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Już dzisiaj prezentujemy inspirujący 
wywiad z Prezesem Firmy DR Irena 
Eris Panem Henrykiem Orfingerem. 
W nim o początkach firmy, konkuro-
waniu na rynku polskim oraz zagra-
nicznym, a także o tym,  jak wyglądało 
życie Państwa Orfingerów przez po-
nad 41 lat prowadzenia  firmy rodzin-
nej. Jak sam twierdzi, skromność, do-
bry pomysł, upór w dążeniu do celu i 
szczęście – to czynniki, które powin-
ny zagwarantować sukces w biznesie.
 STR. 8

Cały świat kładzie nacisk na rozwój gospodar-
czy kraju. Państwa, w których funkcjonuje dużo 
globalnych firm, znacznie szybciej się rozwijają, 
a ludziom żyje się dostatniej. Musimy pamiętać, 
że eksportując swoje towary i usługi podbijamy 
gospodarczo inne kraje. Do tego potrzebna jest 
współpraca całego społeczeństwa, by wspierać 
rodzimych przedsiębiorców. Dlaczego tak wie-
le rodzimych firm międzynarodowych jest cho-
ciażby w Niemczech, czy Korei Południowej? Za-
chęcamy do zapoznania się z kolejnym powo-
dem dotyczącym rodzimych firm globalnych.
 STR. 9

T.
J.
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Polskie kosmetyki podbijają świat!
– Jak wyglądały początki firmy Dr 
Irena Eris. Jak wtedy prowadziło się 
działalność gospodarczą?

To były zupełnie inne 
czasy. Trudno jedno-
znacznie stwierdzić, 
czy były gorsze niż te-
raz. Ciężko to porów-
nywać. Wtedy przed-
siębiorczość w ogó-
le nie istniała. Za-
czynaliśmy z żoną  w 
1983 roku i zdecydo-
waliśmy się na pro-
wadzenie działalności 
tylko dlatego, że byli-
śmy młodzi, nieświado-
mi konsekwencji tej de-
cyzji.  Moja żona, Irena, jest 
doktorem farmacji. Wówczas 
pracowała w Zakładzie Badaw-
czo – Wdrożeniowym warszaw-
skiej Polfy. Ja natomiast byłem 
inżynierem, budowałem drogi w 
PRL.  Wydawało nam się, że sze-
fowie nas nie rozumieją, nie mo-
żemy robić tego, co byśmy chcieli 
i to głównie skłoniło nas do pod-
jęcia takiej decyzji. Zupełnie nie 
mieliśmy pojęcia o własnej dzia-
łalności, przedsiębiorczości, czy 
też rzemiośle. Co więcej, nie zna-
liśmy w ogóle prawa, które regu-
lowało kwestie podatkowe i or-
ganizacyjne. W tamtych czasach 
w Polsce słowo marketing w biz-
nesie nie istniało. 

– Jak wyglądało Państwa życie wte-
dy, gdy powstawała  firma?

Początki były dosyć trudne, 
żyliśmy skromnie. Radziliśmy 
sobie tylko dlatego, że  często 
wyjeżdżałem do pracy za granicę: 
Szwecja, Francja.  To były bardzo 
skomplikowane czasy i trudno 
było uzyskać wizę.  Pamiętam, 
jak w 1989 roku pojechaliśmy na 
miesięczną wycieczkę po Skan-
dynawii.  Był to jedyny, tak dłu-
gi urlop w moim życiu. Właści-
wie do dzisiaj się zastanawiam, 
jak mogłem sobie na to pozwo-
lić, ponieważ nie było wtedy te-
lefonów komórkowych, kompu-
terów, a ja na miesiąc zostawi-
łem firmę. Tak jak wspomniałem, 
uzyskanie wizy na wyjazd trwa-
ło kilka miesięcy. Aby otrzymać 
szwedzką, najpierw musiałem 
dostać fińską. Na miejscu oka-
zało się, że między krajami nikt 
nie sprawdza dokumentów, a ja 
uważałem, że potrzebuję w pasz-
porcie pieczątki  z przekroczenia 
granicy. Bałem się, że kiedy wró-
cę do Polski, zostaną wobec mnie  
wyciągnięte konsekwencje. Dzi-
siaj to wszystko wydaje się za-
bawne.  Wtedy jednak, do koń-
ca  nie było wiadomo, co czło-
wieka spotka.

