	rozwojowe.	Uczestnik	
dokonuje	wyboru	usług	rozwojowych	z	Bazy	Usług	
Rozwojowych	(wyłącznie)	oraz	ustala	z	Usługodawcą	(firma	
szkoleniowa,	doradcza	itp.)	formę	i	miejsce	ich	realizacji.	
Następnie	przedsiębiorca	lub	jego	pracownik	korzysta	
bezpośrednio	z	zamówionych	usług	rozwojowych.	Na	końcu	
rozlicza je również poprzez system.

Gdzie uzyskać więcej 
informacji?
W	razie	pytań	prosimy	o	kontakt	z	naszą	infolinią	
(12	307	32	15).	Zachęcamy	również	do	odwiedzenia	
naszej strony internetowej www.mbon.pl na której 
odnaleźć	można	wszelkie	potrzebne	informacje.	Osoby	
zainteresowane	kontaktem	bezpośrednim	zapraszamy	
do odwiedzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Kordylewskiego 11, Kraków, pokój 312, 
godziny pracy pn.–pt. od 8.00–15.00

Jakub	Hołysz
Specjalista ds. projektów i procesów biznesowych

Departament	Zarządzania	Projektami	i	Programami	MARR	S.A.	
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NonStop FUTURE
20-lecie Krakowskiego Parku 
Technologicznego

Tworząc przed 20 laty w Krakowie park technologiczny, 
jego założyciele postawili przed tą instytucją ambitne 
zadania.	Centrum	Zaawansowanych	Technologii	–	tak	
brzmiała	pierwsza	nazwa	spółki	–	miało	budować	lepszą	
przyszłość	krakowskiej	gospodarki.	Przypomnijmy,	
że 1997 rok, był czasem gwałtownych przemian 
gospodarczych.	W	Krakowie	i	regionie	upadały	fabryki,	
a	ludzie	tracili	pracę	martwiąc	się	o	niepewną	przyszłość.	
Jednocześnie	w	tamtym	czasie	nie	brakowało	entuzjazmu	
dla przemian, które miały zbudować nowy wymiar 
gospodarczy	w	naszym	mieście	oraz	województwie.	
Krakowski Park Technologiczny miał stać się jednym 
z	narzędzi	tych	zmian.	Mieliśmy	kreować	nowoczesną	
gospodarkę Małopolski. Po dwudziestu latach 
doświadczeń,	przemianach,	które	zaszły	w	otaczającym	
nas	świecie	wiemy,	że	naszą	rolą	jest	wyprzedzanie	
rzeczywistości,	że	zawsze	musimy	być	krok	przed.	Nie	
ma rozwoju bez zmiany, a czas bardzo przyspieszył 
i	w	zaawansowanej	gospodarce	przyszłość	stała	się	
teraźniejszością.	Mamy	poczucie,	że	dobrze	nasz	
czas	wykorzystaliśmy,	a	dowody	na	to	znajdujemy	
każdego	dnia.	NonStop	FUTURE	–	to	nasza	odpowiedź	
na wyzwania jutra. 
6 i 7 października spotkamy w Krakowskim Parku 
Technologicznym by wspólnie podsumować 20 lat 
działania Krakowskiego Parku Technologicznego. 
„W	czasie	gali	20-lecia	nagrodzimy	firmy,	które	osiągnęły	
największy sukces czy to jako beneficjenci pomocy 
publicznej w specjalnej strefie ekonomicznej czy 
lokatorzy	parku	technologicznego.	–	mówi	Wojciech	
Przybylski,	prezes	zarządu	KPT.	Nagrodzimy	też	lokalny	
samorząd, bo to przecież gminy przez te lata były naszym 

najważniejszym	partnerem,	z	którym	tworzyliśmy	specjalną	
strefę	ekonomiczną	i	wypełnialiśmy	ją	inwestycjami	
polskimi i zagranicznymi”. 
„W	sprawach	związanych	z	gospodarką	mamy	
poczucie	dobrze	spełnionego	obowiązku.	–	mówi	
Małgorzata	Popławska,	wiceprezes	zarządu	KPT.	Jednak	
w tym szczególnym dla zespołu Krakowskiego Parku 
Technologicznego	momencie,	chcemy	także	–	choćby	
w	niewielkim	zakresie	–	pomóc	instytucji	przyczyniającej	się	
do	poprawy	losu	osób	dotkniętych	nieszczęściem	
niepełnosprawności.	Nawiązaliśmy	współpracę	z	dwoma	
cieszącymi się bardzo dobrą opinią krakowskimi 
ośrodkami	kształcącymi	m.in.	informatyków.	Obok	
wsparcia	finansowego	zaoferowaliśmy	im	także	wsparcie	
merytoryczne	oraz	gotowość	objęcia	klas	informatycznych	
patronatem	KPT.	Liczymy	na	to,	że	zarówno	Specjalny	
Ośrodek	Szkolno-Wychowawczy	dla	Niesłyszących	
im.	J.	Korczaka,	jak	i	Specjalny	Ośrodek	Szkolno-
Wychowawczy	dla	Dzieci	Niewidomych	i	Słabowidzących	
przekonają się, że warto z nami współpracować i dostrzeże 
nowe	możliwości	rozwoju	dla	swoich	podopiecznych”.
Zależy	nam	na	tym,	by	jak	najwięcej	osób	mogło	spotkać	się	
z nami w tym szczególnym czasie. Dlatego też w sobotę 
zapraszamy do udziału w warsztatach technologicznych, 
w ramach których będzie można zrobić i nauczyć się 
wielu rzeczy. Make Things od lat cieszy się wielkim 
zainteresowaniem, a w tym roku proponujemy warsztaty 
m.in. programowania, lutowania czy drukowania 3D. 
W	atrium	będą	prezentować	się	firmy	z	ciekawostkami	
technologicznymi.	Naszych	gości	powitamy	urodzinowym	
tortem i muzyką. 
Dzisiaj oferta Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm 
jest	naprawdę	szeroka.	Wspomagamy	zarówno	firmy	
rozwijające się jak i te dojrzałe, pomagamy tworzyć biznes, 
uczymy, wspieramy. Cieszymy się, że po tych 20 latach 
widać efekty naszej pracy. 

Krystyna Sadowska, 
dyrektor działu promocji i rozwoju strefy, 

Krakowski Park Technologiczny

Wydarzenia | Propozycje | Relacje
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KONFERENCJA  
„Przyśpieszamy Twoją pracę 
– Automatyzacja”
26 października 2017 r. Kraków. Kino Kijów. Centrum.

Organizowana	we	współpracy	z	Polską	Agencją	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	konferencja	pt. „Przyśpieszamy 
Twoją pracę – Automatyzacja”	wprowadzi	Państwa	
w nowoczesne technologie, których zastosowanie będzie 
miało	wpływ	na	szybkość	i	efektywność	wykonania	
podejmowanych	zadań.	Nasze	wydarzenie	będzie	miało	
wymiar praktyczny. Będziemy mówić o rozwiązaniach 
dostępnych dla każdego. Postaramy się również 
przekonać	Państwa	do	nowości,	które	swobodnie	można	
wykorzystywać np. w zarządzaniu, logistyce, komunikacji, 
edukacji	czy	też	marketingu.	Prezentowane	możliwości	
będą bardzo cenne zarówno dla przedstawicieli biznesu, 
samorządów, nauki czy instytucji publicznych. 

Kulminacyjnym elementem spotkania będzie premiera 
systemu dystrybucji małopolskich bonów rozwojowych. 
Dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych 
dostęp do najlepszych ofert rozwojowych i biznesowych 
będzie na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj z automatyzacją 
pracy spotyka się praktycznie każdy, dlatego konferencja 
skierowana	jest	do	właścicieli	małych	i	średnich	
przedsiębiorstw, przedstawicieli samorządów i instytucji 
publicznych oraz podmiotów zajmujących się wdrażaniem 
szeroko pojętej automatyzacji.

