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Szanowni
Państwo
W bieżącym wydaniu „BiM” przede wszystkim zachęcamy do podróży:
do krajów kaukaskich: Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu oraz ponownie
w rejon Bliskiego Wschodu. Od kilku lat obserwujemy wzrost
zainteresowania właśnie tymi kierunkami ekspansji gospodarczej polskich
firm. Chociaż w przypadku Gruzji można mówić o pewnym fenomenie
popularności tego barwnego kraju – pod względem turystycznym,
kulturowym i społecznym. Ci którzy znają, często zapadają na swoiste
uzależnienie od gruzińskiej gościnności, pejzaży i chyba kuchni.
Być może podobne zjawiska będą towarzyszyć odkrywaniu innych
krajów tego regionu.
Polecamy także zainteresowanie „kierunkiem afrykańskim”
– po raz pierwszy delegacja małopolskich przedsiębiorców
wraz z przedstawicielami władz regionu odwiedziła Senegal. I nie jest
to ostatni kontakt z tym krajem. Warunki dla biznesu nie są być może
takie same jak w innych rejonach świata, jednak to olbrzymi rynek i wiele
możliwości dla realizacji długoplanowych strategii gospodarczych.
Dla małopolskich firm istotne powinny być informacje o aktualnych
zasadach inwestowania na obszarach objętych nowymi przepisami
działania Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz perspektywa utworzenia
w Nowej Hucie Strefy Aktywności Gospodarczej. Te dwa czynniki
powinny być elementem każdego programu rozwoju firmy.
Bardzo miło jest nam również przedstawić nową inwestycję
w Małopolsce – Autolab i wyjątkową historię jej powstania oraz plany
na przyszłość. Jeśli dodać międzynarodowe doświadczenia jej twórcy,
należy mieć nadzieję na niezwykle intersującą nową firmę w regionie.
No i na koniec, jak zwykle, cenne refleksje naszego niezawodnego
kolegi z Kordoby.
Zapraszamy do lektury i życzymy powodzenia.
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Zjednoczone Emiraty Arabskie
i Małopolska – ciąg dalszy współpracy
W pierwszym dniu muzułmańskiego Nowego Roku
(1440 hidżry), czyli 11 września 2018 r., w Centrum
Business in Małopolska odbyło się spotkanie informacyjne
dla przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli Ambasady
Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) w Polsce.
W imieniu Ambasadora jednego z najzamożniejszych
państw Bliskiego Wschodu, do Krakowa przyjechała
Pani Sawsan Alalawi, Chargé d’affaires Ambasady
wraz z towarzyszącymi jej pracownikami:

Panem Nebrasem Al‑Masny i Panią Karoliną Pogorzelską.
Niecodziennych gości przywitał w siedzibie CeBiM
Pan Tomasz Latocha, Wiceprezes Zarządu MARR S.A.
W swoim wystąpieniu Pani Sawsan Alalawi omówiła
zagadnienia związane z relacjami gospodarczymi pomiędzy
Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
W czasie spotkania nie zabrakło również głosów
eksperckich. Pani Małgorzata Panek‑Kasińska, reprezentująca
targi GITEX w Polsce, została zaproszona na spotkanie przez
Ambasadę ZEA, aby przedstawić zakres najbliższych targów,
jako platformy nawiązywania relacji w branży IT i nowych
technologii. Dr Łukasz Fyderek, Dyrektor ds. Badań w firmie
„East Analytics”, zaprezentował przedsiębiorcom dwa
tematy: związany z segmentacją rynku IT w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich oraz dotyczący aspektów kulturowych
prowadzenia biznesu w ZEA.
Spotkanie skierowane było w sposób szczególny
do małopolskich przedsiębiorców z branży ICT tuż
przed rozpoczynającymi się w Dubaju targami GITEX
Technology Week (14–18 października 2018 r.), na których
przygotowane zostanie stoisko Małopolski w ramach
projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Dodatkowe informacje dla wszystkich
zainteresowanych rynkiem krajów arabskich:
Spotkania informacyjne dot. rynku ZEA:
• 20.09.2018 – Kraków, hotel Park Inn by Radisson,
ul. Monte Cassino 2 (godz. 10:00–14:30)
• 21.09.2018 – Wadowice, hotel Badura, ul. Wenecja 4
(godz. 10:00–14:30)
• 25.09.2018 – Kraków, KPT, ul. Podole 60 (godz.
10:00–14:00)
Wizyta studyjna Dubai Internet City w Polsce
– organizator ZBH PAIH w Dubaju
• 27.09.2018 – Kraków, Grand Hotel, ul. Sławkowska 5
(godz. 09:00–12:00)
Podczas seminarium oraz spotkania w formule B2B
polskie firmy sektora ICT i nowych technologii
będą miały okazję poznać przedstawicieli
rządu Dubaju oraz polskich ekspertów PAIH
aby przeanalizować możliwości współpracy i ekspansji
do jednego z najważniejszych światowych centrów
biznesowo‑finansowych.

Europe&Emirates Economic Forum – Zrównoważony
Rozwój Gospodarczy
• 03.10.2018 – Warszawa, Hotel Sheraton, ul. Bolesława
Prusa 2 (10.00–20.00)
Ideą Forum jest przybliżenie szerokiej współpracy
gospodarczej i biznesowej, jak również prezentacja
walorów kulturowych środowisk zarówno europejskich,
jak i emirackich. III Emirates & Europe Economic Forum
to również szansa na wzmocnienie współpracy gospodarczej
pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Wystąpienie na targach Gitex Technology Week
w Dubaju (stoisko Małopolski, seminarium promocyjne)
• 14–18.10.2018 – tereny wystawiennicze Dubai World
Trade Centre
Szczegóły: Centrum Business in Małopolska
tel.: 12 620 91 40 / e‑mail: contact@businessinmalopolska.pl
Opracowanie: CeBiM
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Małopolscy przedsiębiorcy w Afryce
czyli misja do Senegalu
W dniach od 9 do 14 czerwca 2018 r. w Republice Senegalu
przebywała delegacja małopolskich przedsiębiorców,
samorządowców i przedstawicieli instytucji otoczenia
biznesu. Celem tej dalekiej podróży była analiza możliwości
współpracy handlowej i inwestycyjnej na jednym
z najbardziej obiecujących rynków w skali globalnej.
Już teraz wiadomo, że ciąg dalszy nastąpi.
W skład delegacji wchodzili przedstawiciele władz
Województwa Małopolskiego z Marszałkiem Jackiem
Krupą na czele, reprezentanci firm, głównie z terenu
ziemi sądeckiej: NORLYS, Sądecka Grupa Producentów
Owoców i Warzyw „Owoc Łącki”, Zakłady Mięsne
LEŚNIAK, Zet Transport, „WIŚNIOWSKI”, Econaf S.A. Firma
Handlowa AH. Nie zabrakło wysłannika krakowskiej

uczelni – Akademii Górniczo- Hutniczej i przedstawicieli
instytucji wsparcia: Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego i Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
To pierwsza tego typu misja, której zadaniem było
spotkanie z przedstawicielami senegalskich instytucji
biznesowych i rozwojowych, władzami, autorytetami
w dziedzinie rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Oczywiście małopolscy biznesmeni poszukiwali
możliwości pojawienia się na afrykańskim rynku
i promocji swoich towarów i usług.

