
ŚWIATOWY RYNEK 

POLSKA 
GLOBALNA 
Nasze firmy coraz mocniej rozpychają się łokciami 
po świecie. Już nie tylko eksportują swoje produkty 
i usługi, lecz na potęgę otwierają własne sklepy, budują 
fabryki, przejmują zagraniczne przedsiębiorstwa 
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A ż trudno uwierzyć, ale w ciągu ostat
nich 18 lat eksport z Polski wzrósł 
dziewięciokrotnie: z 15,5 mld do 

146 mld euro. Wzrosła także liczba tzw. 
firm globalnych, czyli takich, które połowę 
przychodów uzyskują z działalności prowa
dzonej za granicą. Z danych Instytutu Badań 
Rynku Konsumpcji i Koniunktur wynika, że 
obecnie takich spółek jest w Polsce 30 (na ok. 
2 mln). W sumie mają 500 filii w 66 krajach 
świata i zatrudniają 30 tys. osób. 
Ich roczna sprzedaż przekracza 
21 mld dol. 

Gdy rok temu KGHM ku
pował kanadyjską Ouadrę za 
2,8 mln dol., transakcja ta stała 
się wydarzeniem roku: lubiński 
koncern powiększył się bowiem 
o kilka czynnych kopalni m.in 
w Kanadzie i Chile. Szumu me
dialnego było dużo, zwłaszcza 
że rok 2012 był pod względem 
wartości inwestycji zagranicz
nych polskich firm raczej słaby. 
Spółki wyłożyły na to tylko 
557 mln euro, czyli o 90 proc. 
mniej niż w 2011 r. Za to w tym 
roku przedsiębiorcy ruszyli na 
zakupy śmiało. Tylko w ciągu 

ostatnich miesięcy odnotowano kilka znacz
nie większych transakcji niż zakup Ouadry. 
Np. spółka Asseco Poland za 70 proc. udzia
łów w R-Style Softlab, rosyjskiego potentata 
oprogramowania komputerowego, zapłaciła 
28 mln dol. Adam Góral, szef rzeszowskiej 
spółki, chce na jej bazie budować silny oddział 
polski na Wschodzie. To kolejna inwestycja 
Asseco za granicą. Obecnie firma ma ponad 
161 przedstawicielstw m.in w Czechach, na 
Węgrzech, w Turcji, Gruzji, Izraelu, a także 
w Niemczech, Hiszpanii, Skandynawii. 

Na zagraniczne zakupy wypuścił się w tym 
roku również Nowy Styl z Krosna. Ten po
tentat w produkcji krzeseł latem przejął nie
miecką firmę z 30-letnią tradycją - Rohde & 
Grahl, wytwarzającą m.in meble biurowe, 
lady recepcyjne oraz fotele i sofy. Prezes 

spółki Adam Chrzanowski zapłacił za za
chodnią firmę ok. 40 mln euro. Dużo, ale eks
perci wyliczyli, że po akwizycji przychody 
Grupy Nowy Styl na rynku niemieckim pra
wie się podwoją i już w tym roku przekroczą 
70 mln euro. Rohde & Grahl zostanie tym sa
mym szóstą marką w portfolio Grupy Nowy 
Styl, a drugą pozyskaną na rynku naszego 
zachodniego sąsiada. Poprzednie przejęcie 
miało miejsce w lutym 2011 r. Zakupiono 
wtedy niemiecką markę Grammer Office -
producenta mebli biurowych. 

Firma posiada 14 własnych oddziałów na 
całym świecie oraz 13 fabryk w Polsce, Niem
czech, Rosji i na Ukrainie. Meble z jej logo 
trafiają do ponad 100 krajów. 

Inną transakcją, która szerokim echem od
biła się w mediach, było przejęcie przez spółkę 

Suempol z Bielska Podlaskiego 
francuskiej firmy Marcel Baey 
specjalizującej się w produkcji 
łososia wędzonego. Współwłaś
cicielka Suempolu Monika Sie-
cińska-Jaworska zdecydowała się 
na zakup ze względu na unikalną 
technologię suszenia i wędzenia 
ryb, jaką Marcel Baey wypracował 
przez lata. - To inwestycja w bar
dzo wysoką i unikalną jakość. 
Mamy nadzieję, że dzięki niej 
Suempol podbije rynki zachod
nie i zwiększy obroty do 60 mln 
euro - mówi Monika Siecińska-
-Jaworska. To już kolejny zagra
niczny zakup tej firmy: w 2010 r. 
spółka przejęła przedsiębiorstwo 
Norfisk w Berlinie. 
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iemiecka firma meblarska Rohde & Gra 

Jest kryzys, tap okazję 

Coraz śmielszej ekspansji polskich firm 
sprzyja osłabienie w krajach Unii Euro
pejskiej, a co za tym idzie - duża przecena 
niektórych spółek i marek. Wiele z nich 
można kupić nawet z 50-, 70-procentową 
bonifikatą. Drugą przyczyną jest po prostu 
okrzepnięcie polskiego biznesu. - Sporo 
firm zaczyna powoli dusić się w kraju, bo 
ograniczony popyt krajowy jest dla nich naj
większą barierą rozwoju - uważa Adam Gó
recki, wiceprezes międzynarodowej spółki 
konsultingowej Access, która specjalizuje się 
w przygotowywaniu fuzji i przejęć. - Żeby 
dalej zwiększać sprzedaż i zysk, muszą wyjść 
za granicę. 

