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Azerbejdżan

Dobry przykład

Relacje

Zaproszenie

Ważny temat

Możliwości działania
na nowym rynku

Urbanika Farms, zielona
firma i uprawianie sukcesu

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

na Beautyworld Middle
East w Dubaju

Jakie będą (nowe) Specjalne
Strefy Ekonomiczne?

BUSINESS IN MAŁOPOLSKA to jedyny w swoim rodzaju
projekt w Polsce; jego celem jest wzrost skuteczności
obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza
Województwa Małopolskiego.
BUSINESS IN MAŁOPOLSKA tworzą: regionalna instytucja rozwojowa: Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA, samorząd regionalny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz jedna
z najważniejszych instytucji wsparcia Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych: Krakowski Park
Technologiczny sp. z o.o. oraz Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.
BUSINESS IN MAŁOPOLSKA oferuje:
•
•
•
•
•
•

zintegrowany system obsługi inwestora (one-stop-shop)
publiczny system wsparcia inwestycji
baza danych przedsiębiorstw eksportowych i partnerów zagranicznych
koordynacja promocji potencjału gospodarczego regionu
wzmocnienie wizerunku gospodarczego Małopolski
wspólny udział w projektach finansowanych przez UE

BUSINESS IN MAŁOPOLSKA dla inwestora:
•
•
•
•

opracowanie ofert inwestycyjnych, informacji i analiz regionalnych,
organizacja wizyt i spotkań na terenie regionu
współpraca przy pozyskiwaniu pomocy publicznej
współpraca w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu (after care).

BUSINESS IN MAŁOPOLSKA jest regionalnym certyfikowanym
partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Poznaj nas lepiej: www.businessinmalopolska.pl
Facebook.com/CentrumBusinessinMalopolska

Od redakcji

Spis treści

Szanowni
Państwo
Kolejne miesiące realizacji naszego projektu, zwanego w skrócie
„Power up…”, stoją pod znakiem nowych wydarzeń, wyzwań
i rozszerzania „strefy wpływów” małopolskich przedsiębiorstw, które
zechciały towarzyszyć nam we wspólnych przedsięwzięciach. Jako
Centrum Business in Małopolska po raz pierwszy wzięliśmy udział
w największym w Europie spotkaniu firm z branży technologii mobilnych
w Barcelonie, po raz kolejny poszukiwaliśmy inwestorów w trakcie
MIPIM w Cannes, gorąco (w każdym słowa znaczeniu) zapraszamy firmy
z branży kosmetycznej do wspólnej prezentacji w trakcie targów Beauty
…w Dubaju (maj 2018).
Oczywiście nie należy zapominać by w międzyczasie zajmować się
rozwojem własnych firm, wykorzystywaniem dobrej koniunktury
globalnej i sięganiem po dodatkowe środki wsparcia finansowego
przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej. Jak wiemy trudno jest
w tej chwili ocenić poziom środków, jakie będziemy mieli do dyspozycji
po roku 2020, stąd sugestia by wykorzystywać wszelkie możliwości jakie
już i jeszcze istnieją; nie bez powodu wiele polskich firm, które spotykamy
zagranicą jest beneficjentami np. programu „Go to Brand”.
W bieżącym numerze zwracamy uwagę na zmiany, jakie następują
w zasadach tworzenia, udostępniania i korzystania z zachęt podatkowych
na obszarach Specjalnych Stref Ekonomicznych. SSE już dawno przestały
być ekskluzywną ofertą dla inwestorów zagranicznych, są natomiast
bardzo dobrą propozycją dla każdego przedsiębiorstwa planującego
rozwój i umocnienie swojej pozycji rynkowej.
Zapraszamy do lektury teraz i w kolejnych wydaniach BiM
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Beautyworld Middle East
– zaproszenie do Dubaju
W dniach 8–10 maja 2018 odbędzie się w Dubaju jedna z największych na świecie imprez
targowych sektora produkcji kosmetycznej. Centrum Business in Małopolska również tam
będzie z ofertą produktów z szeroko rozumianej branży kosmetycznej z naszego regionu.

Beautyworld Middle East – nasza propozycja:
CeBiM dysponować będzie na targach powierzchnią
wystawienniczą (blisko 30 m2), którą oddajemy
do dyspozycji firm z Małopolski. W jej ramach
przewidujemy bezpłatnie:
• bilety wstępu na targi
• strefę B2B do prowadzenia rozmów handlowych,
• opiekę tłumacza
• wsparcie specjalistów ds kontaktów handlowych,
• możliwość ekspozycji materiałów informacyjnych
(katalogi, broszury) – materiały należy dostarczyć
do naszego biura (ul. Podole 60, p. 3.23, 30-394 Kraków)
najpóźniej do 10 kwietnia,
• możliwość promowania firmy na ekranie LCD na stoisku:
maksymalnie 3 slajdy, format PowerPoint w języku
angielskim (należy wysłać do nas mailowo najpóźniej
do dnia 13 kwietnia)

Kontakt:
Piotr Radew, tel. 12 620 91 42, piotr.radew@marr.pl
Anna Krzemień, tel. 12 620 91 47, anna.krzemien@marr.pl

O targach
Beautyworld Middle East to największa impreza
branżowa na Bliskim Wschodzie poświęcona produktom
kosmetycznym. Prezentowane są najnowsze trendy
obowiązujące w sektorze kosmetyków, wellness i spa
oraz perfumerii. W 2017 roku targi odwiedziło 41 000 gości
ze 56 krajów i zaprezentowało się 1568 wystawców
z 59 państw, w tym wiele firm z Polski. Wydarzenie
organizowane jest od 22 lat; stanowi również doskonałą
okazję do zaprezentowania oferty małopolskich
uzdrowisk – także pod względem inwestycyjnym
dla krajów Bliskiego Wschodu.
ZAPRASZAMY
Zespół CeBiM
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Mobile World Congress
– Barcelona 2018,
czyli niekwestionowana
potęga telefonu komórkowego.
W dniach od 26 lutego do 1 marca 2018 odbyły się
w Barcelonie kolejne tragi technologii mobilnych,
jedno z największych na świecie wydarzeń związanych
z wykorzystaniem „inteligentnego” telefonu
komórkowego: ponad 107 tys. odwiedzających,
7 700 szefów firm, około 2400 wystawców z całego
świata na 120 000 m2 powierzchni. W ramach projektu
„Power up your Business in Małopolska” po raz pierwszy
w Barcelonie pojawiło się stoisko naszego regionu.

Największe targi w Europie,
nie mogą być inne.
Oczywiście trudno się dziwić popularności
barcelońskiego „kongresu”; wystarczy spojrzeć
na pasażerów tramwaju, autobusu czy, tak jak w stolicy
Katalonii, w metrze czy podmiejskiej kolejce – w ręku
prawie każdego podróżującego świeci się kolorowy ekran,
dostarczając właścicielowi wszystkie niezbędne do życia
wiadomości z najbardziej odległych miejsc na Ziemi,
z kierujących naszymi opiniami portali, z pilnymi
wiadomościami od wszystkich naszych znajomych,
bliskich i innych; oczywiście pod warunkiem, że także nie
wypuszczają telefonu z ręki. Wiadomo przecież, że jeśli
nie odpowiemy na wiadomość w ciągu nanosekundy,
to znaczy, że pochłonęła nas ciemna potęga poza
zasięgiem, albo mamy akurat obie ręce zajęte. Jednak ten
ostatni argument już niedługo nie wystarczy…
MWC jest wydarzeniem globalnym i gigantycznym,
pokazującym jak, na swój sposób genialny wynalazek,
rozprzestrzenia swoje panowanie z szybkością pożaru
w fabryce zapałek. Na olbrzymich, rozświetlonych
ekranami, lampami, diodami i sztucznymi zniczami
stoiskach prezentowane były naszpikowane
elektroniką samochody (od poczciwego Smarta

