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Wietnam

Relacje:

Biznesowy wizerunek

możliwości, perspektywy i wyzwania

Iran, Krynica, Monachium, Warszawa – promocja
małopolskiego eksportu i inwestycji

style rządzenia, edukacja

Spotkania B2B z firmami
kazachskimi i kirgiskimi w Krakowie
Zapraszamy do udziału w spotkaniach z przedsiębiorcami
z Kazachstanu i Kirgistanu, którzy są zainteresowani nawiązaniem
współpracy z polskimi przedsiębiorstwami.
Najbardziej poszukiwane przez zagranicznych gości produkty
i usługi z branż:
 budowlanej,
 meblarskiej,
 logistycznej,
 turystycznej.
Spotkania będą mieć charakter formuły B2B
(bezpośrednie rozmowy business to business)

Kiedy?
20 listopada 2017 r.; godz. 14.00
Gdzie?
Centrum Business in Małopolska w Krakowie
(siedziba Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. Podole 60)
Wiecej informacji:
www.businessinmalopolska.pl
www.facebook.com/CentrumBusinessInMalopolska/
lub
Katarzyna Matoga, tel.: 12 620 91 41;
katarzyna.matoga@marr.pl
Mateusz Matusik, tel.: 12 620 91 43; mateusz.matusik@marr.pl

Z Małopolski do Wietnamu
– misja biznesowa dla przedsiębiorców
Czy chcesz:
 wejść na rynki zagraniczne i znaleźć nowych klientów?
 rozpocząć działalność eksportową w Azji?
 a może rozszerzyć swoją dotychczasową działalność eksportową?
Weź udział w misji biznesowej do Wietnamu.
Już w listopadzie tego roku!
Kiedy?
27–30 listopada 2017 r.
Gdzie?
Ho Chi Minh, Wietnam
Co w planie?
 spotkanie w Biurze Handlowym PAIH w Ho Chi Minh City,
 udział w Polsko-Wietnamskim Forum Biznesowym pod
przewodnictwem Prezydenta RP,
 spotkania B2B z wietnamskimi firmami,
 spotkania w jednym z parków technologicznych na terenie
miasta.
Co jest zapewnione?
 koszty organizacji Forum,
 koszty spotkań w formule B2B,
 koszty transportu lokalnego,
 koszty przygotowania i wydania wspólnego katalogu
uczestników misji,
 spotkanie informacyjne nt. rynku Wietnamu w Krakowie
– przygotowanie do wyjazdu.

eksportu i rozwoju inwestycji na jednym z najbardziej chłonnych
i perspektywicznych rynków Azji.
Uwaga!!
Rekrutacja do udziału w misji biznesowej trwa
do 6 listopada 2017 r.!
Szczegóły rejestracji:
www.paih.gov.pl/20170928/Misja_do_Wietnamu
W przypadku pytań, prosimy o bezpośredni kontakt:
Katarzyna Rosińska: katarzyna.rosinska@paih.gov.pl;
tel.: 22 334 98 28
lub
Anna Krzemień: anna.krzemien@marr.pl; tel.: 12 620 91 47
Wstępny program Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:
27.11.2017 (poniedziałek)
Wylot z kraju
28.11.2017 (wtorek)
Przylot do HCMC
Briefing dla uczestników misji z kierownikiem Zagranicznego Biura
Handlowego PAIH w HCMC
29.11.2017 (środa)
Wizyta w Investment and Industrial Development Corporation
(Becamex Idc Corp.), Long Hau Corporation, High-Tech Agricultural Park*
* wybór miejsca dostosowany będzie do profilu uczestników misji

Co we własnym zakresie?
 Koszty przelotu,
 Koszty zakwaterowania,
 Koszty ubezpieczenia,
 Koszty związane z pobytem w Wietnamie.
Zapraszamy do skorzystania z oferty i udziału w misji
do Wietnamu. Wyjazd stanowi doskonałą okazję do nawiązania
współpracy handlowej z partnerami azjatyckimi, zwiększenia

30.11.2017 (czwartek)
Polsko-Wietnamskie Forum Biznesowe z udziałem Prezydenta RP
+ Working lunch i spotkania B2B
Wylot do Warszawy
1.12.2017 (piątek)
Przylot do Polski

Od redakcji

Spis treści

Szanowni
Państwo

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

Tym razem proponujemy podróż do Wietnamu i to zarówno myślami,
gdyż warto rozważyć możliwości jakie daje ten obiecujący azjatycki
rynek, jak i osobiście, biorąc udział w polskiej misji gospodarczej
do Wietnamu 27–30 listopada 2017 r. (www.paih.gov.pl). Niewiele
mieliśmy do tej pory okazji, by poznać lepiej gospodarkę tego
90-milionowego obecnie kraju, drugiego na świecie producenta kawy,
notującego od kilku lat najwyższe wskaźniki rozwoju gospodarczego
wśród wszystkich „ekonomicznych tygrysów” z rejonu Indochin.
Nawiązaniem do małopolskiej „ekspansji” w rejonie Bliskiego Wschodu
jest komentarz i refleksje do prezentacji naszego regionu na targach
w irańskim Mashhadzie. Sądząc po ilości i jakości kontaktów nawiązanych
w czasie spotkań w Iranie, należy spodziewać się stopniowego wzrostu
zainteresowania obu stron zaprezentowaną ofertą. W ostatnim czasie
wpłynęła do nas propozycja ścisłej współpracy z irańskim i kazachskim
parkiem naukowo-technologicznym. Do rozważenia.
Sporo także się działo w ramach promocji nowych inwestycji na terenie
Małopolski. Przedstawiciele CeBiM i projektu „Power up your Business
in Małopolska” uczestniczyli w konferencjach i targach w Warszawie
(Property Forum) i Monachium (Expo Real 2017). Staramy się przekazać
nasze najważniejsze spostrzeżenia i obserwacje: od inwestycji w cieniu
brexitu po dynamikę nowych inwestycji w naszym kraju. W grudniu
planujemy udział w krakowskiej edycji Property Forum, o którym
na pewno napiszemy w najbliższych numerach „BiM”.
Na koniec kilka lżejszych tekstów autorstwa naszego francuskiego
stażysty, wybitnej specjalistki od wizerunku i naszego stałego autora
z hiszpańskiej Kordoby.
Życzymy miłej lektury i czekamy na Państwa uwagi
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Co nowego w projekcie
„Power up your Business
in Małopolska”?
Rozszerzamy ofertę i kierunki działania
Jednym z najważniejszych celów projektu „Power up your
Business in Małopolska” jest umożliwienie małopolskim
przedsiębiorcom bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi
partnerami handlowymi z zagranicy. W kilku wypadkach
wybraliśmy kraje, które są tradycyjnymi obszarami
współpracy (Niemcy, Francja, Ukraina), ale proponujemy

także poznanie bardziej oddalonych i trudnych rynków.
Po Iranie powraca oferta współpracy z Kazachstanem
i możliwość kontaktu z firmami z Kirgistanu, Wietnamu
i Azerbejdżanu. W 2018 zapraszamy na targi IT do Barcelony.
A praktycznie wygląda to następująco:

KAZACHSTAN I KIRGISTAN: misja gospodarcza do Małopolski
20 listopada 2017
Spotkanie zaplanowano w formule B2B. Najbardziej
poszukiwane przez zagranicznych gości produkty i usługi
z branż:
· budowlanej,
· meblarskiej,

· logistycznej,
· turystycznej.
Więcej informacji:
www.businessinmalopolska.pl
www.facebook.com/CentrumBusinessInMalopolska/

Z MAŁOPOLSKI DO HO CHI MIN City w Wietnamie, misja
biznesowa dla przedsiębiorców
27–30 listopada 2017 r.
Misja ma charakter narodowy pod patronatem
Prezydenta RP A. Dudy. Celem misji jest ułatwienie
w wejściu na rynki zagraniczne i zdobycie nowych klientów,
rozpoczęcie działalności eksportowej w Indochinach.
W ramach programu przewidziano: spotkanie w Biurze
Handlowym PAIH w Ho Chi Minh City, udział w PolskoWietnamskim Forum Biznesowym pod przewodnictwem
Prezydenta RP, spotkania B2B z wietnamskimi firmami,
spotkania w jednym z parków technologicznych na terenie
miasta. Więcej informacji na stronie www.paih.gov.pl

UWAGA: Wszystkich małopolskich przedsiębiorców
zainteresowanych bezpośrednimi konsultacjami
na temat możliwości działania na rynku Iranu,
Kazachstanu, Kirgistanu, Wietnamu, a także
na Ukrainie i w Rosji zapraszamy do kontaktu poprzez
www.businessinmalopolska.pl lub przesyłania zapytań
na adres redakcji “Business in Małopolska” Więcej informacji
na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

GSMA MOBILE WORLD CONGRESS Barcelona
26.02–01.03.2018
GSMA Mobile World Congress to największe światowe
targi telekomunikacyjne. Wydarzenie to przyciąga co roku
do stolicy Katalonii dziesiątki tysięcy firm z branż IT i nowych
technologii, zgromadzonych w kompleksie biznesowohandlowym Fira de Barcelona. W roku 2018, w dniach
26 lutego do 1 marca ponad 2200 firm z całego świata
zaprezentuje swoje produkty, weźmie udział w pokazach
i konferencjach w 8 pawilonach zajmujących powierzchnię
około 100 tys. m2.
Małopolscy przedsiębiorcy będą mieli szansę dołączenia
do tego wydarzenia wraz z Centrum Business in Małopolska,

które przygotowuje stoisko Małopolski na targach
w Barcelonie. Zachęcamy do nawiązania kontaktów
biznesowych, wzięcia udziału w inspirujących konferencjach
i pokazach oraz promocji swoich dokonań na arenie
międzynarodowej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami na temat targów na stronie organizatora:
www.mobileworldcongress.com oraz do kontaktu
z Centrum Business in Małopolska: Agnieszka Grabowska
agnieszka.grabowska@marr.pl
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Kalendarium projektu
“Power up your Business in Małopolska”… i nie tylko

