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Szanowni  
Państwo 
W kolejnym	numerze	„BiM”	sporo	miejsca	poświęcamy	krajom	arabskim.	
Zarówno	wskazując	jako	intersujący	kierunek	dla realizacji	strategii	
eksportu	jak	również	pokazując	nasze	dotychczasowe	osiągnięcia	
– promocję	regionalnych	firm	kosmetycznych	w Dubaju,	poszukiwanie	
projektów	inwestycyjnych,	możliwości	nawiązania	trwałej	współpracy	
z instytucjami otoczenia gospodarczego. 

W sytuacji,	gdy	większość	analityków	gospodarczych	wróży	nadchodzący	
spadek tempa rozwoju gospodarki, w skali globalnej i europejskiej, 
warto,	być	może,	większą	uwagę	poświęcić	działaniom	na nowych	
rynkach.	Byliśmy	już	w Kazachstanie,	Wietnamie,	Chinach;	zaczynamy	
poznawanie	możliwości	inwestycji	na terenie	Afryki,	Azerbejdżanu,	
kolejne	kontakty	z Ukrainą.	Wszystko	w celu	zdobycia	niezbędnej	wiedzy	
i kontaktów	umożliwiających	dalsze	działania	i promocję	małopolskich	
usług i produktów, dlatego także zapraszamy do udziału w targach Gitex 
Technology Week w Dubaju w październiku 2018. 

Nie	brakowało	w naszych	podróżach	odwiedzin	na wydarzeniach	
o zasięgu	nieco	bliższym.	Chodzi	przede	wszystkim	o znakomity,	jak	
zwykle, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. To spotkanie 
przedsiębiorców,	polityków,	naukowców,	samorządowców,	które	
możemy	z pełnym	przekonaniem	polecać	wszystkim	zainteresowanym	
promocją	swoich	firm,	poznaniem	najnowszych	kierunków	rozwoju	
w wielu	dziedzinach	gospodarki	i życia	społecznego,	konfrontacją	
rzeczywistości	z pobożnymi	życzeniami	i niespełnionymi	obietnicami.	

Mamy	nadzieję,	że	nie	tylko	obietnice	pojawią się	w nowych	programach	
unijnych	adresowanych	do przedsiębiorców.	Liczymy	na więcej	
informacji,	zwłaszcza,	że	przedstawiciel	krakowskiego	środowiska	
biznesowego	znalazł się	wśród	kierujących	pracami	Agencji	Wykonawczej	
ds.	Małych	i Średnich	Przedsiębiorstw	UE.	No	i na koniec,	jak	zwykle,	
znakomite	refleksje	naszego	kolegi	z hiszpańskiej	Kordoby.

Zapraszamy	do	lektury	i	życzymy	powodzenia.	

Redakcja
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Tydzień z nowoczesnymi technologiami 
w Dubaju – październik 2018 
W połowie października rusza w Dubaju jedno 
z największych	wydarzeń	targowych	w Zjednoczonych	
Emiratach	Arabskich	– Gitex Technology Week. 
Tegoroczna, trzydziesta ósma edycja tego wydarzenia, 
trwać będzie	od 14	do 18	października.	Targi	są	jedną	
z najbardziej prestiżowych imprez technologicznych 
na świecie,	która co roku	gromadzi	przedsiębiorców	z całego	
świata,	umożliwiając	wymianę	informacji	i doświadczeń	
na temat najnowszych technologii. Eksperci w dziedzinie IT 
jednogłośnie	przyznają,	że	Gitex Technology Week 
to wydarzenie, które wyznacza trendy w branży 
nowych	technologii.	Targi	umożliwiają	wystawcom	
z blisko	100 krajów	nawiązanie	obiecujących	kontaktów	
biznesowych. Impreza istnieje od od 1981 r.  
Podczas targów, organizowanej przez Dubai World 
Trade	Centre,	wystawcy	mają	możliwość	zaprezentować	
najbardziej zaawansowane projekty, a uczestnicy 
dowiedzieć się	o innowacjach	technologicznych	
m.in. z takich sektorów jak: VR/AR/MR, IoT/Sensors, 
Sztuczna inteligencja, Data center, Cloud, Technologie 3D, 
Hardware/Software,	Robotyka/Przemysł 4.0,	 
Smart cities i inne.

Targi Gitex – co oferujemy?
Centrum	Business	in	Małopolska	dysponować	będzie	
na targach	powierzchnią	wystawienniczą	(ok.	30	m2) 
do dyspozycji firm z Małopolski. W jej ramach przewidujemy 
(bezpłatnie):
•	specjalną	strefę	B2B	do	prowadzenia	rozmów	

handlowych
•	opiekę	tłumacza
• wsparcie specjalistów
•	możliwość	wystawienia	na	stoisku	materiałów	

informacyjnych (katalogi, broszury)
•	bilety	wstępu	na	targi
•	możliwość	promowania	swojej	firmy	na	ekranie	LCD	

na stoisku
Targi	w Dubaju	będą	też	okazją	do przedstawienia	
małopolskiego potencjału branży ICT podczas 
seminarium	i spotkań	w formule	B2B	(w drugim	dniu	
targów). Przed wyjazdem na targi Gitex przeprowadzimy 
bezpłatne spotkania informacyjne na temat 
specyfiki	i uwarunkowań	wymiany	gospodarczej	Polska	
– Zjednoczone	Emiraty	Arabskie,	które	odbędą się	
w sedzibie CeBiM 11 i 25 września 2018r. w Krakowie 
(ul. Podole 60) w ramach projektu „Power up Your Business 
in	Małopolska”.	Zachęcamy	do udziału.	

Kontakt:
Mateusz Matusik: 
mateusz.matusik@marr.pl;	tel.:	12	620	91	43	
Aleksandra Sadowska: 
aleksandra.sadowska@marr.pl;	tel.:	12	620	91	60

Uwaga: koszty przelotu, zakwaterowania, ubezpieczenia 
i koszty	związane	z pobytem	w Dubaju	przedsiębiorcy	
ponoszą	we	własnym	zakresie.	Warto	zakupić	bilety	
z dużym	wyprzedzeniem	(niskie	ceny	bezpośredniego	
połączenia	lotniczego	Krakowa	z Dubajem:	
https://www.flydubai.com/en/). 
Strona targów: https://www.gitex.com

ZAPRASZAMY	/	Zespół CeBiM 

Aktualności | Informacje | Relacje
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BeautyWorld Middle East  
Dubaj – maj 2018 

Dubaj – miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, coraz bardziej popularne już nie tylko jako destynacja turystyczna, 
ale także miejsce targów, wystaw i konferencji, którym interesują się klienci nie tylko z Zachodu, ale także coraz częściej 
z Wschodniej Europy. Niewątpliwie pomoże w tym uruchomione bezpośrednie połączenie z Krakowa liniami FlyDubai. 
Ruch na trasie jest spory, co dobrze rokuje na przyszłość. 

Czy warto odwiedzić Dubaj? 
Czy jest to miejsce do robienia interesów?

Najpierw	kilka	faktów	i liczb.	Dubaj	
to prawie 3-milionowa metropolia wyrosła na piaskach 
południowych nabrzeży	Zatoki	Perskiej.	Od roku	
1900 do 1960,	czyli w ciągu	60	lat,	liczba	ludności	
dawniej	rybackiej	osady	wzrosła	jedynie	o 30 tysięcy,	
z 10 do 40 tysięcy.	Natomiast	tylko	od 1968	do 1975	
– w ciągu	7	lat,	liczba	mieszkańców	wzrosła	o blisko	
120 tysięcy.	Następne	dziesięciolecia	sukcesywnie	
zwiększały	liczbę	mieszkańców	i trend	ten	utrzymuje się	
do dziś.	Co było	powodem	tak	masowego	napływu	
ludności?	Władze	Emiratu	zdecydowały	odejść	
od utrzymywania się	z ropy	naftowej	i postawiły	
na długofalową	strategię	rozwoju	opartą	na wykorzystaniu	
położenia Dubaju jako centrum biznesu i turystyki. 

Ważnym elementem były analizy, które wskazywały 
na bardzo korzystne położenie miasta na trasie z Europy 
na Bliski	i Daleki	Wschód	– głównie	w zakresie	transportu	
morskiego	i lotniczego.	Stąd	decyzje	o rozbudowie	portu	
morskiego	(obecnie	największy	utworzony	przez	człowieka	
port	na świecie),	otoczeniu	go	specjalnymi	strefami	
ekonomicznymi,	rozbudowa	(wciąż	trwająca)	lotnisk	tak	

by	mogły	osiągnąć	w ciągu	następnych	20 lat docelową	
liczbę	120 mln	obsłużonych	pasażerów	i wiele	innych	
działań.	Szczególnie	korzystne	uwarunkowania	podatkowo	
– prawne	umożliwiły	ściągniecie	globalnych	firm	
zainteresowanych ulokowaniem centrów swoich firm, 
odpowiednio	do specjalizacji	konkretnych	stref	np.	TECOM	
(Dubai Technology, Electronic Commerce and Media Free 
Zone	Authority),	w której	siedziby	mają	firmy	z branży IT,	
takie	jak:	EMC	Corporation,	Oracle,	Microsoft	i IBM,	
a także z branży	mediów:	MBC,	CNN,	Reuters,	AP.	