do krwistoczerwonego odkurzacza Formuły 1),
tysiące zastosowań w ramach sterowania funkcjami
w obiektach mieszkalnych, w biurach, transferach danych,
identyfikacji twarzy, ochronie zasobów, sterowaniu
„smart city”, aż po zjawiska dostępne dla wąskiego grona
specjalistów od światłowodów, sterowania procesami
technologicznymi, z zakresu chirurgii, kartografii,
logistyki, bezpieczeństwa czy wyrafinowanych rozrywek
w wirtualnym świecie. Tłem dla elektronicznych gigantów
były niewielkie firmy produkujące ręcznie wykonane
futerały, własne modele telefonów, zegarków, kabelków,
złączek, ochronnych szybek itd., itd.. Bohaterami każdej
z 7 olbrzymich hal są ikony tego biznesu: producenci
telefonów z USA, Azji i Europy, operatorzy telefoniczni
z tych samych okolic (duża reprezentacja sieci z Turcji
i ZEA), dostarczyciele najpopularniejszych programów
operacyjnych i aplikacji.
Jak olbrzymie znaczenie dla branży „mobile” i dla regionu
mają targi w Barcelonie, niech świadczy osobista wizyta
Króla Hiszpanii Filipa VI, który w czasie uroczystej kolacji
(nie, nie na targach ale w Pałacu Muzyki) potwierdził,
że mimo napiętej sytuacji pomiędzy Madrytem, a dążącą
do niepodległości Katalonią, MWC będzie korzystać
ze wsparcia rządu centralnego i potwierdzać ambicje
hiszpańskich (katalońskich?) władz by utrzymać markę
tego wydarzenia. Elegancka kolacja otwarcia, z udziałem
JW oraz miejscowych notabli, nie mogła jednak ukryć
widocznych w każdym miejscu symboli katalońskich
dążeń i wezwań do uwolnienia aresztowanych
polityków, którzy opowiadali się za oderwaniem regionu
od królestwa. Napięcie będzie zapewne rosło, jesienią
powinny się odbyć w Katalonii wybory regionalne.
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Na razie jednak kolorowe i znakomicie animowane stoisko
firm katalońskich sąsiadowało z podobną prezentacją
Hiszpanii. Zwolennicy niepodległości zastosowali
także specjalne komunikaty elektroniczne, skierowane
oczywiście do licznych gości MWC. Kto jest kim można
było czasem rozpoznać po wpiętej w klapę żółtej
kokardzie, wyrazie protestu przeciwko represjom władz
centralnych wobec liderów ruchu „independentystów”.

Polska obecność na MWC
Polskie firmy i instytucje nie są nowicjuszami
na barcelońskim kongresie. W bieżącym roku swoje stoisko
postawiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Województwo Pomorskie oraz nasza wspólna
reprezentacja: Małopolski, Centrum Business in Małopolska
oraz projektu „Power up your Business in Małopolska”. PARP
była organizatorem wizyty Pana Jerzego Kwiecińskiego,
Ministra Inwestycji i Rozwoju. W czasie spotkania
na małopolskim stoisku Minister zapewniał o znaczeniu,
jakie dla obecnego rządu ma wsparcie rozwoju firm
z sektora IT. Oczywiście wśród głównych targowych
bohaterów znajdowały się polskie firmy, posiadające
mniejsze lub większe (Comarch) stoiska lub po prostu
szukające kontaktów i nowych perspektyw w rozmowach
z partnerami z całego świata, który zjechał do Barcelony.

Stoisko Małopolski realizowało podobny plan, jak inne
tego typu prezentacje regionalne: zaznaczyć swoją
narodową i „geograficzną” przynależność, a przede
wszystkim dać szansę małym, średnim lub początkującym
firmom na zaistnienie na największej imprezie branżowej
w Europie. Trzeba przyznać, że oprócz Małopolski, Pomorza
i Katalonii nie dostrzegałem prezentacji regionów.
Niezwykle okazale wystawiły się natomiast ekipy narodowe:
Wielkiej Brytanii, Francji, Korei Pd, Turcji, Kolumbii (ponad
30 firm), Niemiec, Danii, Kanady, Irlandii, Holandii, Grecji,
Belgii, Hiszpanii, Izraela, Argentyny, Rosji itd., itd.
W ramach projektu „Power up…” zabraliśmy na MWC
katalog z informacjami o kilkudziesięciu małopolskich
przedsiębiorcach, a przedstawiciele Berrylife, Appliscale,
Landotech, CorCode, Synerise i Railwaymen spędzili kilka
pracowitych dni, z rzadka tylko zaglądając na małopolskie
stoisko, dzieląc się wrażeniami i uczestnicząc we wspólnej
prezentacji swoich firm. I to głównie oni prowadzili

aktywny i bezpośredni marketing swoich produktów
i usług w środowisku, w którym czuli się jak u siebie,
przynajmniej takie sprawiali wrażenie.

Kilka zdań o tym, jak się
odnaleźć w mobilnej
rzeczywistości
CODIBLY (założona w 2011 roku, zatrudnia obecnie
15 osób), pojawiła się na MWC po raz pierwszy, jednak
menadżerowie firmy uważają, że to jedna z imprez,
w których należy brać udział. Nawet, gdy głównym
produktem CODIBLY są rozwiązania dotyczące energetyki,
a nie technologie mobilne. Inne wydarzenia, w których
biorą udział odbywają się np. w USA.
Zdaniem przedstawicieli firmy, nim zdecydujemy się
na udział w imprezie, trzeba bardzo dobrze
przeanalizować jej specyfikę, typ uczestników, rodzaj
oferty, którą trzeba pokazać. Ale pokazywać trzeba.
JCommerce S.A. (założona w 2006), po raz kolejny
na MWC, poza tym uczestniczy w wielu imprezach
targowych na całym świecie (chwalą targi Web Summit
w Lizbonie), szukając jednak przede wszystkim wydarzeń
promujących usługi, oprogramowanie, outsourcing
pracowników z branży IT. Także w tych wypowiedziach
powtarza się rada dla tych, którzy planują pokazać się
na zagranicznych wydarzeniach promocyjnych: należy
bardzo uważnie analizować profil imprezy; pojęcie IT jest
już tak szerokie i dynamiczne, że przy dużej specjalizacji
produktowej firm łatwo trafić na wydarzenie, które celuje
w zupełnie inny typ odbiorców niż byśmy chcieli. A jak
wiadomo, wyjazdy nie są tanie i należałoby oczekiwać
jakieś przyzwoitej „stopy zwrotu”, w postaci ciekawych
kontaktów handlowych, otwarcia nowych rynków,
zdobycia doświadczenia w intersującej nas branży.
ALL IN MOBILE (założona w 2014/2015 r, zatrudnia
20 osób), zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem
silników dla gier komputerowych, usługami
dla producentów gier i aplikacjami konsumenckimi.
Firma jest bywalcem „salonów” – m.in. dzięki środkom
z programu „Go to Brand” uczestniczyła w targach
w Lizbonie, USA i po raz drugi pojawiła się w Barcelonie.
Gdyby mieli poradzić coś debiutantom z branży,
to na pierwszym miejscu pojawia się sugestia by szukać
niszy, zadomowić się w wąskiej specjalizacji, oferując
jeden produkt, jedną usługę. Trzeba także stawiać
na kontakty zagraniczne, co w wypadku nowych
technologii mobilnych oznacza posługiwanie się
na co dzień językiem angielskim, posiadanie strony
internetowej w tym języku, materiałów informacyjnych
itp. Dobrze jest także podejść kreatywnie do marketingu;
darować sobie uciążliwy mailing, szukać czegoś bardziej
spersonalizowanego, ciekawego, wywołującego raczej
uśmiech niż zniecierpliwienie.
Jacek Adamczyk DOI MARR / CeBiM
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MIPIM 2018:
wręczenie wyróżnień w rankingu
„‘fDi European Cities and Regions
of the Future 2018/19”
Ranking europejskich miast i regionów przyszłości
pod względem ich atrakcyjności dla Bezpośrednich
Inwestycji Zagranicznych realizowany jest od wielu
lat przez „fDi Intelligence” oddział wydawnictwa
The Financial Times. Badanie wykonywane jest co dwa
lata i dotyczy szeroko rozumianego obszaru Europy;
praktycznie od Gibraltaru aż po Ural, od kręgu polarnego
aż po wybrzeża Bałkanów. W bieżącym opracowaniu wzięło
udział 489 lokalizacji, w tym 301 miast, 150 regionów
i 38 „LEP”, czyli charakterystyczne tylko dla Wielkiej Brytanii
struktury: Local Enterprise Partnership. Małopolska jest
uwzględniana w rankingu od badania za lata 2008/2009.