Salom Laheston czyli Witaj Polsko…
Dla przeciętnego Europejczyka Iran to dwa, a może nawet
trzy równoległe światy. Wszystkie mogą okazać się zupełną
nowością.
Mashhad, gdzie odbywała się druga edycja
międzynarodowych targów iFood 2017, to najświętsze
miasto Iranu. Każdego roku docierają tu miliony
pielgrzymów, przede wszystkim do grobu jednego
z potomków Mahometa Imama Rezy. Ze względu
na pielgrzymki, bilet lotniczy z Teheranu kosztuje jedynie
ok. 30 euro. Świętość miasta zobowiązuje. Nie spotka się
tu na ulicy kobiety bez nakrycia głowy. Szczelnie ubrane
w hidżaby, czadory, a nawet burki nie patrzą na mężczyzn,
w metrze podróżują osobno w specjalnie wydzielonym
wagonie, rzadko też widziane są same, bez towarzystwa
innej, najczęściej starszej kobiety, czy mężczyzny. Kobiety
publicznie nie palą papierosów, nie śmieją się głośno, nie
podśpiewują, ale za to… na pewno lepiej od mężczyzn
władają językiem angielskim.
Mashhad już na lotnisku wita niezwykłą, niespotykaną
powszechnie serdecznością. Od obcej kobiety, ciekawej
naszej odmienności otrzymaliśmy milion riali, by dostać się
taksówką do hotelu. Nie, nie wyglądaliśmy na bezdomnych,
a jedynie nie dysponowaliśmy lokalną walutą. Na ulicach
można liczyć na bezinteresowny i całkowicie bezpieczny
transport prywatnym samochodem zatroskanego Irańczyka,
a w metrze, w przypadku pomylenia stacji pasażerowie,
a nawet obsługa pociągu odprowadzą zagubionego pasażera
na właściwy peron. W Mashhadzie nie można się zgubić i nie
można czuć jakiegokolwiek zagrożenia obcym miejscem
i kulturą. Tu można spotkać ludzi, którym przede wszystkim
zależy na tym, by cudzoziemiec czuł się w ich kraju wyjątkowo.
Druga twarz Mashhadu, to… policja obyczajowa. Ukryte
w czadorach kobiety, najczęściej przechadzające się
w trójkach, czujnie obserwują wszelkie naruszenia zasad
moralnych, czyli np. kosmyk włosów wystający spod
chusty. Policja obyczajowa błyskawicznie wie, że w pokoju
hotelowym trwa spotkanie członków delegacji. Taka
sytuacja jest zaś niedopuszczalna, choć nikt takiej informacji
wcześniej nie przekazuje.
Bezpieczeństwo, a jednak poczucie zagrożenia?
Serdeczność, a jednak wrogie, religijne postawy? To trudne
do jasnego zdefiniowania i jednoznacznego określenia,
ale Iran wymaga jednak dużej dawki umiejętności
przystosowywania się do odmiennych kultur.
Trwające 4 dni targi branży rolno-spożywczej zgromadziły
– mimo międzynarodowego charakteru – głównie lokalnych
producentów, co niewątpliwie było dla nas sporym

rozczarowaniem. Stoisko Małopolski cieszyło się niezwykłą
popularnością, ale można się domyślać, że był to wynik
naszego „egzotycznego” dla Irańczyków wyglądu i charakteru.

Doświadczenie targowe na pewno pokazało nam, że droga
do współpracy Polski z Iranem nie będzie łatwa i prosta.
Barierą jest wciąż brak możliwości realizowania transferów
finansowych. Niewiele firm dysponuje kontami bankowymi
np. w Europie, zaś wciąż obowiązujące sankcje uniemożliwiają
przelewy bezpośrednio do Iranu. Problemem jest też dostęp
do treści internetowych. Spora część stron www jest…
blokowanych i dość ciężko zorientować się, jakie kryteria
przy blokadzie są brane pod uwagę. Media społecznościowe
istnieją, jednak bywają blokowane, firmowe strony www
rzadko tłumaczone są na inne języki, czasem nawet zdarza
się, że przedsiębiorca nie posiada konta mailowego.
Istotnym problemem jest także fakt, że Irańczycy są przede
wszystkim zainteresowani… eksportem do Polski, głównie
szafranu i pistacji, i choć to znane i smaczne produkty, rynek
małopolski niekoniecznie może się okazać eldoradem
zbytu tych specjałów. Oczywiście byli również poważni
inwestorzy, zainteresowani każdą możliwością współpracy
z małopolskimi firmami produkującymi urządzenia
chłodnicze, solarne oraz wspierające przemysł wydobywczy.
Z ciekawostek: kilka dni należy poświęcić na opanowanie
problemu waluty irańskiej. Przez chwilę można
poczuć się milionerem, ale jak się okazuje, rzadko
w praktyce. Dysponując rialami, ostatecznie płaci się
w tomanach, a tak naprawdę… w chomeinich. Różnica?
100 000 riali to 10 000 tomanów ale faktycznie to…
10 chomeinich. Ceny taksówek (najprostszy, najbardziej
dostępny i najtańszy środek lokomocji, a odległości
są tu duże) wahają się przeważnie od 80 000
do 120 000 riali (1,5–3 euro) i zależą prawdopodobnie
od nastroju kierowcy.
Katarzyna Matoga, DOI MARR S.A.
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Rozwijanie działalności
eksportowej podczas krynickiego
Forum Ekonomicznego – temat
wciąż aktualny...
Tomasz Latocha, Wiceprezes Zarządu MARR SA
Forum Ekonomiczne 2017 było niezwykle ciekawe
pod kątem promocji eksportu i wsparcia inwestycji polskich
firm za granicą, ale nie tylko pod kątem zapowiedzi
kolejnych programów i narzędzi promocji, czy otwarcia
następnych Zagranicznych Biur Handlowych w miejsce
likwidowanych i rzeczywiście nieefektywnych WPHI.
Najciekawsze były doświadczenia i sugestie polskich
eksporterów, którzy swoją pomysłowością i dynamiką
ekspansji wręcz zdumiewają. I dzieje się to czasami jakby
wbrew wszystkim przeciwnościom: biurokratycznym,
utrudnieniom ze strony konkurentów, barierom stawianym
przez kraje, na których rynki polscy producenci wchodzą.

Polskie firmy zdobywają Europę
Kto jest największym producentem łososia wędzonego?
Przy tak postawionym pytaniu pierwsze skojarzenie
– Norwegia i jej przedsiębiorstwa, ale to błędny trop.
Okazuje się, że to rodzinna firma z ... Podlasia, Suempol,

zajmuje pierwsze miejsce na podium. Imponujące jest nie
tylko bezkonfliktowe zarządzanie zakładem przez kolejne
pokolenia rodziny Siecińskich, ale i to, jak doskonale
właściciele przedsiębiorstwa, wykorzystali wszystkie
okoliczności zmieniającego się rynku. Początkowo
przerabiając krewetki i dostarczając je wyłącznie
konsumentom z Holandii, wraz ze zmieniającymi się
upodobaniami Polaków zaczęli produkować na nasz rynek,
by po wstąpieniu Polski do UE skorzystać z bezcłowego
przepływu produktów, by umocnić się na rynku
europejskim. Kolejne posunięcia wyposażyły zakład
w najnowszą technologię przerobu ryby, zadbano o jak
najwyższą jakość produktu, a ostatnio firma uniezależniła się
nawet od dostawców łososia z Norwegii, prowadząc własną
hodowlę.
Pojawia się jednak pytanie: czy przykładowy sukces
Suempolu jest dowodem na to, że firmy mogą w całkowicie
równy sposób konkurować na europejskim rynku?
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Wielkość ma znaczenie
Nasze polskie są wciąż małe w porównaniu z gigantami
zachodnioeuropejskimi, które miały 100 lub 200 lat
nieprzerwanej działalności. Zachwycamy się kolejnymi
inwestycjami małopolskiego producenta żywności Maspex,
którego obroty osiągają 3 miliardy euro. Ale gdy zestawimy
je z konkurencyjnym Nestle (obroty rzędu 100 miliardów
euro), widzimy rekina i płotkę. A skala ma znaczenie – tutaj
możemy zacytować bardzo aktywnego w uświadamianiu
nierówności konkurencyjnej właściciela FAKRO, pana
Ryszarda Florka: Nasza firma jest duża na rynku polskim, ale
globalnie nasz konkurent ma ponad 20 razy więcej kapitału
od nas – podkreśla prezes zarządu Fakro. – Mając tak dużą
siłę na rynku, korzyści z tytułu efektu skali, olbrzymi kapitał,
bardzo silną markę, ma już dużą przewagę, a jeśli dołączymy
do tego używanie tego kapitału stricte przeciwko nam i to nie
po to, żeby on był lepszy, tylko po to, żeby nas zniszczyć, to nie
ma szans z czymś takim walczyć.
Podczas Forum wielokrotnie podnoszono kwestię siły
przebicia polskich przedsiębiorstw na zagranicznych
rynkach i metody wsparcia. Z wypowiedzi Marka
Moczulskiego, prezesa Bakalland wynikało, że programy
eksportowe dostępne w obecnej perspektywie tylko
dla małych i średnich firm – są wysoce nieefektywne.
I trudno się nie zgodzić z opinią, że jeżeli mała firma
szuka programów dofinansowania na koszty noclegu
czy przelotu na targi zagraniczne, to raczej nie
ma się co spodziewać, że wyrośnie z niej eksporter.
Przygotowanie do zaistnienia na zagranicznym rynku
to opracowanie strategii eksportowej, wiedza i analiza