Śmiałe i oryginalne pomysły takie jak tworzenie rezydencji 
na sztucznych wyspach (w kształcie palmy, w kształcie mapy 
świata),	najbardziej	luksusowe	na świecie	hotele,	jak	Burj	
al‑Arab	w kształcie	żagla,	uznanych	projektantów	światowej	
klasy	– wszystko	to	przyciąga	miliony	zwiedzających	
każdego	roku.	Dubaj	staje się	również	stolicą	wydarzeń	
targowych i konferencyjnych. Centrum Wystawiennicze 
World Trade Centre ulokowane w prestiżowej lokalizacji 
stało się	rozpoznawalną	marką	na mapie	światowych	
wydarzeń	w wielu	branżach,	jak	choćby	kosmetycznej	
za sprawą	targów	BeautyWorld.	
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W ciągu	20	ostatnich	lat	BeautyWorld Middle East 
rozwijało się	bardzo	dynamicznie	i teraz	gromadzi	ponad	
1 700	wystawców	z 62	państw	świata	na powierzchni	
ok. 61 tysięcy	metrów	kwadratowych.	Tym	samym	
awansowało	do rangi	trzeciej	pod względem	wielkości	
imprezy	kosmetycznej	świata,	po Bolonii	i Hong	Kongu.	

Małopolska była obecna na targach po raz pierwszy 
jako	wystawca,	prezentując	na swoim	stoisku	ofertę	
firm	z regionu.	Tym	niemniej,	polskie	firmy	już	wcześniej	
brały udział w Beautyworld i z roku na rok coraz liczniej 
występowały	na targach	– w tej	edycji	było	obecnych	
ponad	60 podmiotów	z Polski.	Liczba	nie	dziwi,	jeżeli	
weźmiemy	pod uwagę	fakt,	że	kobiety	z Bliskiego	
i Dalekiego	Wschodu	przykładają	ogromną	wagę	
do swojego	wyglądu	i używają	wielokrotnie	więcej	
kosmetyków (zwłaszcza kolorowych) niż Europejki. Warto 
też	podkreślić,	że	polskie	firmy	mają się	czym	pochwalić,	nie	
tylko	ze względu	na bogatą	i różnorodną	ofertę,	ale	i jakość	
produktów.	Drogę	przetarł	wszystkim	INGLOT,	obecny	
w Dubaju	od lat	i posiadający	sklepy	w prestiżowych	
lokalizacjach.	Znane	są	także	inne	marki	jak	VIPERA	

czy	choćby	małopolskie	PAESE.	Jednakże	sam	region,	
a nawet	jego	stolica	Kraków,	nie	są	niestety	powszechnie	
rozpoznawalne,	co mam	nadzieję	zmieni się	szybko	
wraz z rozwojem	bezpośrednich	połączeń	lotniczych.	
Stoisko	Małopolski,	ulokowane	tuż	przy	wejściu	
do Pawilonu	Międzynarodowego,	cieszyło się	bardzo	
dużym	powodzeniem.	Oferta	firm	prezentowana	na stoisku	
to głównie produkty firmy Barwa (mydła, szampony), 
Bielenda (kremy i balsamy do ciała), Callux (produkty 
dla profesjonalnego	pielęgnacji	stóp),	L’Ideal Parisien 
(produkty higieniczne), Paese (kosmetyki kolorowe), Reve 
de Chantelle (perfumy) i Natural Aromas	(sole	do kąpieli).	
Bielenda	i Paese	prezentowały się	także	na swoich	stoiskach,	
ale	w innej	hali,	poświęconej	pielęgnacji	skóry	(SkinCare).

BeautyWorld	stanowi	również	doskonałą	okazję	
do zaprezentowania oferty małopolskich uzdrowisk 
– także pod względem	inwestycyjnym,	dla krajów	Bliskiego	
Wschodu. Ponad 30 firm kosmetycznych z Małopolski 
oraz bogatą	ofertę	7	ośrodków	spa	and	wellness	
przedstawiono	w specjalnie	wydanym	na tę	okazję	
katalogu. Uzupełnieniem wydarzenia było seminarium 
Business Opportunities in Southern Poland, które zgromadziło 
dystrybutorów, hurtowników i inne osoby zainteresowane 
prezentacjami firm, a także przedstawicieli całkiem 
licznej Polonii obecnej w Dubaju. Seminarium zaszczycił 
Ambasador	RP	w ZEA,	Pan	Robert	Rostek,	który	odwiedził	
stoisko Małopolski oraz otworzył seminarium i przywitał 
zgromadzonych	gości.	

Na efekty	pewnie	jeszcze	trzeba	będzie	poczekać,	choć	
firmy gremialnie wyrażały zadowolenie z udziału w targach. 
Podkreślały,	że	choć	z pewnością	rozpoznawalność	brandów	
z naszego	kraju się	zwiększa,	to	wsparcie	instytucji	rozwoju	
jest	niezwykle	cenne	i walnie się	do tego	przyczynia.

Beata Górska‑Nieć, Dyrektor DOI MARR SA 

Annual Investment Meeting 
– International Property Show, 
Dubaj – kwiecień 2018 
Dubaj, miasto leżące przy południowym wybrzeżu 
Zatoki Perskiej to największe i najliczniej zaludnione 
miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich, stolica 
emiratu o tej samej nazwie. Według oficjalnych 
informacji liczba mieszkańców Dubaju przekracza 3 mln. 
Niegdyś niewielka rybacka wioska słynąca z połowu 
pereł, dziś tętniąca życiem metropolia o znaczeniu 
międzynarodowym.

Perła pustyni
Dubaj,	który	zaczynał	od małej	rybackiej	wioski,	słynącej	
z połowu	pereł,	posiada	obecnie	największą,	stworzoną	przez	
człowieka,	przystań	na świecie	– Port	Jebel	Ali.	Miasto	w latach	
70.	i 80.	XX wieku	ugruntowało	swoją	pozycję	na mapie	świata	
jako	ważny	punkt	na trasach	transportowych.	Od tego	czasu,	
Dubaj	przeżywa	nieustanny	rozwój,	który	zintensyfikował się	
po utworzeniu	przez	rząd	w latach	osiemdziesiątych	
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specjalnych	stref	aktywności	gospodarczej.	Od tego	czasu	
w Dubaju	trwa	nieprzerwany	i dynamiczny	rozwój.	W ciągu	
tych	lat	wybudowano	tu	ponad	300	wieżowców	(wysokość	
40 z nich przekracza 150 metrów) a kolejne 300 jest 
w budowie.	To	w Dubaju	znajduje się	największe	centrum	
handlowe	na świecie	i najwyższy	budynek	świata	Burj	Khalifa	
liczący	828 m.	I choć	rozwój	Dubaju	głównie	kojarzymy	
z wydobyciem	ropy	naftowej,	tak	jak	całe	Zjednoczone	
Emiraty	Arabskie,	rzeczywistość	jednak	zaskakuje.	Obecnie	
głównymi	źródłami	dochodu	Dubaju	są	turystyka,	handel,	
sektor finansowy i budowlany. Przychody z ropy naftowej 
stanowią	zaledwie	około	4%	PKB	tego	Emiratu.	

Miasto – Oaza
Dubaj	śmiało	możemy	nazwać	Smart City.	Po mieście	można	
przemieszczać się	autonomicznym	metrem,	w którym	
są	wydzielone	przedziały	„tylko	dla kobiet”	(jest	to	duże	
udogodnienie	w społeczności,	gdzie	kobiety	stanowią	
około	25%	ludności)	i mimo	panujących	w Dubaju	upałów,	
co niektórzy	mogą	zmarznąć	czekając	na metro	lub	autobus	
w klimatyzowanych	przystankach	do których	prowadzą	
klimatyzowane	przejścia	dla pieszych.	To	w Dubaju	rozwijane	
są	plany	uruchomienia	autonomicznych	latających	taksówek	
oraz budowy	miasteczka	marsjańskiego	na pustyni.	
Mieszkańcy	Dubaju,	to	w większości	imigranci	zarobkowi.	
Ludność	pochodzenia	arabskiego	to	zaledwie	20%	całej	
populacji,	pozostali	mieszkańcy	pochodzą	głównie	z Azji	
(Indii,	Chin,	Pakistanu).	Licznie	przybywają	do Dubaju	również	
mieszkańcy	zachodniego	świata,	w przeważającej	części	
są	to	wysoko	wykwalifikowani	pracownicy,	menedżerowie,	
nauczyciele,	inżynierowie,	specjaliści	sektora	finansów	czy	IT.