przyciąganiem inwestycji zagranicznych w regionie:
Strategia FDI. I to w tym obszarze Małopolska jest
najbardziej konkurencyjna.
W rankingu na lata 2018–2019 strategia przyciągania
Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Małopolsce
znalazła się wśród 10 najlepszych (TOP 10) w europejskich
regionach średniej wielkości.
Targi utrzymują swoją niezagrożoną pozycję pierwszej
imprezy branży nieruchomości i inwestycji, nie tylko
dzięki wyjątkowemu miejscu na Riwierze francuskiej
i porze roku (zazwyczaj jest pogodnie i już ciepło, podczas
gdy w innych częściach Europy jeszcze zima), ale przede

Miasta i regiony są podzielone ze względu na ilość
mieszkańców: duże regiony zamieszkuje ponad
4 mln osób, średnie pomiędzy 1,5–4 mln oraz małe
regiony z liczbą mieszkańców poniżej 1,5 mln. Istnieje
także kategoria „ over all”, czyli miejsce w rankingu
bez względu na wielkość miasta czy regionu. Punkty
przyznawane są po szczegółowej analizie czynników
w kilku kategoriach: potencjał ekonomiczny (w tym np.
ilość patentów na 100 tys. mieszkańców), potencjał ludzi
i jakość życia (w tym np. ilość szkół wyższych w rankingu
500 najlepszych uniwersytetów na świecie), efektywność
kosztowa (w tym np. koszt importu/eksportu 1 kontenera
towarów), komunikacja (od szybkości internetu do sieci
drogowej), przyjazność dla biznesu (np. miejsce w Index of
Economic Freedom). Dane w tych kategoriach są zbierane
i weryfikowane przez ekspertów fDi Intelligence.
Tylko jedna kategoria jest tak naprawdę zależna od nas,
czyli lokalnych struktur i instytucji zajmujących się

wszystkim dzięki liczbie i kalibrowi prezentowanych
projektów inwestycyjnych.
W tym roku polskie miasta i regiony promowały się
pod wspólnym hasłem „Poland the biggest economy in
CEE”, zajmując prestiżowe powierzchnie wystawiennicze
w Pałacu Festiwalowym. Nie zabrakło wśród nich
Krakowa i Małopolski, które przedstawiły m.in. projekt
zagospodarowania wschodnich obszarów miasta
(Kraków Nowa Huta Przyszłości), strefy aktywności
gospodarczej i inne. Prezentacjom projektów
inwestycyjnych towarzyszyły wydarzenia specjalne jak
choćby wizyta Lecha Wałęsy na stoisku województwa
pomorskiego.
Wydaje się, że rosnące indeksy giełdowe i utrzymująca się
koniunktura gospodarcza na świecie dają szansę
na realizację wielu z tych projektów, na czym z pewnością
mają szansę skorzystać polskie samorządy i firmy.
Tomasz Latocha, Wiceprezes Zarządu MARR S.A.
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Temat numeru

Republika Azerbejdżanu,
pomiędzy Europą a Azją
Uwolniona z reżymu ZSRR w październiku 1991 Republika Azerbejdżanu staje się ważnym obszarem ekonomicznym w rejonie
Azji Środkowej, Kaukazu a także Środkowego Wschodu. Bogactwa naturalne, otwartość na zagraniczne kontakty gospodarcze
i względna stabilność polityczno‑ekonomiczna sprawiają, że Azerbejdżan powinien znaleźć się w orbicie zainteresowania
przedsiębiorstw planujących ekspansję w tym rejonie świata.

Podstawową gałęzią gospodarki Azerbejdżanu jest
wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej oraz gazu
ziemnego. Największe złoża znajdują się na Półwyspie
Apszerońskim i w szelfie Morza Kaspijskiego. Większość
azerbejdżańskiej ropy pochodzi z morskiego bloku
Azeri‑Czirag‑Guneszli, natomiast gazu ze złoża Szach‑Deniz.
Azerbejdżan posiada także bogate złoża rud żelaza,
ałunitu, pirytu, molibdenu, arszeniku, kobaltu, cynku
i miedzi. Znaczące pokłady rud żelaza znajdują się przede
wszystkim w górach Małego Kaukazu, w rejonie Daszkesan
(tu zlokalizowane są największe na świecie złoża ałunitu).
W tym regionie odkryto również złoża złota szacowane
na 100–150 ton.

Kilka danych o Azerbejdżanie.
Warto zapewne przyjrzeć się bliżej sytuacji
geograficzno‑społeczno‑politycznej tego najludniejszego
państwa Zakaukazia. Terytorium republiki zamieszkuje ponad
9,8 mln mieszkańców (53.1% ludność miejska). Azerowie
stanowią 90,8%, a wśród mniejszości narodowych największe
grupy to Lezgini (1,94%), Ormianie (1,29%), Rosjanie (1,28%),
Tałyszowie (1,21%), Awarowie (0,54%), Tatarzy
(0,27%), Tatowie (0,27%), Ukraińcy (0,23%),
Cachurzy (0,18%), Turcy (0,11%); można
także napotkać grupy etniczne jak
Ingilojcy, Gruzini, Kurdowie i Białorusini.
Mieszanka kultur to pozostałość
wędrówek grup społecznych jeszcze
z czasów ustroju komunistycznego
(1920–1991) i oddziaływania
wpływów europejskich, azjatyckich czy
bliskowschodnich.
Azerbejdżan graniczy z Iranem na wschodzie
(765 km granicy), z Turcją na południowym
zachodzie (15 km), Rosją na północy (390 km), Gruzją
na północnym zachodzie (480 km) oraz z Armenią
na zachodzie (1007 km), wybrzeże Morza Kaspijskiego
rozciąga się na długości 456 km.

Na terytorium Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej
wydobywa się sól kamienną, której złoża szacuje się
na 2–2,5 miliarda ton. Terytorium Azerbejdżanu bogate jest
również w materiały wykorzystywane w budownictwie
takie jak marmur, żwir, piasek, wapno, glina ceglarska i tuf
wulkaniczny. W rejonach Gjuzdeck, Daszkesan, Szakbulak,
Naftalan i Dasz Salaky zlokalizowano około 300 miliardów ton
kamienia budowlanego.
Ponadto na terytorium Azerbejdżanu znajduje się
ponad tysiąc źródeł termicznych i mineralnych.
Do najbardziej znanych należą źródła Istisu,
Turszsy, Badamli, Galalty, Szikburnu,
Surakany.
Od kilkunastu lat cieniem na polityce
republiki kładzie się militarny spór
graniczny z Armenią o region
Górskiego Karabachu, zamieszkały
przez większość populacji azerskich
Ormian. W 1992 azerski parlament
odebrał Górskiemu Karabachowi status
obwodu autonomicznego. W odpowiedzi
karabascy Ormianie w styczniu 1992 roku ogłosili
niepodległość Górskiego Karabachu. Partyzanckie oddziały
ormiańskie cieszyły się poparciem rządu niepodległej
Armenii. W regionie powstały także zbrojne formacje
azerskie. Obydwie strony konfliktu korzystały z radzieckiego
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ustala Narodowy Bank Azerbejdżanu (NBA). Wwóz
zagranicznej waluty do Azerbejdżanu nie jest limitowany,
pod warunkiem, że przewożona suma została zadeklarowana
na granicy. Służby celne są zobowiązane do wystawienia
certyfikatu w przypadku wwozu kwot powyżej 10.000 USD
(lub ekwiwalentu w innej walucie). Po przedstawieniu
odpowiednich zaświadczeń możliwy jest wywóz waluty
obcej w ilości nie przewyższającej kwoty wwiezionej
do Azerbejdżanu.
Wszystkie operacje bankowe lub gotówkowe powinny
być przeprowadzane w manatach, choć po uzyskaniu
odpowiednich zezwoleń możliwe jest prowadzenie
rachunków bankowych w obcej walucie. Kurs manata
i inne wskaźniki rynku finansowego dostępne są ma stronie
www.cbar.az
Podstawowe dane o wskaźnikach ekonomicznych republiki
prezentuje tabela:

uzbrojenia, w oddziałach obecni byli najemnicy (Rosjanie,
Ukraińcy, Turcy, Afgańczycy w oddziałach azerskich, Rosjanie
oraz Ormianie‑emigranci po stronie przeciwnej). Partyzancka
walka szybko przekształciła się w regularną wojnę toczoną
przez siły zbrojne niepodległych Azerbejdżanu i Armenii.
Przewagę zyskały wojska ormiańskie dzięki większemu
doświadczeniu swoich oficerów wyniesionemu z armii ZSRR,
jak również z powodu błędów władz azerskich. W lutym
1992 armia Armenii zajęła tzw. korytarz lacziński – trasę
umożliwiając bezpośredni kontakt enklawy z Armenią, bez
przechodzenia przez góry. Klęski Azerów w walce o Górski
Karabach, a także masakra cywilów azerskich w Xocalı
doprowadzą do zmian na szczytach władzy Azerbejdżanu.
Azerbejdżan jest republiką o dominującym znaczeniu
roli prezydenta. To on praktycznie sprawuje władzę
w ciągu pięcioletnich kadencji. Ciałem ustawodawczym
jest 125 osobowe Zgromadzenie Narodowe (wybierane
na 5 lat). System sądowniczy nadzoruje Sąd Najwyższy
Republiki Azerbejdżanu. Oficjalnie deklarowane jest
oddzielenie systemu politycznego od religii, której kilka
odmian ma dominujące znaczenie dla ludności: przede
wszystkim islam, następnie różne odmiany chrześcijaństwa,
judaizm, specyficzne kultury religijne Iranu, aż po wierzenia
mniejszości etnicznych Zakaukazia. Niektóre zjawiska
kulturowe to także spadek po okresie sowieckim oraz odbicie
wszystkich perturbacji polityczno‑społecznych jakie nadal
odczuwają byłe republiki ZSRR.

Gospodarka Azerbejdżanu
Jednostką monetarną w Azerbejdżanie jest manat
(1 manat = 100 gapików). Zasady wymiany walut w kraju

Produkt Krajowy
Brutto

37,85 miliarda USD (2016)

PKB per capita

3876,94 USD (2016) Bank Światowy

Bank Światowy

(dla porównania PKB per capita w Polsce
w r 2017 wyniosło 15 048,98 USD)

Tempo wzrostu
PKB

3,1% corocznej zmiany (2016)

Dochód narodowy
brutto

157,4 miliardów USD Bank Światowy

Struktura
gospodarcza
udział w PKB

•
•
•
•
•
•

Bezrobocie

5,1% (2016)

Wymiana
handlowa

• Wartość eksportu 17,6 mld USD
• Wartość importu 16,5 mld USD

Użytkownicy
internetu

50,8% liczby ludności (2011)

Bank Światowy

Rolnictwo 6,0%
Przemysł 39,9%
Budownictwo 11,4%
Handel 13,5%
Transport 9,2%
Usługi 20%

Bank Światowy

Przemysł.
Od poł. XIX w. podstawową gałęzią gospodarki
Azerbejdżanu jest górnictwo ropy naftowej,
eksploatowanej w rejonie Baku oraz z dna M. Kaspijskiego;
dużą rolę odgrywa również gaz ziemny (Niz. Kurańska,
rejon Qaradağ oraz wyspy Çilov); ponadto wydobywa się
rudy żelaza (Daş k sn), miedzi oraz ałuny i sól kamienną.
Większość zakładów przemysłu przetwórczego
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skupia się w Baku (przemysł rafineryjny, chemiczny,
produkcja urządzeń dla górnictwa); w miejscowościach
Gandża (produkcja tlenku glinu, tkanin wełn.),
Sumgait (huty żelaza i aluminium). Azerbejdżan znany
jest z wyrobów spożywczych przemysłu winiarskiego,
olejarskiego, produkcji herbaty, przemysłu rybnego,
przetwórstwa owoców i warzyw oraz rzemiosła
(m.in. wyrób dywanów).

oraz herbatę (Niz. Lenkorańska); Azerbejdżan jest ważnym
producentem wczesnych warzyw i owoców (morele,
brzoskwinie, orzechy, figi, granaty, migdały, cytrusy);
rozwinięta uprawa winorośli; hodowla owiec i kóz (łącznie
ok. 7,5 mln sztuk) bydła (2,3 mln) oraz koni, wielbłądów
i drobiu; duże znaczenie ma hodowla jedwabników
oraz pszczelarstwo. Połowy ryb w Morzu Kaspijskim
i w większych rzekach (Kura, Araks, Alazani).

Państwowa kompania naftowa (SOCAR) zawarła
6 kontraktów z międzynarodowym konsorcjum
(w skład wchodzą m.in. British Petroleum, Amoco,
Łukoil, SOCAR) na eksploatację nowych złóż ropy
naftowej.; ponad 40% zasobów występuje w sektorze
M. Kaspijskiego należącym do Azerbejdżanu;
1997 oddano do użytku rurociąg naft. Baku–Noworosyjsk
(dł. 1411 km), rurociąg z Baku do portu Supsa (Gruzja);
do końca 1997 sprywatyzowano większość małych
i średnich zakładów; udział sektora prywatnego
w tworzeniu PKB wzrósł z 5,5% w 1995 do 60% w 2004;
przemysł naft. pozostaje pod kontrolą państwa.

Transport i łączność.

Rolnictwo.
Użytki rolne zajmują ok. połowę powierzchni kraju
(w tym grunty orne 18,4%, łąki i pastwiska 25,3%);
uprawia się głównie zboża (pszenica, kukurydza, ryż),
z roślin przemysłowych – bawełnę (Niz. Kurańska,
dolina Araksu), tytoń (przedgórze Kaukazu)

Długość linii kolejowych przekracza 2,9 tys. km, dróg
kołowych 28 tys. km. Port morski w Baku (połączony
promem kolejowym z Turkmenistanem), jest największym
portem nad Morzem Kaspijskim. Międzynarodowy port
lotniczy w Baku obsługuje większość ruchu pasażerskiego
Azerbejdżanu.

Handel zagraniczny.
Do głównych produktów eksportowych należą ropa
naftowa i gaz ziemny, bawełna, maszyny, żywność; import
dotyczy przede wszystkim maszyn i urządzeń, żywności,
środków chemicznych. Głównymi partnerami handlowymi
są: Włochy, Rosja, Czechy, Francja, Niemcy, Turcja.

Wymiana gospodarcza z Polską.
Od wielu lat w wymianie handlowej pomiędzy Polską
a Azerbejdżanem notuje się nadwyżkę polskiego eksportu
(45,2 mln USD) nad zakupami (3,5 mln).
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Strukturę wymiany handlowej prezentują poniższe tabele
Struktura polskiego importu z Azerbejdżanu

Wartość w mln. USD Udział w całkowitym imporcie (%)

Owoce i orzechy jadalne

1,4

33,8

Przetwory z warzyw

0,8

18,6

Chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych,
pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów

0,4

8,4

Struktura polskiego eksportu do Azerbejdżanu

Wartość w mln. USD Udział w całkowitym eksporcie (%)

Kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne oraz części

23,6

19,2

Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

11,3

9,2

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części

9,3

7,6

Tendencje gospodarcze
Rozwój gospodarki Azerbejdżanu jest ściśle powiązany
z koniunkturą na światowych rynkach surowcowych.
Sektor naftowy, jako kluczowa gałąź gospodarki, wytwarza
ponad 40% PKB oraz generuje ok. 70% wpływów
budżetowych. Prawie całość wpływów z eksportu jest
wygospodarowywana dzięki sprzedaży surowców
energetycznych. Wciąż ponad połowa bezpośrednich
inwestycji zagranicznych jest ulokowana w sektorze
wydobywczym, chociaż można obserwować coraz większa
dynamikę w branżach pozanaftowych, jednak głównie
za sprawą państwowych programów inwestycyjnych.