możliwości, traktowanie zdobywania nowych rynków
jako działalności długotrwałej i inwestycyjnej, a nie
doraźne i sporadyczne angażowanie się w misje
i wystawy zagraniczne w nadziei na sukces. T jest
możliwe tylko w przypadku dużych firm – małe nie
są w stanie udźwignąć kosztów takiej działalności.
Jednak i tu pojawia się światelko w tunelu: są nimi
nowe technologie informacyjne i możliwość dotarcia
z niszowym produktem do najdalszych nawet zakątków
świata. W tym przypadku, firma musi sprawnie
prowadzić działalność marketingową w oparciu o media
społecznościowe, których ilość i sposoby komunikacji
to już odrębna i ogromna dziedzina wiedzy. Jednak
przykłady istnieją i budzą podziw. Jakie to proste
założyć profil na FB i sprzedawać na cały świat szare
bluzy z kapturem... jak robi to Risk Made in Warsaw czy
krakowska firma MISBHV, bardzo mocna na rynkach Azji.
Ważne by dostrzegać, że biznes nieustannie się zmienia.
Globalne rynki otwierają się, technologia nas coraz bardziej
zbliża i nie ma już znaczenia czy siedziba firmy znajduje się
w stolicy czy w małopolskiej wiosce – dzięki sprzedaży
internetowej wszyscy mają porównywalne szanse.
Konsumenckie upodobania ewoluują, zmiany są częste
i coraz bardziej subtelne różnice powodują możliwość
zaistnienia na rynku. To elastyczne podejście do szybkiego
tempa zmian jest szansą dla mniejszych firm, które
w konkurencji ze skostniałą strukturą globalnych korporacji
mogą uszczknąć dla siebie zyskowny kawałek rynkowego
tortu. A wytrwałości, pracowitości i inwencji na szczęście
naszym polskim firmom nie brakuje.

Property Forum 2017 w Warszawie,
trochę dobrze, trochę nie.
Wydarzenia organizowane przez Grupę PTWP S.A., w tym
przede wszystkim Europejski Kongres Gospodarczy i seria
spotkań pod nazwą „Property Forum” (Warszawa, Kraków,
Katowice, Łódź, Gdańsk) to przede wszystkim znakomite
spotkania panelowe z udziałem ekspertów, praktyków,
polityków czy naukowców. Podobnie było w Warszawie
25–26 września. Jednak nie wszystkie dyskusje wzbudziły
podobny entuzjazm.
W drugim dniu warszawskiego Forum wybrałem cztery
tematy, które wydawały się najbliższe temu, czym
zajmuje się Centrum Business in Małopolska oraz zrzeszone
w nim instytucje, czyli Krakowski Park Technologiczny,
MARR S.A. i Województwo Małopolskie. Apetyt był duży,
zwłaszcza po kilku godzinach w podróży i braku czasu
na śniadanie.

Tereny inwestycyjne.
Specjalne strefy ekonomiczne
– nowe wyzwania.
Wśród mówców zasiadali zarządzający strefami,
przedstawiciel samorządu oraz eksperci z firm doradczych.
Mimo zaproszeń, zabrakło przedstawiciela Ministerstwa
Rozwoju, czyli organu władzy, który przygotowuje projekt
nowej ustawy o SSE. W wypowiedziach dominował
umiarkowany optymizm, związany z wizją łatwiejszego
włączania do SSE terenów prywatnych, większymi
kompetencjami zarządców stref, okresem korzystania
z przywilejów podatkowych uzależnionym od charakteru
i miejsca inwestycji. Trochę mniejszy entuzjazm
dotyczył włączenia do zadań SSE kwestii związanych
ze szkolnictwem zawodowym, a przedstawiciel samorządu
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w tworzeniu klastrów, realizującego kolejne projekty
europejskie jest najlepszym dowodem na to, że strefy
wiedzą i potrafią działać na rzecz społeczności lokalnych,
niezależnie od zajmowania się „tylko” pozyskiwaniem
nowych inwestorów w regionie. Uznania tej roli stref
zabrakło w dyskusji, jakby wszystko miało się dopiero
zacząć z chwilą wejścia w życie nowej ustawy. Ciąg dalszy
nastąpi, oby dawał większe możliwości bez straty dla tego,
co udało się już osiągnąć.

Magazyny.
Jak długo jeszcze będzie trwać
boom na polskie inwestycje?
polemizował z koncepcją powierzenia strefom zadań
dotyczących wszelkich działań o charakterze promocji
i decydowania o rodzaju inwestycji np. w obszarach
miejskich.
Trudno było oprzeć się wrażeniu, że podstawowe
zastrzeżenia wobec zmiany metod działania SSE dotyczą
naruszenia status quo – podziału na różne kompetencje,
metody działania, a przede wszystkim zachowania
głównego celu istnienia obszarów „uprzywilejowanych”,
czyli walki o inwestora na proponowanych terenach.
Trudno jednak nie doceniać doświadczenia ekip SSE,
zdobywanych przez lata operowania na globalnym
rynku, współpracy z samorządami, od których pochodzi
większość terenów objętych regulacjami stref. Trudno
sobie dzisiaj wyobrazić skuteczną promocję gospodarczą
regionu bez udziału oferty SSE. Zwłaszcza, że ulgi
podatkowe oferowane dla „strefowych” inwestorów
to praktycznie jedyna konkretna zachęta inwestycyjna
jaka pozostała do dyspozycji w skali regionalnej. Prowadzi
to do kolejnej konkluzji: fachowcy pracujący od lat
w SSE doskonale wiedzą jak realizować na swoim terenie
postulaty wspierania inwestycji rodzimych, jak zachęcać
do inwestowania MSP oraz jakich dodatkowych form
wsparcia potrzebują inwestorzy: czy ma to być pomoc
przy rekrutacji pracowników, pomoc w procedurach
administracyjnych, budowa wizerunku czy „after care”.
Przykład Krakowskiego Parku Technologicznego,
zaangażowanego w pomoc „start-up”om, posiadającego
własny fundusz zalążkowy, aktywnie uczestniczącego

Realizacje dużych i bardzo dużych inwestycji z zakresu
magazynowania i towarzyszącej mu produkcji to był, obok
inwestycji biurowych, główny temat warszawskiego forum.
Co do sukcesu tego sektora wszyscy byli zgodni: inwestorzy,
deweloperzy i przedstawiciele samorządów, na których
terenie powstają tego typu obiekty (województwa
śląskie, łódzkie, wielkopolskie). Sama koncepcja
„magazynowania” mogłaby być mylna; nowoczesne,
zinformatyzowane i wyposażone w doskonałe technologie
powierzchnie są naturalnym uzupełnieniem działalności
produkcyjnej i/lub dystrybucyjnej. Żadna duża firma nie
może działać bez sieci dobrze zlokalizowanych powierzchni
magazynowych, coraz częściej oferowanych „pod klucz”
przez deweloperów lub przygotowanych do wynajęcia
w systemie outsourcingu.
Branża nie tylko zaciera ręce, ale także liczy na dalszy rozwój
związany z rosnącym potencjałem sklepów internetowych
i ich zapleczem logistycznym. Dlatego „gwiazdą” dyskusji
o magazynach był przedstawiciel firmy Panattoni Europe,
która wybudowała hale dla inwestycji Amazona. Jednak
„branża” ma także swoje obawy: chodzi m.in. o dostęp
do polskiego kapitału inwestycyjnego oraz możliwość
powtórzenia się kryzysu na rynkach nieruchomości jak
w latach 2008–2009. Stąd ograniczone zakupy rezerw
terenów i pilna obserwacja zjawisk gospodarczych w skali,
co najmniej, europejskiej. Niestety, na mapie tego typu
inwestycji, Małopolska wygląda skromnie, a rejon Krakowa
nazwano nawet „pustynią” w realizacji nowych powierzchni
magazynowych. Czy słusznie? Można polemizować…
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Atuty inwestycyjne Polski
– trudno policzyć do 10.
W zamyśle organizatorów w czasie panelu powinno
zostać wskazanych 10 atutów inwestycyjnych naszego
kraju, lecz szybko zrezygnowano z tego pomysłu na rzecz
oddania głosu prezesowi Echo Properties Polska, panu
Hadley’owi Dean. Musi on być ulubionym gościem wielu
konferencji, gdyż prezentuje nieczęsto spotykany wśród
obcokrajowców entuzjazm wobec naszego kraju. Ba,
tak pozytywnego nastawienia nie prezentuje większość
Polaków, więc tym bardziej posłuchać warto. Niestety dalsza
dyskusja z udziałem innych biznesmenów i przedstawicieli
samorządów nie wyszła poza stereotypowe opinie: Polska
jest atrakcyjna bo ma duże i dobrze wykształcone kadry
pracowników, w Polsce utrzymuje się konsumpcja na rynku
wewnętrznym oraz Polska jest dobrze położona w Europie.
Wniosek: należy budować biurowce, centra handlowe
i ewentualnie magazyny (znowu). I to by było na tyle…