World Trade Center
Dubaj	przyciąga	inwestorów	z całego	świata.	Nie	inaczej	
było	podczas	odbywających się	w kwietniu	targów	
Annual Investment Meeting 2018 (AIM), na których 
ofertę	inwestycyjną	Małopolski	i Krakowa	prezentowali	
przedstawiciele	spółki	Kraków	Nowa	Huta	Przyszłości	S.A.,	
Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Małopolskiego,	
Krakowa oraz Centrum Business in Małopolska. 
Wydarzenie	to,	które	odbywało się	po raz	8,	cieszy się	dużą	
popularnością	wśród	przedstawicieli	biznesu,	rządów	
i agencji	rozwoju.	W uroczystym	otwarciu	targów	wziął	
udział	Jego	Wysokość	Szejk	Mohammed	bin	Rashid	Al	
Maktoum,	premier	Zjednoczonych	Emiratów	Arabskich	
i władca Dubaju. 

Tegoroczny AIM zgromadził 20 332 uczestników 
ze 143 krajów.	Podczas	targów	swoją	ofertę	
prezentowało 459 wystawców, na powierzchni 8 tys. m2, 
w ośmiu	halach	wystawowych	Dubai	World	Trade Center.	
Licznie	reprezentowane	były	firmy	z Indii,	Chin,	Południowej	
Afryki	Arabii	Saudyjskiej,	Egiptu,	Indonezji,	Nigerii,	Algierii,	
Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy. Targom towarzyszyły 
konferencje	i warsztaty,	które	były	okazją	do rozmów	
o możliwościach	biznesowych	w Polsce,	szczególnie	
o planach inwestowania w Małopolsce. Przedstawiciele 
Małopolski	w ciągu	trzech	dni	targowych	odbyli	ponad	sto	
rozmów z uczestnikami AIM. Dotyczyły one np. warunków 
do otwarcia przedstawicielstw i fabryk (np. mebli) w Polsce, 
o które	najczęściej	pytali	inwestorzy	z Indii,	możliwości	
importu	żywności	z Polski,	tym	tematem	najczęściej	
interesowali się	rozmówcy	z krajów	arabskich	czy otwartości	
Polski	na współpracę	ze startupami,	o co pytali	
przedstawiciele m.in. USA i Ukrainy. 

Pustynna mgła
Dubaj	to	pełen	rozmachu	projekt‑miasto,	które	jedną	
nogą	„stoi	na pustyni”,	drugą	zaś	„chłodzi	w morzu”.	
Jego nieustanny	i dynamiczny	rozwój	przyciąga	biznes	
z całego	świata.	To	również	miejsce	pełne	kontrastów.	
Miasto	bez	zabytków,	do jakich	przyzwyczailiśmy się	
w Europie,	które	buduje	na nową	swoją	tożsamość	
od lat	50	XX	wieku.	Miasto	na pustyni,	które	posiada	
największą	na świecie	fontannę.	Miasto,	gdzie	bogaci	
mieszkańcy,	głównie	Arabowie,	mieszkają	w nowoczesnym	
centrum	a imigranci	zarobkowi	zamieszkują	starą,	
nie tak nowoczesną,	dzielnicę,	leżąca	po drugiej	stronie	
kanału.	To	metro	kursujące	co trzy	minuty	w godzinach	
szczytu a mimo to mocno zatłoczone przez pracowników 
jadących	do i z pracy.	To	również	nowoczesne	centrum	
bez	chodników,	gdzie	słychać	szum	pędzących	
samochodów i dzielnica pełna gwaru i tłoku. To Smart 
City z autonomicznym metrem i drewnianymi łodziami 
przewożącymi	ludzi	z jednego	brzegu	kanału	na drugi.

Dubaj	działa	jak	magnes	na mieszkańców	wielu	państw,	
głównie	Azji,	którzy	szukają	tu	spełnienia	swojego	snu	
o lepszym życiu. Dubaj czasem spowija piaskowa pustynna 
mgła…	To	miejsce,	które	z pewnością	jeszcze	nie	raz	
zaskoczy	świat.

Łuksz Kozub, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
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10 Europejski  
Kongres Gospodarczy w Katowicach 
– jubileusz i oczywiście rekord
W dniach	14–16	maja	2018 r.	odbył się	w Katowicach	
jubileuszowy 10 Europejski Kongres Gospodarczy. 
Wydarzenie	ma	szanse	stać się	najważniejszym	polskim	
spotkaniem	menadżerów,	polityków,	samorządowców	
i komentatorów gospodarki. W tym roku w EKG 
uczestniczyło	ponad	11	tys.	gości,	kilkudziesięciu	
wystawców	i setki	przedsiębiorstw.	Rozmawiano,	
prezentowano i „budowano wizerunek”. 

Jak	zwykle	warto	podkreślić	znakomitą	organizację	
i atmosferę	Kongresu	– przestrzeń	dla spotkań,	
dyskusji i poznawania najważniejszych zjawisk w polskiej 
i europejskiej	gospodarce.	W ciągu	trzech	dni	odbyło się	
ponad	150	sesji,	otwartych	debat,	paneli,	wystąpień	
i prezentacji.	Gośćmi	EKG	byli	zarówno	urzędujący	
przedstawiciele władzy z premierem M. Morawieckim 
na czele,	jak	i wysocy	urzędnicy	Unii	Europejskiej,	
przedstawiciele	rządów	krajów	europejskich,	USA,	Azji	
i Afryki, szefowie przemysłowych gigantów, prezydenci 
i burmistrzowie miast, menadżerowie instytucji 
rozwojowych	oraz ci,	którzy	dopiero	wkraczają	na ścieżkę	
biznesu. W tym ostatnim wypadku chodzi o prawie 
2.5 osób	zainteresowanych	odbywającym się	w ramach	EKG	
spotkaniem firm start-up’owych (European Start-up Days). 

Trudno	zamknąć	tematykę	debat	w krótkiej	relacji.	
Gospodarze	podzielili	tematykę	spotkań	na gospodarkę,	
współpracę	międzynarodową,	zagadnienia	społeczne,	
analizę	sytuacji	na rynku	pracy,	opiekę	zdrowotną,	nowe	
technologie,	samorządy,	energetykę…	i wiele	innych.	
Można	stwierdzić	raczej,	że	powstał	swoisty	„kłopot	
z bogactwem” tematów i dyskusji niż, że ktokolwiek nie 
znalazł	w programie	EKG	czegoś	fascynującego	dla siebie.	

Dla	uczestnika	spoza	regionu	to,	co zwraca	szczególną	
uwagę,	to	rosnący	i dominujący	potencjał	Śląska;	zarówno	
jako województwa, jak i w ramach promowanej w tym roku 
Metropolii,	czyli	pierwszego	w Polsce	połączenia	struktur	
kilku miast w jeden organizm administracyjny, gospodarczy 
i społeczny.	Oczywiście	nie	brakuje	pytań	o dalszy	rozwój	
w skali regionalnej czy lokalnej, o utrzymanie równowagi 
pomiędzy	dynamiką	wzrostu	gospodarczego	a ochroną	
zasobów naturalnych. Mała notatka w regionalnej 
gazecie alarmuje przecież, że metropolia, a zwłaszcza 
Katowice,	tracą	mieszkańców.	Być	może	w przyszłym roku	
dowiemy się	więcej	na temat	korzyści	tworzenia	podobnych	
struktur	oraz wyzwań	przed	jakimi	stoją.	

Stoisko Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
oraz Centrum Business in Małopolska przygotowane 
w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”, 
starało się	zaspokoić	pewien	niedosyt	obecności	
naszego	województwa	w Katowicach.	Rozmawialiśmy	
o małopolskiej	ofercie	dla przedsiębiorców,	dla działania	
start‑up’ów,	dla inwestorów	i o możliwościach	współpracy	
ponadregionalnej.	Prezes	Zarządu	MARR SA	dr	Jan Pamuła	
wziął	udział	w debacie	„Cała	Polska	Specjalną	Strefą	
Ekonomiczną?”,	a Dyrektor	Departamentu	Zarządzania	
Projektami i Programami MARR Barbara Grodowska 
uczestniczyła w panelu „Turystyka motorem rozwoju regionu”. 

W Katowicach	warto	bywać.	Brzmi	to	banalnie,	jednak	
mamy	do czynienia	ze znakomitą	okazją	do zdobycia	
ważnych	doświadczeń	i informacji	z najlepszych	źródeł	
i od kompetentnych uczestników EKG. A wszystko zaledwie 
kilkadziesiąt	kilometrów	od Krakowa.	Do przemyślenia?	