Senegal i oferta gospodarcza.

Należy wspomnieć, że od niedawna działa polska placówka
ekonomiczna w Senegalu, czyli kolejne Zagraniczne Biuro
Handlowe. I jak informuje na swoich stronach: „Senegal jest
bramą do przeszło 100-milionowego rynku ośmiu państw
Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej ze wspólną
walutą i strefą wolnego handlu. Doskonałe położenie
geograficzne nie przyczyni się jednak do rozwoju kraju
bez strategicznych inwestycji. W ramach zaadaptowanego
programu rozwoju realizowane są kolejno projekty mające
na celu zapewnić stały wzrost gospodarczy. Zaliczyć można
do nich budowę nowego lotniska międzynarodowego,
projekt City w Diamniadio czy […] utworzenie specjalnych
stref ekonomicznych. Specjalne strefy ekonomiczne
znajdują się w bliskiej odległości od lotniska, planowanego
nowego portu, nowo powstającego miasta Diamandio
i 45 km od centrum Dakaru, gdzie można się dostać dzięki
nowo powstałej autostradzie oraz nowej linii kolejowej
łączącej lotnisko z centrum Dakaru. Po ogromnym sukcesie
pierwszego etapu, podczas którego oddano do użytku część
specjalnej strefy ekonomicznej, rząd Senegalu przystąpił
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do realizacji drugiej fazy, gdzie do zagospodarowania jest
718 hektarów. Zwolnienie z cła na urządzenia, technologie
i niezbędne półprodukty, całkowite zwolnienie z podatku
dochodowego na okres 50 lat, to tylko niektóre warunki
oferowane przez rząd Senegalu, by zachęcić zagranicznych
inwestorów do zainstalowania się w specjalnej strefie
ekonomicznej. Warunkiem uzyskania akceptacji firmy
w tej strefie jest konieczność przeznaczenia na eksport
około 50% produkcji. Preferowane branże to: przemysł
rolno‑spożywczy i materiały budowlane.

Przyszłość kontaktów
Małopolska‑Senegal

W czasie spotkań i rozmów w ambasadzie RP wyrażano
wspólne zainteresowanie rynkiem Senegalu oraz polskimi
inwestycjami i ofertami w kluczowych dla afrykańskiej
gospodarki dziedzinach. Z dyskusji, które miały
miejsce wynika jak ważne, w kulturze Senegalu,
jest rozeznanie w miejscowych relacjach, szacunek
dla tradycji oraz znajomość specyficznych realiów
społeczno‑gospodarczych.

Małopolskie spotkania
i rozmowy

W ramach wizyty delegacja odbyła szereg ważnych
spotkań, w tym:
• spotkanie w Unii Izb Gospodarczych,
• wizyta w APIX (Agencja Promocji Inwestycji)
• spotkanie w Ambasadzie RP.
Najważniejszym elementem podróży było spotkanie
z hierarchą Bractwa Muridów w Toubie, mieście
do którego pielgrzymują muzułmanie z Afryki Zachodniej
i Środkowej, miejsca uświęconego z uwagi na grób
Amadou Bamby, człowieka stawiającego pokojowy
opór francuskim kolonizatorom na przełomie
XII i XX w. Wizyta i spotkanie z potomkiem tej ważnej
dla Senegalu postaci – Kalifem Generalnym Serigne
Mountakha Mbacké miało zaprezentować delegację
oraz chęć współpracy polskich przedsiębiorców
w projektach ważnych dla miejscowej społeczności
oraz szacunek dla tradycji i wartości budowanych
przez niepodległy Senegal. Spotkanie miało także
duże znaczenie ze względu na reakcję lokalnych mediów:
program telewizyjny, wypowiedzi Pana Marszałka,
wywiady i relacje prasowe.

Z rozmów i kontaktów bezpośrednich z przedstawicielami
biznesu da się zauważyć bardzo duże zapotrzebowanie
na inwestycje w Senegalu, a także na rozwój kontaktów
handlowych – i to we wszelkich dziedzinach oraz chęć
współpracy, zwłaszcza ze strony osób, które mają kontakty
z Polską, co może pozytywnie rokować dla powodzenia
ewentualnych projektów. Społeczność związana z Polską nie
jest liczna, jednak dysponuje dobrym potencjałem i wolą
działania, a to z kolei jest szansą na znalezienie właściwych
partnerów do współpracy.
Duże oczekiwanie inwestycji, praktycznie w każdej
dziedzinie, nie może dziwić, gdyż kraj nadal wymaga
modernizacji w wielu ważnych obszarach. W opiniach
firm małopolskich w razie realizacji planów handlowych
czy inwestycyjnych należy uwzględnić przede wszystkim
ogromne różnice kulturowe i stopień rozwoju systemu
prawno‑formalnego oraz infrastruktury. Nie bez
znaczenia jest także utrwalona na rynku pozycja
innych europejskich konkurentów
Przyszłość relacji z Senegalem można więc chyba uznać
za umiarkowanie obiecującą. Pierwszy krok został zrobiony.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami małopolskich
przedsiębiorców i instytucji rozwoju regionalnego,
w roku 2019 powinniśmy się spodziewać wizyty
w naszym regionie przedstawicieli senegalskiego biznesu
i najważniejszych instytucji rządowych.
Opracowanie CeBiM
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Gruzja, Azerbejdżan i Armenia:
porównawcze zestawienie gospodarek
i szans biznesowych
Wstęp
Choć kraje leżące między Morzem Czarnym a Kaspijskim najczęściej kojarzą się z górskimi
krajobrazami Gruzji, ormiańskimi klasztorami i nowoczesną architekturą Baku, powinny także
zwracać uwagę ze względu na szanse, jakie niosą na płaszczyznach biznesowych. Strategiczne
położenie Południowego Kaukazu: Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu to kluczowy czynnik
decydujący o perspektywicznych możliwościach dla polskich eksporterów.
Z jednej strony rynki te są bardzo zróżnicowane,
z drugiej istotnie ze sobą powiązane. Z uwagi
na wydobycie ropy naftowej najbogatszy w regionie
jest Azerbejdżan. Z powodu możliwości przesyłowych
i eksportowych na zachód jest on niejako zależny od Gruzji,
będącej węzłem logistycznym łączącym Azję i Europę
przez Kaukaz. Armenia z kolei wskazywana jest jako jedna
z najbardziej otwartych gospodarek dla przedsiębiorców
wśród rynków wschodzących, jednak jej konflikt
z Azerbejdżanem ma istotny wpływ na sytuację
ekonomiczną kraju.