Korzyści	udziału	w	konferencji:
•	Możliwość	zapoznania	się	z	nowym	systemem	

dystrybucji bonów edukacyjnych w Małopolsce.
• Skondensowana wiedza podawana przez najlepszych 

mówców.
•	Nowości	z	branży	automatyki	oraz	jej	praktyczne	

zastosowania.
•	Networking	i	nowe	znajomości.
•	Najlepsza	okazja	by	na	żywo	zetknąć	się	z	najnowszymi	

trendami automatyki, spotkać profesjonalistów, 
potencjalnych klientów czy inwestorów. 

Obecnie	automatyzacja	staje	się	wszechobecna.	Wpisuje	się	
w	codzienność	by	służyć	ludziom.	Dlatego	nasza	konferencja	
przyniesie	Państwu	długofalowe	i	wymierne	korzyści.	

Udział	w	konferencji	jest	bezpłatny!	

Zgłoszenia	do	udziału	w	wydarzeniu	przyjmowane	są	jedynie	
poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej  
www.automatyzacja.biz

MIEJSCE WYDARZENIA  
Kino	Kijów	Centrum	al.	Krasińskiego	34	30-101	Kraków

Departament	Zarządzania	Programami	i	Projektami	MARR	S.A.	
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DO ChiN, NA TARgi i SPOTKANiA
Chińska	gospodarka	i	międzynarodowa	aktywność	
w pozyskiwaniu nowych obszarów działania nie przestają 
fascynować menadżerów ds. wymiany handlowej i promocji 
inwestycji	z	całego	świata.	Trudno	także	policzyć	ile	razy	
w	kierunku	Państwa	Środka	wyruszały	małopolskie	misje	
handlowe,	ile	razy	w	naszych	instytucjach	(CeBiM,	KPT,	
KNHP)	gościli	biznesmeni	znad	Jangcy	czy	Huang-he.	
Największy	liczebnie	rynek	świata	ciągle	budzi	emocje	
i mniej lub bardziej uzasadnione nadzieje. 

EU-China Business & Technology 
Cooperation Fair

W	dniach	2–6	listopada	ubiegłego	roku	przedstawiciele	
spółki	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	wzięli	udział	
w spotkaniach biznesowych The EU-China Business 
& Technology Cooperation Fair dedykowanych 
bezpośrednim	kontaktom	przedsiębiorców	
chińskich	i	firm	pochodzących	z	28	krajów	Unii	
Europejskiej.	Spotkanie	odbyło	się	w	miejscowości	
Chengdu, stolicy administracyjnej prowincji Syczuan 
w	Środkowych	Chinach.	Jak	zwykle	w	przypadku	
wydarzeń	organizowanych	na	terenie	ChRL	nie	można	
narzekać	na	brak	frekwencji.	W	targach	wzięło	udział	
860	uczestników	(260	reprezentantów	z	Unii	Europejskiej	
i	600	reprezentantów	z	Chin)	z	580	firm	(180	jednostek	
z	Unii	Europejskiej	i	400	jednostek	z	Chin).	

W	ramach	polskiego	stoiska	narodowego	delegacja	
z Małopolski prezentowała oferty terenów inwestycyjnych, 
potencjał	gospodarczy	regionu	oraz	możliwości	
korzystania	z	usług	instytucji	otoczenia	biznesu.	Największe	
zainteresowanie	budziła	koncepcja	stworzenia	w	Nowej	
Hucie	centrum	logistycznego,	mogącego	obsłużyć	ruch	
towarowy	w	naszej	części	Europy	Środkowej.	Niezależnie	
od	tej	propozycji	dominowała	oczywiście	oferta	wymiany	
handlowej, poszukiwanie partnerów dla wspólnych 
przedsięwzięć i informacja o zachętach inwestycyjnych … 
na terenie Chin. 

Temat numeru
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Przedstawiciele	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.	
wzięli	udział	w	spotkaniach	B2B	z	chińskimi	
oraz europejskimi inwestorami. Odbyliśmy szereg spotkań 
z przedstawicielami chińskich firm oraz organizacji 
zrzeszających przedsiębiorców	–	mówi	dr	Artur	Paszko	
(Prezes	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.).	Rozmowy 
te były bardzo konkretne, tamtejszy rynek staje się 
coraz bardziej otwarty na inwestowanie w Polsce. 
W szczególności zainteresowanie budziło Centrum 
Logistyczne na terenie projektu „Kraków – Nowa Huta 
Przyszłości”.	W	związku	tym,	iż	Chiny	określiły	nowe	
kierunki	gospodarcze	do	roku	2020	(Plan	Pięcioletni)	ich	
transformacja będzie następować w kierunku gospodarki 
skierowanej w większym stopniu na konsumentów 
oraz	import.	To	bardzo	dobra	wiadomość	dla	polskich	
przedsiębiorców. Aktualny popyt na rynku zmusza też 
do	odejścia	od	masowo	produkowanych	towarów	na	rzecz	
produktów	specjalistycznych.	Dlatego	też	chińskie	firmy	
szukają nowych partnerów w krajach europejskich.

Targi, jak i liczne wydarzenia im towarzyszące, 
przyciągają	co	roku	blisko	4,5	tys.	chińskich	firm	
oraz	12,5	tys.	przedsiębiorców	z	Unii	Europejskiej	i	Rosji.	
Wydarzenie	jest	platformą	współpracy	oraz	wymiany	
informacji handlowych i technologicznych pomiędzy 
krajami	Unii	Europejskiej	oraz	Chińską	Republiką	Ludową.	
Wydarzenie	zorganizowała	EU	Project	Innovation	Centre	
w Chengdu.

Jak może wyglądać nasza 
„chińska strategia”? 

Zbudowanie	mocnej	pozycji	jednego	województwa	
wśród	chińskich	biznesmenów	to	zadanie	ambitne,	
a nawet trudne do wyobrażenia. Choćby dla tego, że gdy 
szczycimy	się	liczbą	mieszkańców	Małopolski	na	poziomie	

3,4	mln	to	w	zaprzyjaźnionej	z	nami	prowincji	Jiang-su	
liczba	mieszkańców	szacowna	jest	na	73	mln.	Jednak	nie	
należy rezygnować i zbyt łatwo ulegać presji wielkich liczb. 
Perspektywa inwestycji stulecia, czyli zbudowania nowego 
Jedwabnego	Szlaku	między	Chinami	a	Europą	rozbudza	
wyobraźnię	i	wymaga	stałej	obecności	w	planach	azjatyckich	
decydentów.	W	roku	2016	Chiny	zanotowały	ponad	
18	miliardów	USD	nadwyżki	handlowej	z	naszym	krajem.	
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 proc. 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. 

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;	jest	wiele	
do zdobycia i do zbudowania. Trzeba jednak pamiętać, 
że	nasi	chińscy	koledzy	w	sztuce	negocjacji	i	zdobywania	
rynku kształcą się o kilka stuleci dłużej niż autorzy hasła 
„Go	China”.	

Opracowanie na podstawie raportu  
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
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Chiny, opinie i komentarze 
Nawet w Chinach możemy 
znaleźć miejsce na rynku. 