Opracowanie J. Adamczyk, DOI MARR SA

Jan	Pam
uła,	Prezes	Zarządu	M

ARR	S.A.	na	EKG	2018
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Zjednoczone Emiraty Arabskie 
– brama do biznesu na Bliskim Wschodzie

Polski eksport rośnie w siłę. W zeszłym roku polscy przedsiębiorcy sprzedali za granicą towary 
o łącznej wartości 879 mld zł. Tendencja wzrostowa ma szansę utrzymać się w kolejnych 
latach, a kluczem do sukcesu może być zwrot w stronę rynków pozaeuropejskich. Szczególnie 
perspektywicznym kierunkiem dla polskiego biznesu są Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Rozbudowana i nowoczesna infrastruktura, zróżnicowany 
krąg	konsumentów	oraz liczne	strefy	wolnocłowe	
to	czynniki,	które	wpływają	na atrakcyjność	rynku	ZEA.	
Najbardziej	rozpoznawalnym	z emiratów	jest	Dubaj,	
którego szybka ekspansja, silna orientacja biznesowa 
oraz liczne	zachęty	podatkowe	systematycznie	
przyciągają	przedsiębiorców	i inwestorów	z całego	świata.	
Spektakularne inwestycje, takie jak najwyższy budynek 
świata	– Burdż	Chalifa,	sztuczne	wyspy	czy	bezzałogowy	
transport	szynowy,	sprawiły,	że	emirat	przyciąga	uwagę	
przedsiębiorców	z całego	świata.	Jednak	ZEA	to	nie	tylko	
Dubaj,	ale	także	sześć	pozostałych	emiratów:	Szardża,	
Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra 
oraz stołeczne	Abu	Zabi.	Emiraty	te	wspólnie	tworzą	
państwo	o unikatowej	strukturze	monarchicznej	federacji,	
na czele	której	stoi	prezydent,	będący	jednocześnie	
dziedzicznym	władcą	Abu	Zabi	oraz premier,	którym	zawsze	
jest emir Dubaju. 

Dlaczego	warto	rozważyć	swoją	obecność	w ZEA?	Jak	
wygląda	prowadzenie	biznesu	w emiratach	oraz jak	
radzą	sobie	polscy	przedsiębiorcy	na tym	rynku?	O tym	
w poniższym artykule. 

Biznes w ZEA – jak zacząć
Sukces	każdego	przedsięwzięcia	zależy	od dobrej	
znajomości	lokalnego	rynku,	zasad	prowadzenia	
biznesu oraz tego, jak Twój produkt wypada na tle 
pozostałych.	Zjednoczone	Emiraty	Arabskie	są	atrakcyjnym	
kierunkiem	dla wielu	branż,	w związku	z czym	Twój	
biznes	będzie	musiał się	zmierzyć	z liczną	konkurencją	
– w ZEA	szczególnie	aktywni	są	przedsiębiorcy	brytyjscy	
i amerykańscy,	ale	także	biznesmeni	z Rosji,	Belgii	i Szwecji.	
Jednak	odpowiednie	przygotowanie,	kompleksowa	
strategia	wejścia	na rynek	oraz dostosowanie	produktu	
do lokalnych	oczekiwań	może	poskutkować	efektywną	
sprzedażą	i przyciągnąć	wielu	partnerów.

Dubaj, jako centrum biznesowe Bliskiego Wschodu, może 
być	pierwszym	punktem	ekspansji	gospodarczej	Twojej	
firmy	w tym	regionie.	Szansę	mają	szczególnie	małe	

firmy	i przedsiębiorstwa,	które	wskazuje się	jako	klucz	
do przyszłego rozwoju tego emiratu. Dlatego pomimo 
złożonych procedur licencjonowania i rejestracji, Dubaj 
oferuje	przedsiębiorcom	liberalne	i najbardziej	atrakcyjne	
w regionie	Bliskiego	Wschodu	środowisko.	Analizując	dane	
Dubai Statistics Center w samym 2015 r., miasto wydało 
ponad	22 tys.	licencji	umożliwiających	prowadzenie	
działalności	biznesowej	zagranicznym	podmiotom.

Temat numeru
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Pozyskanie odpowiedniego partnera na miejscu 
jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Budowanie podstawy 
do współpracy	biznesowej	w ZEA	jest	jednak	procesem	
złożonym.	Jeden	wyjazd	na targi	raczej	nie	przyniesie	
Twojej firmie intratnego kontraktu, jednak systematycznie 
budowana	relacja	może	poskutkować	efektywną	
współpracą.	Ważna	jest	znajomość	kultury	biznesowej,	
zasad	prowadzenia	negocjacji	i ponadprzeciętna	
cierpliwość.	Czy	wiesz,	że	w kontaktach	z potencjalnymi	
partnerami	w ZEA	bardzo	źle	widziane	jest	natychmiastowe	
przechodzenie	do spraw	biznesowych?	Do meritum	
i właściwych	negocjacji	dochodzi się	zazwyczaj	dopiero	
podczas	jednej	z kolejnych	rozmów.	Z tego	względu	
kluczowe	będą	regularne	spotkania	z potencjalnymi	
partnerami,	co wiąże się	z systematycznymi	wizytami	
w Emiratach.	Dodatkowo,	jako	przedsiębiorca	początkujący	
i nowy	w danym	środowisku	nie	będziesz	budził	zaufania.	
O wiele	łatwiej	jest	funkcjonować	w biznesie	w krajach	
arabskich	mając	już	pewne	znajomości	i rozpoznawalność	
w środowisku,	dlatego	uczestnictwo	we	wszelkich	
targach,	expo	i konferencjach	będzie	szczególnie	ważne	
w budowaniu Twojej sieci kontaktów. 

W tym	zakresie	są	jednak	dobre	wiadomości.	
Jako obywatele	Unii	Europejskiej,	polscy	przedsiębiorcy	
zwolnieni	są	z obowiązku	wizowego	w Zjednoczonych	
Emiratach	Arabskich.	ZEA	i UE	podpisały	także	dwustronną	
umowę	o zniesieniu	wiz	krótkoterminowych	zwalniającą	
obywateli	Zjednoczonych	Emiratów	Arabskich	
z wizy	Schengen,	czyniąc	z niej	pierwszy	kraj	arabski,	
który otrzymał takie zwolnienie dla swoich obywateli. 
Te	udogodnienia,	a także	szeroka	oferta	bezpośrednich	
lotów	z Polski	do Dubaju	zdecydowanie	ułatwią	
Ci	współpracę	biznesową.

Gdy	uda się	pozyskać	lokalnego	partnera	konieczne	jest	
uregulowanie zasad współpracy w postaci odpowiedniej 
umowy.	Z uwagi	na ochronę	interesów	najczęściej	
wybieraną	destynacją	tych	działań	jest	Dubaj,	w którym	
zarówno prawo handlowe skodyfikowane zostało nie tylko 
po arabsku,	ale	także	w języku	angielskim.	Dubaj	ma	też	
opinię	najbardziej	transparentnego	emiratu.	

Planując	bardziej	długotrwałą	obecność	w ZEA	należy	
pamiętać	o konieczności	zarejestrowania	swojej	działalności.	
By	sprawnie	przejść	przez	procedury	rejestracyjne	
i dopełnić	wszelkich	formalności	konieczne	jest	posiadanie	
lokalnego agenta lub wsparcia doradczego w Polsce. 
Najczęściej	przyjmowaną	przez	małe	firmy	strukturą	
jest spółka	z ograniczoną	odpowiedzialnością,	która	może	
być	tworzona	od zaledwie	dwóch	do aż	pięćdziesięciu	
osób.	Aby	skorzystać	z tej	formy	działalności	wymagane	
jest wykazanie minimalnej inwestycji kapitałowej 
w wysokości	300	000	AED	(290	000	PLN).	Konieczne	
jest także posiadanie lokalnego sponsora z kontrolnym 
udziałem	w wysokości	51%	w spółce.	Kapitał	zagraniczny	
ograniczony	jest	do 49%.	Lokalni	partnerzy	mogą	być	
osobami	lub	firmami	i nie	są	zobowiązani	do finansowego	
udziału w starcie. 

