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Należymy do różnych wspólnot gospodarczych, takich jak miasto, gmi-
na, powiat, województwo, państwo, Unia Europejska. Z ekonomicznego 
punktu widzenia najważniejsze znaczenie ma dla nas wspólnota polska. 
Od jej kondycji zależą nasze wynagrodzenia oraz świadczenia. Unia Euro-
pejska jest wspólnotą administracyjno-polityczną, natomiast gospodar-
czo każdy kraj rozwija się osobno. Czy my, Polacy, potrafimy korzystać 
z dobrodziejstw, jakie dają nam członkostwo w Unii Europejskiej oraz 
globalna gospodarka wolnorynkowa? Doceniając wszystkie korzyści, 
jakie płyną z faktu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, naj-
wyższy czas, byśmy w Polsce przy realizacji własnych interesów 
dbali także o interes ekonomiczny wspólnoty polskiej, do któ-
rej należymy i z której najwięcej czerpiemy. Wówczas wzrośnie jej 
efektywność gospodarcza, a to wpłynie również na poprawę na-
szego dobrobytu i wynagrodzeń. Ponadto silna gospodarka spra-
wi, że zwiększy się znaczenie Polski na arenie międzynarodowej i 
wzrośnie bezpieczeństwo naszego kraju. Przypomnijmy, że tylko 
w ostatnich pięciu latach z Polski wyjechało ponad 1,7 mln ludzi za-
zwyczaj młodych i energicznych, przede wszystkim dlatego, że w Pol-
sce tworzone są tańsze i mniej stabilne miejsca pracy niż w krajach Eu-
ropy Zachodniej. Dlaczego tak jest?  Zapraszamy do przeczytania kolej-
nego powodu, który odpowiada między innym na to pytanie.  STR. 14

 Z cyklu rozmów ze znanymi polskim przedsię-
biorcami, dzisiaj prezentujemy inspirujący wy-
wiad  z Prezesem  firmy Nowy Styl Adamem 
Krzanowskim. W nim o początkach firmy,  kon-
kurowaniu na rynku polskim oraz zagranicznym, 
a także o tym, jakie wyzwania stoją przed firmą 
na kolejne lata. Nowy Styl to w tej chwili czwar-
ta firma w Europie w branży meblarskiej, któ-
rej główną osią rozwoju jest coraz większa eks-
pansja i rozwijanie międzynarodowej działalno-
ści. Firma z sukcesem podbija rynki zagraniczne 
przejmując spółki z innych krajów. Jak twierdzi 
Prezes firmy Nowy Styl, bycie liderem w bran-
ży meblarskiej to kwestia najbliższych lat. Do-
bra organizacja, ciężka praca, zaufanie i szczę-
ście, to recepta na osiągnięcie sukcesu w każdej 
branży. Potrzeba tylko cierpliwości i determina-
cji w dążeniu do celu. Współpraca i dobre relacje 
w rodzinie i firmie są najważniejsze… 
Zapraszamy do lektury.  STR. 12

T.
J.
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Rozmowa z Prezesem Grupy Nowy Styl - Adamem Krzanowskim o roli prezesa, 
efektywnym zarządzaniu czasem oraz międzynarodowym rozwoju i sukcesie firmy

