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Markiza jest optymalnym rozwiązaniem chroniącym 
poddasze przed nadmiernym ciepłem słonecznym, 
pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy 
z otoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie
słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz,
przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni
wnętrze przed uciążliwym upałem. Zapewnia 
równomierny rozkład światła i stwarza komfortowe 
warunki pracy, szczególnie przy komputerze.
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Dlaczego sądeckie firmy zakładają fabryki za granicą…
W ostatnim ekonomicznym abeca-
dle rozważaliśmy kwestię stworzenia 
dobrych warunków do inwestowania 
w naszym mieście dla funkcjonują-
cych tutaj podmiotów gospodarczych, 
zwłaszcza tych działających w obszarze 
biznesu podstawowego. Postawiliśmy 
przy tym kontrowersyjne pytanie: „Czy 
nasi lokalni przedsiębiorcy nie powin-
ni lokować swoich fabryk tutaj, w No-
wym Sączu, ze względów patriotycz-
nych i kupować surowce i półprodukty 
od lokalnych poddostawców?”.

Tak byłoby w idealnym, teoretycz-
nym modelu, w którym my konsu-
menci kupowalibyśmy polski/regio-
nalny produkt mimo tego, że będzie 
droższy nawet o 20 proc. od produk-
tu konkurencyjnego. W praktyce jed-
nak zasoby naszych prywatnych port-
feli są bardzo mocno ograniczone i cena 
staje się kluczowym czynnikiem zaku-
powym. W tej sytuacji nasze przedsię-
biorstwa też muszą bacznie przyglą-
dać się swoim kosztom i porównywać 
je z konkurencją. Droższego produktu 
klient nie kupi.

Kiedy na początku lat 90. ubiegłe-
go wieku Polska otwierała się na za-
graniczne rynki, nasze produkty były 
konkurencyjne cenowo w stosunku 

do zachodnich odpowiedników, głów-
nie ze względu na tanią siłę roboczą 
w Polsce. Poza tym rozwijający się 
po latach komunistycznego niedobo-
ru polski rynek sprzyjał rozwojowi ro-
dzimych firm. 

W kolejnych latach sytuacja ta sys-
tematycznie zmieniała się i dzisiaj 
w wielu branżach trudno jest konku-
rować polskim firmom z zagranicznymi 
gigantami nawet na naszym rodzimym 
rynku. Na wielu rynkach zagranicz-
nych niektóre polskie przedsiębiorstwa 
nawet nie mają szans rozpocząć konku-
rencji. Dlaczego?

Swoją produkcję w Polsce zlokalizo-
wało wiele zagranicznych koncernów 
zwłaszcza z tych branż, gdzie funkcjo-
nował nasz rodzimy mocny konkurent 
(jest to standardowe narzędzie walki 
konkurencyjnej ze słabszymi produ-
centami). Warto dodać, że zdecydowa-
na większość zagranicznych zakładów 
produkcyjnych została zlokalizowa-
na w specjalnych strefach ekonomicz-
nych. Zagraniczne podmioty mogły ko-
rzystać też z dodatkowych zwolnień 
(np. markety). To wszystko spowodo-
wało, że produkty polskich podmiotów 
były obciążone kosztami, których nie 
mieli zagraniczni producenci.

Równocześnie dobre warunki do in-
westowania i lokowania zakładów pro-
dukcyjnych stworzyły inne kraje m.in. 
Chiny, Indonezja, Węgry, w których 
siła robocza jest tańsza niż w Polsce, 
co skłoniło zagraniczne koncerny glo-
balne do inwestowania właśnie w tych 
krajach. 

Przez ostatnie 20 lat zarobki w na-
szym kraju stale rosną i stajemy się 
mniej konkurencyjni niż Chińczycy 
czy Ukraińcy. Jednym słowem argu-
ment taniej siły roboczej przestał mieć 
znaczenie w międzynarodowej konku-
rencji. Zaczął wręcz pracować na nie-
korzyść naszego kraju. 

Polscy przedsiębiorcy muszą szukać 
możliwości obniżenia kosztów. W takiej 
sytuacji przenoszenie produkcji do ko-
rzystniejszych lokalizacji jest kluczowe 
dla przetrwania danej firmy. I tak przy-
kładowo w branży odzieżowej więk-
szość firm globalnych z całej Europy 
przeniosła swoją produkcję do Chin czy 
Indii. Te, które tego nie uczyniły na czas, 
nie wytrzymały rynkowej konkuren-
cji. Po prostu ceny ich produktów są 
zbyt wysokie w porównaniu z impor-
towaną odzieżą z Kraju Środka. Z kolei 
te, które przeniosły swoje zakłady pro-
dukcyjne do Azji, nadal przyczyniają się 

do rozwoju gospodarczego swoich ro-
dzimych krajów. W jaki sposób? Otóż 
w krajach tych pozostawiły swoje cen-
trale, działy projektowania, marketin-
gu, budowania marki produktu. 