Podmioty	większe	lub	te	planujące	ekspansję	w całym	
regionie	Bliskiego	Wschodu	powinny	zwrócić	uwagę	
na ponad 40 stref wolnocłowych i specjalnych stref 
ekonomicznych.	W ich	ramach	zagraniczni	przedsiębiorcy	
mogą	korzystać	z atrakcyjnych	koncesji	i zachęt	
inwestycyjnych.	Wiele	ze stref	specjalizuje się	w konkretnych	
sektorach gospodarczych, takich jak finanse, logistyka, 
media, służba zdrowia, wyroby tekstylne czy samochody. 
Firmy	w strefach	wolnocłowych	zazwyczaj	mogą	
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być	w 100%	własnością	podmiotów	zagranicznych	
(co jest rzadkością	na Bliskim	Wschodzie),	a zagraniczne	
podmioty	mogą	bez	ograniczeń	dokonywać	repatriacji	
zysków,	bez	podatku	od osób	prawnych,	cła,	ograniczeń	
walutowych,	ograniczeń	w zatrudnieniu	oraz bez	barier	
handlowych ani kontyngentów. 

Twój produkt  
na rynku emirackim
Po opracowaniu	kompleksowej	strategii	wejścia	
na rynek, pozyskaniu odpowiedniego partnera 
i dopełnieniu	formalności,	można	przejść	do etapu	
przywozu	towarów	do ZEA.	Regulacje	w tym	zakresie	
wzorowane	na umowach	międzynarodowych	i zgodne	
z zobowiązującymi	powszechnie	standardami,	co jest	
sporym	ułatwieniem.	Na czele	administracji	celnej	
stoi	Federalny	Urząd	Celny (FCA).	Postępowanie	celne	
jak	i wymogi	dotyczące dokumentów	są	jednakowe	
we	wszystkich	emiratach.	Opłata	celna	obliczana	jest	
na podstawie	wartości	CIF	w wysokości	5%	w przypadku	

większości	produktów.	Przywóz	alkoholi	podlega	
jednak	50‑procentowej	stawce	celnej	od ich	wartości	
CIF,	a stawka za produkty	tytoniowe	wynosi	100%.	
Wartość	CIF jest	obliczana	standardowo	na podstawie	
zadeklarowanej	wartości	przesyłki.	Jako	importer	będziesz	
musiał	wystąpić	także	o licencję	importową	i importować	
jedynie	określone	w niej	towary.

Nie	ma	szczególnego	wymogu	dotyczącego	etykietowania	
towarów	za wyjątkiem	produktów	spożywczych.	
Jeśli jesteś producentem	żywności,	Twoje	produkty	
muszą zawierać	nazwy	produktów	i marek,	datę	
produkcji,	termin	przydatności,	kraj	pochodzenia,	
nazwę producenta,	wagę	netto	w jednostkach	
metrycznych oraz wykaz składników i dodatków 
uporządkowanych	wg	proporcji	malejących.	Wszystkie	
tłuszcze	i oleje	użyte	jako	składniki	muszą	być	konkretnie	
identyfikowane,	przy czym	etykiety	powinny	być	opisane	
w języku	arabskim	lub	arabskim	i angielskim.

Ścisłe	przepisy	związane	są	z obowiązującymi	
w Zjednoczonych	Emiratach	Arabskich	regułami,	jakie	
dotyczą	produktów	halal,	czyli	produktów	dozwolonych	
dla muzułmanów.	Do ich	grona	zalicza się	przede	wszystkim	
żywność	i kosmetyki.	Produkty	halal	nie	zawierają	alkoholu	
i składników	pochodzących	od zwierząt	mięsożernych,	
niedozwolona	jest	wieprzowina.	Produkty	muszą	być	
wyprodukowane	w rytualny	sposób,	który	nie	wyrządzał	
krzywdy	ani	środowisku,	ani	zwierzętom	– są	nietoksyczne	
i nietestowane	na zwierzętach.

Od 2016	roku,	zgodnie	z zaleceniami	Gulf Standard 
Specifications, ustanowiono oddział Dubai Central 
Laboratory zajmujący się	weryfikacją,	czy	dane	produkty	
rzeczywiście	spełniają	wymogi	halal.	Jest	to	odpowiedź	
na rosnący	rynek	produktów	tego	typu	i zwiększoną	
ilość	zgłoszeń	zagranicznych	firm	o uzyskanie	certyfikatu	
w Zjednoczonych	Emiratach	Arabskich.	Jeżeli	więc	
zamierzasz	eksportować	produkty	z wyżej	wymienionych	
branż,	powinieneś	szczegółowo	zapoznać się	
z przepisami	dotyczącymi	halal	i dostosować	swoje	
produkty	do wymogów	rynku,	by	uzyskać	odpowiedni	
certyfikat i móc	efektywnie	funkcjonować	w ZEA.

Zabieg	ten	może się	opłacić,	czego	przykładem	jest	wiele	
polskich	firm	działających	w ZEA.	Dzięki	dostosowaniu	
do gustu lokalnych klientek, sukces na emirackim rynku 
osiągnął	polski	producent	kosmetyków	kolorowych	Vipera	
Cosmetics. Firma już od kilku lat obecna jest na rynkach 
arabskich,	a w Zjednoczonych	Emiratach	Arabskich	
posiada około 10 punktów sprzedażowych. Szeroka 
gama kosmetyków do makijażu oczu, brwi, ust, a także 
wprowadzenie jaskrawej, wyrazistej kolorystyki szminek 
wpisało się	w charakterystyczne	oczekiwania	klientek.	
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Na emirackim	rynku	z powodzeniem	funkcjonują	także	takie	
polskie firmy kosmetyczne jak Paese, Eveline Cosmetics 
i Dr Irena	Eris.	Część	z nich	w celu	dostosowania	produktów	
do potrzeb klientów wytwarza specjalne produkty 
dedykowane	klientom	z krajów	MENA.	

Warto	także	zauważyć,	że	w tej	i pozostałych	branżach	
bardzo istotna jest również koncepcja marketingowa. 
Kultura	konsumencka	w ZEA,	podobnie	jak	w ościennych	
krajach premiuje osobisty przekaz i zaangażowanie. 
Bezosobowe prezentowanie samych zalet produktu nie 
jest	zazwyczaj	najskuteczniejszą	strategią	marketingową.	
Jeżeli	planujesz	sprzedaż	na rynku	konsumenckim	warto	
planować	strategię	marketingową	uwzględniającą	osobisty	
przekaz	lokalnych	liderów	opinii.	W Zjednoczonych	
Emiratach	Arabskich	ogromną	rolę	w tym	względzie	
ogrywają	media	społecznościowe.	Trendsetterzy	
na Twitterze, blogerki na Instagramie czy vlogerzy 
na YouTube.	Jeśli	nie	wiesz	kim	jest	Nadya	Hasan	
z The Fierce	Diaries,	Sabina	Hannan	czy	Ali	Muhammed	
– warto nadrobić	zaległości.	

Polskie firmy w ZEA
Polska	buduje	dopiero	rozpoznawalność	swojej	marki	
narodowej	wśród	klientów	w Emiratach.	Polskie	
produkty rozpoznawane	są	w ZEA	przede	wszystkim	
jako produkty	pochodzące	z Unii	Europejskiej,	co jest	
cenione	na tym	rynku.	Obroty	między	dwoma	krajami	
czynią	Zjednoczone	Emiraty	Arabskie	największym	
partnerem	dla Polski	w wymianie	handlowej	wśród	

państw arabskich,	jak	również	kwalifikują	nasz	kraj	
jako średniej	wielkości	partnera	handlowego	ZEA	
wśród państw	Unii	Europejskiej.

Eksport	polskich	produktów	do ZEA	w 2016 roku	wyniósł	
926 mln	USD.	W ZEA	inwestuje	także	wiele	przedsiębiorstw	
z Polski,	a łączna	wartość	polskich	inwestycji	bezpośrednich	
szacowana jest na 150 mln USD. Przykładem jest firma 
produkcyjna	Arabcan	Co.	– będąca	spółką	zależną	
krakowskiego	Can‑Pack,	która	zainwestowała	w budowę	
fabryki	opakowań	metalowych	w Dubaju.	Podmioty	
z branży	budowlanej	jak	Librus,	instalacyjnej	– Sergas	
czy	meblowej	MDD	także	posiadają	swoje	filie	w ZEA.	
Spółkę	deweloperską	w Dubaju	otworzył	również	Kulczyk	
Investment	House.	Dla	niektórych	polskich	firm	– jak	
np.	Nowy	Styl	Group,	ZEA	stały się	punktem	wyjścia	
dla ekspansji	na sąsiednie	rynki,	w tym	przede	wszystkim	
na rynek saudyjski. 