Samorządy wobec inwestycji.
To kolejny temat, który wzbudził zrozumiałe
zainteresowanie wszystkich, którzy działają
w przestrzeni, gdzie spotykają się interesy firm
i partnerów publicznych. Niestety (?) uwaga rozmówców
ponownie skoncentrowała się na inwestycjach
w obszarze metropolii (biurowce, centra handlowe
i ewentualnie magazyny…), na poszukiwaniu środków
i metod rewitalizacji obszarów miejskich, na silnym
rynku pracy i zadowalającej konsumpcji 38 milionów
Polaków. Szkoda tej dyskusji, gdyż nie wyszła poza
powtarzające się na Forum motywy, a temat jest przecież
podstawowy dla zrozumienia kierunków rozwoju
gospodarczego najbliższych lat, w którym samorządy
różnego szczebla, będą odgrywać, miejmy nadzieję,
istotną rolę.
Jacek Adamczyk, MARR S.A. DOI

MIĘDZYNARODOWE TARGI
NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI
EXPO REAL 2017, Monachium,
Tradycja i nowoczesność
Na trzy październikowe dni stolica Bawarii, Monachium,
jak co roku od dwóch dekad, stała się światową stolicą
inwestycji i nieruchomości. 64 tys. m2 powierzchni, ponad
2 tys. wystawców z całego świata, 100 paneli dyskusyjnych
i konferencji, 400 prelegentów i ponad 40 tys. uczestników,
tak w liczbach prezentowały się Targi Expo Real 2017.
Największe w Europie międzynarodowe targi nieruchomości
i inwestycji, jakimi są Expo Real w Monachium,
od dwudziestu już lat przyciągają do stolicy Bawarii
największych inwestorów z branży nieruchomości,
przedstawicieli rządów i samorządów, deweloperów,
pośredników nieruchomości, architektów, planistów,
wszystkich zainteresowanych z sektora nieruchomości
i inwestycji. Podobnie jak w latach wcześniejszych,
również i w tym roku (4–6 października) na targach obecni
byli przedstawiciele Małopolski: Kraków Nowa Huta
Przyszłości S.A., Województwo Małopolskie oraz Małopolska
Agencja Rozwoju Regionalnego występujące pod marką
Centrum Bussines in Małopolska.
Zorganizowane przez nie stoisko przyciągało uwagę
uczestników targów, nie tylko estetycznym wystrojem
i regionalnymi smakołykami. Przedstawiciele wielu
branż z zainteresowaniem słuchali o możliwościach
i szansach dla rozwoju biznesu w Małopolsce. Dyskusje

i spotkania w przeważającej części dotyczyły możliwości
inwestowania w sektorze turystycznym. Nie brakło również
pytań o możliwości rozwoju centrów usług wspólnych
oraz o inwestycje logistyczne.
„Znaczna większość rozmów jakie prowadziliśmy poruszała
kwestie inwestycji logistycznych. Nie brakowało też
zainteresowanych terenami wokół Krakowa i projektami,
które pozwolą na inwestycje na tym obszarze. W tym
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kontekście szczególne zainteresowanie wzbudzał projekt
Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Nie tylko jego skala, ale
przede wszystkim znaczenie przedsięwzięcia dla dalszego
rozwoju regionu dzięki impulsowi, jaki można zbudować
przekształcając tereny poprzemysłowe w miejsce
nowoczesne, umożliwiające rozwój projektów z obszaru
inteligentnych specjalizacji” – mówi dr Artur Paszko, prezes
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Nie bez znaczenia
dla odwiedzających małopolskie stoisko okazał się fakt,
że w całym regionie funkcjonuje ponad 50 Stref Aktywności
Gospodarczej, a Województwo Małopolskie jest coraz lepiej
rozpoznawalne. Walory przyrodnicze i kulturowe Małopolski,
dostępność dobrze wykształconych pracowników,
pomoc dla przedsiębiorców mają kluczowe znaczenie
w przyciąganiu okazji inwestycyjnych i biznesu

Expo Real – branżowy mix
Aby uzmysłowić sobie, jak ważnym wydarzeniem są targi
Expo Real, wystarczy zobaczyć liczby. Ponad 40 tys.
uczestników z 75 krajów, ponad 2 tys. wystawców. Jak
podają organizatorzy liczba uczestników targów wzrosła
o ponad 6% od roku ubiegłego. Na targach najwięcej
było przedstawicieli Niemiec, lecz tuż za nimi znaleźli się
uczestnicy z Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Szwajcarii,
Polski, Francji, Czech, USA, Luksemburga i Hiszpanii.
Targi, takie jak Expo Real, to okazja do wsłuchania się w głos
i opinię środowisk biznesowych z Europy oraz zaczerpnięcie
wiedzy i rozeznania w nastrojach panujących wśród
przedstawicieli biznesu.
Program tegorocznych targów Expo Real był bogaty
w konferencje i dyskusje. Ponad sto wydarzeń i czterystu
ekspertów rozmawiało o trendach i innowacjach w branży
nieruchomości, o inwestycjach i rynkach finansowych. Nie

brakło wątków związanych z Brexitem, wiele rozmów i paneli
dotyczyło stanu gospodarki europejskiej oraz wpływu
trendu na rynkach finansowych, zwłaszcza niskich stóp
procentowych, na dynamikę rynku nieruchomości. Podczas
tegorocznego Expo Real odbył się Szczyt Liderów Miast
oraz wiele seminariów z zakresu miejskich innowacji
i inwestycji. Temat partnerstwa publiczno-prywatnego
pojawiał się również często w dyskusjach kuluarowych.

Tradycja i nowoczesność
Tak jak współczesnego świata nie wyobrażamy sobie bez
nowych technologii, zwłaszcza cyfrowych, również podczas
Expo Real ta branża wyraźnie zaznaczyła swoją obecność.
Cyfryzacja, innowacje i startupy – te i wiele innych tematów
zostało poruszonych podczas Real Estate Innovation
Network. Wydarzenie, podczas którego zaprezentowało się
25 startupów (wybranych z siedmiuset) ze swoimi
pomysłami i strategami współpracy z firmami z branży
nieruchomości. Mogliśmy przyjrzeć się nowym trendom
i poszukiwaniom na styku nowych technologii, cyfryzacji
i tradycyjnych inwestycji. Uczestnicy targów zwracali uwagę,
że aktywna obecność sektora PropTech jest symptomatyczna
i pokazuje kierunek rozwój całej branży. Udział sektora
nowych technologii jest ważnym elementem gry biznesowej
i może dać znaczną przewagę w dostępie do rynku i zysków.
Targi Expo Real to ważna platforma do budowania
międzynarodowych kontaktów. Są doskonałym
barometrem trendów i nastrojów panujących w sektorze
inwestycji oraz nieruchomości. Targi pokazały otwartość
na współpracę sektora prywatnego i publicznego
zwłaszcza w kwestii rozwoju smart cities. Uświadamiały
również jak ważna staje się współpraca na styku nowych
technologii i tradycyjnego rynku nieruchomości. Rozwój,
zmiana, współpraca i innowacje – tak krótko można opisać
to co zobaczyliśmy w Monachium, mieście, gdzie tradycja
łączy się z nowoczesnością.

Łukasz Kozub Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Fotografie: Messe München
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Temat numeru

Wietnam – kraj, który warto odkryć
Nasze powszechne wyobrażenia o Wietnamie nawiązują zapewne do czasu wojen, konfliktów między mocarstwami, trudnej
i złożonej sytuacji w tym rejonie Azji. Tymczasem od kilkunastu lat Wietnam staje się gospodarką w miarę liberalną, otwartą
na inwestycje i wymianę handlową z partnerami zagranicznymi, osiągając wzrost o ok. 5–6% rocznie.

Socjalistyczna Republika
Wietnamu
Państwo w obecnym jego kształcie ukonstytuowało się
w połowie lat siedemdziesiątych, po zakończeniu wieloletnich
krwawych konfliktów między południem i północą.
Należy uznać, że był to swego rodzaju tryumf ugrupowań
lewicowych, znanych przede wszystkim z walk partyzantów
Wietkongu, którzy skutecznie odparli interwencję
wietnamskiej północy, wojsk francuskich, amerykańskich,
a później, jako armia Wietnamu, interweniowali w Kambodży
i ścierali się z wojskami chińskimi. Wojna wyczerpała jednak
możliwości republiki, która zdecydowała się ratować
gospodarkę poprzez liberalizację sytemu i łagodne
włączenie do międzynarodowego rynku dóbr i usług.
W latach dziewięćdziesiątych doszło do normalizacji
stosunków z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. W 1995 roku
Wietnam został członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji
Południowo‑Wschodniej.
Zjednoczony Wietnam zamieszkuje ok 90 mln ludzi,
co tworzy liczący się rynek na obszarze Indochin. Kraj
podzielony jest na 58 prowincji (wiet. tỉnh), które dzielą się
na dystrykty (huyện), miasta prowincjonalne (thành
phố trực thuộc tỉnh) oraz miasta (thị xã). Obok prowincji
w Wietnamie istnieje 5 kontrolowanych centralnie

miast wydzielonych (thành phố trực thuộc trung ương)
o statusie równym prowincji. Warto zwrócić uwagę
na nazwy miast, które przywołują wspomnienia niedalekiej
przecież historii: stolicą Wietnamu jest Hanoi (prawie
9 mln mieszkańców, gęstość zaludnienia ok. 1900 osób
na km2, dla porównania w Warszawie gęstość zaludnienia
wynosi ok 1700 osób/km2), kolejnymi dużymi miastami
są Ho Chi Minh, wcześniej Sajgon („Good morning Vietnam”),
Hajfong, Ba Nang, Hue… Trudno oddzielić obrazy z filmów
Coppoli czy Stone’a od wyobrażenia państwa należącego
do silnych „wschodzących” gospodarek nie tylko w Azji ale
także w skali światowej. To swoisty fenomen i przykład wart
zastanowienia, że po latach wyniszczających wojen i mając
za sąsiadów takie kraje, jak Kambodża (1228 km granicy),
Chiny (1281 km) i Laos (2130 km) socjalistyczny Wietnam
wytrwale buduje stabilną gospodarkę i przewidywalny
ustrój państwowy. To wszystko w cieniu opinii
o dyktatorskiej władzy Komunistycznej Partii Wietnamu,
prześladowaniu opozycji i zwalczaniu wolności słowa,
niewolniczej pracy w obozach „resocjalizacji” i balansowaniu
między socjalistycznym reżymem, a azjatycką wersją
kapitalizmu.
Porównanie potencjału gospodarczego krajów obszaru
Indochin