Największym zainteresowaniem wśród 
naszych przedsiębiorców cieszą się firmy 
włoskie i niemieckie. Ale coraz częściej na 
celownik biorą również spółki czeskie, wę
gierskie, a także te z Europy Wschodniej. Jest 
w czym wybierać. Tylko w Niemczech do ku
pienia jest dziś ok. 15 tys. firm, które w pierw
szej połowie tego roku ogłosiły upadłość. -
Co najmniej drugie tyle to podmioty jeszcze 
działające, lecz pilnie szukające inwestora 
z finansowym wsparciem - mówi Georg 
Jaster, adwokat z kancelarii Tigges Recht-
sanwalte, która ma swoje przedstawicielstwa 
w Dusseldorfie, Monachium i Warszawie. 

Oczywiście najwięcej w ciągu ostatnich 
dwóch, trzech lat zainwestowały duże spółki 
takie jak Boryszew, Oknoplast, Bioton, Com
arch, Cormay, Can-Pack, Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych, Fakro, Selena 
czy wymieniane już wyżej KGHM lub Asseco. 

Liderami zaś pozostają niezmiennie Orlen 
i PGNiG. 

Rośnie jednak też liczba małych i średnich 
firm, które myślą o przejęciu zagranicz
nego konkurenta. Do agencji NRW Invest 
(odpowiednik naszej Państwowej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych) co
dziennie wpływa nawet kilkanaście pytań 
od polskich przedsiębiorców zainteresowa
nych zakupami. -Widać, że tylko czekają na 
stabilizację sytuacji na światowych rynkach, 
żeby sfinalizować transakcję - mówi Góre
cki. Zwłaszcza że oszczędzając w czasach 
kryzysu, mają dziś sporo gotówki do wyda
nia. Resort gospodarki ocenia, że pod koniec 
września polskie firmy miały odłożone na 
kontach prawie 168 mld zł, czyli o 6,5 proc. 
więcej niż rok temu. 

Ciuchy i buty z polską metką 

Dużą aktywność wykazują zwłaszcza firmy 
odzieżowe i obuwnicze. Największe z nich, 
jak LPP, CCC czy Coccodrillo, zamierzają 
otworzyć w 2013 i 2014 r. 260 salonów 
poza krajem. Oznacza to inwestycje rzędu 
250 mln zł. Np. CCC wszedł już w tym roku 
do Czech, na Słowację, Węgry i do Rumunii. 
Do końca 2015 r. firma chce zostać liderem 
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, 
co oznacza pokonanie Baty w Czechach oraz 
Deichmanna na Słowacji i na Węgrzech. 

Do nowych rynków przymierza się też 
LPP. Spółkę interesują przede wszystkim 
Bliski Wschód i Chiny. Pierwsze sklepy 
franczyzowe ruszą w Emiratach Arabskich 
oraz Arabii Saudyjskiej już na przełomie 

2013/2014 r. Ekspansja w Chinach zacznie 
się nieco później, ale spółka chce tam otwo
rzyć co najmniej 150-200 sklepów. Firma 
rozbudowuje również sieć salonów w Cze
chach, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, na 
Łotwie i w Estonii. Do końca 2013 r. powstało 
ok. 110 salonów. 

Nowe rynki chcą podbijać także mniejsi 
gracze. Big Star interesuje się Chorwacją, 
Rumunią i Hiszpanią, a Wójcik Fashion 
Group - Niemcami, Włochami oraz Chinami. 
Nawet ci, którzy do tej pory nie próbowali 
sił za granicą, zamierzają podążyć śladami 
konkurencji. Mowa m.in. o Monnari, który 
przymierza się do debiutu w Rosji. 

Kosmetyki i pierogi 
ruszają na podbój 
Marsz za granicę coraz śmielej kontynu
ują także firmy kosmetyczne, np. Inglot, 
który ma już 400 salonów na całym świe
cie, w najbliższych miesiącach otworzy ko
lejne 50-60. m.in. w Maroku, na Filipinach, 
w Peru, w Jordanii, Islandii, na Białorusi, 
w Wenezueli, Chile, Indonezji oraz w Nor
wegii. Od zeszłego roku na zagranicznych 
rynkach jest też obecna marka Organiąue. 
Do pięciu sklepów tej sieci dołączyły w tym 
roku dwa: w Turcji i Szwajcarii. Świat podbija 
również Dr Irena Eris, Eveline Cosmetics, 
Farmona, Laboratorium Kosmetyczne Flos-
lek, Ziaja. W ciągu ostatnich 10 lat polski 
eksport kosmetyków wzrósł pięciokrotnie. 
Polskie kremy, mleczka czy maseczki można 
już kupić w i30 krajach, nawet w takich jak 
Trynidad i Tobago czy Nowa Zelandia. • 
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Kopalnia Robinson, której właścicielem 
jest KGHM, znajduje się w stanie 

Nevada w USA 
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• Sporo się też dzieje w branży gastrono
micznej. Na zagraniczną ścieżkę rozwoju we
szły m.in. Sphinx, Da Grasso i Nasz Naleśnik. 
W tym roku dołączyły do nich Crazy Piramid 
Pizza oraz Pierogarnia Stary Młyn. 