Z grupy	produktów	innowacyjnych,	polskim	start‑upem,	
który	z powodzeniem	funkcjonuje	m.in.	w Zjednoczonych	
Emiratach Arabskich jest Perfct Gym. Firma tworzy systemy 
IT	do zarządzania	klubami	fitness,	w których	skład	wchodzą	
takie	elementy	jak:	statystyki	klubu,	obsługa	płatności,	
newsletter	dla klientów	czy	kalendarz	zajęć.	Polska	firma	
poza	ZEA	obecnie	dostarcza	oprogramowania	dla sieci	
Gold’s Gym także w innych krajach Bliskiego Wschodu: 
Jordanii,	Egipcie	i Omanie.	Spory	sukces	w ZEA	odniosło	
rownież	nieduże	przedsiębiorstwo	ze Zduńskiej	Woli.	
Izodom	2000	Polska	jest	twórcą	technologii	budowania	
domów	energooszczędnych	i pasywnych.	Polska	firma	brała	
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udział w etapie projektowania i budowy ponad 3 tys. willi 
w Zjednoczonych	Emiratach	Arabskich.	Firmy	z ZEA	cenią	
produkty	innowacyjne	i chętnie	tworzą	przedsiębiorstwa	
joint-venture z podmiotami z krajów Grupy Wyszehradzkiej, 
które	dysponują	nowoczesnymi	technologiami.	Wpisuje się	
to	w oficjalną	strategię	rozwojową	kraju,	która	zakłada	
rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego, z punktu 
widzenia	polskiego	przedsiębiorcy,	budowanie	przewagi	
konkurencyjnej	opartej	na innowacjach	jest	w większości	
sektorów	rynku	ZEA	skuteczniejszą	strategią	niż	
konkurowanie	jedynie	niższą	ceną	produktu.	

W ZEA,	podobnie	jak	w wielu	innych	krajach	Azji	
i Bliskiego Wschodu, korzystna atmosfera polityczna 
pomiędzy	państwami	przekłada się	na dobry	
klimat do robienia interesów. Dlatego istotnym 
wzmocnieniem	stosunków	gospodarczych	między	
krajami	była	wizyta	emira	Dubaju	i premiera	ZEA	szejka	
Mohammeda bin Rashida Al Maktouma w Polsce 
w czerwcu 2015 r. Rozmowy z ówczesnym prezydentem 
Polski Bronisławem Komorowskim skupione były 
na temacie sposobów ulepszenia wspólnej współpracy 
gospodarczej we wszystkich dziedzinach i zbadaniu 
potencjału obu krajów do wzmocnienia kooperacji 
w głównych	sektorach,	w szczególności	w obszarach	
infrastruktury, handlu, przemysłu, odnawialnych źródeł 
energii, rolnictwa oraz projektów dla MŚP. 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 
a sąsiednie rynki
Dubaj	i Abu	Zabi	pozycjonują się	jako	brama	dla biznesu	
do ekspansji na inne rynki Bliskiego Wschodu, 
liczące łącznie ponad	500	milionów	konsumentów.	
W praktyce	firmy	zakładające	swoje	przedstawicielstwa	
w ZEA	często	koncentrują	swoje	operacje	na znacznie	
węższym	ale	lukratywnym	obszarze	rynków	ościennych,	
zamożnych	krajów	arabskich	o podobnej	do ZEA	
kulturze biznesowej. Kraje te: Arabia Saudyjska, 
Bahrajn,	Kuwejt,	Katar	i Oman	tworzą	wspólnie	z ZEA	
unię	gospodarczą	o nazwie	Rada	Współpracy	Państw	
Zatoki	(powszechnie	używany	jest	anglojęzyczny	
akronim GCC).	ZEA	budują	swoją	reputację	regionalnego	
centrum	biznesowego	także	poprzez	szeroką	ofertę	
targową.	Dlatego	planując	obecność	na tego	typu	
wydarzeniach	organizowanych	w ZEA	warto	pamiętać,	
że	spotkać	na nich będzie	można	z pewnością	nie	tylko	
przedsiębiorców	emirackich	ale	także	biznesmenów	
z powyższych	krajów	regionu.	Z uwagi	na brak	taryf	celnych	
na większość	produktów,	którymi	handluje się	pomiędzy	
krajami	GCC,	reeksport	z ZEA	na te	rynki	jest	stosunkowo	
prosty.	Jedyny	wyjątek	stanowi	Katar,	który	z przyczyn	
politycznych	poddany	został	w 2017 roku	sankcjom	
przez pozostałe kraje GCC.

Rynki	krajów	GCC	podzielają	wiele	cech	wspólnych	
z rynkiem emirackim, takich jak zamożna populacja, 
preferowanie dóbr luksusowych, szybkie tempo rozwoju 
inwestycji	infrastrukturalnych	oraz dążenie	do budowy	
poza‑naftowych	sektorów	gospodarki.	Największe	
i najzamożniejsze	z tych	państw	– Arabia	Saudyjska	
oferuje	największy	potencjał	do rozwoju	biznesu,	
ale także jest rynkiem	wyższych,	w porównaniu	z ZEA,	
ryzykach politycznych i gospodarczych.

Łukasz	Fyderek	(East	Analytics)
Adrianna Gajczak (East Analytics)
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Polak w Komitecie 
Sterującym 
EASME Unii 
Europejskiej 
EASME (Executive Agency for Small and Medium – sized 
Enterprises) czyli Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, jest największą unijną Agencją zarządzającą 
środkami unijnymi, które pomagają małym firmom zachować 
konkurencyjność, a także programami w dziedzinie badań 
naukowych, ochrony środowiska, energii i rybołówstwa, 
jak m.in. HORYZONT 2020, LIFE, COSME, ERASMUS+. 

Agencja, przy współpracy firmy PriceWaterhouseCoopers 
(PwC)	w Luksemburgu,	jest	odpowiedzialna	za realizację	
projektu “Skills for smart industrial specialization and digital 
transformation”	(„Umiejętności	na rzecz	inteligentnej	
specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”). 
Projekt ma za zadanie stworzenie w nowej perspektywie 
finansowej	2021–2027	systemu	wsparcia	krajów	
członkowskich, regionów, miast, organizacji, klastrów 
i firm.	Ma	także	na celu	wzmocnienie	konkurencyjności	
UE m. in.	w stosunku	do	USA,	Japonii,	Korei	Południowej,	
Izraela,	a także	pomoc	(miastom,	regionom,	państwom	
członkowskim) w projektowaniu i wdrażaniu ambitnych 
umiejętności	w obszarze	inteligentnej	specjalizacji	
przemysłowej i strategii cyfrowej transformacji. 

Niedawno	powołano	nowy	Komitet	Sterujący	EASME,	
do którego	wybrany	został	Janusz	Kahl,	Prezes	Zarządu	
działającego	w Małopolsce	South	Poland	Cleantech	
Cluster	&	NordicHouse.	W skład	Komitetu	wchodzą	także	
John	Higgins	(Dyrektor	Generalny	DIGITALEUROPE),	Elif	
Köksal‑Oudot	(OECD),	Bruno	Lanvin	(Dyrektor	w INSEAD’s	
Global	Indices)	oraz Leif	Edvinsson	(Uniwersal	Networking	
Intellectual Capital). 

Komitet	Sterujący	monitoruje	prace	oraz dokonuje	
oceny raportów opracowanych przez PwC, zatwierdza 
opracowania oraz propozycje PwC przed przedstawieniem 
ich	EASME	oraz Komisji	Europejskiej,	nadzoruje	postępy	
prac oraz przygotowywanie i zatwierdzanie okresowych 
sprawozdań,	uczestniczy	w telekonferencjach,	
wykonuje fachowe doradztwo.

PwC	ma	także	stworzyć	nieformalną	grupę	składającą się	
z co najmniej	100	kluczowych	interesariuszy	pochodzących	
z przynajmniej	10	państw	członkowskich	UE,	biorąc	
pod uwagę	reprezentatywność	i równowagę	geograficzną.	

Skład	grupy	będzie	regularnie	konsultowany,	a eksperci	
będą	na zasadzie	ad‑hoc	zapraszani	na warsztaty,	zgodnie	
z regułą	– w każdym	warsztacie	powinno	brać	udział	
60% nowych	ekspertów.	Eksperci	będą	rekrutowani	
m.in. spośród	przedstawicieli:	władz	publicznych	różnych	
szczebli, organizacji odpowiedzialnych za inteligentne 
specjalizacje przemysłowe i transformacje cyfrowe, 
klastrów	przemysłowych,	przemysłu,	środowiska	
akademickiego, publicznych i prywatnych instytucji 
edukacyjno‑szkoleniowych,	sektora	małej	i średniej	
przedsiębiorczości,	izb	handlowo‑przemysłowych,	
agencji rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wszystkie opracowane przez PwC dokumenty, przed 
przedłożeniem ich EASME oraz Komisji Europejskiej, 
będą zatwierdzane	przez	Komitet	Sterujący.	