JZ: Jak wyglądały początki firmy Nowy Styl?
AK: Po trzecim roku studiów wzią-

łem dziekankę i pojechałem do Nowego 
Jorku, żeby trochę zarobić. Znalazłem 
ogłoszenie, że Wythe, należąca do Hen-
ry`ego Sterna firma produkująca krze-
sła, szuka kogoś do pomocy. Byłem tam 
człowiekiem od wszystkiego: rozłado-
wywałem samochody, pakowałem, 
zamiatałem, moja praca została doce-
niona i szybko awansowałem zastępu-
jąc odchodzącego na emeryturę mene-
dżera. Wysłałem wtedy bratu Jurkowi 
zdjęcie krzeseł do Polski, żeby się zo-
rientował czy takie produkty produko-
wane z włoskich komponentów mogą 
się w Polsce sprzedawać. Jurek miał 
wtedy swój bar w Krośnie. Po szybkiej 
analizie rynku, stwierdziliśmy, że war-
to byłoby spróbować i otworzyć biz-
nes w Polsce. Mój amerykański pra-
codawca zaproponował nam pomoc w 
rozkręceniu firmy, z uwzględnieniem 
40-procentowych udziałów. Szybko 
zabraliśmy się do pracy i w maju 1992 
roku zarejestrowaliśmy firmę. Byliśmy 
pierwszą firmą w Europie Wschod-
niej, która zaczęła produkować lokal-
nie krzesła z włoskich komponentów 
tapicerując  je od razu w gamie 10 ko-
lorów tapicerek.  Rok później  zaczęli-
śmy eksportować produkty do Euro-
py Wschodniej, a  od 1996 roku do Za-
chodniej. Najważniejsze było to, że już 
na starcie podchodziliśmy do wszyst-
kiego pragmatycznie, a zarobione pie-
niądze szybko inwestowaliśmy w roz-
wój. Wykorzystaliśmy w Polsce dobry 
moment. Rośliśmy z roku na rok o 100 
a nawet 200 proc.  Do 1998 roku zyski 
przynosił nam eksport do Rosji. Eks-
portowane tam towary  i ich jakość 
były akceptowane. Niestety ich jakość 
została skrytykowana przez rynki za-
chodnie. To była dla nas szybka lekcja 

pokory.  Dało nam to motywację do 
doskonalenia i rozwoju. Podjęliśmy 
wówczas decyzję o otwarciu własnych 
zakładów produkcyjnych i wytwarza-
niu komponentów, nad których jako-
ścią mamy 100 proc. kontrolę. Otwo-
rzyliśmy więc na podkarpaciu kolej-
no zakład metalowy, w którym pro-
dukowaliśmy ramy krzeseł do tej pory 
sprowadzane z Włoch, zakład produk-
cji tworzyw sztucznych, w którym po-
wstawały elementy plastikowe takie 
jak podłokietniki, osłony krzeseł, czy 
podstawy. W 1996 r. zainwestowaliśmy 
w zakład produkujący elementy drew-
niane, w 2003 r. rozpoczęliśmy pro-
dukcję mebli biurowych we własnym 
zakładzie, a w tym roku otworzyliśmy 
najnowocześniejszą halę, w której pro-
dukujemy meble. Obecnie produku-
jemy prawie wszystkie komponen-
ty krzeseł i mebli we własnych zakła-
dach w Polsce, Niemczech i Ukrainie.
JZ: Większość prezesów firm, z którymi 
rozmawiamy, z sentymentem wspomina 
lata 90, jako okres sprzyjający rozwojowi i 
osiągnięciu sukcesu. Czy w Państwa przy-
padku też tak było?

AK: Trochę tak. To był dobry okres. 
Wszystkie rozpoczynające się wtedy 
w Polsce biznesy miały dużą szansę na 
powodzenie. To było Eldorado, rynek 
był potężny, a zarazem bardzo chłon-
ny. Mając dobry pomysł i stosunkowo 
niewielki kapitał można było się szyb-
ko rozwinąć. Był to czas, który razem z 
bratem Jerzym fantastycznie wykorzy-
staliśmy. Jednak nie tęsknie za nim. W 
latach 90 biegliśmy do przodu. Jakość 
produktów nie zawsze musiała być na 
najwyższym poziomie, a obecnie gra 
pierwsze skrzypce. W pewnym mo-
mencie trzeba było się zatrzymać i upo-
rządkować procesy, które mieliśmy w 
firmie, niektórzy biznesmeni jednak 

tego nie zrobili, wtedy nie byli goto-
wi do zmian, nie tylko technologicz-
nych, ale również mentalnych. Dzięki 
temu, że doskonale ten moment wy-
korzystaliśmy, podążając za  koniecz-
nością zmian, staliśmy się dziś poten-
tatem na rynku krzeseł i mebli biuro-
wych w Europie. W rankingu 100 naj-
większych firm z branży zajmujemy 
trzecie miejsce, mamy jednak apetyt 
na więcej. Nasze najbliższe akwizycje, 
czyli zakup zdrowych finansowo firm, 
pozwoli nam stać się liderem.
AnK: Czy prowadzenie firmy rodzinnej jest 
trudne?

