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W dzisiejszym świe-
cie jednym z najważ-
niejszych czynników 
mających wpływ na na-
szą osobowość, spo-
łeczność, a także lokal-
ną i krajową wspólnotę 
jest wizerunek. Dlacze-
go wizerunek odgry-
wa tak ważną rolę w 
kwestiach społecz-
nych, turystycznych 
i gospodarczych? To, 
jak postrzegają nas 
inni, często decydu-
je o wzmożonej licz-
bie turystów, sile pań-
stwa, czy szacunku do 
danej nacji i narodu.  
Z pewnością na wize-
runek pracuje się przez 
bardzo długi czas, ale 
również łatwo i szyb-
ko można go utracić. 
Dzięki dobremu wize-
runkowi danego pro-
duktu, czy firmy decy-
dujemy się na zakup 
konkretnego towaru. 
Identyfikując się z mar-
ką i jej wizerunkiem, 
mamy poczucie, że 
wzrasta nasza samo-
ocena i polepsza się  
nasze samopoczucie. 

Dlaczego tak jest, że 
wybieramy buty jedne-
go producenta, choć 
konkurent ma podob-
ny produkt w podobnej 
cenie i jakości? Cze-
mu często uważamy, 
że niemieckie produk-
ty są solidne, a wło-
ska kuchnia zdrowa? 
Czy tak faktycznie jest 

ze wszystkim, czy to 
głównie dzięki rekla-
mom, sprawnemu 
PR-owi i efektowne-
mu marketingowi wy-
daje nam się, pod siłą 
autosugestii, że do-
konujemy jednego  
z najlepszych wybo-
rów. ,,Bo przecież w 
telewizji mówili, że jest 

to najlepszy produkt”. 
Dzisiaj z pewnością 
każdy z nas pracuje 
na wizerunek naszego 
kraju. I tak naprawdę 
od nas zależy jak bę-
dziemy postrzegani za 
granicą. Jak będą mó-
wić i myśleć w Europie 
o Polsce, ale również 
czy do świadomości 

Włocha, Francuza, 
Duńczyka, czy Niem-
ca przebije się dobra 
jakość oraz pozytyw-
ny wizerunek naszych 
firm i ich produktów. 

Doskonałym czasem 
na promocję nasze-
go kraju będą Świato-
we Dni Młodzieży, które 
odbędą się 27–31 lip-
ca 2016r. w Krakowie. 
Szacuje się, że przy-
jedzie do nas ponad 
2 mln młodych lu-
dzi z całego świata. 
Nie zmarnujmy tego 
i pokażmy światu, że 
Polska, to piękny, in-
nowacyjny kraj, z bo-
gatą kulturą i otwarty-
mi ludźmi. Warto, żeby 
pozytywny wizerunek 
naszego kraju rozprze-
strzenił się na cały świat.

Dlaczego świat pła-
ci mniej za nasze pro-
dukty i czemu mamy 
wciąż gorszy wizeru-
nek naszych produk-
tów niż np. Niemcy? 
O tym dowiemy się czy-
tając kolejny powód na 
str. 10. Zachęcamy do 
lektury.  

W cyklu rozmów ze znanymi pol-
skim przedsiębiorcami, prezentu-
jemy inspirujący wywiad z preze-
sem firmy Comarch, właścicielem 
klubu Cracovia oraz współwła-
ścicielem słynnej krakowskiej re-
stauracji Wierzynek – profesorem 
Januszem Filipiakiem. Rozmowa 
o karierze naukowej, począt-
kach firmy, konkurowaniu na ryn-
kach polskim i zagranicznych, 
trudnych momentach oraz wy-
zwaniach, jakie stoją przed firmą 
w kolejnych latach. Niezwykła hi-
storia człowieka, który od zera, 

ciężką pracą i poświęceniem, ale 
przede wszystkim cierpliwością  
i determinacją zbudował potężną, 
firmę Comarch z branży IT znaną 
już na całym świecie. Swoją dro-
gę do sukcesu zaczynał jako wy-
kładowca. W tej chwili jest jednym 
z czołowych biznesmenów w Pol-
sce. Jak sam mówi, na ten sukces 
pracował ponad 40 lat. Dziś firma 
Comarch prężnie się rozwija i chce 
sukcesywnie zwiększać swój udział 
na rynkach światowych. Jak pod-
kreśla prezes, stopniowe dążenie 
do celu, wytrwała praca, cierpliwość 

i czas to czynniki decydujące o suk-
cesie firmy. Obecnie nośność bran-
ży IT polega na tym, że informa-
tyka spenetrowała każdy aspekt 
życia człowieka - zdrowie, żywność, 
transport, finanse, telekomunikację. 
Informatyka jest wszechobecna, 
a rozwiązania informatyczne bardzo 
usprawniają i ułatwiają nasze życie, 
czyniąc je tańszym, wygodniejszym 
i stąd tak duże zapotrzebowanie na 
usługi informatyczne. Prezes ma 
nadzieję, że firma Comarch stanie 
się chlubą wszystkich Polaków. Za-
praszamy do lektury!  str. 8-9