Wróćmy jednak do konkurencyjno-
ści polskich przedsiębiorstw. Jak widać, 
nie jest ona łatwa, a dodatkowo duże 
międzynarodowe koncerny nadal po-
siadają bardzo silną przewagę, jaką jest 
efekt skali. Dzięki temu mogą one pro-
dukować i sprzedawać swoje produk-
ty dużo taniej niż nasi rodzimi polscy 
producenci. Co kryje się pod pojęciem 
efekt skali?

Skala, która warunkuje rynkowy sukces
Czym jest skala, wie każdy. Moż-

na mieć imponującą skalę głosu, moż-
na coś zmierzyć za pomocą skali, można 
coś robić na wielką skalę. A czy można 
osiągnąć efekt skali? Tak, jest to możli-
we w gospodarczej rzeczywistości. Jak 
w prosty sposób zdefiniować efekt skali? 
W wielkim skrócie oznacza to, że duży 
może więcej. Im więcej się produku-
je i sprzedaje, tym cena produktu, któ-
ra stanowi jeden z najważniejszych ele-
mentów konkurencji, może być niższa.

Efekt skali ma różne znacze-
nie w różnych branżach. W branży 

spożywczej – np. w przypadku wypie-
ku chleba – efekt skali, czyli optymal-
ne koszty produkcji i sprzedaży można 
osiągnąć oferując produkty w jednym 
kraju lub nawet w regionie. 

Są jednak branże, w których, jeśli 
oferujemy towar tylko na jednym ryn-
ku, wówczas koszty produkcji i sprze-
daży są bardzo wysokie (np. produkty 
techniczne, innowacyjne, zaawanso-
wane farmaceutyki). Produkt jest zbyt 
drogi i niekonkurencyjny. Ze względu 
na wysoką cenę klienci wybierają dużo 
tańszy produkt oferowany przez dużo 
większego gracza rynkowego. W bran-
żach tych wchodzenie na rynki zagra-
niczne to także warunek konieczny 
do tego, aby utrzymać i rozwijać stwo-
rzone miejsca pracy w Polsce. 

Aby korzystać z efektu skali, fir-
ma musi posiadać odpowiednio duży 
jak dla swojej branży rynek sprzedaży. 
Wiele obecnych międzynarodowych 
koncernów stało się firmami global-
nymi, dzięki temu, że mogły rozwi-
jać sprzedaż na swoich dużych rodzi-
mych rynkach w czasach, kiedy dostęp 
do tych rynków był ograniczony dla ich 
zagranicznych konkurentów.

Dokończenie na str. 10
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– Miała Pani okazję niedawno rozma-
wiać z wicepremierem Januszem Pie-
chocińskim. Co Pani, jako pracodaw-
ca od wielu lat obserwująca sytuację 
pracujących kobiet, powiedziała pre-
mierowi na temat polityki prorodzin-
nej państwa?

– Na tak poważny temat nie było 
zbyt wiele czasu podczas krót-
kiej wizyty premiera w naszej fir-
mie, ale myślę, że trzeba szukać 
każdej okazji, by zastanawiać się, 
czy uchwalona ustawa o rocz-
nych urlopach macierzyńskich, 
to na pewno dobre rozwiązanie?
– A Pani zdaniem, jest to złe 
rozwiązanie?

– Tak nie mogę powiedzieć, 
bo to rozwiązanie niezłe, ale chyba 
jednak nie idealne. Moim zdaniem 
tzw. polityka prorodzinna państwa 
jest – delikatnie mówiąc – pozorna. 
Zwłaszcza biorąc pod uwagę ciągłe 
zmiany w niej i to akurat nie zawsze 
dla rodzin korzystne. Tyle się mówi 
o rocznym urlopie macierzyńskim, 
o zdumiewającej jednomyślności 
naszych parlamentarzystów w tej 
sprawie, ale to są półśrodki. Prze-
cież w niedalekiej przeszłości te-
stowano już dłuższe i krótsze urlo-
py. W związku z tym wiele rodzin 
czuje się oszukanych, a przede 
wszystkim nie mają żadnej pew-
ności, jak długo dzisiejsze zasady 
będą obowiązywały.
– Panuje opinia, że w tym zakre-
sie zbliżamy się do standardów 
europejskich.