– Zaczynał Pan w trudnym okresie 
politycznym i społecznym, jak Pan 
wspomina ten okres?

To bardzo ważny, ciekawy i 
przede wszystkim pionierski, 
okres w życiu, gdyż przypadał 
na czas założenia i rozwoju naszej 

firmy. W szczegól-
ności rok 1989, był wyjątkowym 
dla naszej rodziny. Działaliśmy 
na rynku już 6 lat. Bardzo szybko 
się rozwijaliśmy, zatrudnialiśmy 
już kilkanaście osób. Mieliśmy 
dość spore obroty i zdawaliśmy 
sobie doskonale sprawę z tego, 
że sięgnęliśmy sufitu, gdyż nasza 
firma staje się za duża. W każdej 
chwili mógł przyjść urzędnik z 
Urzędu Skarbowego i pomimo, 
że nie było w tym obszarze żad-
nych regulacji prawnych, za-
mknąć naszą działalność. Nato-
miast zmiany, jakie dokonały się 
w roku 1989, zupełnie zmieni-
ły sposób naszego funkcjonowa-
nia. Praktycznie z dnia na dzień 
zmieniło się postrzeganie pry-
watnego biznesu. Z „prywacia-
rzy” staliśmy się przedsiębior-
cami, którzy płacą podatki, dają 
zatrudnienie. Była to radyklana 
zmiana, która dodała nam rów-
nież wiary w to, że możemy coś 
zmienić, iść do przodu. 

– Wracając jeszcze do czasów PRL, 
jakie perspektywy miała Pańska 
firma?

Przede wszystkim w tym 
okresie obowiązywał zupełnie 
inny system podatkowy.  Nie 
było VAT-u, tylko podatek ob-
rotowy. Istniały natomiast za-
sady, które nie wynikały z żad-
nych przepisów, tylko z faktu, 
że w PRL-u rzemiosło nie mogło 
rozwijać się na dużą skalę. Jeże-
li wówczas wykazałbym, że osią-
gany zysk jest zbyt duży, to za-
równo ja, jak i nasze przedsię-
biorstwo mielibyśmy spore kło-
poty. Takie paradoksalne sytu-
acje wynikały przede wszystkim 
ze specyfiki naszego ustroju po-
litycznego. Urzędnik nie był kon-
trolowany, mógł zrobić co chciał. 
Wszystko zależało od człowie-
ka i to był główny problem tam-
tych czasów. Ponadto, mało kto 
wtedy wiedział, jak założyć swo-
ją działalność. My przygotowy-
waliśmy się ponad rok i naraże-
ni byliśmy na nieustanne kon-
trole. Praktycznie przez pierw-
szy rok mieliśmy nieustannie na 

karku urzędników. Takie były 
czasy… Na szczęście my byliśmy 

młodzi, pełni entuzjazmu i to 
przykrywało wszystkie inne 

problemy.

– Przejdźmy do kwestii  
współpracy, która ma 
miejsce na co dzień  z 
żoną, czy wspólne pro-
wadzenie działalności 
przełożyło się na życie 
prywatne?

Udało  nam s ię 
umiejętnie rozdzielić 

role zawodowe od pry-
watnych. Od początku 

podzieliliśmy zakres obo-
wiązków w sposób natural-

ny. Moja żona związana była - 
i wciąż jest - z tworzeniem i kre-
acją produktu, a ja do dziś zaj-
muję się sprawami dotyczącymi 
całej organizacji. W związku z 
tym nie wchodzimy sobie w dro-
gę, choć oczywiście rozmawiamy 
o wszystkim i dyskutujemy na 
różne tematy - nawet na takie, 
w których nie jestem fachowcem. 
Zawsze staramy się wypracować 
jakiś kompromis. Mamy do siebie 
zaufanie i, do podejmowanych w 
swoich obszarach, decyzji. 