Kilka faktów o rynku Gruzji

Czy warto rozważyć obecność biznesową na gruzińskim
rynku? Zdecydowanie. Mimo, że jest to stosunkowo
niewielki rynek, poprawiające się warunki prowadzenia
biznesu pozycjonują go jako bardzo perspektywiczną
destynację. Od czerwca 2014 r. pomiędzy Gruzją a Unią
Europejską obowiązuje strefa wolnego handlu. Obniżenie
ceł i usunięcie wielu barier współpracy handlowej nie
tylko zapewniło produktom z Gruzji dostęp do ponad
500 milionów konsumentów w Unii, lecz także odwrotnie
– produkty z UE, w tym z Polski mają łatwiejszy dostęp
do rynku gruzińskiego. Dodatkowo, gruzińska gospodarka
stale rośnie, a społeczeństwo się bogaci. Wzrost
gospodarczy w 2017 roku wyniósł 4,9%, utworzono także
38 tys. nowych miejsc pracy. Te tendencje mają istotny
wpływ na wyjątkowo niski poziom bezrobocia, które
wynosi zaledwie 11,8%. Przekłada się to na rosnącą siłę
nabywczą Gruzinów, co z punktu widzenia zachodnich
przedsiębiorców, niesie obiecujące perspektywy
w segmentach dóbr konsumenckich.
Gruziński rozwój gospodarczy obrazują pozycje
w rankingach międzynarodowych. Już w 2003 r.
Bank Światowy wskazał Gruzję jako jedną z najszybciej
reformujących gospodarek świata, a także lidera
w walce z korupcją. Według Transparency International
i międzynarodowych agencji ratingowych jak Fitch, Moody’s
Investors Service czy Standards and Poor’s, to właśnie
Gruzja ma najniższy wskaźnik korupcji w regionie oraz jest
oceniana jako bardzo stabilny kraj. Także pod względem
łatwości robienia biznesu Gruzja plasuje się w wysoko.
Zajmuje 9 pozycję w zestawieniu Doing Business 2018,
13. miejsce w rankingu Freedom Index za 2017 rok oraz jest
59. na 128 światowych gospodarek w raporcie o globalnej
konkurencyjności. Intensyfikacja wymiany handlowej
stała się impulsem dla rządu Gruzji do wprowadzania
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standardów i regulacji prawnych podobnych
do obowiązujących w Unii Europejskiej. Procedury wejścia
na rynek nie sprawiają więc większych problemów.

Jakie branże mają
szczególny potencjał?

Dotychczas największym zainteresowaniem w wymianie
handlowej cieszyły się artykuły spożywcze, używane
samochody, a także – ze względu na rolniczy profil
gospodarczy Gruzji – maszyny rolnicze. Jednak
obecnie sektor ten odnotowuje coraz słabsze wyniki
(regres na poziomie 2,8%). Wraz z rozwojem gruzińskiej
gospodarki i pojawianiem się nowych firm, wzrasta
zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju technologie
informacyjne oraz oprogramowanie. To sektor, na który
powinno się zwrócić szczególną uwagę. Przemysł
wydobywczy, budownictwo oraz sektor finansowy
rozwijają się w bardzo dynamicznym tempie. Gruzja
stawia także na turystykę, a więc budowę dróg, obiektów
hotelowych czy parkingowych. Infrastruktura jest drugim
co do wielkości wydatkiem w budżecie krajowym,
co potwierdza nacisk na jej rozwój w najbliższym
czasie. Dodać należy, że w niektórych sektorach środki
na inwestycje pochodzą z funduszy pomocowych
Unii Europejskiej, co stwarza warunki korzystne
dla firm mających doświadczenie w operowaniu
na unijnych rynkach. Jesteś producentem sprzętu
lub materiałów budowlanych? Być może dostarczasz
usługi architektoniczne i inżynieryjne? Powinieneś
szczególnie zainteresować się biznesem w Gruzji.
Z czym muszą zmierzyć się polscy eksporterzy? Brak
bezpośredniego połączenia kolejowego miedzy Polską
a Gruzją niesie konieczność transportu towarów
połączeniem drogowym przez Turcję, które jest stosunkowo
długie. Natomiast krótsze przez Białoruś, Ukrainę i Rosję
wiąże się z szeregiem procedur wizowych oraz niesie
pewne utrudnienia biurokratyczne. Trzecią możliwością jest
transport przez Morze Czarne, który z kolei jest nieregularny
i stosunkowo droższy od poprzednich opcji.

Jeżeli planujesz ekspansję powinieneś opracować
adekwatną do swoich produktów oraz możliwości firmy
strategię wejścia do Gruzji. Współpraca z ekspertami
z zakresu rynku gruzińskiego będzie sporym ułatwieniem
także z powodu konieczności prowadzenia na miejscu
większości działań w lokalnym języku. Oficjalne prawa
i przepisy są drukowane w języku gruzińskim, należy
również pamiętać, że produkty muszą być oznaczone
w sposób zrozumiały dla konsumentów. Działalność
w Gruzji to dobre posunięcie w perspektywie dalszej
ekspansji. Tbilisi to bardzo istotny punkt regionu, skąd jako
przedsiębiorca możesz działać i obsługiwać biznesowo
jednocześnie także sąsiednie Armenię i Azerbejdżan.
Potencjał rynku gruzińskiego odkryło już wielu
polskich przedsiębiorców – rodzimy eksport do Gruzji
w przeliczeniu na mieszkańca jest około dwa razy większy
niż do pozostałych dwóch gospodarek, a wielokrotnie
to właśnie Tbilisi stanowi pierwszy punkt działań.
Polscy przedsiębiorcy w Gruzji inwestują przede wszystkim
w rozwój sprzedaży na miejscu, rzadziej w produkcję
– polskie firmy opierają swoje działania na współpracy
z lokalnymi dystrybutorami. Rozwój turystyki poskutkował
także wieloma inwestycjami w tej branży. Polacy prowadzą
pensjonaty, organizują pobyty oraz wycieczki.

Kilka faktów o rynku
Azerbejdżanu

Azerbejdżan jest największym pod względem populacji
państwem w regionie Zakaukazia. Z liczbą 9,8 mln
obywateli, jest to kraj niemal trzykrotnie większy
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od sąsiednich: Gruzji i Armenii. Duży rynek konsumencki
jest jednym z kluczowych czynników przyciągających
zagranicznych eksporterów i inwestorów.
Kluczową gałęzią gospodarki jest sektor naftowy – wytwarza
ponad 40 proc. PKB oraz generuje blisko 70 proc.
wpływów budżetowych. Pozostałe dziedziny przemysłu
dotychczas były mniej intensywnie rozwijane, jednak
obecnie występuje coraz większa dynamika w rozwoju
branż pozanaftowych. Tworzone są państwowe programy
inwestycyjne, a w parkach przemysłowych zagraniczny
przedsiębiorca skorzysta z wielu ulg oraz ułatwień.
Otwartość i chęć przyciągania inwestycji niesie szanse
dla eksporterów oraz inwestorów z Polski. Poza sektorem
energetycznym, gdzie współpraca zakłada dostawy maszyn
i urządzeń dla przetwórstwa ropy i gazu, za najbardziej
perspektywiczne uważa się branże, takie jak: bankowość
i finanse, technologie teleinformatyczne, turystykę, a także
transport i rolnictwo. Ponadto Azerbejdżan oferuje szanse
biznesowe w branżach: budowalnej, farmaceutycznej,
kosmetycznej czy meblarskiej.
Czy łatwo jest robić biznes w Azerbejdżanie? Kraj
obecnie lokuje się na 57. pozycji w rankingu Doing
Bussiness. Jako zagraniczny przedsiębiorca do dyspozycji
są powszechnie znane formy prawnych – może
to być joint venture, zagraniczne przedsiębiorstwo czy
przedstawicielstwo. By zdecydować się na odpowiednie,
warto zaczerpnąć porady specjalistów. Zwłaszcza,
że rozpoczynając działalność w Azerbejdżanie należy
zmierzyć się z wyzwaniami, jakimi są procedury rejestracji
i licencjonowania. Pozyskiwanie niezbędnych certyfikatów
czy rejestracja znaków towarowych – to kwestie, w których
zakresie przepisy są dość niespójne. Co równie ważne,
Azerbejdżan nie jest członkiem Światowej Organizacji
Handlu (WTO), a to niesie ze sobą konsekwencje opłat
celnych. Specyfiką Azerbejdżanu jest duże zróżnicowanie
regionalne, pomiędzy stolicą kraju – Baku, a resztą jego
obszaru. W kosmopolitycznym Baku łatwiej porozumieć się
po angielsku lub rosyjsku i znaleźć parterów handlowych
niż na obszarze reszty kraju.