W dłuższej perspektywie spadek produkcji ropy naftowej
może jednak przyczynić się do wyhamowania dynamiki
wzrostu PKB. W roku 2012 branże pozanaftowe zanotowały
wzrost na poziomie 9,7%, przy 2,2% wzroście w skali całego
PKB. Pomimo aktywnej roli państwa skala wpływu tej
branży na całościowe wyniki gospodarki pozostaje jednak
stosunkowo niewielka, co potwierdza głęboką zależność
azerbejdżańskiej gospodarki od wydajności sektora
wydobywczego.
Priorytetem w polityce gospodarczej rządu jest utrzymanie
stabilnego kursu azerbejdżańskiego manata, który jest

wspierany dzięki interwencjom Narodowego Banku
Azerbejdżanu. Zamortyzowanie negatywnego wpływu
kryzysu (2009–2011) na azerbejdżańską gospodarkę
było możliwe dzięki posiadanym rezerwom walutowym,
które pozwoliły na utrzymanie stabilnego kursu manata
oraz kontynuację prowadzonej ekspansywnej polityki
fiskalnej, która miała zapewnić wzrost w branżach
innych niż naftowe. Zwiększenie transferów do budżetu
z Funduszu Naftowego SOFAZ umożliwiło sfinansowanie
ponadprzeciętnego wzrostu w sektorze pozanaftowym
(9,4% w 2011, 9,7% w 2012), prowadząc jednak
do wypierania prywatnych inwestycji. Działania te nie
przyczyniły się do poprawy sytuacji azerbejdżańskich
eksporterów z sektora pozanaftowego, dodatkowo
utrudnionej przez utrzymywanie wysokiego kursu manata.
Aktywna polityka obejmowania depozytów bankowych
gwarancjami Skarbu Państwa spowodowała 45% wzrost
depozytów bankowych w roku 2013. Nie wpłynęło
to jednak do tej pory na znaczący wzrost akcji kredytowej
banków i w dalszym ciągu utrzymuje się dynamika wzrostu
świadczeń społecznych i wynagrodzeń, która pozostaje
najważniejszym źródłem wzrostu gospodarczego.
Głównym wyzwaniem w polityce ekonomicznej
Azerbejdżanu jest zależność gospodarki od generowanych
przez państwo, w ramach ekspansywnej polityki fiskalnej,
impulsów rozwojowych. Pomimo deklarowanego
priorytetowego znaczenia działań dywersyfikujących
gospodarkę, trudno obecnie wskazać branże, które
w najbliższym czasie mogłyby odegrać rolę growth engines,
Opracowanie redakcyjne BiM
Przydatne źródła informacji:
Ministerstwo Gospodarki Republiki Azerbejdżanu:
www.economy.gov.az
Fundacja Promocji Eksportu i Inwestycji Azerbejdżanu:
www.azpromo.az
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Dobry przykład

Urbanika Farms,
czyli jak wyhodować sukces?
BIM: Prosimy o kilka słów o sobie, o ludziach, którzy
stworzyli Urbanika Farms, o początkach działania.
Urbanika Farms: Zespół tworzy Maxim Telish,
współzałożyciel firmy, obywatel USA i absolwent University
of North Texas, jest także założycielem kilku innych
start‑up’ów. Ma także doświadczenia jako broker na Wall
Street; wprowadzał system risk management w kilku
europejskich spółkach telefonicznych i energetycznych.
Do grona założycieli należy także Michael Kotow, obywatel
szwedzki i absolwent DePaul University z Chicago;
zajmował się zarządzaniem projektami w FinTech;
sprzedażą i rynkami kapitałowymi. Za naukową stronę
w Urbanika odpowiada dr Edyta Kąkol z Polski, absolwentka
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalistka
od fizjologii roślin i sadownictwa.

Nasz zespół tworzą także inżynierowie, naukowcy i studenci
różnych krakowskich uczelni – AGH, Politechniki Krakowskiej
i Uniwersytetu Rolniczego. Współpracujemy z wieloma
przedsiębiorstwami w Małopolsce, w ramach konkretnych
projektów, przede wszystkim w dziedzinie „zielonych
technologii”.
Jak widać nasze wcześniejsze doświadczenia, Michaela
i Maxa, nie miały zbyt wiele wspólnego z tym co teraz
robimy. Kiedy zdecydowaliśmy się na radykalną zmianę
kariery zaczęliśmy poszukiwać nowych intersujących
projektów w obrębie nowych gałęzi przemysłu, takich
jednak, które nie sa jeszcze całkowicie zdominowane przez
nowe technologie. Oczywiście fascynujemy się nowymi
technologiami i chcieliśmy je włączyć do naszego projektu.
Innym ważnym dla nas aspektem było odziaływanie
nowego przedsięwzięcia na środowisko. Wiemy dobrze
jakie konsekwencje może mieć dla środowiska nowoczesny
przemysł, dlatego chcieliśmy się zaangażować w biznes,
który byłby „zielony”, trwały i odpowiedzialny.
W roku 2016 narodził się pomysł nazwany Urbanika Farms.
Był dla nas atrakcyjny, gdyż reprezentuje aktualne trendy
związane ze zdrowiem i ekologiczną żywnością, z koncepcją
smart city, można w nim zastosować „czyste” i odnawialne
technologie, automatyzację, internet rzeczy, sztuczną
inteligencję… Dodatkowo jest to bardzo czysty i logiczny
proces konsumencki. Mamy produkt, który jest zrozumiały,
to coś co ty i ja jesteśmy gotowi kupić i zjeść.
Stworzyliśmy naszą firmę w Krakowie. Dlaczego?
Kraków ma inne podejście do przedsiębiorczości niż
Warszawa, która jest bardziej „korporacyjna”. Także dlatego,
ze na samym początku naszej działalności otrzymaliśmy
wielkie wsparcie ze strony Centrum Business in Małopolska
(CeBiM); to bardzo ważne, kiedy jesteś na początku działania
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w nowym miejscu. Kraków to także miejsce bogate
w historię, siedziba wielu wyższych uczelni, z których
możemy rekrutować wielu utalentowanych pracowników.
Kraków daje także możliwość dobrej komunikacji z innymi
krajami w Europie
BIM: Jaka jest główna idea, leżąca u podstaw Urbanika
Farms.
Urbanika Farms: Wraz ze wzrostem liczby ludności,
pogłębia się kryzys żywnościowy. W roku 2050
na Ziemi będzie żyć 9 miliardów ludzi, co oznacza
wzrost zapotrzebowania na żywność o 70%. Obecnie
wykorzystuje się 80% dostępnych gruntów ornych,
z czego 15% jest źle zarządzanych. Nie ustaje proces
urbanizacji – w roku 2050 w miastach będzie żyć
70% światowej populacji. Wszystkie te zmiany dodatkowo
obciążą system rolnictwa, którego kondycja już w tym
momencie pozostawia wiele do życzenia i zwiększą jego
negatywny wpływ na środowisko. Niewielu ludzi zdaje
sobie jednak sprawę z natury i skali problemu. Dlaczego?
Ponieważ sklepy pozostają dobrze zaopatrzone.
O każdej porze roku półki są pełne warzyw, nawet jeśli
ich smak i zawartość substancji odżywczych oraz mikro- 
i makroelementów pozostawiają wiele do życzenia.
Nie padają pytania o obciążający środowisko sposób
uprawy, zwiększoną zawartość środków chemicznych
ani wytwarzający zanieczyszczenia łańcuch dostaw.
Globalne zmiany klimatu również nie pozostają bez wpływu
na rolnictwo – obszary takie jak Kalifornia czy Hiszpania,
znane dotychczas z produkcji rolnej, zmagają się
z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – zwiększonymi
opadami śniegu, powodziami i surowymi zimami.
Wszystko to wpływa na cenę i dostępność żywności.
Wraz z procesem skupiania się ludzkości w miastach
i wokół nich, problem wyżywienia świata staje się
problemem wyżywienia miast. W gęstej zabudowie