– Czy uważa Pan że łatwiej zarządza 
się firmą rodzinną?

Trudne pytanie. Zależy w ja-
kim aspekcie. Z jednej strony, 
dobrze mieć kogoś bliskiego, 
kto cię rozumie i poprze lub kto 
szczerze powie, że nie tędy dro-
ga. Szczerość jest niezwykle waż-
na. Uważam, że pomimo wie-
lu niedogodności, łatwiej zarzą-
dza się firmą rodzinną. Na szczę-
ście dość szybko zauważyłem, 
że nie można wszystkiego robić 
samemu. Rozwój firmy należy 
oprzeć na potencjale ludzi,  któ-
rzy mają wiedzę, doświadczenie i 

są fachowcami w różnych obsza-
rach.  U nas taki właśnie model 
doskonale funkcjonuje. Oczywi-
ście należy trzymać pieczę nad 
wszystkim i nie zapominać o in-
tuicji. Prowadząc biznes przez 
ponad 30 lat zdobyłem duże do-
świadczenie i mam dobre wy-
czucie rynku jak i intuicję, któ-
re to umiejętności z pewnością 
pozwalają mi przewidzieć i usto-
sunkować się do niektórych roz-
wiązań sugerowanych przez nasz 
zespół. Jako prezes firmy muszę 
płynnie poruszać się w różnych 
obszarach. Umiejętność ta wyni-
ka z poczucia odpowiedzialności 
nie tylko za własny biznes, ale i 
za ludzi, którzy z nami pracują. 

– Skoro jesteśmy przy temacie fir-
my rodzinnej i zarządzania, to czy 
Dr Irena Eris jest przygotowana na 
sukcesję? 

Od kilku lat w Polsce ten te-
mat zrobił się bardzo modny. 
Dużo mówi się o prowadzeniu 
firmy rodzinnej oraz na temat 
sukcesji. Jest to dosyć trudne, 
dlatego, że jesteśmy pierwszym 
pokoleniem, którego to dotyczy. 
Gdy zakładaliśmy firmę zupełnie 
nie myśleliśmy o tym, że kiedyś 
przejmą ją nasze dzieci. Dopie-
ro kilkanaście lat temu okazało 
się, że zbudowaliśmy dużą or-
ganizację, którą ktoś powinien 
po nas prowadzić. Swoich synów 
nie przygotowywaliśmy do tego 
w jakiś szczególny sposób. Na-
tomiast mając świadomość ska-
li naszego przedsięwzięcia uwa-
żam, że powinniśmy byli zacząć 
myśleć o tym wcześniej. Oczy-
wiście nie za wszelką cenę. Bo 
człowiek powinien mieć wol-
ny wybór. Często, w przypad-
ku firm rodzinnych,  zdarza się, 
że dzieci  chcą iść własną drogą, 
mieć własne życie. I co wtedy? 

Niektóre zaś zostają w firmie, 
ale nie mają predyspozycji, by ją 
rozwijać. Problem sukcesji do-
tyczy dziś wszystkich przedsię-
biorców, którzy mają prywatne 
firmy rodzinne. 

– Statystyki pokazują, że dużo firm 
zwłaszcza na zachodzie takiej suk-
cesji nie wytrzymuje. Czy firma Dr 
Irena Eris jest pod tym kątem za-
bezpieczona? Nie obawia się Pan 
podobnego scenariusza?

Nasza firma jest podwójnie 
zabezpieczona. Z jednej strony 
trzeba zadbać tak o przedsiębior-
stwo, by było w stanie funkcjo-
nować samodzielnie. U nas tak 
jest. Mógłbym spokojnie wyje-
chać na pół roku i firma będzie 
działała. Z drugiej strony, częścią 
organizacji są mój syn i synowa i 
myślę, że jesteśmy przygotowa-
ni na to, żeby sukcesja przebie-
gała we właściwy sposób.

– Na co się Pan zdecyduje, jeśli fir-
mę przejmą dzieci?