AK: Szczerze, obecnie nie uważam, 
że nasza firma jest rodzinna, jesteśmy 
już korporacją.  Owszem założycie-
lami  i właścicielami spółki są przed-
stawiciele trzech rodzin.  Jedną z nich 
jest rodzina wspomnianego pracodaw-
cy ze Stanów, z którym współpracu-
jemy na zasadzie zaufania - nie peł-
ni on realnych funkcji zarządczych. Ja 
z bratem Jurkiem do 2008 roku byli-
śmy równorzędnymi szefami w fir-
mie. Stwierdziliśmy jednak, że firma 
nie rozwija się tak dynamicznie jak by-
śmy sobie tego życzyli, ponieważ oby-
dwaj jesteśmy zajęci rozwiązywaniem 
codziennych spraw. Wprowadziliśmy 
do zespołu zewnętrznych profesjona-
listów, nie będących członkami naszej 
rodziny. Firma formalnie nadal jest ro-
dzinna, ale nie zarządzana przez rodzi-
nę, ma pięcioosobowy Zarząd. W skład 
zarządu wchodzi 2 wiceprezesów: Je-
rzy Krzanowski, który dodatkowo peł-
ni funkcję dyrektora inwestycji i za-
kupów, Rafał Chwast,  który jest rów-
nież dyrektorem finansowym, 2 człon-
ków zarządu: Roman Przybylski, peł-
niący dodatkowo funkcję dyrekto-
ra sprzedaży; Dariusz Frydrych - peł-
niący funkcję dyrektora operacyjnego 

odpowiedzialnego za produkcję i lo-
gistykę.

Pomimo tego, że ja pełnię formal-
ną funkcję prezesa, realnie zarządza 
cały pięcioosobowy zarząd, działający 
wspólnie i międzynarodowo. Dzielimy 
się zadaniami, np. podczas wdrożenia 
produktu ja odpowiadam za marketing 
krajowy, a Romek za międzynarodo-
wy. W  zagranicznych zakładach nie 
mamy prezesów. W Niemczech pro-
dukcją zarządza kierownik produkcji, 
a za sprawy handlowe odpowiedzialny 
jest dyrektor handlowy, który rapor-
tuje przebieg działań do Romka. De-
cyzje zawsze podejmujemy wspólnie 
w oparciu o dyskusję. Nigdy nie gło-
sowaliśmy, rozmawiamy i wdraża-
my najlepsze pomysły. Owszem, cza-
sem się kłócimy, ale zawsze dochodzi-
my do porozumienia. Nie utożsamiam 
naszej firmy z firma rodzinną, ponie-
waż uważam, że to określenie ma ne-
gatywny wydźwięk. Co innego je-
śli rodzina, z pokolenia na pokolenie, 
prowadzi warsztat rodzinny. Wtedy 
to jest wręcz naturalny proces. Nasze 
dzieci będą kiedyś właścicielami fir-
my, ale nie zostaną prezesami ot tak, 
będą musiały zapracować na zawodo-
wy awans i zaszczyty. 
JZ: Taki sposób myślenia wymaga pokory...

AK: Ważne jest, żeby przyciągać do 
siebie ludzi mądrych, pozwalać za-
rządzać profesjonalistom.  Motywo-
wać pracowników,  szkolić, rozwi-
jać ich kompetencje i zawodowe pre-
dyspozycje.  To pozwala nam mieć w 
zespole najlepszych. Dzięki nim my, 
jako firma, osiągamy międzynarodo-
we sukcesy. Zawsze trafiamy na ludzi 
fajnych, zaangażowanych w to, co ro-
bią, ludzi z pasją, dla których praca w 
naszej firmie to przyjemność. Jesteśmy 
im za to bardzo wdzięczni. Współpraca 

z nimi zbudowała silną pozycję i mar-
kę. Ja nie jestem szefem autorytarnym 
„tak i koniec, bez gadania”. Lubię roz-
mawiać z ludźmi, poznawać ich opinie. 
Nawet jak spotykam się z ludźmi mło-
dymi, zawsze ich słucham, analizu-
ję ich sugestie. Nie dyskredytuję niko-
go ze względu na wiek czy zajmowane 
stanowisko. Uwielbiam dawać ludziom 
poczucie bezpieczeństwa także w wy-
rażaniu swojego zdania. 
AnK: W raporcie „Wspólnie budujmy na-
szą  zamożność” także zwracamy uwa-
gę na element zaufania oraz brak dobrego 
klimatu do tworzenia bogactwa. Czy Pana 
wyjazd do Stanów wpłynął na zmianę spo-
sobu myślenia?