miejskiej ziemia jest trudno dostępna, a jej ceny wysokie.
Oznacza to, że produkcja żywności w mieście musi łączyć
maksymalną wydajność z minimalnym zużyciem przestrzeni
i energii, wytwarzając jednocześnie jak najmniej odpadów
i zachowując opłacalność.
To właśnie w odpowiedzi na powyższe wyzwania Urbanika
Farms buduje globalną sieć zautomatyzowanych farm
wertykalnych. Farmy te będą zlokalizowane w miastach,
blisko odbiorców, eliminując konieczność transportu
na długich dystansach. Obecnie w Polsce wydaje się
zbyt wiele na żywność importowaną, narażając kraj
na zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego.
Konsumenci spożywają owoce i warzywa pełne
pestycydów, dalekie od świeżości, pozbawione smaku.
Chcemy to zmienić.
BIM: Jak wygląda obecnie sytuacja waszej firmy? Ile osób
zatrudnia Urbanika?
Urbanika Farms: w tej chwili zatrudniamy 10 osób;
są wśród nich studenci, pracownicy naukowi, inżynierowie.
BIM: Jak można opisać podstawową ofertę Urbanika Farms?
Jakie innowacyjne rozwiązania stosujecie w waszych
instalacjach?
Urbanika Farms: działamy w obszarze technologii
dla rolnictwa (AgTech). Produkujemy lokalnie występujące
rośliny liściaste (nasiona, rozsady, zioła, sałaty…)
a jednocześnie jesteśmy dystrybutorem trwałej i czystej
technologii produkcji rolnej w miastach. Obecnie
realizujemy projekt z finansowaniem z UE, rozbudowując
platformę kontroli środowiska na terenach rolniczych. Aby
dobrze zrozumieć ofertę produktów Urbanika Farms’ należy
spojrzeć z jakimi problemami spotyka się dzisiaj konsument:
a) niska jakość produktu; nie jest świeży kiedy dociera
na sklepowe półki, nie ma walorów smakowych czy
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odżywczych, gdyż często jest zbierany zanim osiągnie
pełną dojrzałość,
b) brak informacji o procesie produkcji i łańcuchu dostaw,
c) stosowanie pestycydów (nawet producenci żywności
organicznej używają organicznych pestycydów,
uprawiając rośliny w sposób tradycyjny na farmach czy
na polach),
d) pośrednictwo i transport generują niepotrzebne koszty,
e) ceny i jakość produktów zmieniają się w zależności
od pory roku.
Pojawiają się także problemy dla środowiska:
a) wzrost zanieczyszczenia CO2 (transport drogowy
lub samolotowy),
b) zużywanie zasobów, nadużywanie produktów
chemicznych w rolnictwie (szklarnie).
Urbanika Farms jest rozwiązaniem tych problemów
poprzez innowacje: opracowaliśmy technologię, która
pozwala uprawiać rośliny liściaste (produkt najłatwiejszy
do magazynowania) w najbliższym sąsiedztwie miejsca
spożycia w mieście. Nasze farmy są pionowe (zmniejszone
zapotrzebowanie na powierzchnię) oraz mają prostą
metodę uprawy. Nasza technologia daje pewność,
że warunki wzrostu są na każdym etapie optymalne,
a otrzymane produkty będą smaczne, o dobrym wyglądzie
i znakomitych walorach odżywczych.
Urbanika Farms zmienia także sposób wykorzystania
wolnych przestrzeni w budynkach, pozwalając na produkcję
żywności w istniejących:
• piwnicach budynków biurowych i mieszkalnych
oraz garażach podziemnych
• dawnych budynkach przemysłowych
Instalacja farm wertykalnych w budynkach biurowych
zakłada ich integrację z użytkownikami: . farmy będą
dostarczać żywność dla ludzi pracujących w budynkach
oraz do pobliskich restauracji, do uprawy roślin będą
wykorzystywać ciepło i dwutlenek węgla wytwarzane
w biurach a do wnętrza będą dostarczać tlen wytwarzany
przez rośliny.

Farmy wertykalne mogą być umieszczone w praktycznie
dowolnych budynkach – szkołach, obiektach wojskowych,
galeriach handlowych, biurowcach i na lotniskach. Jeśli
dostępna będzie odpowiednia ilość ziemi, farma może
pracować w specjalnie do tego przeznaczonych, pasywnych
budynkach. Miejskie farmy powinny stworzyć miejsca pracy
dla społeczności lokalnej.
BIM: Jakie macie pomysły na rozwój? Jakie plany
na najbliższą przyszłość?
Urbanika Farms: Chcemy opracować polską technologię
(produkt polski) i eksportować ją w skali globalnej.
Planujemy otwarcie naszych farm poza Polską w ciągu
najbliższych dwóch lat. W ten sposób zrewolucjonizujemy
łańcuch dostaw w sektorze żywności. Chcielibyśmy
żeby różne kraje stały się mniej zależne od żywności
importowanej, żeby więcej produkowały lokalnie,
stosując alternatywne rozwiązania.
BIM: Czy macie jakąś radę dla tych, którzy startują
w biznesie, jakieś zasady, które pozwolą odnieść sukces?
Urbanika Farms: Nie zniechęcajcie się przejściowymi
trudnościami; one tylko wzmocnią was jako przedsiębiorców.
Myślcie na wielką skalę, myślcie globalnie i działajcie lokalnie.
Zachowujcie pozytywne spojrzenie i zacznijcie coś robić
już teraz, dzisiaj! Żadna praca nie będzie zbyt trudna dopóki
kochacie to co robicie i jesteście temu wierni.
Dziękujemy za rozmowę.
Opracowanie redakcyjne BiM
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Nowa koncepcja
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
We wrześniu 2017 roku, premier Mateusz Morawiecki ogłosił
w Krynicy program „Polska strefa inwestycji”, który wyznacza
zupełnie nowe ramy wsparcia rozwoju nowych inwestycji
w Polsce. Proponowane zmiany mają zastąpić pomoc
publiczną otrzymywaną dotychczas przez przedsiębiorców
działających w ramach specjalnych stref ekonomicznych,
w oparciu o wydawane przez spółki zarządzające strefami
zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie sse.
Proponowane zmiany można podsumować w kilku punktach.

Taka sama pomoc publiczna
Nie zmienia się wysokość udzielanej przedsiębiorcom
regionalnej pomocy publicznej. W Małopolsce będzie on nadal
wynosił 35% dla dużych, 45% dla średnich i 55% dla małych
firm. Pomoc będzie – podobnie jak dotychczas – naliczana
na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych
lub dwuletnich kosztów nowo utworzonych miejsc pracy.

Pomoc publiczna
na określony czas
Decyzje o wsparciu, które mają zastąpić dotychczasowe
zezwolenia będą wydawane przedsiębiorcy na określony
czas (10, 12 lub 15 lat). To w praktyce oznacza spełnienie
wielokrotnie zgłaszanego przez środowiska gospodarcze
postulatu o bezterminowym działaniu stref. Nie będzie już
konieczności dokonywania kolejnych zmian przepisów
w tym zakresie. Przypomnę, że na gruncie obecnie
obowiązujących przepisów strefy miały zakończyć
działalność w 2026 roku. Zatem przedsiębiorcy, którzy dostali
zezwolenia np. w 2013 roku mogli korzystać z pomocy
publicznej przez 13 lat, natomiast ci, którzy otrzymali
zezwolenia w 2017 roku, już tylko przez 9. Proponowany
system likwiduje tę nierówność i uniezależnia podejmowane
przez inwestorów decyzje o inwestowaniu od czasu
zakończenia działalności stref.