Jak nas widzą, tak nas piszą…
czyli rola wizerunku w zamożności kraju
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Rozmowa z JANUSZEM 
FILIPIAKIEM prezesem firmy 
Comarch, właścicielem klubu 
Cracovia oraz współwłaścicielem 
słynnej krakowskiej restauracji 
Wierzynek.

- Bardzo się cieszę, że mogę przyjechać do pol-
skiej, globalnej firmy. Jest Pan z pewnością czło-
wiekiem sukcesu. Jak Pan go osiągnął? Jak czu-
je się człowiek zarządzający tak ogromną firmą?

- Sukces ten osiągnąłem stopniowo, 
ciężką pracą przez wiele długich lat. To jest 
głębokie stwierdzenie. Ten sukces można 
podzielić na pewne etapy.

- To zupełnie inaczej niż dzisiaj, prawda?
- Tak, dzisiaj młodzi ludzie chcą być jak 

twórcy  Facebooka, czy Google. Wchodzą 
do garażu, po dwóch latach wychodzą i są 
miliarderami. Tak niestety nie było w moim 
przypadku.

- Proszę przybliżyć etapy sukcesu.
- Najpierw przez 20 lat dochodziłem do 

tytułu profesora, pracowałem naukowo, 
zdobywałem wiedzę, którą później „zmo-
netyzowałem”, wykorzystałem ją do stwo-
rzenia firmy technologicznej. Następnie 20 
lat to praca nad tym wszystkim, co mam 
teraz. W sumie można powiedzieć, że przez 
40 lat dochodziłem do tego, żeby mieć 
Wierzynek, Cracovię i firmę globalną. Je-
żeli ktoś chce osiągnąć trwały sukces, to o 
takim horyzoncie czasowym trzeba mówić.

- Czasy, w jakich przyszło Panu konkurować na 
rynku polskim, chyba pomogły w osiągnięciu 
tego sukcesu…

- Temat jest znany. Wiadomo, że moje 
pokolenie miało szanse. Transformacja 
ustrojowa w Polsce stworzyła bardzo ko-
rzystne warunki do budowy firm. Więk-
szość dzisiejszych dużych polskich firm 
powstawała w tym właśnie czasie.

- Z czego to głównie wynikało?
- Rynek był głodny, ludzie mieli inicja-

tywę, otworzyły się horyzonty. Był bardzo 
łatwy dostęp do siły roboczej. Złożyło się 
na to wiele aspektów m.in. prawo, tanie 
koszty pracy. Wtedy dobrze budowało się 
firmę. Jeśli ktoś był cierpliwy, nie zależa-
ło mu na szybkim wzbogaceniu się, chciał 
budować wartość swojej firmy, to warun-
ki były idealne.

- Chyba w obecnych czasach jest trudniej? 
- Dzisiaj głównym problemem są bardzo 

wysokie koszty pracy i kapitału ludzkiego. 
Ta bariera powoduje, że z małym kapitałem 
nie da się takiej firmy utworzyć.

- A jak konkuruje się z zagranicznymi firmami w 
branży IT, która w tej chwili jest jedną z najbar-
dziej opłacalnych, ale też innowacyjnych branż?

- Jest trudniej i to nie przede wszystkim 
ze względu na brak kapitału, ale również 
na brak powiązań organizacyjnych i ko-
operacyjnych. Jeżeli my w Polsce chcemy 
coś wyprodukować, to musimy sprowa-
dzać części z Chin, z USA, Niemiec. Nato-
miast jeśli chcemy coś wyprodukować w 
Bawarii w Niemczech, to w promieniu 100 
km mamy bardzo dużo zakładów kooperu-
jących. Często łatwiej jest coś wytwarzać 

w Bawarii, ponieważ kooperanci są blisko, 
można szybko reagować. W Polsce musimy 
zaczynać budować te więzi od zera.

 
- Przy jakim np. produkcie?