Pewnie będę podróżował, bo 
to rzeczywiście lubię. Bizneso-
wo, na pewno nie będę próbo-
wał podejmować żadnych no-
wych wyzwań.

 
– Na rynku polskim w branży ko-
smetycznej jest dosyć tłoczno, jak 
konkuruje się na rynku polskim? 

Bardzo dobrze. Mam pozytyw-
ne doświadczenia. To jest jeden 
z niewielu rynków na świecie, 
jak nie jedyny, w którym pol-
ska branża kosmetyczna obro-
niła się przed zachodnią kon-
kurencją i korporacjami. Pol-
skie firmy z rodzimym kapita-
łem mają wciąż około 50% ryn-
ku. I choć walka o najmniejszy 
kawałek tego „tortu” nieustan-
na trwa, to zachodnie koncerny 
przegrały już bój. Duże zachodnie 
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firmy liczyły na to, że po wejściu 
do Polski po 89. roku uda im się 
od razu przejąć na wyłączność 
około 80% rynku. Nie udało się. 
Co więcej, dzisiaj mamy do czy-
nienia z taką sytuacją, że rodzi-
mi producenci coraz lepiej so-
bie radzą i rosną, a ich zachod-
ni konkurenci praktycznie stoją 
w miejscu. Ta przewaga polskich 
firm jest bardzo budująca. 

– Skoro w Polsce jest duża gru-
pa producentów kosmetyków, jak 
układa się współpraca pomiędzy 
nimi?

 Pomimo dużej konkurencji, 
wszyscy w miarę dobrze sobie 
radzą. W 2002 roku, kiedy było 
wiadomo, że wejdziemy do UE, 
zaangażowałem się w tworze-
nie stowarzyszenia, które mia-
ło za zadanie dbać o interesy 
polskich producentów kosme-
tyków. Przystąpienie do UE wy-
mogło na nas wiele zmian zarów-
no z obszaru prawodawstwa, jak i 
tych mentalnych.  Aby móc mieć 
wpływ na, dokonujące się na na-
szych oczach, zmiany i kontro-
lować sytuację, musieliśmy się 
zjednoczyć i zacząć działać w 
imieniu całej branży, a nie jed-
nostkowych interesów. Gdyby 
do tego nie doszło, nasza dzia-
łalność skończyłaby się totalną 

katastrofą. Dodatkowo, udało 
mi się doprowadzić do sytuacji, 
w której przy jednym stole za-
siedli przedstawiciele tych ma-
łych, krajowych firm oraz re-
prezentanci światowych kon-
cernów.  Dziś wspólnie pracuje-
my nad ustawodawstwem, regu-
lacjami prawnymi, implementa-
cją dyrektyw unijnych. Podsta-
wową zasadą jest to że nie roz-
mawiamy o rynku, gdzie prze-
cież jesteśmy konkurentami. Je-
steśmy chyba jedyną organizacją 
w Polsce, która zrzesza niemal 
całą branżę. Dziś tworzy ją oko-
ło 130 dużych firm kosmetycz-
nych, które z dużym powodze-
niem pilnują wspólnego intere-
su branży kosmetycznej. 

– Czy ta współpraca przekłada się 
na mocne stanowisko w UE?

Dzięki silnemu lobby naszej 
organizacji mamy wpływ na to, 
co dzieje się w Brukseli. Jeste-
śmy członkiem Cosmetics Eu-
rope- organizacji europejskiej, 
która zrzesza te krajowe w ra-
mach branży kosmetycznej i re-
prezentuje je w Brukseli w sto-
sunku do Parlamentu Europej-
skiego. Niestety wciąż jest za 
dużo zmian, często nieprzemy-
ślanych i czuć wyraźnie brak sta-
bilizacji. Mimo to, musimy sobie 

jakoś radzić i wypracowywać 
nowe zasady działania w zgodzie 
z unijnymi standardami. 
– Dlaczego Pańska firma wyszła ze 
swoimi produktami na rynki zagra-
niczne?