Beata Górska – Nieć,  
Dyrektor Departamentu Obsługi 
Inwestora i Eksportera MARR S.A., 
koordynator Centrum Business 
in Małopolska, uczestniczka misji 
gospodarczych do Xiamen (targi 
inwestycyjne) i prowincji Jiang-su 
(Ningbo, Nankin, Huaian) 

W	ciągu	kilku	ostatnich	lat	obserwujemy	wyraźną	zmianę	
w	charakterze	polsko-chińskich	kontaktów	gospodarczych.	
Miejsce	wcześniejszych	delegacji,	nastawionych	
na poznawanie europejskich warunków ekonomicznych, 
zajęli biznesmeni poszukujący konkretnych ofert 
handlowych	czy	inwestycyjnych.	Coraz	częściej	Centrum	
Business	in	Małopolska	organizuje	wizyty	chińskich	
inwestorów, zainteresowanych lokowaniem nowych 
inwestycji	typu	greenfield	w	naszej	części	Europy.	Trzeba	
bowiem pamiętać, że jakkolwiek Polska ma dominujące 
znaczenie	w	Europie	Środkowo-Wschodniej,	to	dla	naszych	
azjatyckich	partnerów	jesteśmy	postrzegani	raczej	jako	
fragment	większej	całości	–	od	Bałkanów	po	Bałtyk	–	niż	
jako	odrębna	lokalizacja.	W	ofertach	przygotowywanych	

dla	inwestorów	chińskich	musimy	zamieszczać	informacje	
nie	tylko	o	rynku	czy	cenach	nieruchomości,	ale	także	
o	naszym	systemie	socjalnym,	o	prawie	pracy,	działalności	
związków	zawodowych	czy	systemie	ubezpieczeń	
społecznych. Co nie zmienia faktu, że po raz pierwszy 
od	czasu	„chińskiego	boomu”	gospodarczego,	pracujemy	
nad	projektami	otwarcia	w	naszym	kraju	chińskich	
inwestycji	produkcyjnych	z	prawdziwego	zdarzenia.	Ostatni	
projekt	dotyczył	ulokowania	w	Polsce,	czy	raczej	w	Europie	
Środkowej,	firmy	z	branży	motoryzacyjnej.	To	przemyślana	
strategia	stworzenia	w	Unii	Europejskiej	nowego	
wizerunku	dla	chińskich	wyrobów,	dostosowania	produkcji	
do	wymagań	europejskiego	wspólnego	rynku	i	skrócenie	
odległości	wobec	kluczowych	klientów	z	danej	branży.	
W	bezpośrednich	kontaktach	nadal	kluczowym	czynnikiem	
jest rola i kwalifikacje tłumacza. Czasem lepiej jest mieć 
do	czynienia	z	dobrze	znającym	angielski	chińskim	
ekspertem,	niż	ryzykować	trudne	do	weryfikacji	możliwości	
rezydującego	w	Polsce	chińskiego	studenta,	który	
przekonuje	nas,	że	świetnie	sobie	radzi	z	wyjaśnieniem	
prawno-formalnych	zawiłości	naszych	przepisów	na	język	
jednego	z	wielu	chińskich	dialektów.	Czasami	także,	
z	niewyjaśnionych	przyczyn,	dobrze	zapowiadający	się	
kontakt	nagle	przestaje	odpowiadać	na	maile,	pisma,	prośby	
o	odpowiedź	czy	dodatkowe	informacje.	Niestety	i	takie	
doświadczenia	charakteryzują	nasze	wzajemne	relacje.	



10
Jednak	zdarza	się,	że	polska	oferta	staje	się	sukcesem	
na	olbrzymim	rynku	ChRL;	kilka	lat	temu	mieliśmy	
do czynienia z prawdziwym hitem, jakim była prezentacja 
polskiej biżuterii z bursztynu na jednej z wielu prezentacji 
polskiej gospodarki. Stoiska firm z bursztynowymi 
wyrobami były oblegane przez klientów wykupujących 
wszystko co udało się tam dostarczyć. Można przypuszczać, 
że	dla	tej	polskiej	specjalności	otworzył	się	olbrzymi	
rynek zbytu. Sukces bursztynu można do pewnego 
stopnia tłumaczyć jedną z cech, która występuje nawet 
w najbardziej pragmatycznych kontaktach ekonomicznych. 
Chodzi	o	tradycyjną	chińską	przesądność	i	zwracanie	
uwagi na aspekty bardziej „metafizyczne” we wzajemnych 
relacjach.	Nie	dziwmy	się	gdy	nasi	goście	lub	gospodarze	
przełożą spotkanie ze względu na „aurę”, podejmą 
dodatkowe „rytuały” by wszystko przebiegało jak należy, 
zwrócą uwagę na kolor, porę dnia, wyposażenie wnętrz 
itp. To jeden z elementów uprawiania kosmologii, 
astrologii	i	postulatu	działania	w	zgodzie	z	naturą.	Jeśli	

daje to dobre efekty w tradycyjnej medycynie, gastronomii 
czy gimnastyce, dlaczego nie zastosować tego w biznesie? 
Kultura i tradycja mają wpływ m.in. na postrzeganie 
czasu;	Chińczycy	nie	cenią	pośpiechu,	niecierpliwości,	
chodzenia „na skróty”, braku szacunku dla wymaganych 
form:	partnerzy	powinni	się	dobrze	poznać,	wielokrotnie	
i	bezpośrednio	spędzić	czas	na	rozmowach	i	uczestnictwie	
we wspólnych wydarzeniach, nabrać do siebie 
minimalnego zaufania, a dopiero potem dyskutować 
o	szczegółach	ewentualnych	kontraktów.	Nie	pomoże	
nam to w rozwiazywaniu konkretnych problemów, 
ale jest po prostu warunkiem prowadzenia interesów 
z	chińskimi	przedsiębiorcami.
Dla tych, którzy jednak obawiają się przytłoczenia skalą 
trudności	w	pierwszych	relacjach	z	Chińską	Republiką	
Ludową	pozostaje	zawsze	droga	przez	Tajwan.	Tamtejsza	
gospodarka jest o wiele bliższa naszym europejskim 
wzorcom, a z wyspy do Chin kontynentalnych już niedaleko. 

Patrząc na Chiny z niepokojem. 

Krzysztof Krzysztofiak,  
Dyrektor Działu Parku 
Technologicznego, KPT Kraków, 
brał udział w misjach handlowych 
na Tajwan (1999) i kilkakrotnie 
do Chin w latach 2003–2008. 

Pierwszym wrażeniem, jakie pojawiało się i pojawia się 
nadal w kontaktach z Chinami, to uczucie niepokoju, 
obawy.	Najprawdopodobniej	wynika	to	ze	skali	
zjawisk z jakimi mamy do czynienia w tamtym rejonie. 

Małopolska podpisała swego czasu umowę o współpracy 
z	chińską	prowincją	Jiang-su;	w	Małopolsce	mieszka	
ok.	3,3	mln	mieszkańców,	w	prowincji	Jiang-su	ponad	
73	mln…	Jakim	partnerem	możemy	być	dla	tego	typu	
obszaru?	Jak	będzie	przedstawiać	się	taka	relacja	za	20	lat?	
Niewątpliwie	tego	typu	ekspansja	stanowi	zagrożenie	nie	
tylko dla ekonomii jednego kraju, ale dla gospodarki całego 
kontynentu,	dla	Europy.	
Cechą	chińskiego	rozwoju	gospodarczego	jest	
wytrwałość,	cierpliwość	i	stopniowe	zdobywanie	coraz	
to	nowych	obszarów	lokalnego	(w	skali	kontynentu)	
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i globalnego rynku. Proces ten rozpoczął się ok. 30 lat 
temu i możemy naocznie zaobserwować jego efekty. 
Jeśli	nic	się	nie	zmieni,	to	znaczy	jeśli	gospodarki	
amerykańska	czy	europejska	nie	wzmocnią	swojej	pozycji,	
za kilka lub kilkadziesiąt lat Chiny staną się największą 
gospodarką	na	świecie,	a	juan	będzie	walutą	światową.	
Być może to zbyt drastyczne przepowiednie. Chiny 
nadal odczuwają pewien kompleks wobec rozwiniętych 
technologicznie	i	rynkowo	społeczności	krajów	Europy	
Zachodniej	czy	Ameryki	Północnej.	Trzeba	pamiętać,	
że	chińska	gospodarka	opiera	się	w	tej	chwili	na	zakupach,	
przejmowaniu firm zagranicznych, na eksporcie towarów 
wyprodukowanych pod obcymi markami na terenie Chin 
oraz na nieograniczonym handlu towarami „made in 
PRC”	niskiej	jakości,	naśladującymi	wzory	znanych	marek,	
często po cenach niszczących jakąkolwiek konkurencję.
Podstawowy	problem	w	bezpośrednich	kontaktach	
biznesowych	to	bariera	językowa.	Nie	należy	liczyć	
na	możliwość	posługiwania	się	uniwersalnym	angielskim,	
lecz od razu zapewnić sobie dobrego tłumacza, tłumacza, 
który	będzie	pracował	dla	nas.	Nasi	rozmówcy	będą	mieli	
najprawdopodobniej własnego tłumacza. 
Kontakt z partnerem w Chinach to rytuał i ceremonia. 
Chińscy	gospodarze	chcą	nas	poznać	i	na	ten	etap	nie	będą	
żałowali	czasu	i	środków;	rozmowy	o	wszystkim	toczyć	się	
będą przy jedzeniu, w restauracji lub w specjalnym 
pomieszczeniu w biurze, wezmą w nich udział liczni 
doradcy, asystenci, zastępcy i bliżej nie zidentyfikowani 
obserwatorzy.	Spotkań	może	być	kilka,	w	różnych	

