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Dobre praktyki Instytucji Otoczenia Biznesu  
we wspieraniu działalności międzynarodowej  
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FORUM GMIN NA PIĄTKĘ 
Zachowania przedsiębiorcze gmin w świetle wyników  

badań młodych naukowców. 
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1. Instytucje Otoczenia Biznesu w Polsce jako 
system wsparcia instytucjonalnego dla MŚP.  

Działalność IOB w ramach zintegrowanego systemu 
wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. 



 42 parki technologiczne 

 23 inkubatory technologiczne 

 41 centrów transferu technologii 

 74 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości 

 46 centra innowacji 

 46 inkubatory przedsiębiorczości 

 207 ośrodki szkoleniowe i doradcze 

 84 lokalne fundusze pożyczkowe 

 55 fundusze poręczeń kredytowych 

 77 fundusze kapitału zalążkowego 

 

Według raportu „Ośrodki innowacji w Polsce” z 2014 r. 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce 
działają następujące Instytucje Otoczenia Biznesu: 



 

 Ministerstwa i agencje rządowe, min. Państwowa Agencja Inwestycji 
i Informacji Zagranicznych  

 Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów 

 Agencje Rozwoju Regionalnego 

 PARP 

 Enterprise Europe Network 

 Izby gospodarcze, stowarzyszenia, organizacje branżowe i inne 

Do systemu Instytucji Otoczenia Biznesu wspierających 
przedsiębiorczość i innowacyjność firm należą również organizacje 
państwowe, agencje rządowe i samorządowe, stowarzyszenia, 
prywatne organizacje biznesowe, agencje międzynarodowe i inne.  



TYPY OŚRODKÓW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU  
W POLSCE I ICH ZADANIA 

OŚRODKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 Wsparcie przedsiębiorczości w zakresie promocji i usług wspierających przedsiębiorstwa 

 Aktywizowanie lokalnego środowiska do działań przedsiębiorczych 

 Stwarzanie warunków do inkubacji przedsiębiorczości 

 

OŚRODKI INNOWACJI 

 Wsparcie promocyjne dla innowacyjności oraz inicjowanie i współpraca nauki z biznesem 

 Stwarzanie warunków do inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw oraz transferu technologii 

 

Instytucje finansowe 

 Stwarzanie warunków do finansowania działalności 

 Dostarczanie usług finansowych 

 



 

 Udzielają informacji, prowadzą szkolenia oraz doradzają 

 Prowadzą badania potrzeb przedsiębiorstw oraz badania rynku 

 Wspomagają rozwój innowacyjnych pomysłów, transfer technologii 
oraz usług B+R 

 Współpracują z otoczeniem oraz inicjują zachowania przedsiębiorcze 

 Zarządzają własnością intelektualną 

 Wpływają na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw i regionów 

 Przyciągają inwestorów i wspierają lokalnych przedsiębiorców 

 

 

Ponadto, ośrodki te świadczą usługi w zakresie: 



W Polsce działa 60 agencji rozwoju regionalnego* 

 

 Celem ich działalności jest wspomaganie przedsiębiorców i lokalnej 
społeczności. 

 Istotna rola w przygotowaniu samorządów terytorialnych do obsługi 
funduszy strukturalnych w momencie włączania Polski do Unii 
Europejskiej. 

 Pełnią rolę promocyjną, szkoleniową, doradczą, informacyjną i 
finansującą. 
 

 

 

 

 

   * http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86273.asp?soid=5E5C23B56263420084800F9B7AC32158 

Do IOB zaliczamy również Agencje Rozwoju Regionalnego, których 

działalność została zainicjowana przez samorządy lokalne w celu 

wsparcia lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności. 



 Wspieranie przedsiębiorczości 

 Wspieranie innowacyjności 

 Wsparcie systemowe 

 Wsparcie finansowe 

Zatem podstawowe zadania IOB, to: 



Pytania badawcze 

 

 Wpływ działalności IOB na podnoszenie konkurencyjności polskich 
MŚP na rynku lokalnym i globalnym. 

 Wpływ IOB na podnoszenie poziomu innowacyjności polskich MŚP. 

 Wpływ IOB na podnoszenie konkurencyjności polskich Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw w działalności międzynarodowej. 

 Rola IOB we wspieraniu ekspansji międzynarodowej Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw. 

 Zachowania przedsiębiorcze IOB w celu zwiększania atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu. 