– I to chyba kolejne pozory, któ-
re mylą. Tak mocno jesteśmy zapa-
trzeni w Unię Europejską oraz prze-
konywani, że dzisiaj ciągle jeszcze 
musimy w Polsce zarabiać czte-
ry razy mniej niż w wysoko roz-
winiętych krajach tzw. starej Unii. 
Ale nawet według tej „mrocznej” 
kategorii podobne zasady powin-
ny funkcjonować w odniesieniu 
do pomocy państwa dla rodzi-
ny. W Irlandii na pierwsze i drugie 
dziecko rodzic otrzymuje 140 euro 
(w Niemczech 184), na trzecie 177 
euro (w Niemczech 190) bez wzglę-
du na wysokość zarobków. Gdy-
by ta analogia europejska obowią-
zywała w naszym kraju, na każde 
dziecko czterokrotnie niższy zasiłek 
rodzinny powinien wynosić 140 zł, 
a nie 77 i to pod warunkiem, że do-
chód nie przekracza 539 zł na oso-
bę! Oczywiście jest jeszcze ulga 
na dziecko odliczana od podatku, 
jednak proszę mi wierzyć – wiem, 
bo sporządzam roczne deklara-
cje PIT – że rodziny wielodzietne 
po prostu często nie mają z czego 
jej odliczyć. Uważam, iż upokarza-
jące jest główkowanie,  czy jeśli już 
takową ulgę odliczymy, to czy nie 
przekroczymy dochodu na człon-
ka rodziny i tym samym nie utra-
cimy prawa do zasiłku rodzinnego 
na cały kolejny rok.
– Irytuje Panią takie rozwiązanie?

– Każdego, kto choć trochę po-
trafi liczyć, musi irytować taki 
przepis. Przepraszam, ale wiem, 

co mówię, bo jestem wieloletnim 
praktykiem, spotykam się z po-
dobnymi przykładami na co dzień, 
więc mogę pokazać, jak ma się ży-
cie do przepisu, który jest wy-
łącznie wyliczeniem teoretyków. 
Podam przykład dobrze mi zna-
ny z autopsji: rodzina w Nowym 
Sączu ma szóstkę dzieci. Dochód 
na członka rodziny nie przekracza 
wspomnianej kwoty 539 zł, więc 
pobierają zasiłek rodzinny na swo-
je dzieci. We wspomnianej rodzinie 
na świat przychodzi siódme dziec-
ko, więc w ramach polityki proro-
dzinnej państwa matka otrzymuje 
jednorazowy zasiłek tzw. „beciko-
we” w wysokości 1000 zł. Od razu 
dodajmy, że ten zasiłek zostaje do-
liczony do dochodu, na skutek cze-
go rodzina ta traci prawo do zasił-
ku rodzinnego na wszystkie dzieci 
przez cały rok! Powinnam to ko-
mentować? Niech każdy na własny 
użytek skomentuje taką sytuację.
– Kobieta w pracy czy w domu? Kolej-
ny trudny temat bez – zdawałoby się 
– dobrych rozwiązań.

– Zanim o tym powiem, to po-
dzielę się taką, chyba mało popu-
larną refleksją. Pomyślałam o tym, 
bo przez całe życie mieszkam 
na wsi, gdzie wiele kobiet ubez-
pieczonych jest w KRUS. Owszem, 
one płacą niższe składki na ubez-
pieczenie, ale kiedy teraz kobie-
tom ubezpieczonym w ZUS podnie-
siono świadczenie macierzyńskie 
i rodzicielskie o 150 procent, tym 
z KRUS nie podniesiono nic, za-
chowując jednorazowe świadczenie 

na poziomie ok. 3 tys. zł. Wprowa-
dzenie rocznego urlopu rodziciel-
skiego jest zatem konstytucyjną 
dyskryminacją kobiet ze wsi.
– Co te ostatnie zmiany oznaczają dla 
Pani jako pracodawcy?