AK: Myślę, że tak. Z bratem Jur-
kiem zawsze szukałem czegoś nowe-
go.  Chcieliśmy mieć coś swojego i na 
tym zarabiać. Pierwsze pieniądze za-
robiliśmy wywołując zdjęcia w samo-
dzielnie przygotowanej ciemni. Po-
tem wyjechaliśmy za granicę, ja do Sta-
nów, Jurek do Izraela. Zawsze do dzia-
łania nakręcały nas nowe doświadcze-
nia, możliwość zarobienia pieniędzy 
i wydania na to, co jest dla nas istot-
ne. Od dziecka byliśmy samodzielni i 
przedsiębiorczy. Moje zaangażowanie 
i ciężką pracę docenił mój amerykań-
ski pracodawca, dzięki temu awanso-
wałem i rzeczywiście będąc tam prze-
żyłem „American Dream”, zabrałem 
go ze sobą do Polski i sformalizowałem, 
inwestując zarobione pieniądze w biz-
nes. Wtedy nie wiedzieliśmy z Jurkiem 
czy się uda, ale podjęliśmy ryzyko. Dziś 
wiemy, że było warto.
JZ: Co spowodowało, że Grupa Nowy Styl 
odnosi tak wielkie sukcesy na rynku mię-
dzynarodowym?

AK:  Nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi. Z pewnością była to zmia-
na w sposobie zarządzania. Niektórzy 
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mówią, że sukces tkwi w rozwinię-
tym eksporcie, ale to nieprawda. My 
wszędzie, na rynkach międzynarodo-
wych, sprzedajemy produkty pod wła-
sną marką, zatrudniając zawsze lokal-
nych pracowników, którzy najlepiej 
znają specyfikę rynku. Nasze produkty 
sprzedawane są do ponad 100 krajów, 
a w 19 mamy własne działy handlowe, 
showroomy, gdzie klient może wypró-
bować naszych produktów. Od 4 lat w 
naszej strategii postawiliśmy na akwi-
zycję, przejmujemy zdrowe finansowo 
firmy, dzięki tym przejęciom do nasze-
go portfolio trafiają ciekawe produkty, 
a my jednocześnie powiększamy sieć 
dystrybucji i nasz udział na tych ryn-
kach. Przejęliśmy już 2 marki w Niem-
czech: Grammer Office oraz Rohde-
&Grahl,  która ma swój oddział rów-
nież w Holandii, niedawno firmę w 
Turcji, a w sierpniu weszliśmy na ry-
nek szwajcarski, gdzie kupiliśmy zna-
ną firmę Sitag. W szybkim czasie uda-
ło nam się te firmy zintegrować i za-
szczepić w nich kulturę Grupy Nowy 
Styl. Sukces tkwi, jak już wspomnia-
łem, w naszym zespole. Przecież sam 
zarząd nie dałby rady. My cały czas in-
westujemy w najlepszych specjalistów 
i ich ciągły rozwój. Dlatego pod wzglę-
dem organizacji , działania, produkcji 
nie mamy żadnych kompleksów. My-
ślę, że to nas wyróżnia w branży me-
bli biurowych. 
AnK: Co z etykietą „made in Poland"?

AK: W latach 90 polskie produk-
ty nie miały dobrej renomy na zagra-
nicznych rynkach, bardzo ciężko było 
sprzedawać w Niemczech, gdzie klient 
jest bardzo wymagający i wszystkie 
produkty muszą mieć metkę „made 
in Germany".  Dzisiaj jest już inaczej, 
rynek jest bardziej otwarty. Wszy-
scy nasi klienci wiedzą, że większość 
produkcji jest w Polsce, po latach pra-
cy z nami wiedzą, że gwarantujemy 
stałą jakość, certyfikowane produk-
ty. Mamy też dwa zakłady produkcyj-
ne w Niemczech, choć głównie jest to 
montaż i tapicerowanie. Nasze zakła-
dy produkcyjne mają bardzo zaawan-
sowane technologie, kupujemy ma-
szyny od najlepszych sprawdzonych 
dostawców. Prawie wszystkie kom-
ponenty do krzeseł i mebli produku-
jemy sami. Nasze zmiany w procesach 
produkcyjnych usprawniły działania i 
zaowocowały większą efektywnością.  
W tym roku otworzyliśmy w Jaśle naj-
nowocześniejszą w całej Europie fa-
brykę mebli biurowych. Klienci, któ-
rzy nas wizytują, zawsze są pod wra-
żeniem naszych zakładów oraz kom-
petencji naszych specjalistów.
AnK: 90 proc. firm, z którymi spotyka-
my się, zwraca uwagę na hermetycz-
ność niemieckiego rynku. Państwu uda-
ło się skutecznie realizować sprzedaż 
w Niemczech.