Cała Polska będzie strefą
To oznacza, że przedsiębiorca, by otrzymać pomoc
publiczną w postaci zwolnień podatkowanych, nie
musi inwestować na wyznaczonych (objętych statusem
specjalnej strefy ekonomicznej) terenach. Może inwestować
wszędzie, występując równocześnie do jednej z 14 spółek
zarządzających danymi obszarami (wg dotychczasowych
przepisów zarządzających sse) z wnioskiem o uzyskanie
decyzji o wsparciu. Zmiana stwarza nowe możliwości,
ponieważ nie będzie już długiej i żmudnej procedury
poszerzania strefy. Jak wiadomo, w Małopolsce brakuje
zasobów gruntów publicznych, na których można było
ustanawiać strefę bez dodatkowych warunków. Teraz

inwestycje będą mogły być realizowane także na gruntach
prywatnych, bez konieczności wypełniania bardzo
wyśrubowanych kryteriów dotyczących poniesienia
nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych
miejsc pracy. Krakowski Park Technologiczny był jedną
ze spółek zarządzających, które najczęściej wnioskowały
o ustanowienie strefy na gruntach prywatnych,
a ta procedura była szczególnie długotrwała i trudna
do przeprowadzenia, więc jest oczywiste, że tę zmianę
przyjmujemy z radością.

Nowe kryteria
Nowością są także kryteria otrzymywania decyzji o wsparciu,
które teraz będą zależeć od nakładów inwestycyjnych,
jakości inwestycji oraz lokalizacji. Nie do końca wiemy jak
nowe kryteria jakościowe zadziałają w praktyce, ale są one
na pewno czytelnym sygnałem, że Polska chce wspierać
inwestycje o wyższej wartości dodanej. Dobrym pomysłem
jest znaczne obniżenie progów dla MŚP, bo daje większe
szanse, że będą one mogły także korzystać z pomocy
strefowej w znacznie szerszym zakresie.

Po decyzję o wsparciu do KPT
Decyzje o wsparciu będą wydawać spółki dotychczas
zarządzające strefami. W Małopolsce, podobnie jak do tej
pory, taką rolę będzie pełnił Krakowski Park Technologiczny.
Istotne jest także to, że spółki strefowe mają w większym
stopniu angażować się w proces obsługi inwestora, który
nie będzie się ograniczał już tylko do obsługi zezwolenia.
W naszym regionie niewiele się pod tym względem
zmieni, ponieważ od 2009 roku mamy tutaj wypracowany
paradygmat współpracy zapewniający sprawną obsługę
inwestorów w modelu one‑stop‑shop. Od 2009 roku
prowadzimy wraz Urzędem Marszałkowskim i Małopolską
Agencją Rozwoju Regionalnego, Centrum Business in
Małopolska (CeBiM) zapewniające przedsiębiorcom komfort
inwestowania w naszym regionie. Taki sposób działania ma
zostać upowszechniony i wystandaryzowany w całej Polsce.
O szczegółach będziemy Państwa informować po wejściu
przepisów w życie.
Krystyna Sadowska Dyrektor działu obsługi inwestora w KPT
Specjalna strefa ekonomiczna w Małopolsce/
Krakowski Park Technologiczny.
Wyniki/Lata

2015

2016

2017

Liczba wydanych zezwoleń

18

28

20

Zdeklarowane miejsca pracy

771

1408

1228

Wartość inwestycji (mld PLN)

0,29

1,47

0,57
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Inwestycje? Kierunek Nowa Huta
Małopolska i Kraków zyskają nowe miejsce dla biznesu. W Nowej Hucie powstanie Strefa Aktywności
Gospodarczej (SAG). To będzie 40 hektarów kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych.
Eksperci szacują, że można tam umieścić nawet 50 nowych przedsięwzięć gospodarczych.
To największa tego typu inwestycja najbliższych lat w Małopolsce i najważniejsza dla wschodniej
części Krakowa. Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansuje powstanie Strefy Aktywności
Gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich w kwocie prawie 59 mln zł.

Reindustrializacja, czyli stare
tereny w nowym wydaniu
Jeszcze kilkanaście lat temu tereny na których powstanie
Strefa Aktywności Gospodarczej były wykorzystywane
do działalności przemysłowej. Fragmenty SAG
zlokalizowane są np. na terenie dawnego zakładu przeróbki
żużla kawałkowego krakowskiej huty stali oraz w obrębie
dawnej strefy ochronnej Kombinatu Metalurgicznego Huta
im. Lenina.
Zanim tereny te zostaną udostępnione przedsiębiorcom
niezbędne będą specjalistyczne prace – począwszy
od robót rozbiórkowych i ziemnych oraz przebudowy
kolidujących linii energetycznych do budowy wewnętrznej

infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Całkowity koszt
inwestycji pod nazwą Strefa Aktywności Gospodarczej
– Nowa Huta Przyszłości to 85 mln zł, z czego niemal
59 milionów będzie pochodziło z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Zainwestuj w Nowej Hucie
Osią Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa
Huta Przyszłości jest przebudowywana obecnie
ulica Igołomska. Teren ten, będący częścią Parku
Naukowo‑Technologicznego „Branice”, podzielony
został na 3 podobszary. Największy z nich – „Igołomska
Północ” ma powierzchnię ponad 17 hektarów. „Igołomska
Południe” to niemal 16 hektarów, zaś „Igołomska Zachód”
to 6,5 hektara. Razem tworzą największy obecnie teren
inwestycyjny w Krakowie.
Niekwestionowaną zaletą tworzonej Strefy Aktywności
Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości jest jej dogodne
usytuowanie pod względem dostępności komunikacyjnej:
położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej
nr 79, ok. 13 km od wjazdu na autostradę A4; bezpośrednie
sąsiedztwo czynnej linii kolejowej; bliskie sąsiedztwo
lotniska o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim
oraz niewielkie oddalenie – ok. 30 min. samochodem
– od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II
Kraków‑Balice.
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– Udostępnimy te 40 hektarów Strefy Aktywności
Gospodarczej na inwestycje z zakresu m.in.: chemii,
life science, energii zrównoważonej, technologii
ICT, produkcji metali i wyrobów metalowych
oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
elektrotechniki a także przemysłu kreatywnego i czasu
wolnego – mówi dr Artur Paszko, Prezes Zarządu
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. To naprawdę
przełomowa inwestycja w stolicy Małopolski
od wielu lat – dodaje.

Uzupełnieniem inwestycji są działania promocyjne
Spółki prowadzone w ramach współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego projektu „Power up your
Business in Małopolska”. Dotychczasowe doświadczenia
pokazują, że na krajowych i międzynarodowych targach
Strefa Aktywności Gospodarczej cieszy się dużym
zainteresowaniem inwestorów.