Państwo

Liczba mieszkańców (mln)

PKB (USD)

Wartość eksportu (USD)

Wietnam

92,7

358,9 mld/ 2013

128,9 mld/ 2013

Kambodża

15,0

55,27 mld / 2016

63,73 mld / 2015

Laos

6,5

39,99 mld / 2016

3,81 mld / 2015

Myanmar (Birma)

51,4

265,8 mld / 2015

11,7 mld / 2016

Tajlandia

68,2

673 mld / 2013

225,4 mld/ 2013

Malezja

30,4

838,9 mld / 2016

230,7 mld / 2013

Singapur

5,5

476,9 mld / 2016

410,3 mld/ 2013
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Gospodarka Republiki Wietnamu
Głównymi partnerami gospodarczymi Wietnamu
są USA, Japonia i Indie. Wszystko we wspólnym interesie
ograniczenia wpływów chińskich w tym regionie. To niełatwe
jednak zdecydowany udział USA w przekształceniach
wietnamskiej gospodarki, stawia ten kraj na czele stabilnych
systemów ekonomicznych w regionie.
Wietnam ma różnorodne, o różnym stanie
wykorzystania złoża surowców mineralnych.; w latach
osiemdziesiątych odkryto złoża ropy naftowej w szelfie
M. Południowochińskiego (w Zat. Tonkińskiej i na wschód
od Ho Chi Minh); w dolinie Rzeki Czerwonej i delcie
Mekongu rozpoczęto eksploatację gazu ziemnego;
na północy kraju, w rejonie Hong Gai–Cam Pha
wydobywa się węgiel kamienny (antracyt), także rudy
żelaza, cyny i chromu, fosforyty. Przemysł przetwórczy
obejmuje głównie zakłady przemysłu lekkiego: cukrownie,
łuszczarnie ryżu, przetwórnie tytoniu, owoców i kawy
oraz tartaki, cegielnie; w latach 50. i 60. XX w. na północy
kraju (rejon Hanoi i Hajfongu), zbudowano zakłady
przemysłu ciężkiego: huty, cementownie, fabryki
zbrojeniowe i chemiczne.; od początku lat 90. największą
dynamikę rozwoju wykazuje przemysł włókienniczy
i odzieżowy. Miasto i okręg Ho Chi Minh jest głównym
ośrodkiem przemysłowym. To właśnie tam lokalizuje się
ok. 1/3 wszystkich inwestycji zagranicznych w Wietnamie.
Państwo

Wartość inwestycji
zagranicznych (mld USD)

Wietnam

12,600

Kambodża

14, 739

Laos

0,89

Myanmar (Birma)

5,5

Tajlandia

1,55

Malezja

177,6

Singapur

61,597

Pomiędzy rokiem 2014 a 2016 do Wietnamu napłynęło
66 mld USD z tytułu Bezpośrednich Inwestycji
Zagranicznych. W sumie ocenia się, że w Wietnamie
zrealizowano ponad 23 tys. projektów inwestycyjnych

o wartości ponad 300 mld USD. Wśród inwestorów
znajduje się 116 krajów z całego świata. Dominują
inwestycje z Korei Południowej (54 mld USD), Japonii
(42,5 mld USD) i Singapuru (39,2 mld USD); pod względem
ilości projektów większość pochodzi z Korei Pd,
Japonii, Singapuru, Tajwanu, Hong Kongu oraz z Chin
kontynentalnych.
Najwięcej inwestycji realizowano w sektorze tekstylnym,
w wydobycie ropy, w uprawach ryżu (trzeci producent
na świecie), w sektorze obuwniczym, odzieżowym, produkcji
kawy, manioku, ryb i przetwórstwa rybnego. Odbiorcami
tych produktów są Stany Zjednoczone (17.8%), Japonia
(11.8%), Chiny 11.2%, Korea Pd. (5%) i Malezja (4.1%).
Wietnam importuje przede wszystkim maszyny
i wyposażenie, wyroby petrochemiczne, wyroby
metalowe i hutnicze, surowce dla przemysłu
tekstylnego, elektronikę, tworzywa sztuczne
i samochody. Towary pochodzą przede wszystkim
z Chin (25.8%), Korei Pd. (13.9%), Japonii
(10.4%),Singapuru (6%), Tajlandii (5.2%) i USA (4.3%)

Systematycznie spada udział rolnictwa w wytwarzaniu
PKB, mimo to nadal jest ono głównym zajęciem ludności
oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Użytki rolne
zajmują ok. 25% powierzchni kraju. W strukturze zasiewów
dominują rośliny żywieniowe, zwłaszcza ryż (ok. 95% areału
upraw), zbierany do 3 razy w roku w delcie Mekongu
i 2 razy na obszarze delty Rzeki Czerwonej. Dzięki rozwojowi
i doskonaleniu tych upraw Wietnam stał się liczącym się
eksporterem ryżu; inne rośliny żywieniowe: kukurydza
(na południu kraju), maniok, pataty i owoce (banany, ananasy).
Wietnam jest drugim na świecie, po Brazylii, producentem
kawy! To z stamtąd pochodzi 12% światowej produkcji
tej używki. Do tego należy dodać długą tradycję uprawy
herbaty i tytoniu, oraz dobrze rozwinięty sektor rybołówczy
i oparte na nim firmy z branży przetwórstwa. Stosunkowo
słabo rozwija się hodowla trzody chlewnej, drobiu, bydła.
Opracowanie:
Jacek Adamczyk MARR S.A. DOI
Steven Lory, Lycée Professionnel DON BOSCO
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Dobry przykład

Merit Poland: „….przewaga
konkurencyjna polega na tym,
że inwestujemy w technologię”.
lokalni partnerzy, natomiast oprogramowanie rozwijamy
sami. Nasza firma zajmuje się weryfikacją tego, co wyszło
spod ręki projektanta. Chcemy sami walidować i udowadniać,
że nasze produkty świetnie się nadają na rynek, jeszcze zanim
przedstawimy klientowi konkretną ofertę. Możemy dzielić się
wiedzą praktyczną dotyczącą wykorzystania drukarek 3D
oraz różnych możliwości z innymi firmami z Europy Środkowej.

Na podstawie wywiadu, którego udzielił Jean-Luc Cotta,
Dyrektor Inżynieringu Merit Automotive, Prezes Zarządu Merit
Poland sp. z o.o.
Jaką wiedzę o Państwa organizacji – technologii,
usługach, produktach – można współdzielić
z perspektywy Europy Środkowej?
Merit Poland koncentruje swoją działalność
na montowanych mechanicznie produktach mechatroniki
samochodowej, elektronicznych elementach wyposażenia
oraz oprogramowaniu, które wykorzystują. Rodziny naszych
produktów obejmują przełączniki na kolumnie kierowniczej,
pod kierownicą, panel centralny, przełączniki znajdujące się
w drzwiach, przełączniki na kierownicy oraz inne
przełączniki dla przemysłu motoryzacyjnego, również
służące do zmiany biegów oraz przełączniki ukryte.
Sprawne prototypowanie jest dla nas bardzo ważne,
pozwala na szybkie zweryfikowanie i walidację nowych
pomysłów. Naszym klientom potrzebne są przełączniki
idealnie dopasowane do konkretnych funkcji, dlatego
szukają innowacyjnych produktów walidacyjnych.
Nie chcą żebyśmy prowadzili eksperymenty na nich,
a dopiero potem zastanawiali się dlaczego coś nie działa.
Właśnie dlatego do walidacji projektów wykorzystujemy
szybkie prototypowanie. Części mechaniczne drukujemy
w technologii 3D; właśnie zamówiliśmy urządzenie, które
prawdopodobnie jest najlepszą drukarką 3D na rynku.
Posługujemy się także innymi urządzeniami i narzędziami,
także sterowanymi komputerowo, takich jak np. tokarki.
Chodzi o to, by w możliwie krótkim czasie stworzyć części,
które będą zbliżone do tego co znajdzie zastosowanie
w ostatecznej produkcji. Nie chcemy pod tym względem
polegać na firmach zewnętrznych; właśnie dlatego
zainwestowaliśmy 300.000 € w drukarkę 3D. W tej chwili
obwody drukowane do części elektronicznych tworzą dla nas