AK: Biorąc pod uwagę, że 15 
proc. całej naszej sprzedaży jest 
realizowane w Polsce, to pozo-
stałe 85 proc. to nasza działalność 
zagraniczna.  Jesteśmy obecni na 
największych rynkach Europy Za-
chodniej. Na rynek niemiecki we-
szliśmy 18 lat temu, początkowo 
założyliśmy niewielką spółką dys-
trybucyjną, następnie dokonaliśmy 
2 przejęć, o których wspominałem 
wcześniej. Dziś na rynku niemiec-
kim sprzedajemy 2 razy więcej niż 
w Polsce. W Niemczech realizuje-
my obroty roczne ok. 80 mln euro. 
Mamy tam 2 zakłady produkcyjne 
oraz kilka showroomów.

JZ: Z jakimi największymi barierami spoty-
kacie się Państwo na rynku polskim i za-
granicznym?

AK: Od 1992 roku przepisy w Polsce 
zaczęły się zmieniać. Uważam, że Pol-
ska z wszystkich krajów wykorzysta-
ła ten czas najlepiej. W czasie kryzy-
su jako jedyny kraj w Europie mieli-
śmy wzrost. Porównując prawo pracy 
w Polsce z tym, np. we Francji, czy w 
Niemczech uważam, że my mamy bar-
dzo korzystne warunki dla pracodaw-
ców. Nie mam też zastrzeżeń do prawa 
podatkowego. Według mnie najgorzej 
działa sądownictwo. Nie jestem mal-
kontentem. W Polsce nic szczególnie 
mi nie przeszkadza. Patrzę na wszyst-
ko, co się dzieje z optymizmem. Dla 
mnie szklanka jest zawsze do połowy 
pełna. Uważam, że dużo się da jesz-
cze usprawnić, ważny jest jednak dia-
log pracodawców z rządem.  Na pew-
no to nie są bariery, które przeszka-
dzają mi w biznesie. Akceptuję to co 
jest, nie tracę swoich dni i energii na 
krytykowanie. 
JZ: Czy polska dyplomacja nie robi zbyt 
mało, by promować takie sukcesy, jakie 
odnosi Grupa Nowy Styl? 

AK:  Myślę, że sami skutecznie pro-
mujemy naszą markę. Ugruntowali-
śmy sobie pozycję, co w naszej bran-
ży nie było łatwe, ponieważ w każ-
dym państwie mamy konkurencję. W 
naszej branży jest duże rozdrobnienie, 
nie ma w Europie wiodącego lidera.  W 
zeszłym roku zostałem Przedsiębiorcą 
Roku i miałem przyjemność reprezen-
tować nasz kraj i firmę na tegorocznej 
gali Przedsiębiorców Roku w Mona-
ko, co było dla nas też świetną reklamą.
JZ: Co odróżnia Państwa branżę na tle 
innych?

AK: W naszej branży jest duże roz-
drobnienie. Rynek wyposażenia po-
mieszczeń biurowych tworzył się nie-
mal we wszystkich krajach europej-
skich od powojennych czasów. W każ-
dym miejscu powstały inne standar-
dy, produkty, serwis. Nawet otwarcie  
granic unijnych nie doprowadziło do 
przejęcia rynku branżowego przez jed-
nego lidera. Obecnie klient nie szuka 
tylko producenta, a eksperta, który w 
kompleksowy sposób go obsłuży. Po-
cząwszy od zaproponowania rozwią-
zania adekwatnego do potrzeb klien-
ta i jego pracowników, poprzez wizu-
alizację wspólnej wizji biura,  po wy-
produkowanie, montaż , aż do serwi-
su gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
AnK: A jak wygląda Pana życie „po godzi-
nach”? Uchodzi Pan za prezesa zapraco-
wanego i angażującego się w codzienne 
sprawy firmy. Znajduje Pan czas na pasje?