- Obecnie inwestujemy w elektronikę, 
w jej produkcję i te powiązania koopera-
cyjne musimy budować przez dłuższy czas. 
Takich rzeczy jest wiele, natomiast wyni-
ka to głównie z tego, że polski przemysł 
budujemy dużo krócej niż w rozwinię-
tych krajach.

- Jest Pan profesorem AGH i dodatkowo czo-
łowym biznesmenem w naszym kraju. Jak wy-
gląda współpraca biznesu ze środowiskiem 
akademickim? 

- Dokonałem transferu technologii, 
którą miałem w głowie, do założenia swo-
jej firmy. Wyszedłem z uczelni z doświad-
czeniem i wiedzą i zatrudniłem się w fir-
mie. Można powiedzieć, że to jedyna droga 
do sukcesu, ponieważ ktoś pracuje, zna 

się na tym, ma wiedzę jak tworzyć daną 
technologię i później wykorzystuje to w 
praktyce. Inne przekazywanie technolo-
gii jest trudne. Samo sprzedanie paten-
tu bez jego udoskonalania w przyszłości, 
jest niewiele warte. My ciągle tej współ-
pracy szukamy. Natomiast najlepszą for-
mą jest przyjmowanie młodych osób, któ-
re na początku zawodowej ścieżki mają 
wiedzę. Druga forma współpracy wyglą-
da tak, że pozyskujemy młodych ludzi z 
początkową wiedzą, otwartym umysłem 
i kształtujemy ich.

- Z jakimi największymi barierami spotkał się 
Pan w prowadzeniu swojej działalności?

- Dla mnie największym problemem jest 
znalezienie kompetentnych ludzi do zre-
alizowania ciekawych projektów. Mamy w 
tej chwili wiele interesujących projektów, 
dostęp do rynku globalnego, na co praco-
waliśmy kilkanaście lat, natomiast braku-
je kapitału ludzkiego.

- Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny i IT 
są najbardziej rozwojowymi branżami, jaka cze-
ka nas przyszłość?

- W tej chwili nośność branży IT polega 
na tym, że informatyka spenetrowała każdy 
aspekt życia człowieka. Mam na myśli zdro-
wie, żywność, transport, finanse, telekomu-
nikację. Informatyka jest wszechobecna, a 
rozwiązania informatyczne bardzo uspraw-
niają i ułatwiają życie, czyniąc je tańszym i 
wygodniejszym. Stąd tak duże zapotrzebo-
wanie na usługi informatyczne. 

- Dużo dzisiaj mówi się o innowacyjności, o współ-
pracy rządu z polskimi firmami. Na ile Państwo są 
beneficjentami takiej pomocy?

- My nie jesteśmy beneficjentem progra-
mów pomocowych. Środków na dofinanso-
wanie otrzymujemy niewiele, mniej niż 1% 
przychodów. Jest to kilka milionów w ciągu 
roku, a mamy przychód ponad miliard zło-
tych, wysokość dofinansowania to „kropla 
w morzu potrzeb”.

Polska firma z bran

Profesor Janusz Filipiak prezes firmy Comarch
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- Martwi to Pana?
- Niespecjalnie, ponieważ pieniądze na ba-

dania i rozwój są obwarowane taką liczbą roz-
maitych ograniczeń i przepisów, że te pienią-
dze nie są tego warte. W związku z tym, żeby 
rozliczyć te parę milionów, musimy utrzy-
mywać 7 etatów. Dodatkowo dochodzą ciągłe 
kontrole urzędowe i administracyjne, jeste-
śmy ciągle audytowani. Jest to bardzo uciąż-
liwe i nie popieram takich dofinansowań. Ko-
rzystamy z tego w minimalnym zakresie. W 
UE wydaje się horrendalne sumy na badania i 
rozwój, a nikt nie słyszał o tym, żeby powstał 
jakiś innowacyjny produkt.

- W ostatnich 5 latach z Polski wyjechało prawie 2 
mln ludzi, ten trend może być zahamowany?

- Z jednej strony to jest smutne, i trudno 
się z tym pogodzić, ponieważ tamte kraje do-
stają od nas tanią siłę roboczą, a my oddajemy 
młodych i często dobrze wykształconych lu-
dzi. Natomiast z drugiej strony ci ludzie często 
tworzą polskie społeczności i wracają do Pol-
ski z bagażem doświadczenia. Dajmy polskim 
przedsiębiorcom działać, to my ich zatrud-
nimy, albo w Polsce, albo w międzynarodo-
wej firmie polskiej i tak de facto będą praco-
wać dla Polski.