 Rola IOB w kształtowaniu spójności systemów wspierających 
integrację kluczowych obszarów gospodarki.  

 
 

 



2.  Wsparcie IOB w zakresie ekspansji 
międzynarodowej polskich Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Przykład dobrych praktyk w 
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

(Case study) 
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Współpraca IOB z biznesem 

 
 Istota współpracy działań systemowych wspierających 

ekspansję zagraniczną z realnymi potrzebami 
przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

(Case study) 



 BIO 

 Ease Of Doing Business 2016 

 Obszary wzajemnej wymiany handlowej Polski i Wielkiej 
Brytanii 

 Elementy budowy strategii ekspansji zagranicznej 

 Motywy podejmowania działań eksportowych 

 Bariery ekspansji 

 Czynniki wpływające na decyzję o ekspansji 

Dobre praktyki wejścia na rynek brytyjski - 
Avantic Solutions Ltd. 

AGENDA 
(Case study) 



 Ryzyko rynkowe, handlowe i polityczne 

 Metody ekspansji polskich przedsiębiorstw  

 Praktyka biznesowa  

 Proste modele ekspansji – wady i zalety 

 IOB wspierające eksport - EKSPERCI 

 Pytania i odpowiedzi 

 Oferta 

Dobre praktyki wejścia na rynek brytyjski - 
Avantic Solutions Ltd. 

AGENDA 
(Case study) 



W ramach nowej metodologii, Doing Business mierzy czas i koszt w 
ramach trzech zestawów procedur, niezbędnych do eksportu i 
importu: spełnienia wymogów dokumentacji, wymogów 
związanych z przekraczaniem granicy oraz transportu krajowego. 

http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ 





Największe inwestycje firm brytyjskich w Polsce: 

 

 Tesco (sieć supermarketów) 

 Imperial Tobacco (przemysł tytoniowy) 

 GlaxoSmithKline (przemysł farmaceutyczny) 

 British Oxygen Corporation (przemysł chemiczny) 

 AVIVA (usługi finansowo-ubezpieczeniowe) 

 Bates Ltd. (logistyka)  

 Cadbury’s Schweppes (artykuły spożywcze) 

 Shell Overseas Holdings Ltd. (przemysł naftowy) 

 
Źródło: Exportgroup 

 

Firmy brytyjskie w Polsce 

(Case study) 



 

 Branża motoryzacyjna:  eksport pojazdów mechanicznych, części 
samochodowych oraz design 

 

 Przemysł maszynowy: eksport urządzeń mechanicznych i aparatury, 
telekomunikacyjnych (do zapisu, do odtwarzania dźwięku) 

 

 Eksport maszyn biurowych i urządzeń do automatycznego przetwarzania 
danych 

 

 Eksport elektrycznych maszyn, aparatów i innych 

 
Źródło: Exportgroup 

Wybrane branże polskich przedsiębiorstw 
obecnych w UK 

(Case study) 



Wiedza jako podstawowy element budowy  
strategii ekspansji 

 WIEDZA O RYNKU DOCELOWYM  

    (znajomość rynku i uwarunkowań zewnętrznych) 

 

 ZASOBY WŁASNE a uwarunkowania wewnętrzne 

 

 SYNCHRONIZACJA uwarunkowań wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 

 

 

(Case study) 



Motywacje dla poszukiwania  
możliwości ekspansji na rynki zagraniczne 

 Zdobywanie nowych rynków zbytu 

 Poszerzenie obszaru działania 

 Zyski 

 Dywersyfikacja 

 Wzrost 

 Korzyści podatkowe 

 

(Case study) 



Bariery ekspansji (1) 

Źródło: Svend Hollensen, Global Marketing, 2011 

 Niewystarczająca wiedza na temat rynku zagranicznego 

 Brak kontaktów międzynarodowych 

 Brak zaangażowania w działania eksportowe 

 Brak kapitału 

(Case study) 



Źródło: Svend Hollensen, Global Marketing, 2011 

 

 Brak zdolności produkcyjnych 

 Brak zagranicznych kanałów dystrybucji 

 Zaangażowanie zarządu w działania na rynku lokalnym 

 Wzrost kosztów 

Bariery ekspansji (2) 

(Case study) 



Bariery firm brytyjskich 
 
Badanie Spin Up przeprowadzone w 2010 roku  

Większość barier związanych z wejściem na rynki zagraniczne dotyczy 
w takim samym stopniu tak firm polskich jak i brytyjskich. 