Na polskim rynku mamy już 
ugruntowaną pozycję, podobnie 
jak pozostałe firmy, funkcjonu-
jące w jego ramach. Trudno tu 
coś zmienić. Stąd właśnie eks-
port jest naturalnym kierunkiem 
rozwoju dla przedsiębiorstwa. 
Dla nas jest on niezwykle istot-
nym czynnikiem rozwojowym 
i punktem realnych wzrostów. 
Rocznie kształtują się one na po-
ziomie ponad 22% i sukcesywnie 
udaje się zdobywać nowe rynki. 

– A jak są postrzegane Pańskie pro-
dukty na rynkach zagranicznych?

Dla naszej branży największą 
barierą jest napis Made in Poland. 
Myślenie Europy Zachodniej o 
naszych produktach jest dość 
stereotypowe. Zmiana w spo-
sobie takiego myślenia to kwe-
stia dziesięcioleci. Z tego wzglę-
du budujemy sprzedaż w kra-
jach, gdzie konotacje z Polską 
są neutralne.  Takim obszarem – 
z dużym dla nas potencjałem -  
są dziś  kraje Bliskiego Wscho-
du: Katar, Izrael, Turcja, Arabia 
Saudyjska. Bardzo dobrze się tam 

rozwijamy, odnotowując spo-
re wzrosty.  Oczywiście chcieli-
byśmy zwiększać eksport w kra-
jach Europy Zachodniej. Nieste-
ty tam rynek nie jest dla nas ła-
skawy. Niemcy nie chcą kupować 
polskich produktów, konkuren-
cja wypycha nas z rynku, stosu-
jąc często mało etyczne rozwią-
zania. Mimo rozlicznych trudno-
ści, udało się nam już zaistnieć w 
Czechach, Słowacji czy Austrii. 

– Co w Państwa branży jest naj-
ważniejsze?

Trudne pytanie. Na pew-
no musi być zachowana syner-
gia działań. Niewątpliwie bar-
dzo istotnym punktem są bada-
nia, rozwój oraz innowacyjność. 
Jesteśmy jedyną firmą w Polsce 
i jedną z nielicznych w Euro-
pie, która posiada własne Cen-
trum Naukowo-Badawcze. Pro-
wadzimy tam własne, zaawan-
sowane badania.  To ich efekty 
sprawiają, że możemy propono-
wać nowe technologie i innowa-
cyjne rozwiązania. Mamy własne 
patenty i wiele autorskich zgło-
szeń patentowych. To wyróż-
nia nas na tle konkurencji i jest 
dla nas wartością dodaną.  Bada-
nia to jednak nie wszystko. Bar-
dzo ważny w firmie jest skutecz-
nie zarządzany marketing, który 

odpowiada za właściwą komu-
nikację produktu. Profesjonal-
nie zorganizowana sprzedaż tak-
że przekłada się na sukcesy ryn-
kowe. Wszystkie te elementy są 
ważne, gdyż jeden czynnik pra-
cuje na drugi.
– A Co Pan uważa za wyjątkowego 
w swojej branży?

To, że udało nam się stworzyć 
silną organizację, która potrafi 
zająć wspólne stanowisko, dys-
kutować i działać razem. Tego 
życzę innym branżom, a wiem, 
że nierzadko tego wspólnego gło-
su i jedności brakuje. Wspólno-
ta, jednolite stanowisko i jasna, 
sprecyzowana strategia to klucz 
do zdrowego państwa, firmy, in-
stytucji oraz każdej rodziny.
– Czy w dzisiejszych czasach jest 
możliwe stworzyć taką markę jak Dr 
Irena Eris?

Uważam, że zawsze jest taka 
możliwość. Obecnie działa w Pol-
sce z sukcesem sporo firm, po-
wstałych całkiem niedawno. Je-
śli ma się tylko dobry pomysł, to 
on zawsze wygra.
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Polska posiada znikomą ilość rodzimych firm 
globalnych, czyli firm z grupy biznesu podstawowego

Dlaczego w krajach, które posia-
dają dużą ilość rodzimych firm glo-
balnych, zarabia się więcej? 