- Jak wygląda Pana codzienny rozkład dnia?
- Wstaję dosyć wcześnie, około 6., piję kawę 

i siadam do komputera. Wtedy wykonuję naj-
poważniejsze i najtrudniejsze prace, podejmuję 
decyzje. Później przyjeżdżam do firmy pracuję 
z ludźmi i koło godziny 16-17. znowu siadam 
do komputera i zatwierdzam różne decyzje.

- Jaką największą porażkę poniósł Pan w życiu?
- Wie Pan, jeśli rozumny człowiek  zbliża się 

do przepaści, to w odpowiednim czasie reagu-
je, żeby do niej nie wpaść. Ja zawsze starałem 
się w porę wycofywać, jeśli istniało duże ry-
zyko. W działalności biznesowej było kilka po-
rażek, ale z tym każdy musi się zmierzyć. Boli 
mnie często nieuczciwość osób, chciwość i ko-
rupcja. Tego jest niestety bardzo dużo.

- Comarch jest firmą rodzinną. Jakie są plusy i mi-
nusy prowadzenia firmy rodzinnej?

- Tak, wydaje mi się, że coraz bardziej je-
steśmy taką firmą. Nadzór właścicielski jest 
czujny i szybko reaguje na sytuacje kryzysowe. 
Różnica podejścia, odpowiedzialności za firmę 
i za złe rzeczy, to bardzo pomaga i powoduje, 
że firma jest bardziej efektywna.

- Płaci Pan w Polsce podatki, wspiera Pan region 
i kraj. Uważa Pan, że wystarczająco dba o Polskę?

- Czuję się patriotą głównie dlatego, że in-
teresuję się losem kraju. Boli mnie, jak idzie 
coś w złym kierunku. Walczę o to, żeby Polska 
była dobrze postrzegana, a w międzynarodo-
wej hierarchii zajmowała wysokie miejsce. Boli 
mnie, gdy polskie firmy są gorzej postrzegane 
na Zachodzie, ze względu na ich pochodzenie.

- Czy w takim razie nie boli Pana, że Polska często 
stwarza dogodniejsze warunki do konkurowania za-
granicznym korporacjom niż rodzimym firmom? 

- To jest na pewno irytujące. Zwłaszcza w 
informatyce jest to bardzo szkodliwe dla kra-
ju. Zachodnie koncerny mają nieskrępowany 
dostęp do polskich zasobów ludzkich, często 
płacą pracownikom niskie pensje w relacji do 
tych na Zachodzie. Do tego często unikają i nie 
płacą podatków. 

- Porozmawiajmy przez chwilę o Pana zaintere-
sowaniach. Jest Pan właścicielem polskiego klubu 

grającego w ekstraklasie, Cracovii. Co zdecydowało 
o tym, że został Pan głównym sponsorem?

- W Polskiej historii mieliśmy mobilne spo-
łeczeństwo. Nie było ciągłości instytucji. To, co 
mnie najbardziej urzekło wówczas, gdy przy-
szli do mnie przedstawiciele klubu z prośbą o 
sponsoring, to to, że pokazali mi piękną histo-
rię klubu i jej udokumentowaną kronikę. To mi 
zaimponowało. Doszedłem do wniosku, że do-
brze byłoby być częścią tej niezwykłej historii. 
Zrobiło mi się żal, że klub o tak bogatej histo-
rii właściwie upadł. Postanowiłem się zaan-
gażować w działania klubu i ratować jego sy-
tuację. Dzisiaj jestem odpowiedzialny za losy 
klubu, wynika to z odpowiedzialności za lu-
dzi, miasto i biznes.

- Czy temat sukcesji już Pana dotyczy?
- Ja mam dopiero 64 lata, więc nie wiem, 

dlaczego wszyscy mnie pytają o firmę. Na-
tomiast trójka moich dzieci jest powiązana z 
firmą. Syn, który ma 34 lata, kieruje działal-
nością Comarch z powodzeniem w USA i co-
raz lepiej rozumie biznes. Starsza córka ma 38 
lat, prowadzi własną firmę, ale jest członkiem 
Rady Nadzorczej, zna firmę, jej problemy. Naj-
młodsza córka ma 20 lat i kształci się w Nowym 
Jorku, więc zobaczymy, jak jej przyszłość bę-
dzie wyglądać.

