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Charakter i siłę 
polskich przedsię-
biorców w branży 
spożywczej 

pokazują wyniki 
rosnącego z roku na rok 
eksportu żywności. To 
branża, która w ostatnich 
latach wykonała kolosalną 
pracę i można powiedzieć 
w 100 proc. wykorzystała 
swoje pięć minut. 
Potrafimy wytwarzać 
produkty wysokiej jakości 
w dobrej cenie. Mamy 
skalę i unikalne oraz 
chętnie wybierane przez 
konsumentów marki.  

Mamy zaplecze dużego 
biznesu agrarnego 
w Polsce, co daje nam dużą 
przewagę. Generalnie 
większość firm z branży 
spożywczej w Polsce ma 
przewagę technologiczną, 
bo nasze zakłady 
powstawały w ostatnich 
latach, w przeciwieństwie 
do tych, które powstawały 
na terenie Europy 
Zachodniej. Mamy także 
przewagę kosztową. 
Ponadto polskim firmom 
spożywczym wciąż się 
chce, bo jesteśmy na 
dorobku, i to też jest 
unikalna przewaga. 
Dlatego uważam, że trzeba 
chwalić zalety polskiej 
żywności, ponieważ tak 
duże wzrosty eksportu nie 
są przypadkowe.  ©℗

Krzysztof 
PawińsKi
prezes Maspexu

Naszego sukcesu 
eksportowego nie 
można przypisy-
wać tylko 

napływowi obcego 
kapitału, choć oczywiście 
odegrał on znaczącą rolę. 
Zagraniczne firmy 
przywiozły do Polski 
zaawansowane technolo-
gie, lepszą organizację 
produkcji i dostęp do 
globalnych rynków zbytu. 
Dzięki nim nasza 
gospodarka jest innowa-
cyjna, jeśli innowacyjność 
mierzyć będziemy 
tempem wzrostu 
wydajności pracy. Pod 

tym względem wyprze-
dzamy kraje wysokoro-
zwinięte dwukrotnie.

Ale nie sposób też nie 
zauważyć, że przedsię-
biorcy krajowi do 
warunków narzuconych 
przez kapitał zagraniczny 
potrafili się dostosować. 
Udział firm zagranicz-
nych w eksporcie 
przekracza 60 proc., ale 
to trochę myląca liczba. 
Znaczny wkład w ekspor-
towane przez zagranicz-
ne firmy produkty mają 
elementy dostarczone 
przez polskie przedsię-
biorstwa. Nasz sukces 
jest zatem pochodną 
współdziałania firm 
zagranicznych 
z polskimi, gdzie zasługi 
rozkładają się mniej 
więcej po połowie.   ©℗

stanisław 
GoMułKa
główny ekonomista 
BCC, były wiceminister 
finansów

Wokresie 
ostatnich  
25 lat 
postrzeganie 

Polski przeszło ogromną 
ewolucję. Na początku 
często była uważana za 
kraj, którego kapitałem jest 
głównie tania siła robocza, 
a produkty made in Poland 
postrzegano jako słabej 
jakości, oparte na przesta-
rzałych technologiach. 
Z czasem, gdy nasza 
gospodarka zyskiwała na 
wartości i cieszyła się coraz 
lepszą opinią na dojrzałych 
rynkach europejskich, 

zaczęto dostrzegać 
również nasze produkty 
i ich jakość. Dziś made in 
Poland to produkt 
o wysokiej jakości w kon-
kurencyjnej cenie. 
Kluczowe dla tego procesu 
stały się fundusze unijne, 
które pobudziły rozwój 
nowoczesnych technologii 
i innowacyjność. To ona 
jest kluczem do ekspansji 
w Europie Zachodniej i na 
świecie, gwarantuje 
zbudowanie stałej 
przewagi konkurencyjnej 
w branży. Istotne jednak 
jest to, abyśmy przy okazji 
rozwoju nie stracili 
elastyczności operacyjnej, 
o którą czasem trudno 
w dużych międzynarodo-
wych firmach o wielolet-
niej historii.   ©℗

Paweł 
szataniaK
współwłaściciel 
i prezes wieltonu

W zrost wartości 
eksportu 
w relacji do 
wielkości 

gospodarki to nie jest 
tylko polski fenomen, ale 
trend światowy 
wynikający z postępującej 
specjalizacji poszczegól-
nych państw w ramach 
globalnego łańcucha 
dostaw. Niemniej wzrost 
udziału Polski 
w światowym eksporcie 
jednoznacznie pokazuje, 
że odnieśliśmy na tym 
polu sukces. Jest on 
pochodną przyjętego 
przez nas modelu rozwoju 