Jakie dostępne zasoby – pieniądze, czas, ludzie
– będą konieczne do przekazania owej wiedzy? Jakie
kompetencje i zasoby posiadacie Państwo w ramach
firmy, by kierować ponad krajowym procesem
transferu?
Nasza przewaga konkurencyjna polega na tym,
że inwestujemy w technologię. W ciągu najbliższych
24 miesięcy przeznaczymy pewną sumę pieniędzy
na inwestycje w nasze laboratorium oraz działania
badawczo-rozwojowe. Dokonujemy również dużych
inwestycji w poszerzenie możliwości pomiarowych:
zakupiliśmy tomograf metrologiczny za sumę około
500.000 euro. Teraz możemy np. zajrzeć do “środka”
przełącznika i upewnić się, czy systemy kontaktowe zostały
właściwie zamontowane. Wiele naszych produktów
obejmuje części formowane. Chcemy sprawdzić czy
są zgodne z naszymi trójwymiarowymi modelami.
Inwestujemy w środowisko do symulacji procesu
formowania tych części, by zrozumieć ów proces, a także
wiedzieć w jakim stanie części wyjdą z formy jeszcze
zanim ją faktycznie opuszczą. To w Krakowie znajduje się
eksperckie centrum projektowe Merit, stanowiące główne
Centrum Rozwoju i Badań dla naszej działalności globalnej.
Dlatego właśnie zatrudniliśmy najlepszych ekspertów:
chodzi o to, by tego typu wiedza pozostawała wewnątrz
firmy. Posiadaną wiedzą dzielimy się z naszymi oddziałami
w innych lokalizacjach. Po odłączeniu się od Delphi
(poprzedniego właściciela sekcji mechatronicznej)
jesteśmy firmą mniejszą, co pozwala nam lepiej reagować
na potrzeby klientów. Pracujemy teraz w sposób podobny
startupom, lecz przecież posiadamy historię, doświadczenie
oraz odpowiednie budżet na umożliwienie przyszłego
rozwoju. Nie istnieje jakiś ustalony proces innowacyjny.
Nie ma też magicznej formuły na proces innowacyjny,
polegamy po prostu na naszych inżynierach komponentu
(building block) i ich zdolności weryfikowania nowych
aplikacji, a także na części naszego zespołu rozwojowego.
Chcemy by byli to twórczy ludzie mocno stąpający
po ziemi. Mogą poświęcić aż 20% swojego czasu pracy
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na badania trendów i wyszukiwanie nowości. Kierownictwo
dzieli się z nimi ogólną wizją, przypisuje budżet i daje
mnóstwo swobody, choć nie bez ograniczeń czasowych.
Kierownictwo chce się upewnić, że ludzie mają czas
na innowacje. By móc regularnie proponować coś
nowego, ważne też jest jak ludzie się czują a także czy mają
wsparcie ze strony kierownictwa. Filozofia Merit polega
na znalezieniu odpowiedniej równowagi między czasem
który inżynier projektant spędza na rozwoju produktu
oraz na badaniach. Zachęcamy, by nasi inżynierowie
projektanci wyjeżdżali na międzynarodowe targi i spotykali
się z dostawcami. Działamy według metod agile.
Jeśli narzuci się zbyt dużo ograniczeń, zdusi się proces
innowacji i zabije kreatywność.

Jak wygląda rynek/zastosowanie Państwa technologii/
produktów?
Koncentrujmy się wyłącznie na sektorze motoryzacyjnym,
zwłaszcza na produktach mechatronicznych, ponieważ
stanowią pewną techniczną niszę. W tej niszy chcemy
pozostać. Dzięki temu możemy działać efektywnie. Nasi
klienci należą do przemysłu samochodowego; we Francji
są to np. Renault, PSA (Peugeot, Citroen Group), FCA Group
(FIAT, Chrysler) z NA, DPCA China, BMW, Jaguar Land Rover
GB. W Krakowie prowadzimy nasze światowe centrum
projektowe i centrum wiedzy oraz designu. Poza tym
projekty, które tworzymy tutaj wykorzystuje się w Merit
na całym świecie. Oferujemy klientom wsparcie z poziomu
regionalnych centrów obsługi klienta obejmujących
projektowanie aplikacji, zarządzanie projektem i jakością
oraz sprzedaż. Służą one temu, by być jak najbliżej klienta,
a już z wszelką pewnością w jego strefie czasowej, oraz by
mówić językiem klienta. Nasze centra znajdują się w Chinach,
Włoszech, Francji oraz Ameryce Północnej. Wyczucie rynku
jest dla nas bardzo ważne, ponieważ rynek się zmienia
i konieczne jest szybkie reagowanie, śledzenie klienta i jego
potrzeb oraz bardzo szybkie podejmowanie decyzji.
Gdybyśmy byli większą firmą i starali się próbować robić
wszystko wokół tak rozumianych produktów działalibyśmy
wolniej, a przecież tego nie chcemy – zależy nam na tym, by
być bardzo agile, czyli elastyczni.

Jakiego rodzaju szkolenie jest konieczne, by móc
tę wiedzę odpowiednio przekazać?
Posiadamy tu centrum wiedzy i dlatego dokonujemy bardzo
dużych inwestycji i zatrudniamy najlepszych ekspertów.
Korzystamy z technologii na wszystkich poziomach:
wykorzystujemy zintegrowane pakiety oprogramowania
do projektowania, posługujemy się narzędziami ze stajni
agile, np. scrumami. Nie chcemy by nasi pracownicy tracili
czas na szukanie dokumentów czy kopiowanie ich między
systemami, więc korzystamy z w pełni zintegrowanych
systemów ALM (do zarządzania życiem aplikacji) i PLM
(do zarządzania życiem produktu), w których wszystkie
dokumenty są ze sobą powiązane. W tym roku zainwestujemy
przeszło 500.000 euro w oprogramowanie do zarządzania
projektami i planujemy kolejne inwestycje w przyszłym roku.
Jak wygląda Państwo strategia ochrony własności
intelektualnej? Czy chroni się własność intelektualną
dotyczącą wiedzy? Czy w ochronę angażują się też
partnerzy?
Mamy zespół koncertujący się na tym obszarze
i skrupulatnie pracujemy nad ochroną patentową
obejmującą cały świat, ponieważ chcemy do swojej
technologii praw wyłączności. Posiadamy tu silne wsparcie
ze strony naszych inwestorów, którzy zachęcają nas
do jak najszerszej ochrony praw własności intelektualnej
i przemysłowej. Nasi projektanci aplikacji pracują
nad aplikacjami jutra, a ze swoimi dostawcami pracujemy
nad wspólnymi patentami. W styczniu rozpoczęliśmy pracę
nad trzema wnioskami patentowymi.
Jakie macie Państwo plany na przyszłość odnośnie
transferu wiedzy?
Zasadniczo rzecz biorąc, mamy wszystkich potencjalnych
klientów, których można znaleźć w Europie i Ameryce
Północnej. Chcemy poszerzać działalność w Chinach, gdzie
prowadzimy już działalność poprzez spółki joint venture.
Działa tam również lokalne centrum obsługi klientów, które
służyło wejściu na rynek, a teraz zajmuje się jego badaniem.
Chińskim klientom zależy na jakości, a ponadto cenią sobie
produkty projektowane w Europie.
Jak wygląda zapotrzebowanie na wiedzę w organizacji
państwa klientów?
Klient chce wiedzieć co będzie się dziać za 5 czy 10 lat.
W kwestiach dotyczących przyszłych produktów
służących samochodom kolejnych generacji, klienci
korzystają z procesu pod nazwą „zapotrzebowanie
na informacje”. Chcą zobaczyć, jak przełączniki przyszłości
będą się prezentować – czy to na kolumnie czy na samej
kierownicy. Zazwyczaj klienci przychodzą z własną
koncepcją i pytają czy da się ją zrealizować w praktyce.
Tutaj szybkie prototypowanie odgrywa bardzo ważną
rolę. Merit może pokazać klientom prototypy produktów

15
projektowanych w przyszłości, co z pewnością stanowi
przewagę rynkową. Kolejną fazą jest określenie kosztu
produktu. Tu Merit również posiada przewagę ponieważ
znamy już specyfikację produktu przyszłości, poza tym
jest nam znacznie łatwiej ocenić koszty. Klienci korzystają
z faktu, że Merit inwestuje w innowacje w tak wczesnych
stadiach.
Jakie prawodawstwo krajowe bądź unijne wspiera
bądź uzasadnia uzyskanie nowej wiedzy?
Na tym polu nie obowiązują żadne szczególne regulacje
czy to unijne czy międzynarodowe.
Jakie zasoby są konieczne, by tę wiedzę otrzymać
i wzmocnić? Czy macie Państwo dział badań
i rozwoju, wewnętrznego szefa ds. transferu
technologii i innowacji? Czy macie powiązania
z ośrodkami B+R w swoim regionie, kraju, lub w skali
międzynarodowej?
Przemysł samochodowy dokonuje bardzo dużych inwestycji
w nowe technologie przyszłości, np. w samochody
elektryczne i pojazdy autonomiczne. Tym co dziś
sprzedaje samochód nie jest już silnik lecz wnętrze
samochodu oraz doświadczenie klienta czy też HMI
(Human‑Machine Interface) – interfejs między człowiekiem
a maszyną. Tak pieniądze jak i zasoby coraz częściej
inwestuje się we wnętrze samochodu, a ważna część
marketingu w przemyśle samochodowym koncentruje się
na przełącznikach oraz wnętrzach aut.
Jakiego rodzaju szkolenia są konieczne
do odpowiedniego przyjęcia tej wiedzy?
W przemyśle samochodowym działają doświadczeni
inwestorzy, którym nie potrzeba żadnych szczególnych
szkoleń.
Jak wygląda strategia Państwa klientów w kwestiach
związanych z przekazywaniem i rozprzestrzenianiem
tej wiedzy? Czy jest to ktoś wewnątrz firmy
oddelegowany do obsługi procesu, kto otrzymuje
tę wiedzę, a następnie przekazuje ja innym
pracownikom?
Wszyscy klienci firmy Merit posiadają rozbudowany
dział innowacji, badań i rozwoju, rozwoju i szybkiego
prototypowania lub podobny. Zasadniczo klienci inwestują
w rzeczywistość wirtualną. Jednak w pierwszych etapach
rzadko kiedy tworzą prototypy; dopiero w drugiej fazie
rozwoju korzystają z wydruków 3D czy podobnych technik.
Jak wyglądało strategia Państwa klientów w kwestii
wzmacniania zdobytej wiedzy?
Klienci zwykle wysyłają do całej bazy swoich dostawców
prośby o podanie cen produktów mających pojawić się
wkrótce na rynku. Gdy Merit przygotowuje odpowiedź, robi