 

 Dostęp do sieci i kontaktów na rynkach zagranicznych. 

 Działanie w nieprzyjaznych warunkach biznesowych, np. ze względu na język, 
kulturę biznesu. 

 Bariery proceduralne (standardy, prawo i regulacje prawne). 

 Utrata zdolności rozumienia działania konkurencji i dostępu do potencjalnych 
możliwości oraz ryzyka na obcych rynkach. 

 Słaba pewność siebie, mało efektywne zarządzanie czasem oraz trudny dostęp 
do źródeł pozyskiwania możliwości biznesowych w sieciach i na zagranicznych 
rynkach.  

(Case study) 



Proaktywne 

 Cele związane ze wzrostem i 
zyskami 

 Wola zarządu 

 Kompetencje technologiczne 

 Możliwości poszerzenia obszaru 
działania o rynki zagraniczne 

 Ekonomia skali 

 Korzyści podatkowe 

Reaktywne 

 Wymuszona presja konkurencji 

 Ograniczony  rynek krajowy 

 Nadprodukcja 

 Mimowolne Zamówienia 
zagraniczne 

 Wzrost sprzedaży produktów 
sezonowych 

 Dostęp do klientów 
zagranicznych 

Czynniki wpływające na decyzje  
o rozpoczęciu ekspansji 

(Case study) 



 Zarząd posiadający wolę i zrozumienie dla konieczności podjęcia 
działań eksportowych 

 
 Szczególne zdarzenie, które wyzwoliło wolę tych działań 

 
 Wymagania rynku 
 
 Działania konkurencji 
 
 Związki handlowe 

 

Czynniki wpływające na decyzje  
o rozpoczęciu ekspansji 

(Case study) 



Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 
ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa 

Uwarunkowania zewnętrzne: 
 
- Oferta konkurentów 
- Bariery administracyjne 
- Bariery kulturowe 
- Uwarunkowania polityczne i 

ekonomiczne 
- Liczna Polonia jako baza zasobów 

dla wspierania działań 
eksportowych 

- Wspólny obszar gospodarczy UE 
- Obszar wysokiej marży 
- Bliskość geograficzna i kulturowa 

 
 

 
 
 
 

Uwarunkowania wewnętrzne: 
 
- Zasoby osobowe 
- Zasoby finansowe 
- Zasoby strukturalne 
- Wiedza o rynku docelowym, jego 

uwarunkowaniach 
- Innowacyjny produkt / usługa 

Know-How 
- Konkurencyjna cena produktu / 

usługi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Case study) 



Ryzyko rynkowe 

 Ryzyko przewagi komparatywnej 

 Konkurencja ze strony innych firm 

 Różnice w procesach produkcji  

 Różnice kulturowe i językowe 

 Trudności ze znalezieniem odpowiedniego dystrybutora 

 Różnice cech produktów 

 Skomplikowane usługi logistyczne 

 

(Case study) 



 Różnice kursów walutowych 

 Niepowodzenia związane z płatnościami należnymi od klienta w 
przypadku sporu  

 Bankructwo, odmowa przyjęcia towaru lub oszustwo 

 Opóźnienia i/lub uszkodzenia towaru podczas transportu 
międzynarodowego i procesu dystrybucji 

 Trudności w uzyskaniu finansowania eksportu 

Ryzyko handlowe 

(Case study) 



 Ograniczenia rządowe dotyczące dostępu do rynku lokalnego 

 Narodowa polityka eksportowa 

 Limity wymiany nakładane przez rząd kraju docelowego  

 Brak wsparcia rządowego w przezwyciężaniu barier eksportowych 

 Brak zachęt podatkowych 

 

Ryzyko polityczne (1) 

(Case study) 



 Wysoka wartość własnej waluty w stosunku do walut zagranicznych 
 

 Wysokie taryfy celne krajów docelowych na importowane produkty 
 

 Sprzeczne regulacje i procedury importowe  
 

 Skomplikowana dokumentacja handlowa 
 

 Egzekwowanie lokalnego prawa regulującego eksport 
 

 Wojna, rewolucja i działania wojenne uniemożliwiające wymianę handlową 

 

Ryzyko polityczne (2) 

(Case study) 



 Najczęściej stosowana metoda wejścia na rynki zagraniczne, to 
korzystanie z najtańszej formy akwizycji bezpośredniej z 
wykorzystaniem własnych zasobów lub agenta. 