Obowiązujący system wizowy dla obcokrajowców
i niewielka ilość firm posiadających strony w języku
angielskim to także przeszkody, które mogą stanąć
na drodze w znalezieniu odpowiednich kontrahentów
handlowych. Pamiętaj także o odpowiednim dostosowaniu
swojego produktu do rynku. Podobnie jak w Gruzji,
wszystkie towary sprzedawane w Azerbejdżanie muszą
posiadać etykiety w lokalnym języku.
Co z korupcją? Z punktu widzenia eksporterów szczególnie
istotne do niedawna były korupcje celne, jednak obecnie
funkcjonujący elektroniczny system celny, zdecydowanie
usystematyzował procedury naliczania opłat. Dodatkowym
plusem jest możliwość załatwienia wielu kwestii w jednym
punkcie (takich jak np. rejestracja spółek), co wyeliminowało
problem azerskiej biurokracji i przyspieszyło czas
formalności biznesowych.
Jak reklamować się w Azerbejdżanie? Duży rynek wiąże się
z dużą konkurencją, a w Azerbejdżanie dominują głównie
produkty z Rosji, Iranu, Chin i Turcji. Szczególnie firmy
z tego ostatniego kraju mają ułatwione poruszanie się
w Azerbejdżanie z uwagi na bardzo duże podobieństwo
języka azerbejdżańskiego i tureckiego. Także trendy
w zakresie marketingu w Azerbejdżanie są zbliżone
do tureckich. Mimo że intensywnie rozwija się e‑commerce,
reklamodawcy wciąż w głównej mierze wykorzystują
tradycyjne kanały reklamowe jak telewizja, radio, gazety czy
reklama out‑doorowa. Ogłoszenia w powszechnie czytanej
prasie są nadal efektywnym kanałem promocyjnym.
Popularnym sposobem zdobywania klientów jest również
marketing telefoniczny.
Czy polscy przedsiębiorcy dostrzegli perspektywy jakie
niesie rynek? Niekoniecznie. Nasi sąsiedzi radzą sobie
na tym polu znacznie lepiej. Polski eksport do Azerbejdżanu
w porównaniu do wartości eksportu Niemiec czy Ukrainy
jest kolejno 7 i 3 razy mniejszy. Jest to niewykorzystany
potencjał, ponieważ w ofercie eksportowej naszego kraju
znajdują się produkty, na które przede wszystkim występuje
zapotrzebowanie w Azerbejdżanie. Rynek jednak powoli
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zaczyna znajdować się w zasięgu polskich firm, a sukces jaki
odniosły potwierdza jego możliwości. Spośród podmiotów,
którym udało się nawiązać długoterminową współpracę
gospodarczą z Azerbejdżanem, wskazać można spółki
PKP LHS i PKP Cargo oraz Rafako, które dostarcza kotły
odzysknicowe dla instalacji termicznej utylizacji odpadów
komunalnych w Baku.

Kilka faktów o rynku Armenii

W obliczu konfliktu o Górski Karabach, który pozostaje
przedmiotem sporu między Azerbejdżanem a Armenią
oraz blokad stosowanych przez stronę azerską i turecką,
sytuacja gospodarcza Armenii nie jest oceniana najlepiej.
Obecnie aż 29 proc. ludności kraju żyje poniżej granicy
ubóstwa, a 5 proc. mieszkańców Armenii jest kwalifikowana
w statystykach jako „bardzo biedni”. Mimo to, w 2017 roku
odnotowano wzrost gospodarczy w wysokości 7,5%,
co było najwyższą wartością na przestrzeni ostatniej dekady.
W perspektywie kolejnych lat zakładany jest systematyczny
wzrost na poziomie 5% rocznie do 2022 roku, a Armenia
stawia na poprawę klimatu inwestycyjnego oraz podobnie
jak w Gruzji, rozwój infrastruktury turystycznej.
Co oferuje rynek? Republika Armenii oceniana jest jako
jedna z najbardziej otwartych gospodarek dla inwestorów
wśród rynków wschodzących. Przepisy chronią inwestorów
zagranicznych przed nacjonalizacją lub wywłaszczeniem
nieruchomości. Zagranicznym inwestorom przysługuje
także prawo do rekompensaty za szkody, jakie mogą
ponieść np. w wyniku bezprawnych działań organów
państwowych.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Armenii
obejmują m.in. utworzenie spółki z całkowitym kapitałem
zagranicznym (np. przedstawicielstwo, oddział), spółki
joint venture z udziałem ormiańskich partnerów lub zakup
akcji w istniejącej spółce. Do rozpoczęcia działalności
nie są wymagane żadne szczególne zezwolenia. Istotne
znaczenie ma fakt, że inwestorzy zagraniczni w świetle
prawa traktowani są w ten sam sposób jak lokalni
przedsiębiorcy. Przepisy wobec inwestycji zagranicznych
nie różnią się względem praw podmiotów z Armenii,
z wyjątkiem zagadnienia użytkowania gruntów. Inwestorzy
niebędący obywatelami Armenii nie mogą posiadać ziemi
na własność. Mogą jedynie użytkować grunty na postawie
umowy długoterminowego najmu. Zagraniczni inwestorzy
i pracownicy po uiszczeniu wszystkich należnych
podatków mają zagwarantowane prawo do swobodnej
repatriacji ich zysków lub innych aktywów wynikających
z inwestycji. Dozwolone jest prowadzenie rachunków
walutowych. Jako inwestor zagraniczny w Armenii
możesz posiadać 100% udziału w ormiańskich spółkach,
a firmy działające w wolnych strefach ekonomicznych
są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego, podatku
od nieruchomości, podatku od zysku i ceł.
W polskim eksporcie do Armenii dominują przede
wszystkim urządzenia mechaniczne, elektryczne
oraz artykuły spożywcze. Od dłuższego czasu obserwuje się
wzmożoną aktywność polskich firm na tym rynku. Już
w 2003 roku powstała Spółka Lubawa Armenia, której
udziałowcami są Lubawa S.A. i Charentsavan Machine
Tool Factory. Przedsiębiorstwo produkuje makiety
uzbrojenia, siatki maskujące oraz namioty dla wojska i służb
mundurowych.
Przeszkodą do wchodzenia polskich przedsiębiorstw
na rynek Armenii jest jego odizolowanie oraz struktury
oligarchiczne mające monopol na wielu polach. Z przyczyn
historycznych i geopolitycznych silną pozycję na tym
rynku zajmują także przedsiębiorstwa rosyjskie. Dlatego
kompleksowe przygotowanie, strategia wejścia na rynek
oraz pozyskanie odpowiednich partnerów biznesowych
będzie kluczowe dla skutecznych działań eksportowych.
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Kultura biznesowa