– Jako pracodawca nie przy-
wiązywałabym do tego przesad-
nej wagi. Mam zawsze z tyłu głowy, 
że to naturalna kolej rzeczy: kobiety 
rodzą dzieci i wychowują je, prze-
cież nie tylko przez ten pierwszy 
rok, ale przez wiele lat. To nie jest 
problem. Dużo się obecnie dysku-
tuje, czy kobieta mająca małe dzie-
ci powinna pracować, a rzadziej się 
tu mówi o mężczyźnie. Oczywi-
ście wielką wartością dla rodziny 
jest model: dobrze zarabiający oj-
ciec i matka zajmująca się domem, 
ale… Od ponad trzydziestu lat pra-
cuję w gronie kobiet i dzisiaj mó-
wię młodym matkom, aby starały 
się być przede wszystkim kobie-
tami spełnionymi i szczęśliwymi. 
Mamy wielu mądrych mężów i oj-
ców, którzy aktywnie uczestniczą 
w życiu rodziny we wszystkich jej 
aspektach. Wiem, że to nie jest pro-
ste. Kilka miesięcy temu, gdy od-
woziłam wnuka do przedszkola, 
to niewiele brakowało, abym płaka-
ła razem z nim. Dzisiaj jest fajnym, 
rezolutnym trzylatkiem. I znowu 
przykład z autopsji: rodzina z pię-
ciorgiem dzieci, mama poświęci-
ła się wychowaniu dzieci, tato za-
pewnieniem środków finansowych 
na utrzymanie rodziny. I dobrze, ale 
z jedną rysą, gdyż mama – skoro nie 
pracowała zawodowo – to nie ma 

prawa do świadczeń emerytalno–
rentowych. Nawet nie chcę myśleć 
o sytuacjach, kiedy małżonkowie 
się rozstają. Może warto rozważyć 
projekt – kiedyś się nawet taki po-
jawiał – objęcia kobiet niepracują-
cych takim ubezpieczeniem, które 
zapewniałoby im prawo do rent czy 
też emerytur.
– Rewolucyjny pomysł. Myśli Pani, 
że jakikolwiek rząd podjąłby taki te-
mat? Na emerytury niepracujących 
zawodowo kobiet potrzebne byłby ko-
lejne pieniądze w i tak dziurawym już 
budżecie państwa.

– Nie mam poczucia, że to po-
mysł rewolucyjny. Raczej bardzo 
życiowy z punktu widzenia osób, 
które często nie z własnej winy, 
pozostają w trudnej sytuacji bez 
środków do życia. To jedna stro-
na problemu, czysto ludzka. War-
to może również w tym miejscu 
popatrzeć na obciążania praco-
dawcy kosztami wsparcia rodzi-
ny, które – w myśl Konstytucji 
– powinno ponosić państwo. 33 
dni chorobowego kobiety w ciąży 
pokrywa pracodawca, jeśli kobie-
ta po urlopie macierzyńskim wraca 
do pracy, przysługuje jej godzin-
na przerwa na karmienie dziec-
ka. Jeśli kobieta wraca po urlo-
pie macierzyńskim przysługuje jej 
urlop wypoczynkowy za czas po-
bytu na zwolnieniu lekarskim. Ta-
kie rozwiązania, z punktu widze-
nia udźwignięcia tych wszystkich 
zobowiązań, są szczególnie nie-
bezpieczne w przedsiębiorstwach, 
gdzie z racji ich specyfiki większość 

załogi stanowią kobiety. Ten pro-
blem dotyczy przerzucania od-
powiedzialności władzy publicz-
nej na przedsiębiorców. Państwo 
wspiera becikowym w wysoko-
ści tysiąca zł, a pracodawca kwo-
tą kilku lub nawet kilkunastu ty-
sięcy złotych – ale o tym głośno się 
nie mówi.
– Co Pani proponuje jako 
pracodawca?

– Chyba należy się zastano-
wić, jakie perspektywy ma rodzi-
na chcąca realizować model mi-
nimum 2+3 lub więcej, a swoją 
przyszłość wiąże z Polską i naszym 
regionem, czując nad sobą kon-
stytucyjną i po prostu ludzką po-
moc aktualnie sprawujących wła-
dzę. Postawmy się w ich sytuacji, 
a poczujemy obawy, czy możliwe 
jest realizowanie takiego mode-
lu rodziny przy obecnym prawie.
– A co robi pracodawca, kiedy z po-
wodu rocznego urlopu rodzicielskiego 
traci pracownicę na tak długi okres?

– Już dziś zwracam uwagę, 
że niebawem matki będą wracać 
do pracy po ponad rocznej nie-
obecności. Na tak długi okres pra-
codawca jest zmuszony przyjąć 
i wyszkolić innego pracownika 
na zastępstwo i tu warto się zasta-
nowić, czym zmotywować pra-
codawców, aby aktywnie uczest-
niczyli w szeroko rozumianej 
polityce prorodzinnej, gdyż obec-
ne 2,5 procent ulgi w składkach 
ZUS jest mało zachęcające. 

