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Zwieńczenie rankingu
bez blasku fleszy
O

d 20 lat okolice połowy marca są
terminem, w którym publikujemy
materiały wieńczące kolejną
edycję rankingu „Gazele Biznesu”.
Głównym elementem tej publikacji zawsze
było sprawozdanie z gali finałowej — święta
zarówno najlepszych małych i średnich firm
w Polsce, jak i organizatorów rankingu i jego
partnerów. W tym roku miało być podobnie.
Przygotowania dobiegały końca, gdy wszyscy
stanęliśmy w obliczu wyzwania, z którym
nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia —
pandemii koronawirusa. To ona jest powodem,
dla którego, chcąc oficjalnie zamknąć
jubileuszową edycję naszego zestawienia,
zamiast relacji ze święta przedsiębiorców, ich
opinii i planów na przyszłość, publikujemy
przypomnienie sylwetek zwycięzców
wojewódzkich podrankingów zestawienia
„Gazele Biznesu 2019”.

ostatnich lat. To pierwszy dobry prognostyk
na przyszłość.

W tym roku nie będzie pamiątkowych zdjęć ani
wręczania statuetek i dyplomów w świetle fleszy.

co prawda ich skłonność do biznesowego
ryzyka, co przełożyło się na spadek dynamiki
przyrostu obrotów, lecz jednocześnie zwiększył
skłonność do inwestowania w nowe technologie,
działalność badawczo-rozwojową, a także do
dywersyfikacji rynków zbytu. Efektem było, po
kilkuletnim okresie gdy nasza lista rankingowa
stała się krótsza, jej rekordowe wydłużenie
w ostatnich latach.

Nie będzie też okazji do osobistego spotkania
przedstawicieli elity małego średniego biznesu.
Wyróżnienia dostarczą laureatom kurierzy,
a wszystkie siły i cała uwaga Gazel Biznesu oraz
organizatorów rankingu posłużą stawieniu
czoła niespodziewanemu kryzysowi.
Ponieważ zagrożenie, z którym mamy obecnie
do czynienia, nie ma precedensu w powojennej
historii, a sytuacja związana z rozwojem

pandemii zmienia się dynamicznie, trudno
dziś podejmować jakiekolwiek próby oceny jej
wpływu na kondycję gospodarki świata, Polski
czy poszczególnych grup firm. Warto jednak
zauważyć, że polski sektor małych i średnich
przedsiębiorstw w momencie, gdy pojawiły się
pierwsze symptomy „wirusowego” kryzysu,
znajdował się dobrej kondycji, która wynikała
z korzystnej koniunktury gospodarczej

Jeżeli zechcemy wskazywać kolejne pocieszające
fakty, warto się przyjrzeć sytuacji polskich małych i
średnich przedsiębiorstw po kryzysie lat 2008-09.

Oczywiście wpłynął on negatywnie na ich
kondycję, jeśli jednak spojrzymy na sytuację
firm notowanych wówczas w rankingu „Gazele
Biznesu”, można dostrzec, że choć wiele
z nich na kilka lat wypadło z zestawienia,
to jednak znaczna ich część nie tylko
przetrwała, lecz po kilku latach powróciła
na listę najbardziej dynamicznych małych
i średnich przedsiębiorstw.
Choć natura tamtego kryzysu była całkowicie
odmienna od wyzwania, z którym mamy do
czynienia obecnie, warto przypomnieć, że był on
przyczynkiem do wielu korzystnych zmian wśród
małych i średnich przedsiębiorstw. Zmniejszył

Choć trudno dziś wyrokować, czy bieżąca sytuacja
będzie miała podobny wpływ na gospodarkę, jedno

nie ulega wątpliwości — małe i średnie firmy
w Polsce, a zwłaszcza Gazele Biznesu, to grupa
przedsiębiorstw silniejszych ekonomicznie,
nowocześniejszych i lepiej zarządzanych niż
przed dekadą. Dlatego jednego możemy być
pewni — kandydatów do kolejnej edycji rankingu
„Gazele Biznesu”, do której zgłoszenia zaczniemy
przyjmować już w czerwcu, nie zabraknie. A i
epidemia nie będzie trwała wiecznie. [WK]

II

PULS BIZNESU, 20-22 MARCA 2020

PULS BIZNESU, 20-22 MARCA 2020

GAZELE BIZNESU

GAZELE BIZNESU

Nie warto poddawać się pesymizmowi
P

odsumowanie jubileuszowej edycji rankingu „Gazele
Biznesu” przypada na wyjątkowy moment, w którym
wszystkie dotychczasowe problemy zeszły na plan
dalszy. I choć nie wolno nam bagatelizować wydarzeń, które stały się naszym udziałem w ostatnich tygodniach,
to epidemia, prędzej czy później, stanie się jednak tylko
faktem historycznym, a ludzkość, w tym także przedsiębiorcy, będzie się mierzyć z takimi wyzwaniami, jak spodziewana
recesja czy w najlepszym przypadku spowolnienie gospodarcze. Powrócą też problemy, które uznawano za najważniejsze
przed wybuchem wirusowego zamieszania, w tym widmo
ocieplenia klimatu i katastrofy ekologicznej. I właśnie jeśli
spojrzeć na listę Gazel Biznesu przez pryzmat tych „niewirusowych” wyzwań, można nabrać nieco otuchy.