Gruzja i Armenia to kraje chrześcijańskie, natomiast główną
religią Azerbejdżanu jest islam. Czy w znaczący sposób
wpływa to na kulturę biznesową? Niekoniecznie. Mimo
różnic religijnych czy konfliktów między omawianymi
krajami, na podobieństwa w ich kulturze organizacyjnej
wpływa dziedzictwo ponad siedemdziesięciu lat
wchodzenia w skład ZSRR.
Ogromne znaczenie mają relacje osobiste, podstawą
znalezienia odpowiednich kontrahentów będzie kontakt
bezpośredni. W związku z tym, na rozpoczęcie działalności
w tych trzech krajach należy poświęcić sporo czasu. Podczas
pierwszych kilku wizyt zazwyczaj nie udaje się dopiąć targu,
jednak długofalowo budowane porozumienie z partnerem
biznesowym korzystnie rzutuje na późniejszą współpracę.
Jak wyglądają spotkania z potencjalnymi partnerami? Chociaż
obiady biznesowe są mniej powszechne niż w Europie, należy
przygotować się na wspólne, uroczyste kolacje. W Gruzji
zwane są one „stołami gruzińskimi” lub „supras”. To na ogół
długie spotkania, podczas których często wymagane
są liczne, nieformalne i improwizowane toasty wznoszone
zarówno przez gospodarzy jak i gości. Wino jest ważną
częścią szczególnie gruzińskiej kultury i elementem każdego
posiłku. Z cennych wskazówek warto zapamiętać, że jako
zagraniczny odwiedzający powinieneś być punktualny
– zarówno na mniej formalne spotkania, jak i te oficjalne.

Inne obszary: Azja Centralna

Kraje Zakaukazia jak Gruzja, Azerbejdżan i Armenia to rynki
dopiero odkrywane przez polskich przedsiębiorców,
które nieco więcej doświadczenia posiadają w regionie
Azji Centralnej. W regionie tym największym partnerem
gospodarczym dla Polski jest Kazachstan, gdzie funkcjonuje
ponad 100 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału.
Dominują projekty w takich branżach jak budownictwo czy
farmacja. Jedną z polskich firm działających w Kazachstanie

już od 2002 roku jest Selena. Kazachstan był jednym
z pierwszych kierunków, do których polski producent
chemii budowalnej wszedł ze swoją działalnością. Od 2016 r.
w specjalnej strefie ekonomicznej pod Astaną funkcjonuje
fabryka spółki, w której produkowane są zaprawy
do ocieplania budynków. Dodatkowo w ośmiu kazachskich
miastach działają obecnie oddziały dystrybucyjne Seleny.

W kręgu zainteresowania firm z Polski powinny znaleźć się
także takie kraje jak Uzbekistan, i Turkmenistan oraz nieco
mniej rozwinięte – Kirgistan i Tadżykistan. Są to rynki
rozwijające się, na których doceniane są produkty
konkurencyjne cenowo. Jednak kraje te w coraz większym
stopniu korzystają z rozwiązań optymalizujących koszty
infrastruktury i energii, co stwarza szansę polskim firmom.
Przykładem tego jest firma FreeVolt – polski eksporter
elektrowni fotowoltaicznych, dla których ekspansja na rynek
Kazachstanu stała się punktem wyjścia dalszych działań
w regionie. „Kazachstan jest świetną bramą do takich
trudnych krajów jak Pakistan lub Uzbekistan” – podkreślają
właściciele firmy
Dr Piotr Fudała (East Analytics)
Adrianna Gajczak. (East Analytics)

Dobry przykład

Liczy się
podejście:
innowacyjność
i radość z pracy
Wywiad z Panem Krzysztofem Sarną, twórcą firmy AUTOLAB
(www.autolab‑polska.com)
Business in Małopolska: Prosimy o przedstawienie
nam Pańskiego pomysłu na stworzenie nowego
przedsiębiorstwa w Małopolsce. Jaka jest geneza projektu?
Krzysztof Sarna: Geneza projektu jest prosta:
po wielu latach pracy dla dużych firm o zasięgu
globalnym postanowiłem wrócić do tego, co sprawia mi
największą przyjemność, czyli bliższa praca z klientem,
innowacyjność oraz swoboda w działaniu. Pomysł opiera się
na dwóch etapach. W pierwszej kolejności otwieram
wyspecjalizowany warsztat samochodowy. Planuję
zajmować się głównie naprawą automatycznych skrzyń
biegów. Jest to technologia, którą znam bardzo dobrze,
gdyż spędziłem ostatnie kilkanaście lat na jej rozwijaniu.
Drugi etap jest bardziej skomplikowany. Zamierzam
wykorzystać mój warsztat oraz wieloletnie doświadczenie
do rozwoju nowych technologii. Głównie taniej i elastycznej
platformy napędów hybrydowych, która mogłyby znaleźć
zastosowanie zarówno w samochodach osobowych
jak i w autobusach, samochodach dostawczych czy
ciężkim sprzęcie. Obecnie jestem w trakcie procedur
ochrony moich rozwiązań. Dodatkowo, chciałbym
zająć się przystosowywaniem samochodów dla ludzi
z niepełnosprawnościami, w taki sposób, aby mogli
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i brać udział
np. w sportach motorowych. Jestem przekonany, że jeśli
mamy możliwość pomagać osobom niepełnosprawnym,
to jest to nasz naturalny obowiązek.
BiM: Na czym polega innowacyjność i specyfika stworzonej
przez Pana firmy? Jakie znaczenie ma obecna sytuacja
rynkowa w naszej części Europy?
KS: Na to pytanie nie jest mi łatwo odpowiedzieć.
W zasadzie wszystko, co chcę zrobić, już zostało zrobione.
Inne jest może podejście. Przekonałem się niejednokrotnie
jak świetnymi i kreatywnymi pracownikami są Polacy.
Niestety często muszą wyjeżdżać za granicę, aby móc się
rozwijać. Bardzo mi zależy na stworzeniu miejsc pracy
w którym godziwie wynagrodzeni i obdarzeni zaufaniem
ludzie pozwolą osiągnąć założone cele, czerpiąc przy tym
radość z pracy i rozwijając się. Jestem przekonany, iż Polska
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może stać się potentatem w Europie i świecie w rozwoju
nowych technologii.
BiM: Na czym powinien opierać się dobry plan rozwoju
nowej firmy w naszych warunkach? Jakie są kluczowe
elementy realizacji planu?
KS: W mojej opinii poza pomysłem i klarowną wizją
najważniejsze jest pozyskanie kapitału ludzkiego.
Kluczowe jest stworzenie warunków pracy, które pozwolą
pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników.
BiM: Jak ocenia pan przyszłość technologii
motoryzacyjnych, na przykład w skali Europy?
KS: Bez wątpienia samochody elektryczne są przyszłością,
ale niestety nie tak szybko, jakbyśmy tego chcieli.
Ciągle brakuje infrastruktury, również technologia
przechowywania energii jest bardzo droga i nieekologiczna.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że ślad węglowy samochodu
elektrycznego od fazy produkcji do końca jego eksploatacji
jest praktycznie taki sam jak tradycyjnego samochodu
z silnikiem spalinowym. Uważam, że najbliższe dekady
zdominują samochody hybrydowe. Wielu ekspertów uważa,
że wodór lub paliwa syntetyczne są bardzo dobrą i tanią
formą przechowywania energii w formie chemicznej.
BiM: Ma Pan olbrzymie doświadczenie w pracy na rynku
azjatyckim, szczególnie chińskim. Na czym polega specyfika
tamtejszych form działania, zarzadzania, ekspansji? Czy
jesteśmy konkurencyjni dla rynku produktów i usług
z obszaru państw azjatyckich?
KS: Kraje azjatyckie są bardzo ukierunkowane na biznes.
To co wyróżnia Chiny, to kapitał. Tempo w jakim buduje się