Janusz Kahl	jest	Prezesem	Zarządu	South	Poland	
Cleantech Cluster. Klaster powstał 28.01.2014 r. 
z inicjatywy	NordicHouse	Sp.	z o.o.	poprzez	podpisanie	
Listu	Intencyjnego.	Rok	później	16.02.2015 r.	inicjatywa	
klastrowa została zarejestrowana w KRS jako Sp. zo.o. 
non	profit,	którą	tworzyło	wówczas	30	udziałowców.	
Obecnie	klaster	liczy	ponad	70	członków.	SPCleantech	
jest	organizacją	działającą	w formie	poczwórnej	helisy	
(firmy cleantech, instytucje naukowo-badawcze, 
jednostki	publiczne,	organizacje	pozarządowe	– NGO)	
i poprzez	stworzenie	ponadprzeciętnego	środowiska	
innowacyjnego	i badawczego	dąży	do utworzenia	
wiodącego	w Europie	Centralnej	klastra	czystych	
technologii	a także	jednego	z bardziej	wiodących	klastrów	
w tej	dziedzinie	na świecie.	SPCleantech	działa	na obszarze	
4 województw Polski południowej: małopolskiego, 
podkarpackiego,	śląskiego i świętokrzyskiego,	katalizując	
innowacyjność	poprzez	zwiększenie	komercjalizacji	
nowych produktów i technologii, wspieranie start-upów 
i przedsiębiorczości,	a także	poprzez	stymulowanie	dostępu	
do kapitału podwyższonego ryzyka we wczesnej fazie 
działalności przedsiębiorstw.	

Ważyny temat 
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Rozmowa z Panem 
Januszem Kahlem

Business in Małopolska (BiM): Gratulujemy wyboru 
do Komitetu	Sterującego	EASME,	jednak	przede	wszystkim	
prosimy	o przybliżenie	nam,	jakie	znaczenie	mają	prace	tej	
Agencji	w związku	z planowaniem	budżetu	UE	na okres	
po 2020	roku?	

Janusz Kahl:	Dziękuję	za gratulacje.	
EASME jest Agencją Wykonawczą	Dyrektoriatu	
Generalnego	DG	GROW,	którym	kieruje	polska	komisarz,	
Elżbieta	Bieńkowska,	odpowiedzialna	za jednolity	
rynek,	przedsiębiorczość,	MŚP,	innowacyjność	itp.	
EASME	realizuje politykę	Komisji	Europejskiej	poprzez	
udostępnianie	unijnych	środków	w ramach	ogłaszanych	
konkursów	finansowanych	z HORIZON	2020,	COSME,	LIFE	
i innych.	Wiemy,	że	w następnej	perspektywie	finansowej	
z różnych	powodów	będzie	mniej	środków	w ramach	
funduszy	strukturalnych,	a więc	znaczenie	środków	
ze wspomnianych	wyżej,	ogólnie	dostępnych	funduszy	
unijnych,	będzie	coraz	większe.	Przemysłowe,	inteligentne	
specjalizacje	i transformacja	cyfrowa,	które	leżą u źródeł	
konkurencyjności	MŚP	na arenie	międzynarodowej,	
będą po 2020	odgrywały	coraz większą rolę.

BiM: Czy	wiadomo	jakie	będą	główne	kierunki	polityki	UE	
w dziedzinie	wspierania	przedsiębiorczości	w najbliższych	
latach?	

Janusz Kahl:	Wspieranie	innowacyjności	
i konkurencyjności	MŚP	na arenie	międzynarodowej	
jest jednym	z najważniejszych	zadań	Komisji	Europejskiej.	

Cały proces transformacji cyfrowej z dostosowaniem 
rynku	pracy	do nowych	potrzeb	i wymogów	związanych	
ze stosowaniem nowych przełomowych technologii, 
wymaga ogromnego zaangażowania ze strony wszystkich 
instytucji unijnych, krajowych czy regionalnych. 
Tutaj można liczyć	na duże	wsparcie	ze strony	funduszy	
unijnych.	Chciałbym	tutaj	nadmienić,	że	udało	mi się	
zaproponować	miasto	Kraków	jako	jednego	z niewielu	
członków grupy 100 stakeholders z Europy Centralnej 
i Wschodniej. Po przedstawieniu strategii transformacji 
cyfrowej miasta Krakowa, kandydatura ta, została 
zaakceptowana	przez	PwC	w Luksemburgu.

BiM: Małopolska	posiada	7	„inteligentnych	specjalizacji”.	
Czy prace	nad	nową	perspektywą	finansową	i strategią	
wsparcia	przedsiębiorczości	w UE	oznaczają	konieczność	
rewizji	tych	priorytetów?	

Janusz Kahl: Siedem inteligentnych specjalizacji 
to dużo. Innym problemem jest to, że wiele regionów 
wybrało te same specjalizacje, np. 10 regionów 
polskich wybrało ITC, a 8 biotechnologie, jako swoje 
inteligentne specjalizacje, a chyba nie o to chodziło. 
Ja sam od wielu	lat promuję	cleantech	– czyste	
technologie,	jako inteligentną	specjalizację	Małopolski,	
niestety bez rezultatu.	Dla	przykładu	wspomnę,	
że inteligentne specjalizacje Regionu Dużej Kopenhagi… 
to	właśnie	cleantech.

BiM: Czy	dzięki	Pańskiemu	udziałowi	w pracach	
Komitetu	Sterującego	EASME	możemy	liczyć	na więcej	
informacji	dotyczących	programów	UE,	które	mogłyby	być	
interesujące	dla polskich	przedsiębiorców?	

Janusz Kahl:	Mając	dostęp	na bieżąco	do dokumentów	
opracowywanych	przez	PcW	i uczestnicząc	w Komitecie	
Sterującym,	który	zatwierdza	te	dokumenty	przed	
przedstawieniem	ich	EASME	i Komisji	Europejskiej,	będę	
na pewno	miał	możliwość	informowania	o przebiegu	prac,	
jeżeli	będą	chętni	do zapoznania się	z tymi	pracami.

BiM: Kiedy	możemy	spodziewać się	pierwszych	wyników	
prac	zespołów	powoływanych	przez	PwC?	

Janusz Kahl:	W czerwcu	będzie	pierwsze	spotkanie	
części	grupy	stakeholders	w Brukseli,	w którym	będzie	
także	uczestniczył	przedstawiciel	Krakowa.	Myślę,	
że	po wakacjach	Komitet	Sterujący	otrzyma	pierwsze	
materiały od PwC do zatwierdzenia. Prace w ramach 
naszych	działań	zakończą się	pod koniec	2019	roku.

BiM:	Dziękujemy	za rozmowę.	

Opracowanie BiM 
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Wywiad z Panem Adamem Wolnickim, 
Prezesem firmy Callux Professional
Business in Małopolska (BiM): 
Proszę	przybliżyć	nam	historię	powstania	Callux	
Professional;	skąd	pomysł	na tego	typu	produkcję,	
jakie były początki	firmy	i jakie	są	jej	podstawowe	produkty?	

Adam Wolnicki (AW):	Od 15	lat	jesteśmy	ściśle	
związani z kosmetyką	profesjonalną.	Prowadzimy	
w Krakowie	Instytut	Urody,	jesteśmy	wyłącznym	
dystrybutorem marki Alexandria Professional, 
zaopatrujemy kilkaset gabinetów w Polsce w nasze 
produkty, prowadzimy też szkolenia dla naszych klientów. 
Duże	doświadczenie	oraz potrzeby	naszych	
klientów zrodziły	myśl	o marce	Callux.	Padło na dziedzinę	
profesjonalnej	pielęgnacji	stóp	ponieważ	w dzisiejszych	
czasach	stopy	stanowią	spore	wyzwanie,	klienci	mają	coraz	
większe	oczekiwania,	a my	mamy	misję	tym	wszystkim	
oczekiwaniom	sprostać.	

BiM: Czy	istnieje	coś	co Was	wyróżnia	wśród	konkurencji?	
Jakie	są	podstawowe	cechy	dotyczące	marketingu	
i rozwoju firmy?	

AW: Stawiamy	na prostotę,	ale	przede	wszystkim	
na doskonały kontakt z klientem. Chcemy żeby czuł, 
że	może	na nas	liczyć,	traktując	wszystkich	jako	
partnerów,	chcemy	być	zapamiętani	jako	dobrzy	znajomi,	
a nie klasyczni sprzedawcy i póki co całkiem nieźle nam 
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to	wychodzi.	Dużą wagę	przykładamy	też do wyglądu	
naszych	produktów,	są	one	spójne	i sugerują	bardzo	
wysoką	jakość	i skuteczność	proponowanych	
zabiegów. Współpracujemy z wieloma dystrybutorami 
w Europie,	ale w planie	mamy	intensywną	ekspansję	
poza	granicę	Europy.	Wysoka jakość i skuteczność	
produktów,	wieloetapowe	rozmowy	są	fundamentem	
długofalowej	współpracy	i tym torem	podążamy	
w drodze do wyznaczonego przez nas celu.