AK: Podczas tegorocznej gali Przed-
siębiorcy Roku, która odbyła się w Mo-
nako, jury zadałomi właśnie pytanie 
dotyczące organizacji mojego czasu 
pracy. Odpowiedziałem wówczas, , że 
najzdrowsze podejście, to zachowanie 
balansu między życiem zawodowym, 
rodzinnym a czasem dla siebie. Ja do-
kładnie zachowuję taką równowagę. W 
tygodniu z reguły pracuję od 8. do 18. 
Weekendy i urlopy spędzam z rodziną.  
Dla siebie mam tenis. Treningi 3 razy w 
tygodniu po 2 godziny- świetny relaks. 
Moją pasją jest wino i założona przeze 
mnie winnica. Rośnie na niej ok. 2 ty-
sięcy szczepów. Plantacji nie traktu-
ję śmiertelnie poważnie, to rodzaj za-
bawy. Miejsce odpoczynku i spotkań 
z przyjaciółmi. Mam również 5 hekta-
rową winnicę na Węgrzech. Nie jest to 
jednak w żaden sposób skomercjali-
zowane. Rozdaję butelki z winem jako 

prezenty dla najbliższych. Taki sperso-
nalizowany prezent jest zawsze przy-
jemniejszy dla obdarowanego. Dosta-
je coś unikatowego, zrobionego prze-
ze mnie samodzielnie, a nie masówkę 
z hipermarketu. 

W efektywnym zarządzaniu cza-
sem pomagają mi moi pracownicy.  
Uważam, że osoby pracujące do póź-
nych godzin, źle organizują sobie czas 
pracy. Nie jesteśmy w stanie praco-
wać wydajnie, będąc na pełnych obro-
tach non stop. Po godzinach staram się 
nie odpowiadać na maile. Szanuję czas 
prywatny- mój i innych ludzi. Każdy 
dzień pracy wygląda inaczej, wiado-
mo są jednak pewne rytuały: czyta-
nie maili, konsultowanie spraw firmy, 
spotkania, telekonferencje, wyjazdy 
służbowe. I tak się to kręci.
JZ: Jak widzi Pan swoja firmę za 10 lat?

Uważam, że jesteśmy profesjonal-
nie zorganizowani. Na ten moment nie 
przewiduję jakichś większych rewolu-
cji. Jednak naszą główną osią rozwo-
ju jest coraz większa ekspansja i roz-
wijanie międzynarodowej działalno-
ści Grupy Nowy Styl. Koncerny mię-
dzynarodowe będące naszymi klien-
tami odgrywają dla nas bardzo dużą 
rolę, bardzo często zawierają kontrak-
ty globalne, tzn. jeśli mają dobrego do-
stawcę, który potrafi im doradzić, za-
projektować wnętrze biura, nie szuka-
ją nowych wykonawców, nie rozpisu-
ją przetargów - kontynuują współpra-
cę z sprawdzoną firmą.  Mamy już spo-
ro takich kontraktów, ale chcielibyśmy 
ich mieć kilkadziesiąt albo nawet kil-
kaset. Dla takich partnerów będzie-
my bardziej atrakcyjni, mając „moc-
ne nogi” w poszczególnych krajach. 
Stąd akwizycje, które prowadzimy. 
Chcemy wszędzie być- nie za pośred-
nictwem dystrybutora, tylko poprzez 
nasze lokalne oddziały i pracowników. 
Chcemy być więksi, by jeszcze sku-
teczniej rozpoznawać cały rynek i sta-
wać się coraz atrakcyjniejszą firmą dla 
zagranicznych partnerów.  Dążymy do 
tego, aby za 10 lat być największą firmą 
w Europie. Pamiętając, że o  globalnej 
wielkości świadczy również wielkość i 
jakość na poszczególnych rynkach lo-
kalnych. Wiele firm w branży wypo-
sażeń przestrzeni biurowych próbo-
wało osiągnąć pozycję europejskiego 
lidera. Próby zakończyły się fiaskiem, 
ponieważ nie uwzględniali specyfiki 
lokalnych rynków. Przez uniwersal-
ność chcieli osiągnąć pierwszą pozy-
cję. To nie jest możliwe. 
JZ: Czym jest dla Pana patriotyzm gospo-
darczy?