infrastrukturę czy rozbudowuje aglomeracje jest
niewiarygodne. W mieście Wuhan, gdzie mieszkałem przez
ostatnie dwa lata, oddano w tym czasie cztery linie metra,
nowy terminal na lotnisku i nowy system dróg i mostów.
Dopóki się tego rozmachu nie zobaczy na własne oczy, jest
to trudne do uwierzenia. W tej dziedzinie czy w kosztach
masowej produkcji nie możemy konkurować. Natomiast
Chińczycy świetnie rozumieją, iż do tego szalonego rozwoju
potrzebują ekspertów i narzędzi. Bardzo często wysokie
stanowiska menadżerskie czy techniczne są zajmowane
przez Europejczyków. Zapotrzebowanie na nowe
technologie, urządzenia precyzyjne czy systemy kontroli
jakości jest bardzo duże. W tych dziedzinach jesteśmy
konkurencyjni, w Chinach bardzo się ceni innowacyjność
a Polacy są szanowani i obdarzani zaufaniem.
BiM: Wielu polskich i małopolskich przedsiębiorców
postrzega Chiny jako jeden z najbardziej interesujących
rynków dla własnej ekspansji eksportowej. Czy miałyby Pan
dla nich jakieś rady i uwagi dotyczące specyfiki tamtego
obszaru i kontaktów z partnerami chińskimi?
KS: Bardzo ważne jest uszanowanie chińskich tradycji
i specyfiki. Miałem szczęście pracować dla chińskiej firmy
w Anglii zanim wyjechałem do Chin. Dało mi to szansę
lepiej zrozumieć mentalność i różnice kulturowe. Jeśli
zadamy sobie odrobinę trudu, aby poznać lokalne tradycje
biesiadowania, wyrażania szacunku, bardzo ułatwi
to kontakty biznesowe. Chińczycy są bardzo tradycyjni
i nie lubią arogancji. Istotne są szczegóły, takie jak np.
jakie miejsce przy stole zajmiemy, czy sposób wznoszenia
toastów. Oczywiście będą współpracować ze wszystkimi,
jeśli ma to dla nich sens ekonomiczny, ale proszę mi
uwierzyć, że pracuje się dużo łatwiej i efektowniej, jeśli
zdobędzie się szacunek i zaufanie.
Business in Małopolska: Dziękujemy za rozmowę
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Ważny temat

Polska Strefa
Inwestycji
– program
wsparcia dla firm
realizujących nowe
inwestycje
Kto decyduje
o udzieleniu wsparcia?

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa
małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego
– na podstawie wniosku przedsiębiorcy
– wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu
ministra właściwego ds. gospodarki.

Na jaką inwestycję można
uzyskać ulgę podatkową?

Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu
nowych inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorstwa
realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

„Polska Strefa Inwestycji zastępuje
znane przez ponad 20 lat specjalne
strefy ekonomiczne. To jednak nie
znaczy, że kończy się oferta pomocy
państwa polskiego dla przedsiębiorców
polskich i zagranicznych podejmujących
decyzję o przeprowadzeniu nowej
inwestycji. Wręcz przeciwnie
– uważamy, że będzie łatwiej.
Mamy nadzieję, że Ustawa o wspieraniu
inwestycji stanie się nowym impulsem
do rozwoju nie tylko firm ale także
małopolskich gmin.”

Krystyna Sadowska
Dyrektor działu obsługi inwestora
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

Gdzie można inwestować?

Inwestycja może zostać przeprowadzona na wszystkich
terenach (prywatnych i publicznych). Nowa ustawa
zerwała z pojęciem specjalnej strefy ekonomicznej, czyli
wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się
z możliwością otrzymania pomocy publicznej.

Na jak długo otrzymuje się
zwolnienie podatkowe?

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo
dla wszystkich firm:
• 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)
• 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem
specjalnej strefy ekonomicznej

Jakie projekty inwestycyjne
mogą otrzymać pomoc
publiczną?

Jaka jest wysokość
ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym
przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT)
wynosi:
• 35% dla dużych
• 45% dla średnich
• 55% dla małych i mikroprzedsiębiorstw.

Pomoc publiczną mogą otrzymać:
• wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu
z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.:
alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną
i gaz.
• niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi
informatyczne, badawczo‑rozwojowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli
ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem
deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań
i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych,
usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.
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Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy
prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie:
handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót
budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

Jakie są kryteria otrzymania
pomocy publicznej?

Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe
i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną. Kryteria
ilościowe (konieczna do poniesienia wysokość nakładów
inwestycyjnych) są uzależnione od stopy bezrobocia
w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana,
od miejsca inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Kryteria ilościowe

• minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm
– od 10 mln zł do 100 mln zł

• minimalne nakłady inwestycyjne średnich firm
– od 2 mln zł do 20 mln zł
• minimalne nakłady inwestycyjne małych firm
– od 500 tys. zł do 5 mln
• minimalne nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw
– od 200 tys. zł do 2 mln zł
W średnich miastach tracących funkcje
społeczno‑gospodarcze oraz w gminach
graniczących z takimi miastami, minimalne nakłady
inwestycyjne wynoszą odpowiednio: 10 mln zł/duża firma,
2 mln zł/średnia firma, 500 000 zł/mała firma,
200 000 zł/mikro.
Dotyczy to następujących miast na obszarze zarządzanym
przez KPT: Chrzanów / Gorlice / Nowy Sącz / Nowy Targ /
Tarnów / Zakopane / Jędrzejów

Kryteria jakościowe
Projekty przemysłowe

Projekty usługowe

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY
Inwestycja w projekty wspierające branże z sektora: żywności wysokiej jakości, środków transportu, profesjonalnych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowego,
odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług specjalistycznych, usług teleinformatycznych
oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu
wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia
działalności gospodarczej objętej nowa inwestycją i oferowanie
stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy
i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Zlokalizowanie inwestycji w miastach: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów
lub gminach graniczących z tymi miastami, a także w powiecie dąbrowskim
Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

Inne ważne informacje:

• Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia
podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości
poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów
inwestycyjnych na realizację nowego projektu
lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy.
• Pomoc udzielana na podstawie Ustawy o wspieraniu
nowych inwestycji stanowi pomoc regionalną. Może być
łączona z innymi formami wsparcia pod warunkiem nie
przekroczenia wyznaczonych limitów: 35% dla dużych,
45% dla średnich, 55% dla małych i mikroprzedsiębiorstw.