Kraków – Nowa Huta Przyszłości
Utworzenie „Strefy Aktywności Gospodarczej
– Nowa Huta Przyszłości” i zrealizowanie wszystkich
komponentów projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”
czyli Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”,
Parku Naukowo Technologicznego „Branice”, Centrum
Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych
„Błonia 2.0”, a także Centrum Rekreacji i Wypoczynku
„Przylasek Rusiecki” stanie się początkiem reaktywacji
niewykorzystywanych do tej pory terenów we wschodniej
części Krakowa. O tym jak ważny dla miasta jest projekt
„Kraków – Nowa Huta Przyszłości” świadczy fakt, że został
wpisany do kluczowego dokumentu „Strategia Rozwoju
Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” w obszarze
„Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy”.
Anna Waśkowska, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
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Jak nas widzą…

BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ
– WYTRWAŁOŚĆ
CZY HAZARD?
Lubimy porównywać los przedsiębiorcy do pełnego przygód
życia żeglarza, gotowego na kolejne wyzwania na wybranej
drodze; podobnie jak uczynił to w swoim czasie Juan
Sebastián Elcano, pierwszy, który opłynął Ziemię dookoła.
W tamtych czasach, wielkich wypraw i zdobyczy, prawdziwi
łowcy przygód działali i byli motywowani przez prostą
konieczność, coś niezwykle wyjątkowego, gdy spojrzymy
na to z punktu widzenia XXI wieku, epoki “followers and
haters”, epoki odcieni szarości, politycznej poprawności,
epoki wielu słów i niewielu czynów.
W epoce wielkich przygód działalność odkrywcza sama
w sobie była formą „przedsiębiorczości”, w ramach
której określano m.in. zasoby rzeczowe i ludzkie by
coś „przedsięwziąć” ( np. w języku włoskim słowo
„przedsiębiorstwo” pochodzi bezpośrednio od słowa
„podejmować się”, „przedsiębrać”), co kojarzyło się z wysiłkiem
pełnym ryzyka i z możliwością poniesienia porażki.
Prawdziwy przedsiębiorca działa pod wpływem prawdziwej
potrzeby, nie zwracając uwagi na możliwe zagrożenia
dla powodzenia swego przedsięwzięcia (uznanie, prestiż,
sława itp.). Musimy także uczynić rozróżnienie pomiędzy
prawdziwym przedsiębiorcą i tymi, którzy jedynie podążają
za modą, są „hipsterami” przedsiębiorczości.
Jasne jest także, że owa motywująca potrzeba ma dwie
strony. Z jednej strony napędza do działania, porusza
i podnieca; podsyca wysiłki i zmusza do robienia
wszystkiego co niezbędne. Owa potrzeba niesie ze sobą
wartości wykraczające poza to, co racjonalne, namawia
do podejmowania najwyższego ryzyka. Ryzyko zaś, każe
rezygnować z możliwości uczynienia „kroku wstecz”,
z możliwości ucieczki przed wyzwaniem. Wprowadzenie
czynnika ryzyka wzmacnia podstawową potrzebę, rozszerza
motywację i tworzy niebezpieczną, samonapędzającą się
spiralę nazywają czasami „ucieczką do przodu”.
Wraz ze wzrostem ryzyka i wzmocnieniem bodźców,
przedsiębiorca w wielu okolicznościach zaczyna tracić
kontakt z rzeczywistością tak, aby nadal podejmować
ryzyko, przekształcając swoje „przedsięwzięcie” w grę
hazardową, w rosyjską ruletkę, a każdy obiektywny
obserwator dostrzeże, ze prędzej czy później, trzeba będzie
zapłacić za konsekwencje takiego postepowania.
Przedsiębiorstwo zmienia się w rewolwer, każda decyzja
przedsiębiorcy jest jak naciśnięcie spustu, powodując obrót

bębenka w broni przyłożonej do skroni przedsiębiorcy; tracąc
z pola widzenia to, czy kula jest jeszcze wewnątrz mechanizmu
czy też może zmierza już do tego, co nieuniknione. W takich
okolicznościach wytrwałość zmienia się w upór.
Obsesyjna wytrwałość przedsiębiorcy, która każe mu
konfrontować się z każdym napotkanym wyzwaniem i za każdą
cenę, zmienia się w nałóg hazardu. Przedsiębiorca już nie
analizuje otoczenia, nie sprawdza swoich możliwości i zasobów,
lecz postępuje jedynie na podstawie swoich wcześniejszych
decyzji, gotów podnosić stawkę tak długo, aż wybuchnie.
Poczatkujący hazardzista musi chwytać się każdej “brzytwy”,
realizując swoją ucieczkę do przodu, przemierzając pustynię,
na której znaleźli się nie po to, by odszukać ziemię obiecana,
ale dążąc do stworzenia osobistego Las Vegas, nawiedzając
kolejne kasyna i tracąc szanse na uniknięcie wejścia
na drogę bez powrotu.
Uparte przekonania jakimi karmi się przedsiębiorca
odsuwają na bok jego prawdziwe potrzeby, biorą nad nim
kontrolę i zatruwają umysł; zaczyna brać swoje urojenia
za najlepsze rozwiązania i cele. Dzieje się tak dlatego,
ze jego przedsiębiorstwo nie jest już przedsiębiorstwem,
lecz wymysłem, golemem, który zyskał własne życie i który
panuje nad zżyciem przedsiębiorcy. Pożyczka i prostytucja,
dwa słowa o podobnym pochodzeniu, które łączą golema
i jego twórcę.
Mijają kolejne okrągłe daty, będące okazją do czynienia
zobowiązań i obiecywania zmian. Wytrwałość jest jednym
z najważniejszych atrybutów przedsiębiorcy, lecz jednocześnie
jednym z jego najgroźniejszych demonów. Tak więc bądź
wytrwały, lecz nie zapominaj by być także szczęśliwym.
I bądźcie szczęśliwi, Jose Antonio Caballero Ruiz

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

* 

Kielce, 110 km
Warszawa, 300 km

A4

Lublin, 270 km

Business Park

Katowice, 80 km
Berlin, 600 km

A4
A4

Bratys³awa, 430 km
Wiedeñ, 470 km
Praga, 530 km

Rzeszów, 160 km
Lwów, 300 km

DOSKONA£A LOKALIZACJA - Kraków, ul. Nad Drwin¹ 10;
W centrum przemys³owym i logistyczno-magazynowym miasta;
W s¹siedztwie Urzêdu Celnego;
W obrêbie funkcjonuj¹cego obszaru dzia³alnoœci produkcyjnej i magazynowej,
bêd¹cego w³asnoœci¹ MARR S.A. - strefie aktywnoœci gospodarczej o ³¹cznej
powierzchni 22,5 ha;
W odleg³oœci ok. 200 m - wschodnia obwodnica miasta wraz z wêz³em “Przewóz”
(czêœæ trasy ekspresowej S7); ok. 2,5 km – autostrada A4 i wêze³ „Bie¿anów”.

DO WYNAJÊCIA

DO WYNAJÊCIA

dzia³ki niezabudowane nr
474/2 i 474/3 obr. 105 Podgórze
o ³¹cznej pow. ok. 1,27 ha mo¿³iwa budowa hal
produkcyjnych w systemie BTS

³¹cznie 2098 m powierzchni
biurowej z czeœci¹
magazynow¹ w bud. B-3,
2
w tym: 913 m - parter
2
1185 m - I piêtro

2

DO WYNAJÊCIA
2

ok. 15,1 tys. m powierzchni
terenu (czêœæ dz. 474/4 obr.
105 Podgórze)
z zapleczem biurowosocjalnym ok. 120 m2

Ul. Domaga³y

Ul. Nad Drwin¹

474/2

474/3

E-7

Urz¹d Celny

B-3

474/4

B-1.2

B-1.1

1

2

A1

A2

D-2

ok. 13,5 tys. m2 powierzchni
produkcyjno-us³ugowej oraz
biurowo-socjalnej w
budowanych obiektach
A1, A2, A3

Niniejszy materia³ zawiera informacje promocyjne
i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego; Kraków, 2018

F-3
F-4;5
B-2

A3

³¹cznie 931 m2 powierzchni
magazynowej w bud. D-2,
w tym:
2
556 m - I piêtro
2
375 m - II piêtro

3

474/5

4

DO WYNAJÊCIA

DO WYNAJÊCIA

474/6

D-8;9

Kontakt z waœcicielem:
Ma³opolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Departament Inwestycji
i Zarz¹dzania Nieruchomoœciami
Business Park Nad Drwin¹
ul. Nad Drwin¹ 10, 30-741 Kraków
tel./ faks: +48 12 653 55 33
e-mail:
businessparkdrwina@marr.pl;
business.park@marr.pl
www.marr.pl

KRAKÓW
NOWA HUTA
PRZYSZŁOŚCI

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Osiedle Willowe 30; 31-902 Kraków
+48 12 348 01 55; +48 727 432 104
biuro@knhp.com.pl; www.knhp.com.pl
www.facebook.com/krakownowahutaprzyszlosci