Warto wiedzieć, że firma globalna 
posiada trzystopniowe dodawanie 
wartości:

•  centrum zarządzania, które za-
wsze pozostaje w kraju pocho-
dzenia firmy globalnej; 

•  zakłady produkcyjne zlokalizo-
wane w krajach, w których są ku 
temu sprzyjające warunki (ulgi 
podatkowe, tania siła robocza, 
dostęp do surowców, duży ry-
nek zbytu);

•  centra dystrybucyjne w krajach, 
w których istnieje zapotrzebo-
wanie na ich produkty.

W centrach zarządzania zlokalizo-
wane są specjalistyczne, dobrze płat-
ne miejsca pracy dla ludzi wykształ-
conych, zajmujących się tworzeniem 
nowych rozwiązań i produktów (dział 
badań i rozwoju), nadzorem techno-

logicznym i jakościowym, finansami, 
controllingiem, dystrybucją, marke-
tingiem oraz IT. Wartość tej pracy za-
warta jest w cenie produktu, którą 
płaci klient (tzw. koszty korporacyj-
ne), kupując importowany lub jedynie 
zmontowany w swoim kraju produkt. 
Wartość ta może wynosić 5-30% ceny 
jednostkowej produktu. 

W ten sposób pracownicy z cen-
trum zarządzania firm globalnych 
eksportują za granicę, do swoich firm 
produkcyjnych i dystrybucyjnych, 
swoją pracę i wiedzę w postaci wy-
żej wymienionych usług, a do ich 

rodzimego kraju napływają za to pie-
niądze. To z kolei sprzyja pojawieniu 
się przestrzeni gospodarczej dla bizne-
su wtórnego, który na danym rynku o 
te pieniądze między sobą konkuruje. 

Rodzime firmy globalne są też do-
stawcami zleceń dla małych firm i 
średnich podmiotów, które z nimi 
kooperują. Można przyjąć, że firmy 
globalne, oprócz tych miejsc pracy, 
które generują we własnych oddzia-
łach, drugie tyle tworzą u swoich do-
stawców. 

W naszym kraju ilość rodzimych 
firm globalnych jest niewielka. Z ko-
lei zagraniczni inwestorzy często ko-
operują z podmiotami z własnych kra-
jów. W konsekwencji ilość zleceń dla 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
Polsce jest ograniczona i wraz z globa-
lizacją stale się zmniejsza. Dlatego też 
warunkiem rozwoju MSP (małych i 
średnich przedsiębiorstw) w naszym 
kraju jest rozwój polskich dużych firm 
globalnych i związana z tym poprawa 
konkurencyjności Polski w Unii Eu-
ropejskiej i na świecie.

Trzeba również podkreślić, że pol-
ska wartość dodana w produkcie za-
projektowanym i wytworzonym w 
Polsce przez rodzimą firmę jest więk-
sza niż w produkcie jedynie zmon-
towanym w Polsce przez zagranicz-
ny koncern. 

Działalność firm rodzimych po-

prawia także konkurencyjność w da-
nej branży na krajowym rynku. Jak to 
działa? Jeżeli na rynku polskim swoje 
produkty sprzedaje zagraniczny kon-
cern, który posiada lokalnego rodzi-
mego konkurenta, to swoje produkty 
oferuje w dużo niższych cenach niż na 
innych rynkach. Wymusza to na nim 
konkurencja. Jeżeli takiego lokalne-
go producenta nie ma, często zdarza 
się, że zagraniczne koncerny sprzeda-
ją swoje produkty w Polsce po cenach 
wyższych niż w Europie Zachodniej. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
charakter, wymagania i konkurencja 
w wielu branżach powodują, iż trwa-
ła działalność międzynarodowa może 
być prowadzona tylko i wyłącznie 
przez firmy globalne, które posiada-
ją wystarczająco duży efekt skali i siłę 
marki. Tylko firmy o takim zasięgu ge-
nerują największe zys¬ki i sprawiają, 
że jest możliwy rozwój mniejszych 
firm. Likwidacja barier celnych mię-
dzy państwami sprawia, że globalnie 
zaczynają wygrywać firmy z dużych 
państw, które osiągnęły efekt skali 