• Jeden przedsiębiorca może realizować kilka
inwestycji w oparciu o kolejne Decyzje o wsparciu.
• Utrzymanie warunków na jakich przedsiębiorca
otrzymał Decyzję o wsparciu (zarówno ilościowych
jak i jakościowych) co do zasady trwa 5 lat dla dużych
firm oraz 3 lata dla firm z sektora MŚP.
• Krakowski Park Technologiczny obejmuje opieką
poinwestycyjną wszystkie firmy, którym wydaje
Decyzję o wsparciu.
• Przedsiębiorstwa otrzymujące Decyzje o wsparciu
ponoszą opłatę na rzecz zarządzającego obszarem.
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Słowniczek pojęć
Polskiej Strefy Inwestycji

na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu
nowych inwestycji
Polska Strefa Inwestycji – nowy instrument wsparcia
inwestycji dostępny na terenach inwestycyjnych całego
kraju. Zastąpił on specjalne strefy ekonomiczne.
Decyzja o wsparciu – decyzja, na mocy której udzielane
jest wsparcie przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję.
Decyzję w imieniu ministra właściwego do spraw
gospodarki na terenie województwa małopolskiego
i powiatu jędrzejowskiego wydaje Krakowski Park
Technologiczny sp. z o.o. Decyzję wydaje się jeśli nowa
inwestycja spełnia kryteria ilościowe i jakościowe oraz dana
działalność gospodarcza nie jest wyłączona przepisami
ustawy (np. działalność koncesjonowana).
Kryteria ilościowe – kwota minimalnych kosztów
inwestycji, od poniesienia których uzależnione jest wydanie
Decyzji o wsparciu. Kwota ta jest ustalana biorąc pod uwagę
poziom bezrobocia w powiecie.
Kryteria jakościowe – kryteria, których realizację
przedsiębiorca musi zadeklarować w celu uzyskania Decyzji
o wsparciu. W województwie małopolskim i powiecie
jędrzejowskim wymagane jest spełnienie 5 z 10 kryteriów.

Wsparcie – zwolnienie od podatku dochodowego
(PIT lub CIT) udzielane na podstawie Decyzji o wsparciu.
Jest ono pomocą regionalną i w związku z tym
nie może przekroczyć jej maksymalnej dopuszczalnej
wielkości (na obszarze Małopolski i powiatu
jędrzejowskiego, dla dużego przedsiębiorcy wynosić
będzie 35% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,
dla średniego – 45%, dla małego – 55%).
Koszty kwalifikowane nowej inwestycji – wydatki
poniesione w związku z realizacją inwestycji objętej
Decyzją o wsparciu, w trakcie jej obowiązywania.
Wydatki te muszą być poniesione po uzyskaniu
Decyzji o wsparciu. Są to np. koszty zakupu
nieruchomości, budowy hali produkcyjnej, zakupu
maszyn i urządzeń.
Zarządzający Obszarem – podmiot wykonujący
zadania przewidziane ustawą na określonym
obszarze. Krakowski Park Technologiczny jest
zarządzającym obszarem województwa małopolskiego
i powiatu jędrzejowskiego.
Informacje jak uzyskać decyzję o wsparciu:
Jacek Bielawski +48 696 456 680 strefa@kpt.krakow.pl
Justyna Czyszek +48 690 950 600 strefa@kpt.krakow.pl

Strefa Aktywności Gospodarczej
– Nowa Strefa w Nowej Hucie
Jeden z unikatowych projektów rewitalizacji terenów
poprzemysłowych w Europie wchodzi właśnie w fazę realizacji.
Będzie to największa tego typu inwestycja najbliższych
lat w Małopolsce i najważniejsza dla wschodniej części
Krakowa. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego,
prawie 59 milionów złotych, zostanie przeznaczonych
na dofinansowanie jednego z najważniejszych komponentów
projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” czyli Strefy
Aktywności Gospodarczej.

Atrakcyjna przestrzeń
dla biznesu

Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie obejmie
40 hektarów kompleksowo przygotowanych terenów
inwestycyjnych. Korzystne warunki do prowadzenia
działalności i inwestowania znajdą tam przedsiębiorcy
z kraju i zagranicy. Tereny Strefy są korzystnie położone
– w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79,
ok. 13 km od wjazdu na autostradę A4, w pobliżu czynnej
linii kolejowej, w bliskim sąsiedztwie lotniska o ograniczonej
certyfikacji w Pobiedniku Wielkim, a także – co istotne
– w niewielkiej odległości (około 30 minut samochodem)

od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II
Kraków‑Balice.
Teren Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) 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. Mocną stroną SAG jest jej
elastyczność jeżeli chodzi o parcele inwestycyjne.
Przedsiębiorcy będą mieli możliwość ich dostosowania
do swoich potrzeb. Na terenie SAG wyodrębnione zostały
42 parcele – od 0,2 ha do 1,4 ha – jednak wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, istnieje możliwość
dowolnego ich łączenia.

Rewitalizacja nowy początek.
Zanim jednak tereny projektowanej Strefy Aktywności
Gospodarczej zostaną udostępnione przedsiębiorcom
niezbędne będzie przeprowadzenie specjalistycznych
prac – począwszy od robót rozbiórkowych i ziemnych
oraz przebudowy kolidujących linii energetycznych,

17

do budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej
i technicznej.
Jeszcze kilkanaście lat temu tereny te były wykorzystywane
do działalności przemysłowej. Fragment projektowanej
Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowany jest
na terenie dawnego zakładu przeróbki żużla kawałkowego
krakowskiej huty stali oraz w obrębie dawnej strefy
ochronnej Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina.
Obszar ten, nieużytkowany przez wiele lat, ulegał ciągłej
degradacji. Obecnie boryka się z problemami takimi jak:
chaos urbanistyczny w zakresie infrastruktury technicznej
czy pozostałości po obiektach przemysłowych. Pomimo
tych negatywnych zjawisk, dzięki realizacji projektu
zmierzającego do utworzenia Strefy Aktywności
Gospodarczej, możliwe jest wykreowanie na tym terenie
atrakcyjnej przestrzeni dla nowych inwestycji.
Warto podkreślić, że w nowej strefie znajdą swoje
miejsce firmy z wielu gałęzi gospodarki, ze szczególnym
uwzględnieniem takich branż jak chemia, technologie IT,
biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali,
elektronika oraz przedstawiciele przemysłu kreatywnego
i czasu wolnego. Dzięki takiemu podejściu działalność
nowej strefy wpisze się w realizację strategicznych celów nie
tylko Krakowa, ale także całej Małopolski.