AK:  W związku z tym, że jesteśmy 
firmą międzynarodową, posiadają-
cą oddziały handlowe i fabryki w wie-
lu krajach, musimy patrzeć na patrio-
tyzm gospodarczy przez pryzmat lo-
kalnych rynków.  Klienci żyjąc w de-
mokratycznych krajach mają możli-
wość wyboru produktu porównując 
jego właściwości, wartości i cenę. Dla 
przykładu we Francji są wprowadzane 
pewne jurysdykcje, certyfikacje, któ-
rych celem jest zablokowanie unifika-
cji. Konsumenci powinni dokonywać  
więc świadomych wyborów. Osobi-
ście zależy mi na tym, żeby w Polsce 
kupowano produkty produkowane w 
Polsce, bo dzięki temu rozwija się na-
sza  gospodarka i wspieramy polskie 
miejsca pracy. 
AnK, JZ: Dziękujemy za rozmowę. 

AK: Również dziękuję.
ROZMAWIALI: JAKUB ZAPAŁA 

I ANNA KORCZYK
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W Polsce tworzy się tańsze i mniej stabilne 
miejsca zatrudnienia w porównaniu 

z krajami Europy Zachodniej
Zachęcamy do przeczytania kolejne-
go powodu,który stanowi jedną z  po-
tencjalnych rezerw wzrostu gospo-
darczego naszego kraju. Więcej na ten 
temat w Raporcie Fundacji ,,Wspólnie 
budujmy naszą zamożność” Zaprasza-
my do lektury! 

Po 1990 roku rozwój naszego 
kraju oparliśmy na inwestorach za-
granicznych, stwarzając im lep-
sze warunki do rozwoju niż rodzi-
mym firmom. Nie braliśmy wów-
czas po uwagę, że w międzyna-
rodowym podziale pracy inwe-
storzy zagraniczni tworzą w Pol-
sce tańsze miejsca zatrudnienia, 
w porównaniu z tymi oferowanymi 
w swoich rodzimych krajach.

Specjaliści związani z najwyż-
szym szczeblem zarządzania (za-
rządy, działy badań i rozwo-
ju, centra korporacyjne) pracują 
w centralnej siedzibie firmy, ulo-
kowanej poza granicami Polski. Jest 
oczywiste, że dyrektor banku zara-
bia kilkadziesiąt razy więcej niż na 
przykład kasjerka, a konstruktor z 
działu badań i rozwoju więcej niż 
pracownik linii montażowej.

Jeśli zatem droższe, specjali-
styczne miejsca pracy pozostają 
w krajach rodzimych zagranicz-
nych inwestorów, średnie wy-
nagrodzenie w tych krajach jest 
wyższe. Natomiast średnia wyna-
grodzeń tanich miejsc pracy two-
rzonych w Polsce będzie niska. 
W krajach, w których dominuje za-
trudnienie niewymagające wyso-
kich kwalifikacji, średnie uposaże-
nie jest niższe.

Jaki z tego wniosek?
Im więcej dany kraj posiada ro-

dzimych firm globalnych, tym jest 
zamożniejszy

Koncerny zagraniczne inwestu-
ją w Polsce głównie po to, aby być 
konkurencyjnymi na rynku świa-
towym, czyli rozwijają u nas pro-
dukcję opartą przede wszyst-
kim na taniej sile roboczej. W kon-
sekwencji, wytwarzane przez nie 
w Polsce produkty, na rynku świato-
wym konkurują z wyrobami z Chin, 
Indonezji, Ukrainy i innych krajów, 
w których koszty pracy są rów-
nież niskie. W tej sytuacji podnie-
sienie wynagrodzeń pracownikom 
w Polsce automatycznie spowodu-
je, że produkty wytwarzane w na-
szym kraju będą niekonkurencyjne, 
a więc te – nawet mniej płatne 

stanowiska pracy, utracimy. Uza-
leżnienie rozwoju naszego kraju wy-
łącznie od inwestorów zagranicznych 
stawia nas w trudnej sytuacji: albo 
nasze wynagrodzenia będą na pozio-
mie krajów o niskich kosztach pra-
cy, albo nie będziemy mieć ich wcale.