okolicznościach	i	porach	i	przede	wszystkim	nie	można	
zapomnieć o prezentach, upominkach, dowodach 
szacunku.	To	część	wielowiekowej	tradycji	i	ważny	element	
w	relacjach	nie	tylko	biznesowych.	Chińska	kultura	jest	
złożona,	trudna	do	zrozumienia,	hermetyczna.	Istnieją	
w niej skomplikowane relacje, zastrzeżenia, kody i obyczaje, 
więc raczej nie warto starać się jej dogłębnie poznać. 
Pozostańmy	przy	ogólnoludzkim	szacunku,	uwadze	
i	umiarze,	mniej	ryzykując	wobec	chińskiego	poczucia	
wyższości,	lekceważenia	innych	kultur	i	konieczności	
stałego	podkreślania	swojej	dominacji.	I	nie	dziwmy	
się, gdy nie zostaniemy potraktowani ze specjalnymi 
względami;	Chińczycy	oczekują	kontaktów	z	najwyższymi	
władzami, najbogatszymi firmami i najbardziej znanymi 
ikonami	„zachodniego”	komercyjnego	świata.	My	musimy	
zająć się poszukiwaniem doradcy, firmy konsultingowej, 
biura prawnego, które zdejmie z nas ciężar zrozumienia 
chińskiego	systemu	fiskalnego,	finansowego,	celnego,	
formalno-prawnego itp. oraz przetłumaczy założenia 
potencjalnego kontraktu na język „europejski”, co najmniej. 
Na	korzyść	wymiany	handlowej	z	chińskimi	firmami	
trzeba zaliczyć stosunkowo poprawne wywiązywanie się 
z	umów	(dostawy,	płatności,	ilość	i	jakość	towaru),	a	nawet	
wywiązywanie	się	z	reklamacji	i	zastrzeżeń.	
Należy	jednak	pamiętać	o	jednostronności	naszych	
relacji	handlowych:	my	w	Chinach	kupujemy,	my	niczego	
w	Chinach	nie	sprzedajemy.	I	trudno	sobie	wyobrazić,	by	
cokolwiek w tej sprawie zmieniło się w ciągu…. lat. 

Kilka lat, wielka zmiana

Jacek Bielawski,  
specjalista ds. obsługi inwestora, 
Krakowski Park Technologiczny 
(Specjalna Strefa Ekonomiczna), 
uczestnik misji gospodarczych 
do Pekinu, Szanghaju, Hongkongu, 
Xiamen, na Tajwan. 

W	naszych	relacjach	z	chińskimi	przedsiębiorcami,	
przedstawicielami władz, odpowiedzialnymi za rozwój 
ekonomiczny	i	wymianę	handlową	należy	podkreślić	
olbrzymią zmianę jaka dokonała się w ciągu ostatnich 
7	lat.	Wcześniej,	chińscy	uczestnicy	wizyt	w	naszym	
kraju przede wszystkim nie znali żadnego zachodniego 
języka,	mieli	bardzo	słabe	pojęcie	na	temat	rzeczywistości	
w kraju, w którym się znaleźli, traktowali te odwiedziny 
jako	formę	rekonesansu,	wycieczki	biznesowej;	o	wielu	
szczegółach dowiadywali się już na miejscu i nie kryli 
zaskoczenia niektórymi naszymi informacjami. Trzeba także 
zauważyć, że kilka lat temu tych wizyt było niezwykle dużo, 
pod różnymi pretekstami i w różnych „kompozycjach” 
osobowych. 

Obecnie	wizyt	typu	polityczno-rozpoznawczego	jest	o	wiele	
mniej i zupełnie zmienił się ich charakter. Przede wszystkim 
z	większością	rozmówców	można	porozumieć	się	w	języku	
angielskim, mają też wystarczającą wiedzę o naszym 
kraju, a nawet regionie, by nie musieć tłumaczyć rzeczy 
podstawowych.	W	kilku	naszych	spotkaniach	z	chińskimi	
inwestorami	brali	udział	chińscy	eksperci,	także	panie,	
ze znakomitą wiedzą na temat polskiego prawa, procedur, 
przepisów, a nawet na temat kompetencji władz lokalnych, 
rynku lokalnego i bieżących zjawisk gospodarczych. 
Można	odnieść	wrażenie,	że	nasi	chińscy	goście,	w	ciągu	
kilku	lat,	odrobili	lekcję,	w	której	im	pomagaliśmy.	
W	Chinach	stworzono	sporą	ilość	parków	technologicznych	
i przemysłowych, powstały specjalne strefy ekonomiczne 
i obszary z dobrze przygotowanymi ofertami 
inwestycyjnymi.	Rozmawiamy	o	podobnych	możliwościach	
działania, o zachętach inwestycyjnych, warunkach 
prowadzenia	działalności	gospodarczej	i	zasadach	
wzajemnych relacji handlowych. Co nie przeszkadza 
nam w oczywistym konkurowaniu o inwestora, o nowe 
projekty	i	budowanie	marki	gospodarczej.	Udaje	nam	się	
także odnosić w tej konkurencji sukcesów. Kilkakrotnie 
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obserwowaliśmy	jak	międzynarodowe	koncerny	wolały	
realizować nowe pomysły raczej w naszym kraju niż 
w	Chinach.	Wygrywaliśmy	jakością,	dobrą	organizacją	
i potencjałem ludzkim, dostosowaniem oferty do skali 
problemu oraz adekwatną optymalizacją kosztów realizacji. 
To nie jest proste, jednak okazuje się możliwe. Trudniej 
zapewne	wymienić	duże	chińskie	inwestycje	w	naszym	
kraju z sektora produkcyjnego czy przemysłowego. 
Jeśli	już	się	pojawiają,	to	wynika	to	z	konieczności	
wpisania	się	chińskich	firm	w	europejski	rynek,	skrócenie	
odległości	do	klientów,	funkcjonowanie	w	istniejącym	
łańcuchu	dostaw.	Poza	tym,	jak	zwykle,	chińskie	firmy	
są zainteresowane kupnem czy przejęciem firm lokalnych, 
działaniem pod znaną lokalną marką, przejmowaniem 
udziałów w rynku. 

Rozmowa	z	chińskim	inwestorem	to	nadal	swoista	
ceremonia;	goście	bardzo	liczą	na	spotkanie	
z	przedstawicielami	władz	–	marszałkiem,	wojewodą,	
najlepiej z przedstawicielem władz centralnych. Autorytet 
„wysokiego szczebla” to element, który nadal charakteryzuje 
kontakty	gospodarcze	z	firmami	Państwa	Środka;	wynika	
to zapewne z sytuacji, do jakiej są przyzwyczajeni 
we	własnym	kraju.	Poza	tym,	by	nasz	chiński	partner	
zachciał z nami kontynuować rozmowy, musi nas poznać 
–	osobiście,	w	różnych	okolicznościach	i	w	wymaganym	
czasie. Może to narazić nas na zniecierpliwienie, jednak 
tak	właśnie	się	to	odbywa	i	należy	to	brać	pod	uwagę.	
Bez	względu	jak	zakończą	się	nasze	spotkania	czy	
negocjacje, dobrze jest zyskać szacunek naszych partnerów 
i	móc	kiedyś	wrócić	do	rozmowy.	Kilka	tysięcy	lat	chińskiej	
cywilizacji stworzyły tam trochę inny stosunek do czasu, 
wartości	i	do	drugiego	człowieka.	
Trzeba	się	z	tym	liczyć	tym	bardziej,	że	chiński	potencjał	
gospodarczy	i	inwestycyjny	będzie	rósł	nadal.	Warto	
spojrzeć na obszary geograficzne i branżowe, gdzie Chiny 
dominują	od	dłuższego	czasu:	Afryka,	Azja,	Bliski	Wschód,	
a	wśród	sektorów	gospodarczych	to	przemysł	odzieżowy	
i	obuwniczy,	AGD,	produkcja	hutnicza,	wyposażenie	
wnętrz,	elektronika.	Należy	spodziewać	się	stabilizacji	we	
wzroście	chińskich	możliwości	ekspansji	międzynarodowej	
i	stopniowego	zwrotu	w	kierunku	podnoszenia	jakości	
wyrobów	i	usług.	Miejmy	nadzieję,	że	właśnie	wtedy	
pojawią	się	u	nas	chińskie	inwestycje,	porównywalne	
z	projektami	z	USA	czy	krajów	Europy	Zachodniej.	