opartego na napływie 
kapitału zagranicznego. 
Globalne koncerny 
pobudowały u nas fabryki, 
które produkują przede 
wszystkim na eksport. 
Znaczenie mają też niższe 
koszty pracy. To ma 
istotny wpływ na konku-
rencyjność sektorów, gdzie 
postęp technologiczny jest 
niewielki – np. spożywcze-
go. Żeby nasz sukces na 
międzynarodowych 
rynkach był pełny, brakuje 
stworzonych w naszych 
firmach zaawansowanych 
technologicznie 
produktów o wysokiej 
wartości dodanej. Mamy 
pojedyncze przykłady 
– jak Pesa czy Solaris 
– które takie produkty 
tworzą, ale jest ich wciąż 
za mało.  ©℗
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BorowsKi
główny ekonomista 
Credit agricole 
Polska 

opinie

Ida Sywula 
ida.sywula@infor.pl 

Wizjonerzy to ludzie, którzy 
nie tylko pokazali, że mają 
fascynujący pomysł na biz-
nes, ale też z powodzeniem 
go realizują, osiągając suk-
cesy finansowe. Ich pomysły 
są trwałe i bronią się także 
w trudnych okolicznościach. 
To przedsiębiorcy, którzy wy-
różniają się wytrwałością. 
– Warto umieć nadać orga-
nizacji cechę antykruchości, 
żeby potencjalnie destruk-
tywną dynamikę zamienić 
na konstruktywną, a szoki 
wykorzystywać do umac-
niania. Firma powinna być 
jak bokser, który po silnym 
uderzeniu wstaje jeszcze sil-
niejszy. Aby było to możli-
we, trzeba mieć tolerancję 
dla błędów i różnorodności. 
Musi istnieć rozproszone 
przywództwo, a ludzi zdol-
nych do przewodzenia trze-
ba sobie hodować. Wtedy or-
ganizacja przetrwa i każdą 
zmianę wykorzysta na swoją 
korzyść – przekonywał prof. 
Andrzej Koźmiński.

Ceremonia wręczenia na-
gród towarzyszyła Europej-
skiemu Forum Nowych Idei 
w Sopocie. Pierwsza statu-
etka trafiła w ręce Emilia-
na Kamińskiego, dyrekto-
ra Teatru Kamienica. – To 
nagroda dla bardzo wielu 
ludzi, którzy przyczynili 
się do tego, że pomysł, któ-
ry miałem w  2002 r., zo-
stał zrealizowany. Bez ludzi 
bym tego nie zrobił, bardzo 
im dziękuję. Kiedyś ksiądz 
Popiełuszko podczas mo-
ich życiowych rozterek po-
wiedział mi: „Służ ludziom, 
trzeba służyć”. To zdanie zo-
stało we mnie, jest dla mnie 
bardzo ważne i wydaje mi 
się, że to dotyczy też bizne-
su – powiedział Kamiński. 
Nagrodzono także Romana 
Karkosika, założyciela Bory-
szewa, „husarza nowocze-
snego polskiego przemysłu, 

który wyprzedził swój czas” 
– jak określił przedsiębiorcę 
podczas wręczania nagrody 
członek kapituły konkursu 
Leszek Niemycki, wiceprezes 
Deutsche Banku w Polsce.

„Tę nagrodę traktuję jak 
medal za odwagę przyznany 
na polu bitwy. Polem bitwy 
dla Boryszewa, w tej chwi-
li największego polskiego 
producenta w sektorze mo-
toryzacyjnym, jest globalna 
gospodarka. Nie 
znaleźlibyśmy się 
tam, gdyby nie 
wcześniejsze po-
tyczki na pozio-
mie lokalnym. To 
tam kształtował 
się hart ducha mo-
jej załogi, bez której 
osiągnięcie dzisiej-
szej pozycji byłoby 
niemożliwe. A wie-
rzę, że nie ma rze-
czy niemożliwych” 
– przekazał podzię-
kowania listownie Karkosik. 
Kolejna statuetka przypadła 
Czesławowi Langowi z Lang 
Team. Podczas wręczania 
nagrody prof. Koźmiński 
powiedział, że jest to „czło-
wiek, który jest modelem 
przywódcy zarówno w spor- 
cie, jak i w biznesie”.

– Zawsze miałem w swo-
im życiu marzenia. Chcia-

łem być najlepszy w klubie, 
w  województwie, zdobyć 
medal mistrzostw Polski, 
olimpijski, mistrzostw świa-
ta. A jednym z największych 
wyzwań było przekształce-
nie naszej polskiej, narodo-
wej imprezy Tour de Pologne 
w jeden z najważniejszych 
i najbardziej prestiżowych 
wyścigów, gdzie ścigają się 
najlepsi kolarze świata – mó-
wił Lang. Tytułem Wizjonera 