na rodzimych rynkach i z tego efek-
tu skali odnoszą korzyści. Potwier-
dzają to dane statystyczne, które po-
kazują, że 147 koncernów kontrolu-
je dzisiaj 40% PKB świata a 737 kon-
cernów kontroluje 80% PKB świata9. 
Duże firmy mogą bezpośrednio docie-
rać do końcowego konsumenta. Jeże-
li nasza wspólnota nie będzie posiada-
ła własnych firm globalnych to auto-
matycznie niektóre branże staną się 
dla niej niedostępne. 

W krajach rozwiniętych gospodar-
czo firmy z grupy biznesu podstawo-
wego (firmy międzynarodowe) ko-
rzystają z ulg podatkowych, mają ła-
twiejszy dostęp do terenów inwesty-
cyjnych oraz infrastruktury niezbęd-
nej do prowadzenia działalności go-
spodarczej. Jeżeli np. firma chce na-
dal poszerzać swoją działalność, inwe-
stując w rozwój swojej firmy, to wów-
czas zostaje zwolniona z płacenia po-
datków, dzięki temu może swobod-
niej i bezpieczniej dążyć do ulepszania 
swojego biznesu. Rządy krajów rodzi-
mych roztaczają nad nimi szczególną 
opiekę, wspierając ich rozwój, zarów-
no na terenie własnego państwa, jak i 
poza jego granicami. 

Przykład
Były premier Włodzimierz Cimo-

szewicz wspomina  historię ze spo-
tkania z prezydentem Francji Jacqu-
es’em Chirakiem.  W Warszawie, po 
kilku minutach kurtuazji, prezydent 
Francji wyciągnął i odczytał listę firm 
francuskich działających na tere-
nie Polski. Dodał, że liczy na wspar-
cie polskiego rządu i pomoc dla  firm 
pochodzących z jego kraju10. Wszyst-
ko dlatego, że ten rodzaj biznesu może 
skutecznie dokonywać gospodarcze-
go podboju międzynarodowego ryn-
ku, z pożytkiem dla własnego kraju.

Znakomitym przykładem i po-
twierdzeniem na to, że gospodarczo 
rozwijają się te kraje, które posta-
wiły na rozwój rodzimych firm, jest 
gospodarka koreańska i niemiecka 
(wykres 15). 

Korea Południowa w ciągu zale-
dwie jednego pokolenia awansowa-
ła z grupy najbiedniejszych krajów 
świata do grona najbardziej rozwi-
niętych i najbardziej zaawansowa-
nych technologicznie gospodarek. 
Na wykresie 15 wyraźnie widać, że w 
roku 1985 PKB/os. Korei Południowej 
kształtował się na poziomie PKB/os. 
Polski. Dziś, po 25 latach, PKB/os. w 
Korei jest prawie 2 razy większe niż 
PKB/os. Polski i zachowuje – w od-
różnieniu od naszego kraju – tenden-
cję wzrostową. Ten ogromny postęp, 
jaki dokonał się na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci w gospodarce ko-
reańskiej, był możliwy m.in. dzięki 
konsekwentnej polityce gospodarczej 
ukierunkowanej na rozwój rodzime-
go przemysłu oraz eksportu. 

Jeszcze lepiej rozwija się gospo-
darka niemiecka. Wzrost PKB  w 
ostatnich latach, przypadający na 
jedną osobę w tym kraju, obrazuje 
nam wykres 15. Państwo niemieckie, 
znając korzyści, jakie dla gospodarki 

przynoszą rodzime firmy niemiec-
kie, zaraz po wojnie pozwoliło im się 
szybko rozwijać poprzez przyjazne 
prawo podatkowe. Umożliwiło im 
naliczony podatek CIT zainwestować 
w swoje firmy.