Opracowanie	Redakcja	BiM	

Tajwan – miejsce, które należy poznać 
Położony w południowo-wschodniej Azji Tajwan, zwany 
oficjalnie	Republiką	Chińską,	znany	jest	na	świecie	jako	
producent elektroniki, rowerów, narzędzi i elementów 
mechanicznych,	czy	też	części	motoryzacyjnych.	Przez	
ostatnie 50 lat Tajwan przebył długą drogę od rolniczej 
wyspy,	aż	po	jedną	z	20	największych	gospodarek	świata,	
której główną siłą napędową są branże wymagające 
specjalistycznego know-how. 
To miejsce warte poznania nie tylko od strony swoich 
osiągnięć gospodarczych, ale także ze względu na atrakcje 
przyrodnicze oraz, a może przede wszystkim, niezwykle 
życzliwych	mieszkańców,	dzięki	nim	na	Tajwanie	można	
poczuć się jak w drugim domu. Tajwan uplasował się 
na pierwszym miejscu rankingu przygotowanego przez 
InterNations	Expat	Insider	(2016)	jako	najlepsze	miejsce	
do życia. Ranking został przygotowany na podstawie 

ankiety	przeprowadzonej	wśród	ponad	14	tysięcy	
cudzoziemców	na	całym	świecie.	To	w	dużej	mierze	
zasługa	mieszkańców	Tajwanu,	którzy	okazują	na	co	dzień	
gościnność	ludziom	z	całego	świata.
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Góry, ocean i ścieżki rowerowe
Powierzchnia	Republiki	Chińskiej	wynosi	niewiele	ponad	
1/8	powierzchni	Polski	(36,2	tyś.	km2)	–	obejmuje	główną	
wyspę Tajwan, archipelag Peskadorów, Matsu i Kinmen, 
a	także	liczne	wysepki.	Na	tak	niewielkim	obszarze,	
przeciętym	przez	Zwrotnik	Raka,	zmieściło	się:	ponad	
200	szczytów	górskich	o	wysokości	przekraczającej	
3000	m	n.p.m.	(najwyższy	szczyt	–	Yushan	–	ma	
3952	m	n.p.m.),	piękne	plaże,	wiecznie	zielone	lasy	
podzwrotnikowe, niziny i doliny, gorące źródła, oraz liczne 
parki	przyrodnicze.	Wiele	z	tych	miejsc	można	odwiedzić	
na	rowerze	–	Tajwan	jest	zwany	„Królestwem	Rowerowym”,	
nie tylko ze względu na wysoko rozwinięty przemysł 
produkcji rowerów, ale także dzięki swojej znakomitej 
infrastrukturze	rowerowej	–	całą	wyspę	można	w	objechać	
na rowerze w niecałe dwa tygodnie korzystając z dobrze 
przygotowanych	ścieżek	rowerowych.	

High-tech, OEM, ODM i ekologia
Tajwańska	gospodarka	opiera	się	na	produktach,	których	
wytworzenie wymaga wyszkolonych pracowników siły 
oraz specjalistycznej technologii i know-how. Tajwan 
wyrósł na potęgę w branży informatycznej i elektronicznej, 
a	wiele	firm	z	tej	branży,	które	zaczynało	swoją	działalność	
od	produkcji	OEM	(Original	Equipment	Manufacturer),	
czyli wytwarzaniu produktów zaprojektowanych przez 
międzynarodowe koncerny pod ich własnymi markami, 
należy	dziś	do	czołowych	graczy	na	rynku	z	szeroką	
ofertą	własnych	innowacyjnych	produktów.	W	dalszym	
ciągu	jednak	znaczna	część	tajwańskich	producentów,	
zwłaszcza	małych	i	średnich,	opiera	swoją	współpracę	
z	firmami	na	produkcji	OEM,	a	także	ODM	(Original	Design	
Manufacturer),	czyli	oferuje	swojemu	klientowi	nie	tylko	
wykonanie, ale też zaprojektowanie produktu.
Do	głównych	sektorów	tajwańskiej	gospodarki,	obok	
wspomnianej	już	branży	informatycznej,	należą:	przemysł	
metalurgiczny,	powiązany	z	nim	przemysł	rowerowy	(lekkie	
stopy	aluminium	wykorzystywane	w	produkcji	rowerów)	
i	części	samochodowych,	przemysł	urządzeń	precyzyjnych	
(m.in.	centra	obróbcze	CNC),	przemysł	tekstylny.
Produkty i marki pochodzące z Tajwanu są obecne na całym 
świecie,	w	tym	oczywiście	w	Polsce.	Dla	przeciętnego	
konsumenta szczególnie widoczne są towary tak zwanej 
grupy	”3C”:	Computers,	Communications,	Consumer	
Electronics	(Komputery,	Komunikacja,	Elektronika	
Konsumencka),	albowiem	większość	osób	korzystających	
z	zaawansowanych	technologicznie	urządzeń	spotkała	się	
z	produktami	takich	tajwańskich	firm	jak:	ADATA,	Acer,	Asus,	
BenQ,	D-Link,	Dray	Tek,	Edimax,	Gigabyte,	HTC,	MSI,	MiTAC,	
Transcend. 
Ponadto,	jedna	z	największych	firm	tajwańskich	–	Hon	Hai	
Precision	Industries	(znana	pod	nazwą	handlową	Foxconn),	
jest	producentem	komponentów	dla	Apple,	HP,	IBM,	Dell	
czy	Nokia.

Inne	firmy	niezwiązane	z	elektroniką,	których	
produkty	cieszą	się	uznaniem	na	światowych	rynkach,	
to	m.in.	producenci	rowerów	GIANT	oraz	Merida	(ponad	
10%	światowego	rynku	gotowych	rowerów),	producent	
tworzyw	sztucznych	Formosa	Plastics,	producent	narzędzi	
pneumatycznych Sumake, czy producent kosmetyków 
do	pielęgnacji	włosów	O’right.
Warto	wspomnieć,	że	Tajwan	w	ostatnich	latach	stawia	duży	
nacisk	na	ekologiczne	rozwiązania	w	przemyśle,	promując	
branżę	energii	odnawialnej	(m.in.	fotowoltaikę),	tematykę	
Smart	City	czy	też	przyjazne	dla	środowiska	tekstylia	
o	niskim	śladzie	węglowym.	