zostali wyróżnieni 
także Paweł Pisar-
czyk z firmy infor-
matycznej Atende  
Software oraz 
Piotr Voelkel, za-
łożyciel Grupy 
Vox. Podczas gali 
wręczono także 
specjalną nagro-
dę Wizjonera pię-
ciolecia Piotrowi 
Wojciechowskie-
mu i  Adamowi 
Bartosiewiczowi 

z WB Electronics.
Gali towarzyszył panel 

dyskusyjny „Zmiana – jak 
przygotować na nią swój 
biznes”. – W  dzisiejszych 
czasach to bardziej banki 
potrzebują asysty przed-
siębiorców przy przepro-
wadzaniu procesu zmiany 
niż odwrotnie. Natomiast 
przedsiębiorcy, w  dobie 

dużych zmian – pokole-
niowych czy modeli biz-
nesowych – zwracają się 
do banków, aby razem po-
szukiwać najlepszych roz-
wiązań. Banki mają szer-
sze spojrzenie, czerpią 
doświadczenia z  różnych 
sytuacji różnych klientów 
na różnych rynkach. Mają 
umiejętność przekazania 
klientom wiedzy, umiejęt-
ności i doświadczeń innych, 
którzy przechodzili już po-
dobną drogę – mówił Nie-
mycki. Ważną rolę w pro-
cesie zmiany mogą mieć 
także konsultanci.

Ważnym punktem w dys-
kusji na temat przygotowa-
nia się do zmiany jest intu-
icja, której rolę podkreślił 
Piotr Wojciechowski. – Żeby 
zrobić biznes, trzeba być arty-
stą i mieć intuicję. Wiedzieć, 
kiedy zrobić krok do przodu, 
a kiedy do tyłu. Prowadzenia 
biznesu nie da się nauczyć. 
Książki mogą wskazywać 
nam drogę, ale nie nauczą 
nas, jak to zrobić. W elek-
tronice zmiany są ogromne 
i  ciągłe. Jeszcze niedawno 
nawet się nie marzyło o dzi-
siejszych wydajnościach 
laptopów. Zmiany musimy 
przewidywać i  prognozo-
wać, a nawet programować 
– przekonywał.  ©℗ 

Antykruchość receptą  
na sukces w biznesie
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Najlepsi z wizją: Paweł Pisarczyk (Atende Software), przedstawiciel Romana Karkosika Michał Kujawski (Boryszew), przedstawicielka 
Piotra Voelkela Małgorzata Wróblewska (Grupa Fox), Piotr Wojciechowski (WB Electronics), Ewa Świstuniuk (prezes Infor Biznes), 
Emilian Kamiński (Teatr Kamienica), Czesław Lang (Lang Team), Krzysztof Jedlak (redaktor naczelny DGP)

 biznes   DGP po 
raz piąty przyznał 
wyróżniającym się 
przedsiębiorcom 
tytuł Wizjonera

partner relacji

P rezesi – wizjonerzy polskiego 
biznesu, kiedyś zarządzający małymi 
firmami, dziś bardzo często dużymi 
przedsiębiorstwami – w kluczowych 

dla rozwoju firmy momentach potrafią 
dokonać wnikliwej analizy sytuacji i wybrać 
najlepszą drogę do rozwoju swojego 
biznesu. Często robią to intuicyjnie, na 
bazie wielu wcześniejszych kroków 
i wyborów. Umieją wyczuć i wykorzystać 
zmieniający się rynek w taki sposób, by było 
to wzmocnieniem dla firmy. Tacy niewąt-
pliwie są tegoroczni laureaci konkursu 
Wizjonerzy. To osoby obdarzone kreatyw-
nością i wnikliwą umiejętnością obserwacji 
zmieniającego się świata. Menedżerowie, 

którzy nie tylko poprzez swoją pracę 
osiągnęli sukces zawodowy, ale przede 
wszystkim potrafili swoimi pomysłami 
zarazić inwestorów, partnerów i pracowni-
ków. To najbardziej efektywni liderzy, 
których warto nagrodzić za sukcesy, 
wytrwałość, nowoczesność i za to, że udaje 
im się skutecznie konkurować nie tylko na 
polskim, ale nierzadko też na zagranicz-
nych rynkach. 

Każdy wizjoner jest jedyną w swoim 
rodzaju mieszanką wrodzonej kreatywno-
ści i zdolności wnikliwej obserwacji 
zmieniającego się świata. Warto śledzić 
losy menedżerów, którzy stali się ikonami 
biznesu, ponieważ ich życiorysy i osiągnię-
cia są najlepszym przykładem, że każdą 
wizję można zrealizować, jeśli mamy do 
czynienia z liderem, który ma charyzmę, 
intuicję i idealne wyczucie doboru takich 
współpracowników, którzy będą w stanie 
wesprzeć jego idee.   ©℗

LeszeK nieMyCKi
wiceprezes zarządu  
Deutsche Bank Polska

opinia

Umieją obserwować, mają nosa, zarażają swoimi pomysłami innych