Rozmawiał WOJCIECH 
MOLENDOWICZ

Polityka prorodzinna państwa jest pozorna
ROZMOWA  z KRYSTYNĄ BARAN, pełnomocnikiem firmy Wiśniowski, wieloletnią radną gminy Chełmiec i Rady Powiatu Nowosądeckiego
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Recepty na sukces Romana Kluski
„Każdy może osiągnąć suk-
ces i spełnić swoje marzenia” 
– to motto wystąpienia Romana 
Kluski na spotkaniu z młodzieżą 
szkół ponadgimnazjalnych, któ-
re odbyło się 28 maja w Wyższej 
Szkole Biznesu w Nowym Sączu. 
Gość – biznesmen, niegdyś bran-
ży komputerowej, dzisiaj – sero-
warskiej, założyciel „Optimusa”, 
ikona polskiej przedsiębiorczości 
i sukcesu, przedstawił młodym są-
deczanom najważniejsze czynni-
ki sukcesu w działalności na wła-
sny rachunek. 

Roman Kluska założył firmę 
„Optimus” równo 25 lat temu. 
W latach swojej prosperity w gru-
pie „Optimus” działało 30 firm  có-
rek. Komputery – flagowy produkt 
sądeckiego „tygrysa” rywalizo-
wały i wygrywały na światowych 
rynkach z najlepszymi.

Swoje i firmy sukcesy gość tłu-
maczył zasadami, jakie obowiązy-
wały w przedsiębiorstwie. 

– Moje komputery musiały być 
lepsze niż konkurencji. Lepsza 
musiała być nasza oferta i lepszy 
serwis – wyjaśniał Roman Kluska. 
– Przekonaliśmy się, że rynek za 
dobre wynagradza, a za złe karze!

Warunki do rozpoczęcia dzia-
łalności na własny rachunek były 
ćwierć wieku temu niemal pod-
ręcznikowe. To był rzeczywiście 
wolny rynek kierujący się zasadą: 
co nie jest prawem zakazane, jest 
dozwolone. Tak było dopóty dopó-
ki Sejm nie ograniczył go setkami 
ustaw. Roman Kluska anegdotycz-
nie mówił, że rozpoczynając dzisiaj 
własny biznes, należy szukać en-
klaw, o których władza zapomnia-
ła, a ustawodawca ich nie uregulo-
wał… Budowa komputerów jest już 
zablokowana dla nowych podmio-
tów różnymi regulacjami, certyfi-
katami, zezwoleniami…

Pierwszym czynnikiem warun-
kującym sukces w biznesie jest 
rzetelna analiza własnych możli-
wości, rynku, otoczenia prawne-
go i odpowiedź na pytanie: dlacze-
go klient ma wybrać mój produkt 
(usługę), co zadecyduje, że bę-
dzie on lepszy od konkurencji, 
czym zaskoczę klienta i konkuren-
cję w przyszłości i dlaczego klient 
ma wybrać mój towar (usługę) 
ponownie…

Roman Kluska silnie podkreślał 
etyczną stronę prowadzenia biz-
nesu. Przestrzeganie zasad etyki 
uważa za kolejny filar w osiągnię-
ciu sukcesu. Wprowadzanie ich za-
cząć należy od siebie i firmy.

– Na firmę nie wolno podnieść 
ręki – dowodził. – Wszyscy pra-
cownicy służą firmie, a ta – klien-
towi. Od pracowników nie moż-
na wymagać więcej niż od siebie.

Podał przykład niemieckiej 
skomputeryzowanej i zrobo-
tyzowanej superfilmy z branży 

komputerowej. Jej problemem, 
który kosztował ogromne kwoty, 
były kradzieże. W Optimusie, za 
prezesury Romana Kluski było ich 
ledwie kilka.

Równie istotne w prowadzeniu 
firmy jest umiejętne budowanie re-
lacji z klientami, partnerami i pra-
cownikami. Winny być one opar-
te na zasadzie dwóch zwycięzców.

Umiejętność radzenia sobie 
ze stresem to wg Romana Kluski 
kolejny czynnik sukcesu w bizne-
sie lub klęski. Przedsiębiorca musi 
często zadawać sobie pytanie: jaką 
cenę płacę za powodzenie w bizne-
sie. Gość przyznał, że były chwile, 
kiedy nie umiał sobie poradzić so-
bie z presją, jaką niosła jego pozy-
cja i obowiązki.

Zdecydował rozstać się z „Opti-
musem” w momencie, gdy uznał, 
że na rynku jest coraz mniej… ryn-
ku (wolnego), za mało zajmuje się 
swoimi produktami, a za dużo cza-
su spędza w urzędach i w… sądach.