- Jak Pan łączy obowiązki prywatne i służbowe?
- Mam łatwo, bo mam dorosłe dzieci, więc 

moje zaangażowanie w ich życie jest o wiele 
mniejsze niż wcześniej.

- Dzisiaj w biznesie chyba trudno wypracować tak 
silną markę jak Comarch…

- Często moim dzieciom i studentom po-
wtarzam, że nie da się osiągnąć sukcesu w 
ekspresowym tempie. Firmę trzeba budować 
bardzo długo i takie sukcesy, jakie odniósł np. 
Google, czy Facebook, to absolutny wyjątek.

- Czy uważa Pan, że w Polsce nie jest możliwe po-
wstanie polskiego Google?

- Nie i wynika to z wielu powodów. Firmy 
amerykańskie rozwijały się w odpowiednim 
czasie i miejscu. W innych realiach to by nie 
zadziałało. Gdyby twórcy Facebooka mieli ten 
sam geniusz i byli w Albanii, to Facebook by nie 
powstał, gdyż tam nie ma tak dużego rynku i 
efektu skali, który jest niesamowicie istotny.

- Dlatego nie mamy wielu, globalnych polskich firm?
- Proszę popatrzyć, w niektórych branżach 

nasz rynek jest po prostu za mały. Tak samo 
można pokazać to na przykładzie Czech, gdzie 
praktycznie w ogóle nie ma globalnych, rodzi-
mych firm. Żeby być firmą globalną, to naj-
pierw trzeba zdobyć swoją markę i przewagę 
na rodzimym rynku i dopiero później moż-
na wyjść poza granice kraju. W Polsce dzięki 
większemu rynkowi mogła powstać taka firma 
jak Comarch, a w Czechach wszyscy się „wy-
przedali”, ponieważ wiedzieli, że nie są w sta-
nie osiągnąć efektu skali.

- Na co dzień konkuruje Pan na rynku polskim i za-
granicznych, jaka jest świadomość urzędników i 
konsumentów?

-  Użyję tutaj dwóch przykładów.W Niem-
czech firma spoza Niemiec ma znikome szan-
se na wygranie przetargu publicznego. Niem-
cy potrafią dbać o interes własnego kraju. My 
niestety tego nie potrafimy, a wręcz przeciw-
nie, mentalność urzędnika w Polsce jest taka, 
że często decyduje się na wybór koncernu mię-
dzynarodowego. Kolejnym absurdalnym wa-
runkiem przetargu jest fakt, że wymaga się 

w firmie na przykład 40 specjalistów z danej 
dziedziny. Jeśli nie spełniamy tego kryterium, 
odpadamy, a koncerny zachodnie wygrywa-
ją przetarg. Przy tym polskie ministerstwo 
nie wymaga tego, żeby oni byli w Polsce – 
taki absurd. To mogą być Hindusi, pracowni-
cy z USA, ważne, że są w tej dużej korporacji. 
To jest niszczenie polskiej przedsiębiorczości. 
Nie wiem, dlaczego tak jest, czy jest to ko-
rupcja, czy jest to problem mentalnościowy, a 
może też kwestia układów towarzyskich, dojść 
itd. To jest problem i leży w gestii polityków 
i urzędników, żeby to uporządkować i żeby 
wreszcie brali pod uwagę interes całej, polskiej 
wspólnoty ekonomicznej. Dzisiaj, przez takie 
zabiegi, z Polski wytransferowane są potężne 
kwoty. Polacy pracują na polski kontrakt pu-
bliczny, a ich pieniądze „odpływają” do glo-
balnej korporacji.

- Wspomniał Pan jeszcze o drugim aspekcie?
- Drugim bardzo istotnym aspektem jest 

świadomość konsumencka, żeby Polacy kupo-
wali rodzime produkty i korzystali z usług pol-
skich firm. Ja jednak myślę, że to się zmienia 
i będzie coraz lepiej. Także polski produkt jest 
coraz lepszej jakości. Często bywam w Szwaj-
carii. W szwajcarskim sklepie meblowym ku-
pisz szwajcarską i chińską kanapę. Różnica w 
cenie jest od 2 do 3 razy większa, ale Szwajcar 
kupuje kanapę szwajcarską, pomimo tego, że 
jakość jest podobna. Możemy się od nich tylko 
uczyć. Szwajcarzy robią biznes przede wszyst-
kim między Szwajcarami, to jest wyjątkowy 
kraj pod tym względem. Jest to dla nich bar-
dzo korzystne.