Okna i meble idą w świat 

Polska jest czwartym producentem mebli 
na świecie i trzecim w Europie, a prawie 
90 proc. tego, co powstaje w naszych fabry
kach, trafia na eksport. Stoły, kanapy czy fo
tele znad Wisły można spotkać nawet w tak 
prestiżowych miejscach jak Pałac Elizejski, 
siedziba NATO, budynek Rady Europy. Za 
granicą znane są takie marki jak Black Red 
White, Kler, Paged, Vox czy Ludwik Styl. 

Inna polska specjalność to stolarka 
okienna i drzwiowa: tu staliśmy się nume
rem jeden w Europie: np. aż 40 proc. świa
towej produkcji okien dachowych pochodzi 
z naszego kraju. W 2012 r. polskie firmy 
wyeksportowały za granicę ponad 20 mln 
okien i drzwi. Największymi potentatami 
na polskim rynku w tej dziedzinie są spółki 
Drutex oraz Fakro. Pierwsza z nich prze
znacza na eksport połowę produkcji. Ponad 
1/3 eksportu Druteksu trafia do Niemiec, a na 
liście odbiorców znajdują się również Fran
cja, Włochy, kraje skandynawskie, Meksyk, 
USA czy Australia. Z kolei Fakro z Nowego 

Sącza to drugi na świecie producent okien 
dachowych, który według szacunkowych 
danych posiada ok. 15 proc. udziałów w glo
balnym rynku produkcji i sprzedaży okien. 
Przez okna marki Fakro wyglądają klienci na 
całym świecie, od USA przez Europę aż po 
Chiny. Spektakularne sukcesy odnosi Okno
plast, który zagraniczne rynki zdobywa od 
niespełna 10 lat, a już znajduje się w ścisłej 
czołówce producentów. 

Jachty i żywność madę in Poland 

Kolejną branżą, w której w szranki z Pola
kami stawać mogą tylko nieliczni, jest pro
dukcja ekskluzywnych jachtów. Naszą 
specjalnością są łodzie nieprzekraczające 
10 m długości. Pod tym względem jesteśmy 
drugim wytwórcą na świecie, wyprzedzają 
nas tylko Amerykanie. Większość polskich 
jachtów pływa po zagranicznych wodach - aż 
95 proc. produkcji trafia na eksport, głównie 
do Niemiec, Francji, Hiszpanii oraz Skandy
nawii. Tylko w tym roku z polskich stoczni 
ma wypłynąć 17 tys. jednostek. 

Specjalnością „madę in Poland" jest też 
oczywiście żywność. Jej eksport rośnie dyna
micznie, i to nawet mimo negatywnych kam
panii w Rosji, na Słowacji czy w Czechach. 
Od stycznia do końca sierpnia polskie firmy 
sprzedały za granicę produkty rolno-spo

żywcze za 12,2 mld euro, czyli o 13 proc. wię
cej niż rok temu. Resort rolnictwa szacuje, 
że w tym roku wartość eksportu żywności 
przekroczy 19 mld euro (rok temu było to 
17,9 mld euro). 

Jedną z firm, która z powodzeniem podbija 
rynki zagraniczne, jest Grupa Maspex Wa
dowice, właściciel marek Tymbark, Kubuś, 
Lubella, Puchatek, Ekland, Deco-Morreno, 
Cremona, La Festa i Plusssz. Eksport stanowi 
ok. 34 proc. produkcji przedsiębiorstwa. Pro
dukty trafiają do ok. 50 krajów, nawet tak 
bardzo egzotycznych jak Urugwaj, Mongolia 
czy Liberia. Z kolei Wytwórcza Spółdzielnia 
Pracy „Społem" istniejąca od ponad 90 lat 
podbija świat poczciwym Majonezem Kiele
ckim. Trafia on m.in. do Stanów Zjednoczo
nych, Rosji, Australii, Niemiec, a niedawno 
został zaprezentowany na targach spożyw
czych w Korei i Kazachstanie. 

Przykłady firm, które zdobywają zagra
niczne rynki, można mnożyć. I choć dziś 
poza KGHM czy Orlenem niewiele może się 
równać z wielkimi światowymi koncernami, 
jedno jest pewne: polskie spółki powoli na
bierają mięśni i uczą się pokonywać prze
szkody, takie jak chociażby brak kapitału, 
atrakcyjny produkt czy dobry marketing. 
Żeby tylko jeszcze polski rząd nauczył się 
je bardziej wspierać, to niejedna stałaby się 
firmą globalną. • 
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