Tajwan, Polska, TAITRA
W	Polsce	jest	obecnych	około	30	firm	z	kapitałem	
tajwańskim.	Jedną	z	najnowszych	inwestycji	(2016)	
jest	otwarta	w	Gnieźnie	fabryka	klejów	firmy	Tex	Year.	
Coraz więcej przedsiębiorców z Tajwanu wykazuje 
zainteresowanie Polską ze względu na doskonałe położenie 
w	centrum	Europy,	relatywnie	niskie	koszty	w	porównaniu	
z	krajami	Europy	Zachodniej,	oraz	unijne	standardy.	
Ogromnym	ułatwieniem	dla	współpracy	jest	też	podpisane	
w ubiegłym roku porozumienie o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.
Polskie firmy zainteresowane współpracą z Tajwanem, 
mogą	na	co	dzień	korzystać	ze	wsparcia	Tajwańskiej	Rady	
Rozwoju	Handlu	Zagranicznego	–	TAITRA	,	najważniejszej	
organizacji non-profit na Tajwanie, powołanej do istnienia 
w	1970	roku.	Celem	TAITRA	jest	wspieranie	promocji	handlu	
zagranicznego. Sponsorowana przez rząd, stowarzyszenia 
przemysłowe	oraz	organizacje	komercyjne,	TAITRA	pomaga	
firmom i producentom na Tajwanie w podnoszeniu ich 
konkurencyjności	i	radzeniu	sobie	z	wyzwaniami	na	rynkach	
zagranicznych.	TAITRA	posiada	60	biur	na	całym	świecie,	
w tym w Polsce i zatrudnia ponad 1300 specjalistów. 
Mieszczące	się	w	Warszawie	biuro	Taiwan	Trade	Center	
Warsaw	nieodpłatnie	pomaga	polskim	firmom	wyszukać	
producentów na Tajwanie, odpowiada za promocje targów 
tajwańskich,	oferując	przedsiębiorcom	z	Polski	bezpłatne	
wejściówki	na	imprezy	targowe	organizowane	przez	TAITRA	
(a	jest	ich	ponad	40),	a	także	kilka	razy	w	roku	aranżuje	
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bezpłatne spotkania z przedsiębiorcami z Tajwanu w Polsce 
w ramach misji handlowych. 
Należy	dodać,	że	13	czerwca	2017	po	raz	pierwszy	taka	
misja handlowa została zorganizowana w Krakowie we 
współpracy	z	krakowską	Izbą	Przemysłowo-Handlową.	
Zorganizowanie	spotkań	w	tym	mieście	nie	tylko	umożliwiło	
licznym	firmom	z	południowej	części	Polski	poznanie	
gospodarki Tajwanu, ale też sprawiło, że przedsiębiorcy 
z Tajwanu mieli szansę odwiedzić piękną stolicę Małopolski. 
Dzień	przed	spotkaniami	B2B,	12	czerwca,	delegacja	
26	firm	tajwańskich	udała	się	do	Krakowskiego	Parku	
Technologicznego, gdzie spotkała się z przedstawicielami 
Centrum Business in Małopolska, którzy przybliżyli 
gościom	Małopolskę	oraz	przedstawili	możliwości	
inwestycji.	Krakowska	Misja	Handlowa	spotkała	się	z	dużym	
zainteresowaniem	polskich	firm	–	w	202	spotkaniach	wzięło	
w	sumie	udział	71	firm,	wśród	których	znaleźli	się	liderzy	
m.in.	branży	motoryzacyjnej,	narzędziowej	i	oświetleniowej.

Warto przekonać się samemu
Wysokiej	jakości	produkty,	niesamowita	przyroda,	
życzliwi	mieszkańcy	–	to	wszystko	sprawia,	że	Tajwan	
jest miejscem wartym bliższego poznania przez Polaków. 
Na	koniec	warto	zwrócić	uwagę,	że	Polska	jest	coraz	
bardziej rozpoznawalnym krajem na Tajwnanie. Tamtejsi 
przedsiębiorcy	coraz	częściej	biorą	pod	uwagę	Polskę	jako	
lokalizację inwestycji, a coraz więcej produktów z Polski, 
m.in.	żywność	i	kosmetyki	pojawia	się	na	tajwańskim	
rynku.	Warto	wykorzystać	to	zainteresowanie	i	pomyśleć	
o	współpracy	z	Tajwanem!

Linki:
Discover	Taiwan:	http://eng.taiwan.net.tw	
Taiwan	Trade	Center	Warsaw:	
http://warsaw.taiwantrade.com/	
Warszawskie	Biuro	Handlowe	w	Tajpej:	http://poland.tw/pl/	
Biuro	Gospodarcze	i	Kulturalne	
Tajpej:	www.taiwanembassy.org/pl	
Targi	na	Tajwanie:	www.taiwantradeshows.com.tw	
W	artykule	wykorzystano	informacje	z	raportu	„Profil	
terytorialny	Tajwanu”	opublikowanego	przez	Warszawskie	
Biuro	Handlowe	w	Tajpej.
Dorota	Kuziów	Taiwan	Trade	Center	Warsaw
Kontakt:	dorota@ttcw.it.pl	tel.	+48	22	370	52	10

Fotografie:	D.	Kuziów.	

Warto wiedzieć:
•	 Obywatele	Rzeczpospolitej	Polskiej	wyjeżdżając	na	Tajwan	na	okres	nie	

przekraczający 90 dni nie potrzebują  aplikować o wizę
•	 Oficjalną	walutą	Tajwanu	jest	Nowy	Dolar	Tajwański	(TWD),	wymiany	

walut	(USD,	EUR)	można	dokonać	w	każdym	banku
•	 Językiem	urzędowym	jest	język	chiński	(mandaryński),	znaki	chińskie	

zapisywane	są	w	tradycyjnych	formach	(w	przeciwieństwie	do	Chin,	
gdzie	stosowane	są	znaki	uproszczone	–	powstałe	na	wskutek	reformy	
w	latach	50.	XX	wieku)

•	 Niemal	wszystkie	główne	miasta	Tajwanu	leżą	po	zachodniej	strony	
wyspy	i	połączone	są	w	system	Szybkich	Kolei	Tajwańskich	(THSR),	które	
ok. 360-kilometrowy dystans między położonym na północy a Tajpej 
a leżącym na południu Kaohsiung pokonują w czasie 1 godz. 34 min 
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Chiny od kuchni 
To	nie	przenośnia	–	będzie	o	kuchni	chińskiej	z	perspektywy	
Europejczyka	–	o	tym	co	w	niej	fascynujące	,	a	czasami	
–	przerażające,	oczywiście	z	naszego	punktu	widzenia.	
Z	kuchnią	chińską	zetknęłam	się	kilka	lat	temu,	szukając	
pomocy w leczeniu uciążliwych problemów skórnych 
u	mojego	syna.	Maści	sterydowe,	kąpiele	lecznicze,	
odczulanie	itp	–	nie	pomagały	na	długo.	Problem	wracał,	
wiec zainteresowałam się żywieniem i okazało się 
że to jedynie daje poprawę wyraźną, długotrwałą i bez 
skutków ubocznych. A więc jedzenie leczy. To niby nic 
nowego,	choć	zapominamy	o	tym	żyjąc	w	pośpiechu	
na	co	dzień.	Chińczycy	jednak	się	nie	śpieszą.	Chińczycy	
znają oddziaływania poszczególnych pokarmów na ciało 
człowieka	i	nigdy	zjedzą	np.	cytryny	lub	pomarańczy,	
gdy są przeziębieni. Cytrusy bowiem wychładzają ciało, 
a przy przeziębieniu ważne jest rozgrzanie organizmu 
–	więc	tu	pomocny	będzie	imbir	lub	czosnek.	
To	wstęp	do	całej	wielkiej	teorii	dietetyki	chińskiej	,	
stanowiącej	wraz	z	ziołolecznictwem	i	zabiegami	(np.	
akupunktura)	system	Tradycyjnej	Medycyny	Chińskiej	
(TCM).	Jedzenie	to	bardzo	ważna	część	życia	–	Chińczycy	
traktują je więc z uwagą i przykładają duże znaczenie 
do odpowiedniego odżywiania się. 