- Wierzy Pan, że u nas taka sytuacja jest możliwa?
- Czy my będziemy mogli osiągnąć aż taki 

poziom, jaki prezentują Szwajcarzy, to trudno 
powiedzieć. Natomiast myślę, że powoli idzie-
my w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że 
polskie sieci będą się rozrastać i optymalizo-
wać koszty produkcji. Trzeba też zrozumieć 
polskiego konsumenta, dla którego często róż-
nica w cenie nawet 5% stanowi dużą różni-
cę. Wynika to ciągle z mniejszych zarobków.

- Poruszył Pan kwestie zarobków, dlaczego ciągle 
zarabiamy mniej niż w krajach Europy Zachodniej?

- Dzisiaj o zarobkach decyduje przede 
wszystkim rynek pracy. Należy pamiętać, że 
zarobki powinny być proporcjonalne do od-
powiedzialności, jaką dany pracownik bierze 
na siebie. Wynagrodzenie nie powinno być 
uzależniony od tego, czy ktoś pracuje 8 godz. 
dziennie, czy 10 godz., tylko od tego, z jaką od-
powiedzialnością wiąże się ta praca.  

- Jakimi pracownikami są Polacy?
- Myślę, że w większości sumiennymi i so-

lidnymi. Dlatego też Comarch między innymi 
osiąga taki sukces. Mamy do czynienia ze spo-
łeczeństwem rozwojowym, gdzie nasza praca 
daje dosyć szybko wyniki. 

- Jakim na co dzień jest Pan prezesem?
- Przede wszystkim szanuję ludzi. Często 

kłócę się z moimi pracownikami, co wbrew 
pozorom jest wyrazem szacunku. Nie wyda-
ję poleceń, tylko pozwalam ludziom na robie-
nie błędów. Motywuję i szanuję pracę ludzi i to 
jest moim zdaniem podstawowa element mą-
drego zarządzania. 

- Jaka jest Pana strategia firmy na następne lata?
- Nie zniszczyć tego co jest. Kiedyś jecha-

łem pociągiem do Krakowa i młodzi ludzie, 
siedzący w barze, którzy trochę sobie wypili 

i mówili mi: „Panie Prezesie zrobił Pan wiel-
ką rzecz, wiążemy z Panem duże nadzieje, ale 
proszę tego nie spieprzyć.” Więc myślę, że to 
jest dobra przestroga.

- Czy czuje Pan na sobie obowiązek i presję społecz-
ną do ciągłego rozwijania firmy? 

- Myślę, że tak. Coraz trudniej jest o dobry 
kapitał ludzki i to jest czynnik decydujący. 
Paradoksalnie im jesteśmy więksi, a rośnie-
my w tempie około 10% rocznie, to tym wię-
cej potrzebujemy ludzi, którzy solidnie pra-
cują i chcą pracować. 

- Skąd bierze się taki problem?
- Z tego, że Comarch w tej chwili musi pła-

cić już pensje europejskie, natomiast na Za-
chodzie nie chcą nam płacić stawek europej-
skich, ponieważ jesteśmy polską firmą. Nasz 
pracownik oczekuje zachodnich zarobków, 
a nam nie chcą płacić zachodnich stawek. 

- Jesteśmy krajem drugiej kategorii?
- Z pewnością to się nasila i widać, że nie-

które kraje i firmy żerują na polskiej gospo-
darce i polskim kapitale ludzkim. 

- Które rynki są najbardziej dochodowe?
- Najbardziej dochodowymi są rynki wy-

sokorozwinięte. Robienie projektów w kra-
jach Europy Zachodniej i USA dużo bardziej 
się opłaca. 

- Czy w najbliższych latach czeka nas coś przełomo-
wego jeśli chodzi o branżę IT i komputery?

- Bardzo zdziwiłbym się, gdyby powsta-
ło coś przełomowego. Z pewnością popular-
ne i innowacyjne będą nowoczesne systemy 
informatyczne.

- Dlaczego Pan ma dom akurat w Szwajcarii?
- Ja muszę dużo latać, klienci oczekują, że 

przylecę do nich na drugi dzień. Chcą rozwią-
zań natychmiastowych, więc muszę miesz-
kać blisko dużego lotniska, bo to usprawnia 
mi życie. 

- Jakimi wartościami kieruje się Pan w życiu?
- Wie Pan, pytanie jest bardzo skompliko-

wane, natomiast odpowiem prosto. Ja dzielę 
ludzi na tych, którzy są w stanie wziąć na sie-
bie odpowiedzialność i na tych, którzy jej ni-
gdy nie wezmą. Ktoś albo rozwiązuje problem, 
albo przerzuca go na innych lub też nie chce 
widzieć problemu. Uważam, że zdolność do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności to jedna 
z największych wartości człowieka. 