 Wykorzystywanie ogólnodostępnych informacji dostarczanych 
przez instytucje zajmujące się gromadzeniem danych (odpłatne i 
nieodpłatne bazy danych, internet). 

 Kontakty z wewnętrznymi i zewnętrznymi IOB w celu pozyskania 
wiedzy o rynkach zagranicznych. 

 Brak wiedzy opartej na badaniach rynku docelowego.  

 „Strategie” krótkoterminowe oparte na osiągnięciu 
maksymalnego efektu sprzedaży w maksymalnie krótkim czasie. 

 

 

 

 

 

Cechy ekspansji polskich MŚP (1) 

(Case study) 



Cechy ekspansji polskich MŚP (2) 

 Ograniczone zasoby wewnętrzne finansowe, osobowe i strukturalne 
w kontekście długoterminowych strategii ekspansji. Eksport jest 
inwestycją w którą przedsiębiorstwa inwestują niechętnie.  

 Słaba znajomość uwarunkowań zewnętrznych. 

 Słaba zdolność organizowania własnych sił w celu realizacji 
wspólnych działań. Oczekiwanie finansowania przedsięwzięć 
związanych z promocją ze środków publicznych. 

 Kultura niskiego poziomu zaufania, w szczególności firm z jednej 
branży, co uniemożliwia wspólne przedsięwzięcia. 

 Akceptacja dla różnic kulturowych w sensie ogólnym oraz dla różnic 
w kulturze prowadzenia biznesu. (Forma komunikacji) 

 

 

 

 

 

 

(Case study) 



 

 Umiejętność spojrzenia na ekspansję polskiego przedsiębiorstwa z 
perspektywy klienta brytyjskiego. 

 

 Zbalansowane poczucie własnej wartości. Z jednej strony, polskie 
przedsiębiorstwa często posiadają potencjał dla osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej, ale nie potrafią jej wykorzystać. Z drugiej strony, zbyt 
duża pewność siebie zderza się z przywiązaniem brytyjczyków do tradycji 
i niechęci do zmian. Silny „patriotyzm lokalny” daje silniejszą gwarancję 
stabilnego biznesu, niż współpraca z firmą zagraniczną. 

 

 

Właściwa perspektywa (1) 

(Case study) 



 Niektórzy brytyjscy przedsiębiorcy uważają, że w sensie współpracy 
międzynarodowej jest im bliżej kulturowo do rynku chińskiego, niż 
polskiego. 

 

 Polska nie posiada silnie identyfikowanej marki w świadomości 
brytyjskiego biznesu. 

 

 

Właściwa perspektywa (2) 

(Case study) 



 
 Umiejętność sprecyzowania własnych celów związanych z 

wejściem na rynek brytyjski. 

 

 Zdefiniowanie własnego potencjału oraz zasobów. 

 

 Rozumienie znaczenia uwarunkowań wewnętrznych i 
zewnętrznych w celu zdefiniowania eksportu z perspektywy 
własnej firmy. 

 

Właściwa perspektywa (3) 

(Case study) 



 
 W potocznym ujęciu, Polska kojarzy się brytyjskim 

przedsiębiorcom najczęściej z bardzo dobrymi, silnie 
zmotywowanymi, niskowykwalifikowanymi pracownikami. 
Ponadto, polscy pracownicy są świetnymi, ale niżej opłacanymi 
specjalistami w różnych dziedzinach, inżynierami i informatykami.  
Brytyjczycy cenią u Polaków wysoki poziom wykształcenia. 

  

 

 

Właściwa perspektywa (4) 

(Case study) 



Rynek brytyjski jest rynkiem bardzo wymagającym: 
 
 
- Na rynku brytyjskim konkurują między sobą przedsiębiorstwa lokalne oraz 

firmy z całego świata, co oznacza, że nasza firma konkuruje z całym 
światem w ograniczonych dla naszej firmy warunkach. 
 

- Działania zmierzające do ulokowania swoich produktów i usług na rynku 
brytyjskim wymaga bezwzględnej konieczności zrozumienia oraz 
wdrożenia języka korzyści jakie dla klienta mogą wynikać ze 
współpracy z naszą firmą.  
 