Dla	przeciętnego	Polaka	kuchnia	chińska	to	ryż,	herbata,	
makaron	sojowy,	sosy	(ostrygowy,	sojowy),	trochę	inny	
sposób	przygotowywania	potraw	(vok)	i	oczywiście	sposób	
jedzenia	–	pałeczki.	I	tyle.	Powoli	przenikają	niektóre	
zasady	żywienia	–	ale	często	wyrwane	z	kontekstu	i	bez	
zrozumienia	całości	dietetyki	chińskiej.	Pamiętam	jak	osoby	
po raz pierwszy przebywające w Chinach zareagowały 
osłupieniem, gdy podczas obiadu w eleganckiej restauracji 
hotelowej kelnerka zapytała czy do posiłku życzą sobie 
zimnej czy ... gorącej wody do picia. My pijemy zazwyczaj 
kawę,	która	pozwala	nam	przetrawić	posiłek;	Chińczycy	
wiedzą, że my pijemy wodę do posiłku, ale że w trawieniu 
pomaga	woda	gorąca	(na	pewno	nie	zimna	–	Chińczycy	
uważają	że	utrudnia	wręcz	trawienie	!)	–	zaproponowali	

więc	także	gorącą	wodę,	której	nikt	oczywiście	(oprócz	
mnie)	nie	wziął.	

Kuchnia	chińska	to	niewyobrażalne	bogactwo	
–	mieszkańcy	Chin	jedzą	„wszystko”,	nie	ma	ograniczeń	
kulturowych	znanych	chociażby	z	hinduistycznych	Indii,	
muzułmańskiego	Bliskiego	Wschodu	czy	z	judaistycznych	
zakazów	Izraela.	Wydaje	się,	że	w	tym	są	do	nas	podobni.	
Ale	gdy	przyjrzymy	się	z	bliska	co	jedzą	–	okaże	się	że	to	my	
mamy	wiele	ograniczeń	i	niektóre	z	potraw	nie	przeszłyby	
nam	przez	usta.	Nie	będę	opisywać	tak	dziwacznych	dla	nas	
potraw jak zupa z jaskółczych gniazd czy stuletnie jajka 
–	tłumaczenie	dlaczego	oni	to	jedzą	może	przypominać	
wyjaśnianie	Anglikom	czy	Włochom	dlaczego	my	jemy	
buraki	lub	„zepsute”	(czyli	dla	nas	po	prostu	kiszone)	
ogórki. Będąc w Chinach na targu, a nawet w sklepie 
zetkniemy się z produktami spożywczymi jak węże czy 
jaszczurki, możemy kupić zasuszonego konika morskiego 
czy	meduzę.	Wielka	populacja	wytwarza	zapotrzebowania	
na	duże	ilości	jedzenia,	wiec	wszystkojedzący	Chińczycy	
mają problem z ginącymi gatunkami i musieli wprowadzić 
surowe	restrykcje	dotyczące	połowów	i	myślistwa.	
Nie	za	dobrze	jest	także	z	ich	środowiskiem	naturalnym	
–	lata	uprzemysłowienia	i	intensywnej	produkcji	rolnej	
spowodowały	problemy	ze	środowiskiem,	jak	choćby	
pustynnienie wielkich obszarów ziemi. Tym bardziej 
świadomi	wagi	jakości	pożywienia	Chińczycy	doceniają	
ekologiczne	produkty	z	Europy.	Lecz	wracając	do	kuchni	
–	bardzo	jest	dla	nich	ważna	jakość	produktów,	doskonale	
Chińczycy	potrafią	dobrać	potrawy	smakowo,	znakomicie	
nie tylko przyrządzają dania, ale także podają, szanując 
potrzeby każdego z biesiadników i dbają o atmosferę przy 
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stole.	Te	zachwyty	nad	kuchnią	chińską	to	nie	tylko	moja	
osobista	fascynacja,	bo	nawet	Francuzi	skłonni	są	dopuścić	
do	piedestału	jedynie	kuchnię	japońską	i	...	chińską	właśnie,	
co zostało potwierdzone w ostatniej edycji Listy 2017 
–	klasyfikacji	kuchni	świata,	zainicjowanej	przez	francuskie	
MSZ,	wyróżniającej	10	tysięcy	restauracji	na	całym	globie	

Zamiast	opisywać	jak	pięknie	się	ucztuje	w	Chinach	
zamieszczam	zdjęcia.	Na	podkreślenie	zasługuje	
biesiadowanie przy okrągłych stołach, na których ustawiona 
jest	ruchoma	okrągła	nadstawka.	Na	niej	ustawiane	
są smakowite potrawy, a uczestnicy obiadu przesuwają 
ją w celu nałożenia sobie potraw na które mają ochotę 
–	i	wygodne	to,	i	sprzyjające	integrowaniu	się	przy	
wspólnym stole, a przy tym praktyczne i eleganckie ...
Europejczyk,	który	znajdzie	się	w	Chinach	będzie	
zaskoczony brakiem słodkiego deseru, do jakiego 
jesteśmy	przyzwyczajeni	na	koniec	posiłku.	Chińczycy	
słodyczy	praktycznie	nie	mają.	Teraz	–	pod	wpływem	
mody	na	zachodni	styl	życia	–	pojawiają	się	importowane	
słodycze,	bądź	chińskie,	robione	na	wzór	tego	co	można	
spotkać	na	Europie.	Zazwyczaj	jednak	smakują	okropnie	
–	nie	polecam	ich	zdecydowanie,	zwłaszcza	że	tak	
naprawdę słodyczy mamy w naszej diecie zbyt dużo i pobyt 
w Chinach na diecie bezcukrowej tylko dobrze nam zrobi. 

Ciekawe	jest	także	jak	Chińczycy	postrzegają	naszą	polską	
kuchnię	i	zwyczaje	kulinarne.	Generalnie	-nie	najlepiej	

i trudno im zaimponować pierogami. Sami robią je 
na	setki	sposobów,	bardziej	finezyjnie	zlepiają,	z	cieńszego	
ciasta, nadziewają mięsem lub warzywami, gotują bądź 
przygotowują	na	parze.	Chińczycy	bardzo	cenią	sobie	swoją	
kuchnię	i	na	całe	szczęście	generalnie	jedzą	tradycyjnie.	
Na	marginesie	należy	zauważyć	że	jest	to	populacja	
wolna od tzw. chorób cywilizacyjnych nękających 
europejskie	narody	–	cukrzycy,	chorób	kardiologicznych,	
nowotworowych itp..

Jakich	zatem	zasad	należy	przestrzegać?	Jemy	jak	
najświeższe	pożywienie,	przygotowane	tuż	przed	
posiłkiem, najlepiej w formie pół surowej lub po krótkiej 
obróbce cieplnej by łatwo je strawić, ale i zachować 
maksimum	wartości	odżywczych.	Unikamy	mrożonek,	
żywności	puszkowanej,	przeznaczonej	do	długotrwałego	
przechowywania, konserwowanej, wielokrotnie 
przetwarzanej. Takie jedzenie nie zawiera energii życiowej 
określanej	jako	czi	–	podstawowego	czynnika	służącego	
odnowie sił witalnych naszego organizmu. Pożywienie musi 
być	różnorodne	i	harmonijnie	się	uzupełniać	–	np.	zjedzenie	
budyniu na koniec posiłku z mięsem może wręcz „zatruwać” 
organizm.	Nie	należy	się	przejadać,	dodatkowo	zalecane	
są	okresowe	posty	–	służą	regeneracji	i	oczyszczeniu	
organizmu.	Jeść	należy	tylko	wtedy	gdy	poczujemy	głód	
–	jest	wskazówką,	że	poprzednie	jedzenie	zostało	już	
całkowicie	strawione.	Jedzenie	musi	działać	na	nasze	zmysły	
wzroku,	powonienia	–	czyli	kolorowe,	pięknie	podane,	
aromatyczne	–	nie	tylko	by	spowodować	wydzielanie	
soków	trawiennych,	ale	by	sprawiać	przyjemność.	Posiłki	
powinno być dostosowane do pory roku i nie wychładzać 
organizmu	–	picie	zmrożonego	piwa	czy	wody	z	kostkami	
lodu	lub	jedzenie	lodów	to	„uszkadzanie”	właściwego	
trawienia i zaburzanie prawidłowej pracy organów 
wewnętrznych.... Można by jeszcze wiele o kuchni 
chińskiej	pisać,	choćby	to	że	Chińczycy	piją	mleka	i	nie	
jedzą jego przetworów, uważając mleko za ciężko strawne 
i wywołujące alergie. 
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Poniżej	podaję	przepis	na	wołowinę	z	warzywami	–	trochę	
pracowite danie, ale raz przygotowane nasyci całą rodzinę 
i pozostawi miłe wrażenia smakowe .
Wołowinę	należy	pokroić	na	niewielkie	kawałki	lub	paski	
i każdy kawałek rozbić „na płasko”. To najtrudniejszy element 
przygotowania	tego	dania.	Gdy	już	się	z	tym	uporamy	
przygotowujemy sos, który posłuży nam do macerowania 
mięsa	i	przygotowania	całości	potrawy:	jasny	sos	sojowy	
łączymy z octem, dodajemy sok z cytryny, kurkumę, 
wyciśnięty	z	pomarańczy	sok,	a	także	miód	(lub	cukier	
melasowy	–	jak	kto	woli),	cynamon;	dorzucamy	ostrą	
papryczkę	uprzednio	posiekaną	(lub	sproszkowaną),	
pieprz i imbir. Takim sosem skrapiamy mięso i odstawiamy 
do lodówki. Resztę sosu pozostawiamy na później. 