- Jest Pan jednym z Fundatorów Fundacji Pomyśl o 
Przyszłości. Czy uważa Pan, że takie organizacje, któ-
re pracują na rzecz budowania kapitału społecznego 
w Polsce i kształtują świadomość gospodarczą oby-
wateli, są potrzebne?

- Zdecydowałem się na ten krok i dosyć 
późno dołączyłem do tego grona. Uważam, że 
ma to bardzo duży sens. Fundacja wykonu-
je pożyteczną pracę dla nas wszystkich. Jest 
ustanowiona przez ludzi, którzy ciężko pra-
cowali na sukces, podejmowali odpowiedzial-
ność i mają jedyne słuszne spojrzenie na tą ota-
czającą nas rzeczywistość. 

- Ma Pan dobre rady jak prowadzić biznes dla mło-
dych ludzi?

- Cierpliwie. Krok po kroku. Ciężką pra-
cą budować swoją firmę, mieć bardzo twar-
dą skórę i nie poddawać się. Wtedy jest szansa 
na sukces. Ja 40 lat pracowałem na ten sukces.

ROZMAWIAŁ JAKUB ZAPAŁA

nży IT podbija świat
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Cena gorszego wizerunku - dlaczego świat 
płaci mniej za polskie produkty?

Na przykład klient francuski zwykle jest skłonny zapłacić więcej za produkt ze znacz-
kiem „Made in France” aniżeli za identyczny produkt „Made in Poland”. Dlaczego? Ist-
nieje w nim utrwalone przekonanie, że towar francuski jest lepszy od polskiego. Jeżeli 
producent otrzymuje więcej pieniędzy za swój produkt, może również więcej zapłacić 
pracownikowi, który przy jego wytworzeniu pracuje.

Środowiska opiniotwórcze zamożnych krajów (dziennikarze, publicyści, działy PR) 
w wyrafinowany sposób zabiegają o to, aby ich rodzime produkty i usługi sprzedawały 
się drożej na rynku globalnym niż te pochodzące z innych państw. 

Zdarza się również, że koncerny globalne często prowokują takie sytuacje, aby ob-
niżyć prestiż kraju, z którego pochodzą konkurenci.

Innym przykładem na budowanie negatywnych skojarzeń z polską jakością jest przy-
toczona wypowiedź duńskiej Minister Rolnictwa na temat wprowadzenia polskiej żyw-
ności do znanej sieci duńskich marketów. Zniechęca ona Duńczyków do kupowania na-
szych rodzimych produktów, które rzekomo mają zawierać „więcej pestycydów” niż 
duńskie i oznaczać „gorsze traktowanie zwierząt”. W ten sposób blokowany jest eks-
port naszych produktów do Danii.

Takie działania szkodzą nie tylko firmom, ale głównie polskiej gospodarce i śred-
niej wynagrodzeń w Polsce.

Na postrzeganie polskich produktów i usług znaczący wpływ ma nie tylko ogólny 
wizerunek naszego kraju, ale i zachowanie nas, Polaków. Bywa, że na stworzenie po-
zytywnego wizerunku pracuje się wiele lat, podejmując systematyczne i szeroko za-
krojone działania. Często jednak można to wszystko szybko zniszczyć i nieodwracal-
nie zaprzepaścić.

Jak to działa?
Klienci, nabywając produkty przy ocenie ich jakości, nierzadko kierują się wize-

runkiem kraju pochodzenia produktu. Biorą tutaj pod uwagę np. poziom rozwoju eko-
nomicznego kraju, jego sytuację polityczną, społeczną, opinie innych oraz własne do-
świadczenia. Jeżeli przebywający w naszym kraju na urlopie lub w delegacji obywatele 
innych państw widzą stan naszych dróg, stan mostów i wiaduktów, to automatycznie 
ten obraz przekłada się na wizerunek naszych produktów.

Przy budowaniu dobrych skojarzeń z rodzimymi produktami wiele zależy od nas sa-
mych. Liczy się tutaj zarówno to, co my sami myślimy i mówimy o naszym kraju, jak 
również to, jak sami się zachowujemy. Jeżeli przebywający na urlopie w naszym kra-
ju zagraniczny turysta zostanie oszukany lub źle obsłużony na lotnisku, w taksówce, 
restauracji czy hotelu, z pewnością nie zdecyduje się ponownie spędzić wolnego czasu 
w naszym kraju. Nie będzie także miał dobrej opinii o polskich produktach, a co gor-
sze, będzie o tym głośno mówić w swoim kraju. 