Nowa Huta Przyszłości
– inwestycja w rozwój miasta
i regionu
Charakterystyczną cechą wschodniej część Krakowa
jest występowanie terenów niewykorzystanych, które
potrzebują rewitalizacji i aktywizacji. Utworzenie SAG
„Nowa Huta Przyszłości” i zrealizowanie pozostałych

komponentów projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”
czyli Centrum Logistyczno‑Przemysłowego „Ruszcza”,
Parku Naukowo‑Technologicznego „Branice”, Centrum
Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych
„Błonia 2.0”, Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek
Rusiecki” stanie się impulsem do rozwoju i wzrostu.
W ramach projektu powstanie wyjątkowe, przyjazne miejsce
do rozwoju biznesu, a mieszkańcy i turyści znajdą w nim
również doskonałe warunki do wypoczynku. Podkreślić
należy, że obszar bezpośredniego oddziaływania projektu
to blisko 5,5 tys. hektarów. O tym jak ważny jest dla miasta
projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” świadczy fakt,
że został on wpisany do kluczowego dokumentu „Strategia
Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”, w obszarze
„Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy”.
Według założeń projekt „Kraków – Nowa Huta
Przyszłości” będzie miejscem synergii połączonych
funkcji: biznesu, nauki, kultury i rekreacji. Będzie
to nowoczesny, dobrze skomunikowany fragment Krakowa,
zapewniający doskonałe warunki rozwoju innowacyjnej
przedsiębiorczości. Współczesne miasto w mieście.
Nowoczesne, a jednocześnie czerpiące z bogactwa
kulturalnego i historycznego.
Całkowity koszt inwestycji pod nazwą Strefa Aktywności
Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości to 85 mln zł,
z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie dofinansowanie
z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014–2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej,
Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
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Jak nas widzą…

NATURALNA
SELEKCJA
NEGATYWNA
Jest rzeczą częstą i zwyczajną, że w niektórych
przedsiębiorstwach obserwujemy wysoki procent rotacji
pracowników, co sugeruje, że firmy te nie są w stanie
zatrzymać u siebie najbardziej utalentowanych
pracowników. Dlaczego tak się dzieje?
W sytuacji, gdy nie analizujemy konkretnej sytuacji
w danym przedsiębiorstwie, łatwo potraktować problem
dogmatycznie, wypowiadając zdania typu „jak się czegoś
nauczą to odchodzą”, „zależy im tylko na pieniądzach”
lub „pracownikom nie zależy [na pracy] tak jak dawniej”.
Jednak problem tkwi zupełnie gdzie indziej i dotyczy
tego o czym wspomniałem wcześniej – ucieczki
talentów, prowadząc do naturalnej selekcji negatywnej,
co w konsekwencji może w przyszłości doprowadzić
do prawdopodobnej klęski przedsiębiorstwa.
Wspomniana naturalna selekcja negatywna, nazywana
także selekcją oczyszczającą lub normalizującą, prowadzi
m.in. do ograniczenia różnorodności osobowości,
pozwalając „przeżyć” tylko tym pracownikom, którzy
wyrobili w sobie odpowiednie cechy ochronne. Chodzi o to,
że relacja „otoczenie‑przedsiębiorstwo” zatrzymuje, zresztą
bezwiednie, pewien typ pracowników. Są to osoby, które
nie wykazują jasnej determinacji w dążeniu do rozwoju
i awansu; zadowalają się trwaniem w nieprzyjaznym
otoczeniu.
Należy podkreślić, że każdy pracownik posiada jakiś talent,
jednak nie każdy potrafi go rozwijać w tych samych
okolicznościach. Oznacza to, że nie każdy pracownik
nadaje się do danego przedsiębiorstwa, jak i nie każde
przedsiębiorstwo jest właściwe dla danego pracownika.
Jest to relacja, w ramach której należy dążyć nie do tego by
zapewnić przetrwanie tym, którzy lepiej się dostosowują, ale
tym, którzy posiadają większy talent. Dostosowywanie się
może mieć bardzo negatywne skutki w „środowisku
przedsiębiorstwa”; w firmie pozostają pracownicy, którzy
są w stanie dostosować się do najgorszych warunków,
jednak niewiele lub nic nie wnoszą do przedsiębiorstwa.
W takim razie co robić? Działanie przedsiębiorcy musi być
skuteczne w tworzeniu własnego środowiska sprzyjającego
wyszukiwaniu talentów, które pozwoli na stały rozwój,
skłoni do trwałego wychodzenia ze „strefy komfortu”.
Gdy dochodzimy do tego punktu musimy przeanalizować
jakie są motywacje oddziałujące na pracownika
posiadającego prawdziwy talent. Są one następujące,
zaprezentowane nie koniecznie w kolejności uznawanych
priorytetów:

• Wynagrodzenie czyli płace; pracownik porusza się
w ramach ustalonych “widełek” płacowych, od poziomu
najniższego, który pozwala zaspokoić niektóre potrzeby,
aż do poziomu oczekiwanego, nie przekraczając jednak
ustalonych zasad; jednak odniesienie do wynagrodzenia
nie musi odnosić się tylko do pieniędzy – wielu
pracowników bierze także pod uwagę „wynagrodzenie
emocjonalne”. Oznacza to, iż należy wziąć pod uwagę
zrównoważanie następujących czynników:
Wynagrodzenie Razem = Wynagrodzenie Finansowe
+ Wynagrodzenie Emocjonalne
w sytuacji gdy Wynagrodzenie Emocjonalne
~ 0,2 x Wynagrodzenia Razem
Sytuacja ta pozwala na akceptację przez pracownika
niższego Wynagrodzenia Finansowego
• Szef lub bezpośredni przełożony. Pracownik,
w społecznym środowisku przedsiębiorstwa, musi
akceptować swoich przełożonych jako liderów,
pod warunkiem, że zajmują to miejsce ze względu
na zasługi, a nie ze względu na takie kryteria jak
powiązania rodzinne, towarzyskie, polityczne lub bycie
wyjątkowym…, co w rezultacie poważnie demotywuje
dobrych pracowników.
• Oddziaływanie przedsiębiorstwa. Jest oczywiste,
że pracownik ulega oddziaływaniu przedsiębiorstwa,
jest wierny firmie, która ma pozytywny wpływ na jego
przyszłość; pamiętajmy, że pracownik poszukuje przede
wszystkim środowiska zapewniającego poczucie
bezpieczeństwa.
• Oddziaływanie własne pracownika w środowisku
pracy; i tym razem jest oczywiste, że pracownik, który
dostrzega możliwość własnego rozwoju wewnątrz
przedsiębiorstwa, możliwość „prosperowania” razem
z nim, będzie się z nim utożsamiał, poprawiając własne
poczucie bezpieczeństwa.
A teraz, podczas gdy będziecie poszukiwać równowagi
w waszych przedsiębiorstwach, pozostańcie 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)

* 
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