spore wrażenie na klientach, proponując, już w tej fazie,
na etapie samego zapytania, pewne prototypy. To czas,
w którym zwykle rozmawia się o rzeczach wirtualnych;
większość firm nie wychodzi poza prezentację jednego bądź
kilku modeli na ekranie. Ponieważ zajmujemy się weryfikacją
projektów, chcemy upewnić się że nasze produkty mają
wystarczającą jakość, by trafić na rynek. W naszych
produktach w dużej mierze chodzi o to, jak je odbieramy
dotykowo i emocjonalnie, więc takie zachowanie stanowi
bardzo ważny element strategii wspierającej sprzedaż.
Klienci wiedzą że wiemy o czym mówimy, mogą
wszystkiego dotknąć, wiedzą, że dla nich inwestujemy.
Nawet jeżeli nie wejdziemy na jakiś rynek, to on widzi,
że prowadzimy tu inwestycje; szybkie prototypowanie jest
dla nas pod tym względem kluczowe.
Jakie macie Państwo oczekiwania i co stanowi dla Was
motywację?
Klienci oczekują, że zapewnimy im innowacje, które będą
już po testach, bo przecież do tego służy weryfikacja
robót projektowo inżynieryjnych. Że stworzymy
prototypy i przetestujemy je w środowisku identycznym
z samochodowym. Klienci oczekują nowych rozwiązań,
a jednocześnie skrócił się cykl życia produktów – to już
nie te czasy, gdy przez 20 lat można było montować
w samochodach tak samo zaprojektowane przełączniki.
Oczekuje się, że cykl życia będzie się skracał, że będą się
pojawiać nowe rzeczy, które w miarę możliwości będą
trafiać do samochodu po walidacji. Działania centrów
obsługi klienta służą temu by utrzymać kontakt z klientem,
nawet gdy ten w danym momencie nie szuka konkretnych
rozwiązań. Rozmawiamy z nim i pytamy czy chciałby
zapoznać się z naszymi innowacyjnymi produktami.
Jeśli ktoś czeka na klienta, może naprawdę długo czekać.
Działanie na tym rynku obejmuje zarówno strategię push
jak i pull: Trzeba spotykać się z klientem i rozmawiać
z nim o jego problemach, oczekiwaniach i możliwych
rozwiązaniach.
Opracowanie KPT / BiM
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Wizerunek za granicą. Kilka refleksji
dotyczących międzynarodowych
kontaktów biznesowych.

Lidia Wysoczańska
Wyjeżdżając za granicę zazwyczaj staramy się nie wyróżniać
spośród innych ludzi. Dotyczy to zarówno zachowania się, jak
i wyglądu zewnętrznego. Stosujemy się do obowiązujących
przepisów prawnych, przestrzegamy norm moralnych
i reguł obyczajowych, spośród których na szczególną uwagę
zasługuje uprzejmość. Wyraża się ona nie tylko w używaniu
takich słów jak: proszę, dziękuję, przepraszam, nie tylko
w życzliwym ukłonie, ale i miłym tonie rozmowy, niezależnie
od tego, czy jest ona prowadzona w atmosferze zgodności
poglądów, czy różnicy zdań.
Wszystkie te zalecenia stosujemy zarówno w prywatnych
kontaktach, jak i w sytuacjach biznesowych. W podróżach
obserwujemy, jak należy się zachowywać. Zastanawiając się
nad zasadami postępowania w międzynarodowych
kontaktach biznesowych, szczególnie podczas imprez
targowych, pozwolę sobie na kilka refleksji.
Kilka lat temu brałam udział w targach mody w Mediolanie.
Zauroczona ekspozycją, pomysłami architektów,
wyposażeniem stanowisk, pięknym designem, a nawet
przepychem bukietów, podziwiałam poczucie estetyki
wystawców. Nie wypadało nie nadążać za tym atrakcyjnym
obrazkiem. W przypadku targów modowych trzeba ubrać się
w najlepszą garderobę, na jaką tylko nas stać. Wyróżnić się
wyczuciem jakości, smakiem barw i pazurem projektu.
W południowej porze eleganckie towarzystwo spotykało się
w finezyjnych wnętrzach, aby przy doskonałym prosecco
i wyrafinowanych tramezzini prowadzić mniej formalne
rozmowy. Włosi to niezwykle uprzejmy i życzliwy naród,
z szeroko rozbudowanymi formami grzecznościowymi.
Wyjątkowo barwni zarówno w stroju, języku i geście. Szybko
nawiązują relacje okraszone szerokim uśmiechem.
Targi książki w Bolonii wspominam inaczej. Piękna
ekspozycja przygotowana ze smakiem i atencją dla koloru
i struktury. Jednak klimat jest tutaj cieplejszy niż
w Mediolanie. Ludzie wyglądali jakby przenieśli się prosto
z Piazza Maggiore – centrum tego uniwersyteckiego miasta.
Na targach dominował styl zapamiętany z wykładów
Umberto Eco przy słynnej via Zamboni.
Targi sportowe w Monachium przypominały wielkie
dynamiczne święto. Dziewczyny i chłopcy o idealnie

wyrzeźbionych sylwetkach prezentowali różne dyscypliny
sportu, tworząc fantastyczne wydarzenie. Stoiska targowe
zostały przygotowane atrakcyjnie i perfekcyjnie. Tak też
wyglądali wystawcy; tym razem przeważała dobrej jakości
odzież „casualowa” z ciekawym wzornictwem. Barwnie,
jednak inaczej niż w Italii: podczas gdy Włosi kochają modę
i wydają na nią majątek, Niemcy koncentrują się na sporcie,
podróżach i ... dobrych samochodach.
Targi motoryzacyjne we Frankfurcie to wyżyny klasycznej
elegancji. Właśnie tam obserwowałam garnitury
z rewelacyjnych tkanin, idealnie dobrane do typu sylwetki.
Koszule, a właściwie doskonałe kołnierzyki i mankiety
dopełniały wyglądu, a jedwabne krawaty były prawdziwą
ozdobą. Jednak autentyczną biżuterię stanowiły dyskretnie
wysuwające się spod mankietów zegarki, najczęściej Rolex
czy tak lubiany przeze mnie Philippe Patek. Niemcy także
inaczej zachowują się od Włochów. U naszych zachodnich
sąsiadów panuje spokój, zdecydowanie, pewność siebie,
którą słychać w mocnym głosie i w sposobie podawania
dłoni. Różnią się też postawą. Podniesiona, zadarta głowa,
prężna, silna sylwetka i mocne spojrzenie w oczy zarówno
przy przywitaniu i w trakcie rozmowy – to cechy tej nacji.
A teraz kilka porad dotyczących postępowania
w międzynarodowych kontaktach biznesowych:
• Będąc gościem, należy pamiętać, że musimy zmienić
bądź dostosować swoje zachowanie do norm
obowiązujących w kraju, do którego przyjeżdżamy.
• Przed podróżą warto przestudiować dobry przewodnik.
Im więcej będziemy wiedzieć o danej kulturze, tym
łatwiej będzie nam dostosować się do obowiązujących
norm zachowania.
• Coraz więcej organizacji prowadzących międzynarodową
działalność oferuje wewnętrzne szkolenia i seminaria na temat
różnych aspektów międzynarodowego savoir‑vivre’u.
• Trzeba postarać się dowiedzieć, jak najwięcej na temat
geografii i historii danego kraju, wierzeń i obowiązujących
w nim zwyczajów. Warto poznać ważniejsze osobistości
ze świata polityki i rozrywki.
• Poznać sposób powitania w danej kulturze. Nie wszyscy
witają się uściskiem ręki, a nawet uścisk ręki nie musi
wyglądać tak samo, jak u nas. W niektórych krajach
całujemy się, ściskamy lub kłaniamy się sobie na powitanie.
• W niektórych kulturach zanim przejdzie się do kwestii
biznesowych, konieczne jest nawiązanie osobistej relacji.
Ten etap poznawania służy zbudowaniu zaufania.
• Warto dowiedzieć się, jaki rodzaj kontaktu wzrokowego jest
wskazany. W Stanach Zjednoczonych podczas rozmowy
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należy patrzeć rozmówcy prosto w oczy. Ale w niektórych
kulturach na przykład azjatyckich, odwrócenie wzroku
uważane jest za odznakę szacunku. Z kolei Francuzi patrzą
rozmówcy w oczy bardziej intensywnie niż inni.
• Uwaga na gestykulację. Znaczenie poszczególnych
gestów różni się w zależności od kultury. Tu trzeba być
czujnym. Należy zapoznać się z zasadami wymieniania się

wizytówkami. W Japonii wymiana wizytówek jest częścią
powitalnego rytuału. Dlatego trzeba się jej przyjrzeć,
przeczytać, nie odkładać szybko do kieszeni. W Emiratach
Arabskich wizytówki dotykamy wyłącznie prawą ręką.
Lewa jest uznawana za nieczystą.
www.wysoczanska.com.pl
www.blog.wysoczanska.pl