Nie brakło w wypowiedzi Ro-
mana Kluski wątków bardzo oso-
bistych. Mimo upływu lat widać 
było, że traumatyczne przeżycia 
z aresztowania, pobytu w areszcie, 
oskarżenia o rzekomy udział w zor-
ganizowanej grupie przestępczej, 
konfiskata majątku, szantaże, lata 
walki o dobre imię wciąż wywołują 
bardzo silne emocje. Pomimo tych 
doświadczeń dla uczniów miał radę: 

– Spróbujcie za zło odpowie-
dzieć dobrem… – Czarne scena-
riusze zabijają! Co mnie urato-
wało, że nie zostałem wrakiem, 
jak wielu kolegów biznesmenów?

Dla Romana Kluski ratunkiem 
było spotkanie z Dzienniczkiem 
siostry Faustyny, jego siłą i prze-
słaniem „Jezu ufam Tobie”…

Roman Kluska odpowiedział, 
że nie oglądał filmu Ryszarda 

Bugajskiego „Układ zamknięty”, 
ale konsultował scenariusz i wniósł 
do niego szereg uwag. O swojej 
nowej pasji mówił, że bawi się… 
owieczkami i serami. To też ciężki 
kawałek biznesu. Miał zamiar pro-
dukować w swojej bardzo nowo-
czesnej serowarni sery z krowiego 
mleka, ale bariery i papirologia jest 
taka, że zrezygnował. Pozostał przy 
serach z owczego mleka. 

Spotkanie z Romanem Klu-
ską było ostatnim przed waka-
cjami w projekcie skierowanym 
do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych ph.„Włącz myślenie, postaw 
na przedsiębiorczość”.

Przedsięwzięcie realizował 
Urząd Miasta Nowego Sącza (Wy-
dział ds. Przedsiębiorczości) we 
współpracy z Wyższą Szkołą Biz-
nesu – NLU oraz Stowarzysze-
niem na Rzecz Integracji Środo-
wisk Akademickich „ORION”.

Elementem projektu były spo-
tkania uczniów z biznesmenami 
– praktykami. Z zaproszenia sko-
rzystali: Jan Załubski prezes zarzą-
du Zet Transport (Zespół Szkół Sa-
mochodowych im. inż. Tadeusza 
Tańskiego, ZS nr 1 im. KEN), Wie-
sław Pióro, dyrektor w firmie Wi-
śniowski (II LO), Marcin Gródek 
właściciel firmy branży IT (I LO, 
ZS nr 1 im. KEN), Krzysztof Paw-
łowski (ZS nr 1 im. KEN), Miro-
sław Witkowski, właściciel Agen-
cji Artystycznej „MW”, finalista 

popularnego programu telewizyj-
nego The Voice of Poland, uczest-
nik programu X–Factor oraz lau-
reat wielu nagród i wyróżnień 
(Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące SPLOT).

W ramach projektu zorgani-
zowano również konkurs „Moja 
szkoła – twój sukces”, które-
go przedmiotem było utworzenie 
kampanii promującej szkołę. Jury 
oceniło 13 projektów.

Grand Prix konkursu przypa-
dło zespołowi uczniów z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Ko-
nopnickiej w składzie: Anna Głą-
bowska, Jakub Jurowicz, Gabrie-
la Gieniec, Krzysztof Plata, Maja 
Rzebka, Aneta Stawiarska. 

Pierwsze trzy miejsca kapituła 
przyznała: Zespołowi Szkół Nr 3 im. 
B. Barbackiego (Zbigniew Sułowicz, 
Daniel Bieniek, Łukasz Kmak, Pa-
weł Kosiński, Laura Gajdosz, Moni-
ka Zając), II Liceum Ogólnokształ-
cącemu im. Marii Konopnickiej 
(Patrycja Feryńska, Klaudia Fugas, 
Klaudia Janczura, Sylwia Waśko), 
Zespołowi Szkół Nr 2 im. Sybiraków 
(Magdalena Dziedzina, Monika Pu-
stułka, Anna Wolak). 

Cały projekt był realizowany 
w związku z działaniami zaplano-
wanymi w Nowosądeckim Pro-
gramie Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, który został przyjęty przez 
Radę Miasta Nowego Sącza w ubie-
głym roku.