Podczas gdy mięso się chłodzi obieramy i siekamy owoce 
i	warzywa:	marchewkę,	cebulę,	pora,	ananasa,	paprykę	
(wszyskie	kolory),	swieży	imbir,	pikantną	papryczkę,	
dodajemy	pędy	bambusa	(u	nas	muszą	być	ze	słoika	
–	no	trudnoJ)	i	kiełki	soi.	W	zależności	od	warzywa	
kroimy	je	w	słupki	(	np.	marchewka,	por)	lub	kwadraty	
(papryka,	ananas).
Mięso obsmażamy ze wszystkich stron i odkładamy 
do	osobnego	dużego	naczynia.	Następnie	krótko	
obsmażamy kolejne warzywa. Łączymy je z mięsem. 
Sos podgrzewamy z odrobiną mąki ziemniaczanej żeby 
zgęstniał, po czym zalewamy nim mięso z warzywami. 
Potrawa	prezentuje	się	bardzo	ładnie	i	kolorowo.	Wspaniale	
pachnie i jest słodkawa z lekko pikantną nutą. Polecam. 

Beata	Górska-Nieć,	
Dyrektor	Departamentu	Obsługi	Inwestora	

i	Eksportera	MARR	S.A	
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Czy POTRAFiSz 
zARząDzAć 
SUKCESEM? 
Szanowny Czytelniku, pozwól nam stwierdzić, nawet gdy 
osobiście	się	nie	znamy,	że	NIE	POTRAFISZ	TEGO	ROBIĆ,	
z	najwyższym	prawdopodobieństwem,	że	tak	właśnie	jest.
Szanowny Czytelniku, spróbujmy razem wyobrazić sobie 
Prawo	Zarządzania	Sukcesem:	“Prawdopodobieństwo	
właściwego	zarządzania	sukcesem	jest	bezpośrednio	
związane	z	szybkością	w	jakiej	sukces	następuje”.	
W	ten	sposób	rozwija	się	podstawowa	koncepcja	
efektu	“wygranej	na	loterii”,	która	zachodzi	wśród	tych,	
którzy trafili na odpowiedni los i która ma wszystkie 
cechy	“sukcesu”,	o	ile	zgodzimy	się,	że	sukces	odnosi	się	
do	posiadanych	pieniędzy,	które	mają	bezpośredni	wpływ	
na	poczucie	szczęścia.	
By opisać to zjawisko, będziemy się opierać na efektach 
jakie wywołuje wygrana na loterii, zbadanych ostatnio 
w	tak	znakomitych	ośrodkach	uniwersyteckich	jak	Pittsburg,	
Kentucky,	Massachussets,	Northwestern,	Oxford,	itp.	
oraz	na	tak	istotnych	opracowaniach	jak	“Zwycięzcy	loterii	
a	ofiary	wypadków”	lub	“Konsekwencje	ekonomiczne	
wygranej na loterii, czyli jak zabawić całą ulicę”.
Celem wspomnianych prac było wskazanie zjawisk, 
które	dotyczą	wygranych	na	loterii	wśród,	których	jednym	
z najczęstszych jest konkluzja, że zwycięzcy nagród 
pieniężnych dysponują olbrzymim potencjałem by stać się 
osobami	wybitnie	nieszczęśliwymi,	a	niektórzy	nawet	
kończą	nie	posiadając	już	niczego.	

Kilka	konkluzji	z	wymienionych	badań?	Proszę	bardzo,	
oto	one:	
•	 80% osób, które wygrały na loterii przestaje pracować. 

To	początek	końca,	Drogi	Czytelniku.	Można	powiedzieć,	
że	kiedy	tylko	następuje	zjawisko	“sukcesu”	niewiele	
osób kontynuuje pracę by ten sukces utrzymać i wydaje 
im się, że można nim zarządzać bez jakiejkolwiek pracy. 

•	W	średnim	okresie	przeżywania	“sukcesu”	wydawanie	
środków	znacznie	przewyższa	“odkładanie	na	czarną	
godzinę”	w	proporcji	65/35%.	Oznacza	to,	Drogi	
Czytelniku,	że	sukces	jest	kapryśny	i	nieprzewidywalny	
oraz, że tworzą się podstawy dla sytuacji, gdy wydatki 
przekraczają dochody. 

•	 Pod koniec roku stan ducha zwycięzców na loterii jest 
identyczny jak ofiar wypadków. Szanowny Czytelniku, 
zawód	“człowieka	sukcesu”	nie	jest	tak	wspaniały	jak	
mogłoby się wydawać.

•	 80%	szczęśliwych	nagrodzonych	traci	swoja	fortunę	
mniej więcej po dekadzie, a 70% po mniej niż pięciu 
latach;	takie	są	po	prostu	fakty.

•	Zmiany	jakie	wywołuje	wygrana	na	loterii	są	drastyczne,	
wywołane	szybkością	osiągnięcia	zwycięstwa.	Sukces	
odniesiony bardzo szybko zostanie utracony równie 
szybko.

•	 Jedynie	15%	szczęśliwców	kontynuuje	lub	otwiera	
własne	przedsiębiorstwa,	procent	jakże	śmieszny,	który	
pokazuje,	że	raz	odnosząc	sukces	nie	jesteśmy	w	stanie	
walczyć o jego przetrwanie. 

•	 Praktycznie wszyscy nagrodzeni wygraną, którzy 
wcześniej	mieli	kłopoty	finansowe,	nie	są	w	stanie	
uchronić się przed bankructwem, tracąc wszystko 
w ciągu kilku lat. Drogi Czytelniku, długotrwały sukces 
jest dla tych, którzy są przygotowani. 

Pomimo	wszystko	ciągle	pozostają	tacy,	którzy	myślą	jak	
nasz	przyjaciel	Antonio	i	nie	potrafią	przenieść	wniosków	
z	badań	wygranych	na	loterii	do	koncepcji	zarządzania	
sukcesem. Trzeba to jednak robić, z dwóch podstawowych 
przyczyn.	Po	pierwsze,	jak	to	zostało	wspomniane	wcześniej,	
szczęście,	pieniądze	oraz	sukces	tworzą	“	trójkąt	namiętny	
i	kapryśny”,	rzadko	kiedy	jest	on	zrównoważony,	zawierający	
elementy sprzeczne ze sobą i nieprzewidywalne. 
Po drugie i co ważniejsze, osoby grające w różnego 
typu loteriach stanowią statystycznie reprezentatywną 
próbę	w	społeczności,	która	nas	otacza.	Być	może	gracze	
w loteriach nie są tacy sami, jak reszta obywateli? Badania 
wskazują, że ich zachowania i postawy są dokładnie takie 
same jak u wszystkich. 
Jak	wykazaliśmy	sukces	powinien	nadejść,	kiedy	jesteśmy	
najlepiej przygotowani na jego przyjęcie, tak więc, Drogi 
Czytelniku, zadbaj o swoją drogę sukcesu, bo być może, 
któregoś	dnia	bardzo	ci	się	to	przyda.	

A	poza	tym	...	bądź	szczęśliwy	
José	Antonio	Caballero

*  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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