- Cena nie odgrywa najważniejszej roli.  
 

 
 

 

Właściwa perspektywa (5) 

(Case study) 



Wizerunek firmy jest istotnym elementem procesu pozyskiwania klienta 
/ partnera biznesowego. 
 
- Budowanie zaufania poprzez zaznaczanie swojego uczestnictwa w życiu 

gospodarczym i społecznym na terenie Wielkiej Brytanii i nie tylko. 
 

- Aktywne uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych. 
 

- Kontakty z systemowymi i komercyjnymi IOB.  
 

- Profesjonalna strona internetowa komunikująca się językiem 
zrozumiałym dla odbiorcy brytyjskiego. 
 

- Rola Social Media w kształtowaniu wizerunku firmy (LINKEDIN i inne Portale 
branżowe). 
 
 
 

 
 

 
 

 

Właściwa perspektywa (6) 

(Case study) 



Proste modele ekspansji MŚP 

AGENT 

FRANCHISING FRANCHISING 

ODDZIAŁ 

 
PRODUKT  
USŁUGA 
PROCES 

 

LICENCJA LICENCJA 

KLIENT 

JOINT-VENTURE 

AKWIZYCJA 

(Case study) 



Wady i zalety modeli prostych 

 
AGENT 

 

 
 Relatywnie niskie koszty ekspansji 

 Brak kontroli działań Agenta 

 Niska skuteczność działań 

 

(Case study) 



 
 Relatywnie wysokie koszty początkowe 

ekspansji 

 Realizacja celów spójnych ze strategią 
ekspansji 

 Kontrola działań oddziału 

 Wysoka skuteczność działań 

 
ODDZIAŁ 

 

Wady i zalety modeli prostych 

(Case study) 



 
SPRZEDAŻ 

BEZPOŚREDNIA 
DO KLIENTA 

 

 
 Relatywnie niskie koszty ekspansji 

 Wysoka skuteczność działań pod 
warunkiem wykorzystania wiedzy nabytej 
w trakcie współpracy z klientem bądź 
partnerem  biznesowym w celu wejścia 
na wyższy poziom rozwoju  

 Ryzyko związane z upadkiem firmy 
klienta 

 

Wady i zalety modeli prostych 

(Case study) 



 
JOINT-VENTURE 

 

 
 Relatywnie wysokie koszty początkowe 

ekspansji 

 Realizacja wspólnych celów partnerów 
biznesowych spójnych z ich strategią 
ekspansji i współpracy 

 Wzajemna kontrola działań 

 Duża skuteczność w poszerzaniu 
obszarów ekspansji 

 Szansa podniesienia poziomu ekspansji 
międzynarodowej 

 Pozyskanie nowych kanałów dystrybucji 

Wady i zalety modeli prostych 

(Case study) 



 
AKWIZYCJA 

 

 
 Wysokie koszty początkowe ekspansji 

 Ryzyko związane z zachowaniem 
ciągłości procesów zarządzania 
przejętym przedsiębiorstwem 

 Szanse związane z podnoszeniem 
skuteczności w poszerzaniu obszarów 
ekspansji na kraje trzecie 

 Przejęcie kanałów dystrybucji firmy 
lokalnej 

 

Wady i zalety modeli prostych 

(Case study) 



 British and Polish Government Agencies 

 UK Trade & Investment 

 British Polish Chamber of Commerce      

 Regional and Local Chambers of Commerce 

 Business Branch Organisations, Business Federations  (i.e. The 
Federation of Small Business) 

 Business Clubs 

 Agents 

 Banks 

 

 

IOB wspierające procesy ekspansji  
międzynarodowej - EKSPERCI 

(Case study) 



 

 Wsparcie w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych. 

 Wymagane certyfikaty w obrocie produktami medycznymi. 

 Pomoc w otwarciu firmy na terenie UK.  

 Eksport wyrobów gotowych  maszyn. Kooperacja i handel maszynami. 

 Centra - pośrednictwa handlowe. 

 Wejście na rynek pod względem konstrukcji stalowych, prefabrykacji metalu. 

 Tematyka OZE - fotowoltaika i ładowarki do aut elektrycznych. 

 Sprzedaż zdalna do UK przez internet / telefon. 

 

Q&A 
Wybrane problemy do 
omówienia zgłoszone przez 
uczestników spotkania. 

(Case study) 



hieronim@hotmail.com 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