„Każdy może 
osiągnąć sukces 
i spełnić swoje 
marzenia” 
- to motto 
wystąpienia Romana 
Kluski na spotkaniu 
z młodzieżą szkół 
ponadgimnazjalnych
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Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 

materia�ów szeroko rozumianych jako 

chemia budowlana oraz systemów 

ocieple� budynków.

Pe�en asortyment wysokiej jako�ci 

produktów, fachowe i pewne doradztwo 

oraz odpowiedzialno�� czyni� z firmy 

Greinplast niezawodnego i pewnego 

partnera, tworz�cego solidn� mark� 

systemów ocieple� spod znaku 	ó�wia.

Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00. 
Koszt po��czenia bezp�atny.

800 415 999
CENTRUM OBS
UGI KLIENTA

R E K L A M A

POMY�L O PRZYSZ�O�CI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

Z chwilą, kiedy gospodarka świato-
wa stawała się globalna, firmy te, ko-
rzystając z już osiągniętego efektu ska-
li na swoich rodzimych rynkach, mogły 
bez przeszkód rozwijać działalność w in-
nych krajach i tym sposobem jeszcze 
bardziej powiększać swój „efekt skali”.

Mechanizm działania efektu ska-
li prześledźmy na przykładzie dwóch 
globalnych firm produkcyjnych, na-
zwijmy je G (firma globalna) i P (ro-
dzima Polska firma). Zakładamy, 
że obydwie firmy, operując w tej sa-
mej branży produktów wysokiej tech-
nologii, jednak istnieją między nimi 
znaczne dysproporcje kapitałowe. Fir-
ma G pochodzi z Europy Zachodniej, 
jest potentatem w swojej branży. Fir-
ma P pochodzi z Polski, ma dużo mniej-
szy udział rynkowy i dysponuje dużo 
mniejszym kapitałem.

W przypadku przedsiębiorstw po-
siadających innowacyjne produkty 
efekt skali przejawia się przede wszyst-
kim w kosztach badań i rozwoju, pro-
dukcji transportu, przedstawicieli han-
dlowych, reklamy i szkoleń. 

Koszty badań i rozwoju (BiR)
Ponieważ firmy G i P oferują pro-

dukty wysokiej technologii, inwestują 
w innowacyjne rozwiązania. Przyjmu-
jemy, że koszt zaprojektowania i prze-
testowania jednego produktu wynosi 
w obu przedsiębiorstwach 1 mln euro. 
Przyjmijmy też, że ten innowacyjny 
produkt będzie oferowany przez obie 
firmy przez 5 lat – po tym okresie trze-
ba będzie zastąpić go nowym. 

Firma G, która posiada duży udział 
w rynku, sprzeda w tym czasie (5 lat) 
1 milion sztuk tego produktu. Łatwo 
więc obliczyć, że koszty BiR w cenie 
jednostkowej stanowią 1 proc. 

Ponieważ firma P ma niewielki 
udział w rynku, w ciągu 5 lat sprze-
da tylko 200 000 szt. W jej przypad-
ku procentowy udział kosztów BIR 
w jednostkowej cenie produktu wy-
niesie 5 proc. 

Która z firm więcej zarobi na pro-
dukcie? Oczywiście firma większa. 
Gdyż na samych kosztach badań i roz-
woju osiąga 4 proc. przewagę. To wła-
śnie efekt skali stawia firmę G w pozy-
cji uprzywilejowanej. 

Koszty zakupu surowców 
do produkcji 

Ze względu na wielką skalę produk-
cji zagraniczna firma G, w porównaniu 
z polską firmą P, ponosi również niższe 
koszty związane z zakupem surowców. 
Ponieważ dużo kupuje, może otrzymać 
lepszą cenę (większy rabat). W skraj-
nych przypadkach mniejsze podmioty 
kupują nawet 3–krotnie drożej niż ich 
zagraniczni konkurenci. Można osza-
cować, że dzięki efektowi skali duże 
koncerny mogą uzyskać kolejną 3-pro-
centową przewagę w cenie jednostko-
wej produktu. 

Koszty produkcji
Ponieważ zagraniczne globalne kon-

cerny ulokowały swoje zakłady pro-
dukcyjne w krajach Europy Wschodniej 

lub w Azji koszty robocizny osiągają 
porównywalne z producentami z Pol-
ski. Jednak dużo większe serie produk-
cyjne w globalnej firmie G dają możli-
wość automatyzacji produkcji i lepszej 
organizacji pracy. To pozwala osiągnąć 
koleją 2-procentową przewagę nad 
mniejszym konkurentem. 