Edukacja zawodowa
– nowe wyzwanie dla regionów.
Coraz częściej w dyskusjach na temat rozwoju regionalnego,
w tym przede wszystkim na temat inwestycji i wzrostu
konkurencyjności, pojawia się temat szkolnictwa zawodowego,
konieczności jego «odrodzenia» i dostosowania do wymagań
współczesnego rynku. Poniżej opis systemu, który działa
na terenie Francji. Może będzie to dobry przykład?
BIM

Edukacja zawodowa we Francji
Po zakończeniu nauki w szkole średniej (w wieku ok.
15 lat) uczniowie mają kilka możliwości by podjąć wstępną
naukę zawodu. Mogą kontynuować naukę szkolną, która
zawiera okresy szkoleń (praktyk) w przedsiębiorstwach
lub podjąć wyłącznie naukę zawodu. Nauka zawodu
obejmuje 3 tygodnie pracy w miesiącu (dla jednego
przedsiębiorstwa) i 1 tydzień nauki szkolnej. Uczniowie
otrzymują wynagrodzenie w zależności od wieku i rodzaju
wykonywanej pracy.
Niewielu uczniów decyduje się we Francji na naukę
zawodu (zaledwie 7%), jest to system uznawany za dający
mniejsze szanse w dalszej karierze i dotyczący uczniów
mających trudności w «normalnej» nauce lub dla osób
przed egzaminem maturalnym. Prezydent Macron planuje
reformę szkolnictwa by poprawić warunki nauki zawodu
oraz wizerunek tej formy edukacji zawodowej.
W liceum zawodowym istnieją różne typy szkolenia
na różnych poziomach. Istnieje możliwość zdobycia dyplomu
CAP (Certyfikat Umiejętności Zawodowych) na poziomie 5
w ciągu 2 lat, w ramach sektora, wybranego przez ucznia
(rzemiosło, przemysł, przetwórstwo spożywcze... W innym
wypadku nauka trwa 3 lata aż do uzyskania « matury
zawodowej » na poziomie 4 (poziom wyższy), który zawiera
wykształcenie pośredniczące nazwane BEP (Zaświadczenie
Studiów Zawodowych) na poziomie 5. Matura, podobnie jak
CAP, daje możliwość wyboru spośród licznych specjalizacji
zawodowych.
Egzaminy w szkołach zawodowych mają formę egzaminu
praktycznego oraz CCF (Kontrola w Trakcie Nauczania)
Contrôle en cours de formation). Egzaminy praktyczne
odbywają się w okresie egzaminacyjnym (maj, czerwiec).
CCF wykonywana jest przez cały okres nauki. Matematyka

oraz PSE (Ochrona Zdrowia i Środowiska) to dziedziny,
dla których CCF jest corocznie badany w ramach CAP
lub w ramach egzaminu maturalnego. Po zakończeniu
edukacji wyniki CCF są dodawane i przedstawiane uczniowi
przy ogłoszeniu wyników.
«Szkolenie ustawiczne» to sektor skierowany do dorosłych.
We Francji, może ono mieć różne formy. Może to być
kontynuacja studiów, co oznacza podobne warianty, jak
w przypadku nauki początkowej.
Może to także być forma «samokształcenia» lub inne formy
powszechnej edukacji. Zapewniają ją różne instytucje
o różnych statusach formalnych. Nauka jest współfinansowana
ze środków składkowych przedsiębiorstw, dofinansowana
ze środków państwowych i środków samorządów lokalnych.
Szkolenie ustawiczne jest zdefiniowane, dla sektora
prywatnego, tekście ustawy o kodeksie pracy, jednak dotyczy
także «funkcjonariuszy» (pracownicy urzędów), pracowników
ochrony zdrowia podległych DPC (Ustawiczny Rozwój
Zawodowy) We Francji budżet przeznaczony na kształcenie
ustawiczne to około 30 mld euro rocznie
Ustawa z 4.05.2004 definiuje cele « kształcenia
ustawicznego zawodowego »:
• Wsparcie aktywizacji zawodowej pracowników.
• Wsparcie utrzymania w zawodzie.
• Pomoc w rozwoju kompetencji.
• Ułatwienie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
• Wsparcie powrotu na rynek pracy po dłuższej
nieobecności.
Cele te mogą zostać osiągnięte przez różne działania
szkoleniowe, jak:
• Szkolenie wstępne i przygotowanie do życia
zawodowego
• Dostosowanie i rozwój kompetencji
• Promocja wyższych kwalifikacji
• Prewencja
• Przekwalifikowanie
• Pozyskiwanie i doskonalenie wiedzy
• Bilans kompetencji
• Walidacja doświadczenia
• Pomoc przy tworzeniu przedsiębiorstwa
Steven Lory, Liceum Zawodowe DON BOSCO, Mayenne, Francja
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Jak nas widzą…

GŁOSUJESZ
NA MNIE
CZY NA SIEBIE
Forma zarządzania czy rządzenia przedsiębiorstwem jest
jednym z najważniejszych elementów, które je określają,
a jednocześnie tym, do którego przykłada się niewielką
lub prawie żadną uwagę; to także najczęściej wina samego
przedsiębiorcy.
Ile istnieje typów sprawowania władzy? Teoretycy mówią,
że 4, ale to przecież nieprawda, istnieje ich tyle, ilu ludzi żyje
na świecie. Każdy przedsiębiorca lub kierownik zarządza
swoim przedsiębiorstwem w określony sposób. Jednak
przedsiębiorstwo nie jest jedynie odbiciem teraźniejszości
i rzeczywistości społecznej, w której istnieje. To jest także
fascynujące, spotykamy całą plejadę przedsiębiorców
z najbardziej urozmaiconymi wariantami odcieni,
które stosują, gdy przyjdzie czas zastosowania doktryny.
Istnieją tacy, którzy przed podjęciem decyzji nie pytają
nikogo o zdanie. Dyktatura? W najgorszym wydaniu, a jeśli
udaje się mimo to coś osiągnąć, to dzieje się to nie z “bożej
łaski”, lecz po prostu w wyniku szczęśliwego trafu. Nie mają
dobrej prasy wśród swoich ci, którzy żyją strachem i unikają
jakichkolwiek możliwości zmiany. Nie potrwa to długo także
w sensie ogólnym, gdyż praktycznie nie można spotkać
pracowników, którzy zrobiliby jakąkolwiek karierę w tego
typu przedsiębiorstwach.
Istnieją tacy, którzy stawiają wiele pytań, ale nigdy
nie kończy się to podjęciem decyzji, odsuwanych
w nieskończoność i jeszcze dalej. Trudno nadać im jakiś
kolor polityczny. Anarchizm? Być może raczej anarchia,
gdyż z tego powodu firma szybko upada lub jest po prostu
źródłem rewolty, spisków, przewrotów i buntów... wszelkich
możliwych. Sukcesy? Prawie żadnych lub niewiele. Firma
dogorywa w konfliktach.
Istnieją tacy inni, którym wydaje się, że pozostają wierni
doktrynie, z której wynika, że należy dzielić zyski i wyniki
pomiędzy wszystkich, podczas gdy pochodzą one z pracy
tylko niewielu. Komunizm? Przecież w swoim stanie czystym
prowadzi do zniszczenia wszelkiej inicjatywy i wspiera
pasywnych. Któregoś dnia przedsiębiorca obudzi się, sądząc,
że zrobił z siebie tylko głupka, podczas gdy na prawdę stracił
wszystko, chociaż pozostała mu satysfakcja, że był głównym
aktorem na mękach Świętej Inkwizycji.
Z innej strony wszędzie pojawiają się naśladowcy
Izaaka Newtona, oczekujący, że akcja wywoła taką

samą reakcję tylko skierowaną w przeciwną stronę.
Są to ci, którzy posługują się tymi, co poniżej i gdy już się
na nich oprą, okazuje się nic tam nie ma, tylko powietrze.
Socjaldemokraci? Wszyscy śmiertelnicy chcą
tego samego.
Na końcu pojawia się tendencja do myślenia
indywidualistycznego i racjonalistycznego, które wraz
ze współczesnym halo, poszukuje ciągle nowych
adeptów. Mieszczą się tutaj różne pomysły, które łączy
przekonanie, że najważniejsza jest wolność osobista,
wolność indywidualna, bez oglądania się na wolność
wszystkich innych. Jednak zawsze pozostają podłączeni
do “państwowego cycka”, do przetargów, koncesji...
Żebranina? Ale jednak zawsze obecna, i bardzo proszę...
z niezłą “kasą”.
Zastanówmy się więc, czy należy stosować zasady
demokracji? Oczywiście, że tak. Zarządzający
przedsiębiorstwem musi być bardzo demokratyczny,
wysłuchując swoich przełożonych i podwładnych
(wszyscy jesteśmy towarzyszami). Ale musi być
także dyktatorem podejmującym decyzje. W świecie
przedsiębiorstw nie ma barw ani znaków partyjnych,
lecz jedna rzecz jest jasna, jak mówił Cyceron: “Aby być
wolnym trzeba być niewolnikiem prawa”.
I bądźcie szczęśliwi, Jose Antonio Caballero Ruiz
José Antonio Caballero Ruiz, 2017

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