BiM: Dynamicznie rozwijacie eksport Waszych 
produktów. Na czym	polega	strategia	eksportowa	
Callux Professional?	

AW: Będąc	dystrybutorem	innych	marek	
poznaliśmy	rynek i kontrahentów	zagranicznych.	
Ta	nauka	i wyciągnięte z niej	wnioski	pozwoliły	nam się	
udoskonalić swoje	poczynania	w zdobywaniu	nowych	
rynków	z marką	Callux.	Bezustannie wykorzystujemy	
również	narzędzia	proponowane	przez	internet	
i media społecznościowe,	dzięki	którym	w dobie	
tak rozwiniętych	technologii	możemy	docierać	
do coraz szerszych	grup	odbiorców	propagując	
filozofię Callux.	

BiM: Jakie	są	najbliższe	plany	dotyczące	ekspansji	
zagranicznej.	Na jakich	rynkach	dostrzegacie	największy	
potencjał	i dlaczego?	

AW: Plany	zawsze	weryfikuje	rzeczywistość.	Jesteśmy	
całkowicie	otwarci	na nowe	rynki,	ale	staramy się,	
aby Callux	był	unikatowym	produktem.	Nie	chcemy	by był	
widoczny	u każdego	dystrybutora	w danym	mieście.	
Dystrybucję	tak	planujemy,	aby	nie	dochodziło	do konfliktu	
interesów. Doceniamy naszych kontrahentów, dlatego 
Callux	pojawia się	tylko	u dystrybutorów,	którzy	będą	
otaczać	swojego	klienta	doradztwem	i opieką	propagując	
jednocześnie	naszą	filozofię.	Nie	stawiamy	jedynie	
na sprzedaż,	ale	na wdrożenie	profesjonalych	szkoleń	
podologicznych	oraz zwiększanie	świadomości	jak	ważne	
jest prawidłowe dbanie o zdrowie naszych stóp.

BiM: Prosimy	o kilka	rad	czy	spostrzeżeń,	którymi	
mógłby się	Pan	podzielić	z przedsiębiorcami	planującymi	
działalność	eksportową,	jak się	do niej	przygotować,	
na co zwrócić	uwagę?	

AW: Fundamentem	sukcesu	marki	jest	dobry	jakościowo	
produkt,	do którego	klienci	wrócą.	W	naszej	firmie	nie	
oszczędzamy	na używanych	surowcach,	dbamy	o to,	żeby	
wszystkie	komponenty	odznaczały się	skutecznością.	
Dbając	o szczegóły,	dużą	uwagę	przykładamy	też	
do oprawy	graficznej	produktów,	aby	zapadał	w pamięci,	
ładnie	wyglądał	na półce	czyli	całościowo	przynosił	dumę	
na ekspozytorach	na całym	świecie.	

BiM: Dziękujemy	za rozmowę	
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EFEKT  
DUNNING‑KRUGERA  
albo erudycja szwagra
Szanowny	Czytelniku,	w związku	z tym,	że…,	przede	
wszystkim	nie	wiem	o czym	będziemy	rozmawiać	przy	
okazji	tego	tekstu,	ale	proszę,	nie	przejmuj	się,	gdyż	jestem	
pewien,	że	w tym	czasie	natknąłeś się	już	na osoby	cierpiące	
na tzw. „syndrom” Dunning-Krugera, jak to wykażemy 
w dalszej	części	artykułu.	

Zjawisko	to	zachodzi	w odniesieniu	do osób,	które	posiadają	
niedostatek	zdolności	lub	wiedzy,	jednak	prezentują	
przekonanie	o swojej	wyższości	– całkowicie	iluzoryczne	
i nieracjonalne,	które	miałoby	prowadzić	do uznania	ich	
za bardziej	inteligentne	niż	osoby	rzeczywiście	dysponujące	
inteligencją	i większą	wiedzą.	Osoby	takie	przeceniają	
własne	możliwości,	nie	uznają	kompetencji	innych	
i całkowicie	nie	potrafią	uznać	własnych	ograniczeń.	

Łatwo	zauważyć	to	zjawisko	w momencie,	gdy	zwykliśmy	
pracować	w dobrym	zespole;	osoby,	które	cierpią	
na ten	syndrom	są	mniej	kompetentne	niż	średnia	
w zespole. Prowadzi to całkowicie negatywnych skutków 
w odniesieniu	do całego	zespołu,	ma	wpływ	na środowisko	
pracy i wzajemne relacje wszystkich członków ekipy. 

Jak	rozpoznać	osobę	z oczywistym	deficytem	kompetencji?	
To	delikatna	sprawa.	Osoby	dotknięte	tą	przypadłością	
mają	zwyczaj	mówić	i mówić	bez	przerwy	na jakikolwiek	
temat,	zasiadają	„na katedrze”	i z takiej	pozycji	zamykają	
jakąkolwiek	konwersację,	wygłaszając	własne	poglądy.	
Trzeba	pamiętać,	że	ten	syndrom	bierze się	z całkowitych	
błędów	poznawczych.	Faktem	jest	także,	że	istniejący	
dzisiaj	nadmiar	informacji,	dostępnych	dla niemal	każdego,	
pozwolił	wielu	ludziom	uchodzić	za nieomylne	wyrocznie	
i kapłanów wiedzy jakiejkolwiek. 

No	dobrze,	ale	czy	syndrom	jest	powszechny?	Niestety,	
tak	i to	bardzo.	Weźmy	pod uwagę	jeden	z najbardziej	
popularnych	przykładów:	80%	kierowców	uważa się	
za lepszych	niż	przeciętna.	Zbyt	wielu!	Jednak	nie,	wystarczy,	
że	chociaż	przez	chwilę	zastanowimy się	nad	naszymi	
zdolnościami	i umiejętnościami,	po czym	porównanym	je	
z innymi.	W najlepszym	razie	będziemy	zdziwieni.	Każdy	
z nas nosi w sobie wirusa Dunning-Krugera, który tylko 
czeka	na okazję	żeby się	ujawnić.

Efekt Dunning-Krugera znany jest także jako „efekt szwagra”. 
Przypomnijmy	sobie,	ile	razy	w czasie	rodzinnych	spotkań,	

wspólnych	kolacji	itp.	cierpieliśmy	z powodu	obecnego	tam	
„szwagra”?	Jest	on	w stanie	wypowiadać się	na każdy	temat,	
zna się	na wszystkim	i ma	opinie	na każdy	temat.	Są	jak	psy	
myśliwskie,	które	dopadają	każdą	rozmowę,	każdą	uwagę	
i spostrzeżenie,	po czym	zagryzają	ją	wtrącając	się,	przejmując	
inicjatywę	i w końcu	zamęczają	wszystkich	aby	uznać	jego	
własne	wnioski	i uznać	wszystkich	innych	za pokonanych.

W czasach	w jakich	przyszło	nam	działać,	Szanowny	
Czytelniku,	należy	przyjąć	strategię	unikania	zgromadzeń	
rodzinnych z udziałem naszego ulubionego „szwagra”, 
pełnego	żywotności	i nieziemskiej	erudycji.	Mądry	Czytelnik	
skorzysta	z następujących	rad:	
• siadaj daleko, 
• gdy	cię	o	coś	spyta	odpowiadaj	„zaczekaj,	sprawdzę	

w Google...” (Google to nasz inny Wielki Szwagier),
• jeśli	stale	przerywa	Twoją	rozmowę,	reaguj	w	sposób	

grzeczny i z humorem, 
• jeśli	przejął	inicjatywę	możesz	przerwać	jego	dialektykę	

jakimś	żartem,	zabawną	uwagą,	odwróceniem	uwagi,	
• nie	wchodź	w	dialektyczną	spiralę,	która	zmieni	cię	

w	podobne	zwierzę,	biegające	wkoło	by	zostawić	
po	sobie	jak	najwięcej	śladów,	

• spróbuj	podrzucić	jakiś	błahy	temat,	jak	kość	
do	obgryzania;	pozwoli	ci	to	obserwować	u	szwagra	
proces	nadmiernego	ślinienia	oraz	tarzania	się	z	nogami	
do góry.

Jednak	przede	wszystkim	trzeba	pamiętać,	że	w kontakcie	
ze „szwagrem”	każda	rozmowa	traci	swój	sens	i zmienia się	
w banał,	a banał	to	coś,	czym	karmi się	każdy	„szwagier”.	

A poza tym wszystkim bądźcie szczęśliwi. 
José Antonio Caballero Ruiz, Cordoba 

*  Jose	Antonio	Caballero	Ruiz,	doradca w zakresie	

przedsiębiorczości	i zarządzania,	twórca	firmy	Konssult,	

członek EQ Abogados, mieszka i pracuje w Kordobie 

(Andaluzja, Hiszpania)

Jak nas widzą…
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