Tym bardziej, że wcale nie mamy się czego wstydzić. Obecnie działające w Polsce za-
kłady produkcyjne są bardziej nowoczesne i lepiej zorganizowane niż tworzone przed 
kilkudziesięcioma laty zakłady w Europie Zachodniej. Producenci wyrobów niskiej ja-
kości już dawno nie wytrzymali konkurencji. Natomiast te rodzime firmy, które utrzy-
mały się na rynku, często są lepsze niż ich zachodni konkurenci. Problem tylko w tym, 
że nawet nam, Polakom, trudno jest uwierzyć w wysoką jakość naszych produktów. 
Skoro my sami w siebie nie wierzymy, to dlaczego mają wierzyć w nas mieszkańcy za-
możnych krajów?

Jeżeli chcemy budować dobrobyt, musimy zwrócić uwagę na sposób, w jaki repre-
zentujemy naszą ekonomiczną wspólnotę, zarówno w kraju, jak i za granicą. Pamiętaj-
my, że każdy obcokrajowiec wydający swoje pieniądze w naszym kraju lub kupujący 
polskie produkty przyczynia się do wzrostu naszych wynagrodzeń.

Klienci nie kupują produktów. Kupują wrażenia. 
Odnosi się to głównie do towarów, o jakości których 
przekonujemy się dopiero po pewnym czasie. Tak 
dzieje się w przypadku samochodów, produktów 
technicznych, lekarstw itp.

Ważne, abyśmy my Polacy uwierzyli w wysoką 
jakość naszych polskich produktów, a tym samym 
w wysoką jakość naszej pracy, bo przecież my te 
produkty wytwarzamy.

Przykład 1

Pamiętamy zapewne nieudaną operację plastyczną pacjentki ze Szwecji, 
która skorzystała z usług jednego z gdańskich szpitali. Wydarzenie to bar-
dzo mocno nagłośniono w krajach, z których na leczenie do Polski mogliby 
przyjeżdżać potencjalni klienci, pomimo że w ich krajach podobne wypad-
ki również się zdarzają. Tracąc zaufanie, polskie kliniki muszą więc obni-
żać ceny usług medycznych dla obcokrajowców, kosztem mniejszych wy-
nagrodzeń dla lekarzy. 

Kiedy na skutek zatrucia bakterią E.coli wybuchła w Niemczech epide-
mia, za sprawcę lawinowo rosnących zachorowań uznano importowane 
z Hiszpanii ogórki. Kiedy okazało się, że przyczyną epidemii były niemiec-
kie kiełki, media stopniowo „wyciszyły” informację. Podobnie zareagowa-
li niemieccy dziennikarze w przypadku informacji o rodzimym producen-
cie, który do paszy dla drobiu dodawał zużyty olej silnikowy. Media szybko 
przestały o tym informować.

Przykład 2
Zachodni producent okien dachowych w swoich działaniach na rynku 

niemieckim świadomie wykorzystuje i wzmacnia historycznie ukształtowa-
ne negatywne stereotypy o produktach pochodzących z Polski. Dowodem 
na to jest instrukcja załączona do okien tej firmy, produkowanych na Wę-
grzech, a sprzedawanych w sieci marketów na rynku niemieckim pod ta-
nią, nieznaną marką. 

W oknie tym celowo zastosowano uwsteczniony technicznie, trudny do 
zrozumienia system montażu, stosowany przed trzydziestoma laty. W obraz-
kowej instrukcji montażu jedyny element opisowy stanowił tekst w języku 
polskim opatrzony biało-czerwoną flagą. Po co w przestarzałym produkcie 
wyprodukowanym na Węgrzech, oferowanym pozornie tylko w Niemczech 
flaga biało-czerwona i tekst po polsku?

Czy niemiecki dekarz montujący takie okno nie nabierze przekonania, że 
przestarzały produkt pochodzi z Polski? Czy mając tak negatywne skojarzenia 
z biało-czerwoną flagą, następnym razem kupi okno polskiego producenta?

Można przypuszczać, że producent ten wytworzył specjalny produkt tylko 
po to, aby zablokować miejsce na półce w marketach budowlanych polskiemu 
konkurentowi i zbudować przekonanie, że produkty z Polski są przestarzałe.