W międzynarodowym podziale 
pracy zagraniczni inwestorzy tworzą 
w Polsce nie tylko tańsze, ale także 
mniej stabilne miejsca pracy. W sytu-
acji gospodarczych zawirowań wła-
ściciele międzynarodowych korpo-
racji na pierwszym miejscu stawia-
ją interesy własnego kraju. Potwier-
dza to chociażby przykład włoskie-
go koncernu Fiat, który podjął decy-
zję o przeniesieniu produkcji nowego 
samochodu z dobrze prosperującego 
zakładu w Polsce do fabryki we Wło-
szech. Jak uzasadniał politykę swojej 
firmy prezes Fiata Sergio Marchion-
ne? „Naszym obowiązkiem jest sta-
wianie na pierwszym miejscu kraju, 
gdzie Fiat ma swoje korzenie. Ura-
towanie, unowocześnienie i rozwój 
podupadającej kilka lat temu fabryki 
w Pomigliano było powinnością kon-
cernu wobec kraju i jego gospodarki, 

wobec tradycji i własnych korzeni 
oraz pracowników."

Musimy mieć świadomość, że in-
westorzy zagraniczni lokują swoje 
inwestycje tam, gdzie są ku temu 
dogodne warunki, w tym także ta-
nia siła robocza. W naszym kraju 
zarobki na przestrzeni ostatnich 25 
lat na tyle wzrosły, że obecnie pro-
ste rezerwy gospodarcze, jak koszt 
siły roboczej, już się wyczerpały. 
Musimy przestawić gospodarkę z 
modernizacji na innowacyjność. Je-
żeli tego nie dokonamy, po ustabili-
zowaniu się systemu politycznego i 
prawnego na Wschodzie większość 
inwestorów przeniesie produkcję z 
Polski na Wschód.

 

Zużycie energii a wartość miejsc 
pracy

Jako ciekawostkę na poniż-
szym wykresie zestawiono zu-
życie energii w stosunku do PKB 
w danym kraju ze średnim wy-
nagrodzeniem w tym kraju (wy-
kres 16)

Jak widać, w krajach, gdzie śred-
nie wynagrodzenie jest niskie, zu-
życie energii w stosunku do PKB jest 
wysokie. Jak to wytłumaczyć? Dużo 
energii zużywają te kraje, które po-
siadają zakłady przemysłowe. Te zaś 
w międzynarodowym podziale pracy 
zlokalizowane są w krajach, w któ-
rych występują sprzyjające warunki 
do inwestowania, w tym także tania 
siła robocza. W tych właśnie krajach 
duże zachodnie koncerny globalne 
lokują swoje energochłonne zakłady.

Z kolei bogate kraje czerpią zyski 
ze sprzedaży do mniej zamożnych 
krajów innowacyjnych rozwiązań, 
patentów, projektów, usług IT, fi-
nansowych, marketingowych. Przy 
takich czynnościach nie zużywa się 
aż tak wiele energii jak podczas dzia-
łalności produkcyjnej.

Banki bogatych krajów pożycza-
ją pieniądze biednym krajom i czer-
pią duże korzyści również z odsetek. 
Przy takiej operacji nie zużywa się 
dużo energii.

Przedstawiona zależność potwier-
dza tę oraz inne tezy zawarte w ni-
niejszym opracowaniu. 

Dużo drosze, 
specjalistyczne stano-wiska, 
np. w dziale badań i roz-
woju, w dziale ekono-
micznym, czy też te 
zwią-zane z wyższym 
szczeblem zarządzania 
są pozostawione w kraju 
pochodzenia firmy.

 
 

Średnie wynagrodzenie 
jest wyższe w tych kra-
jach, w których istnie-
ją do-brze płatne miejsca 
pracy, wymagające
wysokich kwalifikacji (np. 
dyrektorzy, kadra zarzą-
dzająca, pracownicy dzia-
łów badań i rozwoju).

Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
11. Źródło: www.wprost.pl/ar/283633/fiat-fabryka-w-tychach-to-nasza-gwiazda/ (16.03.2014)