Przykład
Jeżeli niemiecka firma wygenero-

wała w danym roku 1 milion DM zy-
sku, to zgodnie z prawem podatko-
wym został jej naliczony 40-procen-
towy podatek dochodowy (CIT), czyli 
400 000 DM. Jeśli firma ta zdecydo-
wała się zainwestować wartość tego 
podatku w rozwój swojej działalno-
ści, to wówczas nie musiała tego po-
datku odprowadzać do niemieckie-
go budżetu. W ten sposób każda nie-
miecka firma, która cały czas roz-
wijała się, nie musiała płacić podat-
ku CIT. Państwo niemieckie, wpro-
wadzając takie prawo, motywowa-
ło rodzime firmy do rozwoju swojej 
działalności. Decyzje te sprawiły, że 
niemiecka gospodarka dużo szybciej 
i prężniej mogła się rozwijać. Obec-
nie jest jedną z najsilniejszych go-
spodarek świata.

Należy pamiętać o tym, że eks-
pansja firm rodzimych na między-
narodowe rynki zaczyna się w ich 
własnym kraju. Firmy muszą naj-
pierw na własnym rynku zdobyć do-
świadczenie, zarobić środki, uzy-
skać efekt skali, a dopiero potem 
mogą prowadzić skuteczną i trwa-
łą działalność międzynarodową i 
stopniowo przekształcać się w fir-
my globalne.

Dlaczego firmy decydują się na 
inwestowanie za granicą i jaki to 
ma wpływ na rodzimą gospodarkę?

Jest wiele powodów, dla których 
przedsiębiorstwa podejmują zagra-
niczną ekspansję. Często musi wy-
stąpić kilka przesłanek, aby dana fir-
ma zdecydowała się na taki krok. Naj-
częstsze powody to:

1.  Uzyskanie efektu skali w za-
kresie badań i rozwoju, pro-
dukcji podzespołów, zakupów 
surowców, zakupu towarów 
handlowych.

2.  Obniżenie kosztów wytworze-
nia produktów i usług, jeżeli w 
danym kraju są korzystniej-
sze warunki do produkcji. Nie-
rzadko przeniesienie produk-
cji do tańszych lokalizacji jest 
warunkiem przetrwania danej 
firmy lub warunkiem jej obec-
ności na danym rynku zbytu. 
Warto tutaj podkreślić, że za-
zwyczaj za granicą przeno-
szone są najprostsze czynno-
ści produkcyjne, tzw. montaż 
ostateczny. Produkcja  skom-
plikowanych, innowacyjnych 
i zaawansowanych technolo-
gicznie produktów – za które 
klienci są skłonni więcej za-
płacić, a przez to więcej się na 
nich zarabia – pozostawiana 
jest w kraju, w którym znaj-
duje się siedziba firmy. Za gra-
nicę „eksportowane” są więc 
stanowiska pracy niewyma-
gające wysokich kwalifikacji, 
a przez to mniej płatne. 

3.  Ograniczenie rozwoju lokalne-
go konkurenta w danym kraju.

4.  Uzyskanie lepszego dostępu do 
surowców.

5.  Ominięcie barier celnych i 
transportowych. 

6.  Podążanie za głównym odbior-
cą, jeśli jest się kooperantem.

7.  Nacisk ze strony konkurencji 
globalnej.

8.  Chęć zarabiania na sprzedaży 
opłat franczyzowych i szkole-
niowych.

Jednak bez względu na powód po-
szerzania działalności ekspansja firmy 
na rynki zagraniczne zawsze odbywa 
się  z korzyścią dla rodzimej gospodar-
ki i zamożności obywateli. 

Z analizy danych statystycznych 
wynika, że o wysokości naszych 
wynagrodzeń nie decyduje licz-
ba firm prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w danym 
kraju, lecz ich wielkość i zakres 
działalności.

Polskie firmy globalne, sprzeda-
jąc wytworzone przez siebie do-
bra i usługi za granicę, powo-
dują, że do Polski napływa kapi-
tał, który stwarza przestrzeń do 
powstawania małych i średnich 
przedsiębiorstw. Te z kolei za-
spokoją potrzeby lokalnego spo-
łeczeństwa.