Koszty transportu z miejsca 
produkcji do składu budowlanego 

I tu efekt skali osiągany przez firmę 
G, z dużym udziałem w rynku stawia 
ją na wygranej pozycji w porównaniu 
z jej mniejszym konkurentem z Polski. 

Kontrahenci dużej firmy bezpośred-
nio zamawiają towar całymi ciężarów-
kami. W tej sytuacji koszty transportu 
są dużo niższe niż w przypadku firmy 
polskiej P, od której towar odbierany 
jest w mniejszych ilościach. Ze wzglę-
du na niewielki udział w rynku naszego 
rodzimego producenta sklepy nie za-
mówią od niego całej ciężarówki pro-
duktów, gdyż taką ilość towaru sprze-
dawaliby zbyt długo. 

Jednym słowem, mniejszy pro-
ducent musi dostarczać częściej, ale 
mniejsze ilości, co generuje dodatko-
we koszty. Firma z dużym udziałem 
w rynku i efektem skali zyska kolejną, 
nawet 4-procentową przewagę nad 
mniejszym konkurentem. 

Koszty przedstawicieli handlowych
Do wspomnianych kosztów docho-

dzą jeszcze koszty utrzymania przed-
stawicieli handlowych. Globalna firma 

G ma do swojej dyspozycji stabilne, 
rozbudowane sieci handlowe. Jeden 
handlowiec firmy G w tym samym cza-
sie odwiedzi więcej firm, które wyge-
nerują większy obrót, niż handlowiec 
firmy P. Dodatkowo handlowiec fir-
my G odwiedza już istniejące punk-
ty sprzedaży, natomiast handlowiec 
firmy polskiej P musi dopiero pozy-
skiwać firmy do współpracy. A wia-
domym jest, że łatwiej jest utrzymać 
już istniejących klientów niż pozyski-
wać nowych. Firma z Polski jest ciągle 
na etapie budowania swojej dystrybu-
cji. Jest nie tylko słabsza kapitałowo. 
Mniejszy, w porównaniu z głównym 
konkurentem, obrót warunkuje ilość 
zatrudnionych przedstawicieli handlo-
wych. To powoduje, że ci ostatni mają 
do „obsłużenia” teren nieporówny-
walnie większy, stąd ich efektywność 
będzie znacznie mniejsza. Do tego do-
chodzą jeszcze koszty zużycia paliwa 
i samochodu oraz hoteli. 

Firma z dużym udziałem w ryn-
ku i efektem skali zyska kolejną nawet 
6-procentową przewagę nad mniej-
szym konkurentem. 

Podsumowanie
Sumując przewagi procentowe fir-

my z dużym udziałem w rynku:
Koszty BiR  4%
Zakup Surowców  3%
Koszty produkcji  2%
Koszty transportu  4%
Koszty przedstawicieli handlowych  6%
Suma  19%

Zagraniczna firma globalna, z du-
żym udziałem w rynku, ze wzglę-
du na rozmiar produkcji i sprzedaży, 
posiada dużo mniejsze jednostko-
we koszty produkcji (nawet o 20–30 
proc). Sprzedając po tej samej ce-
nie co polski konkurent, osiąga na tej 
sprzedaży dużo większe zyski. 

Weźmy jeszcze pod uwagę fakt, 
że zagraniczne koncerny działają 
na rynku kilkadziesiąt na nawet kil-
kaset lat. Przez ten okres miały moż-
liwość kumulowania zysków i obecnie 
dysponują bardzo wielkim kapita-
łem. Mogą bez obaw wykorzystać go 
do niszczenia mniejszych konkuren-
tów, na przykład poprzez zaniżanie 
cen, utrudnianie wejścia na zagra-
niczne rynki.

Wiadomo już jak powstaje efekt 
skali i jakie korzyści czerpie firma 
z powiększania rynków zbytu. Eks-
pansja wymaga jednak poszukiwa-
nia tańszych i efektywniejszych me-
tod produkcji i sprzedaży. Dlatego też 
w globalnej konkurencji nasze pol-
skie firmy otwierają fabryki w innych 
krajach, czy też korzystają z zagra-
nicznych surowców i półproduktów. 
Dzięki temu mogą utrzymać i rozwijać 
miejsca pracy w Polsce. W ten sposób 
otrzymujemy również korzyści zwią-
zane ze sprzedażą rodzimych produk-
tów i usług za granicą. Dzięki temu 
zwiększa się eksport, co z kolei powo-
duje wzrost polskiego PKB, a tym sa-
mym wzrost średniego wynagrodze-
nia w naszym kraju.

Dlaczego sądeckie firmy zakładają fabryki za granicą…Dokończenie ze str. 7