Ekologiczni…
Już choćby zamieszczona obok infografika z krótkimi opisami
zwycięzców całego rankingu i podrankingów wojewódzkich wskazuje, że najdynamiczniejsze małe i średnie firmy
w Polsce licznie uczestniczą w zmaganiach z wyzwaniami
dzisiejszych czasów. Mniej więcej połowa z nich to podmioty,
których biznes bezpośrednio lub pośrednio wiąże się z walką
o poprawę stanu klimatu. Są wśród nich wytwórcy elementów elektrowni wiatrowych, firmy specjalizujące się w dystrybucji i montażu paneli fotowoltaicznych, kompleksowej termomodernizacji czy choćby produkcji niezbędnych do niej
materiałów. Są także dystrybutorzy energii ze źródeł ekologicznych. Jest nawet wytwórca stacji ładowania elektrycznych
pojazdów sprzedający z powodzeniem swoje wyroby w całej
Europie. A co najważniejsze, to już nie grupy ekozapaleńców,
lecz nowocześnie zarządzane, zyskowne przedsiębiorstwa
osiągające spektakularne przyrosty obrotów.
…i nowocześni
Także ci laureaci, którzy zajmują się tradycyjną produkcją
lub handlem, to przykłady firm, które powinny zwycięską
ręką wyjść z prognozowanych trudności. Większość Gazel
Biznesu, które możemy zaliczyć do tej grupy, dowodzi bowiem, że można działać wbrew ogólnoświatowym trendom
i na tym dobrze zarabiać. W czasach, gdy fabryką świata stały
się Chiny, wielu laureatów z powodzeniem eksportuje polskie
produkty, i to daleko poza granice Unii Europejskiej.
Laureaci jubileuszowego rankingu „Gazele Biznesu” to
firmy, które potrafią stawiać czoła problemom lub — tak jak
zwycięzca podrankingu województwa pomorskiego i laureat
drugiego miejsca w rankingu ogólnopolskim — oferują usługi
będące sposobem na rozwiązanie tych problemów. To firmy
nie tylko korzystające z najnowszych technologii, lecz także
prowadzące własne prace badawczo-rozwojowe. To firmy
z niezwykłą sprawnością wykorzystujące internetowe kanały
sprzedaży, które tworzą własne platformy handlowe dla e-klientów krajowych i zagranicznych. Przykładem są choćby
tegoroczny zwycięzca zestawienia ogólnopolskiego oraz lider
podrankingu warmińsko-mazurskiego.
Jeżeli nawet spodziewane problemy zagoszczą w światowej i polskiej gospodarce na długo, jeśli nasz ranking w kolejnych latach
stanie się krótszy, to i tak nikt inny nie stawi czoła trudnościom
lepiej niż właśnie Gazele Biznesu, a jubileuszowe XX wydanie
tego zestawienia, które właśnie podsumowujemy, to lista 4675
dowodów, że nie warto poddawać się pesymizmowi. [WK]

Gazele Biznesu 2019 to firmy które:
r ozpoczęły działalność przed rokiem 2016 i prowadzą ją
nieprzerwanie do dziś;
w roku bazowym 2016 osiągały przychody ze sprzedaży w
przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych;
w latach 2016-2018 z roku na rok notowały wzrost przychodów
ze sprzedaży;
w latach 2016-2018 ani razu nie odnotowały straty;
umożliwiły analizę swoich wyników finansowych przynajmniej
z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do
sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

Supergazele Biznesu 2019
Supergazele wybierno spośród firm, które były laureatkami
rankingu przez 5 kolejnych lat. Dla każdej takiej firmy wyliczono
średnią z miejsc, które w kolejnych latach zajmowała w rankingu
ogólnopolskim. Tytuł Supergazeli 2019, w poszczególnych
województwach przypadł tym firmom, które po wyliczeniu średniej
osiągały najwyższą pozycję w rankingu ogólnopolskim. Jeżeli zaś
kilka firm miało taką samą średnią, tytuł przypadł tej, która w roku
2019 osiągnęła wyższą pozycję w swoim województwie.
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1. Domator24.com Paweł Nowak
Pierwsze miejsce w kraju

1. NIWA Szczecin

1. Dalpo Poland Trading

1. Majster Budowlane ABC

1. Grupa MND

1. SoftwareHut

Firma koncentruje się na infrastrukturze
drogowej — budowie i remontach obiektów inżynierskich oraz bieżącym utrzymaniu, konserwacji miejskich i autostradowych obiektów inżynierskich, a także
pracach torowych (torowiska tramwajowe). Spółkę zarejestrowało w 2008 r.
trzech wspólników — Adam Betka, Paweł
Nowaczewski i Zygmunt Szajkowski.
W pierwszych latach działalności NIWA
Szczecin realizowała zlecenia dla
największych firm budowlanych w formule
podwykonawcy. W kolejnych latach
zaczęła pozyskiwać również zlecenia
bezpośrednio od inwestorów. Działa
w całym kraju, ale obecnie większość
zleceń realizuje na Pomorzu Zachodnim.

Flagowymi produktami w ofercie
poznańskiej firmy są nowoczesne taśmy
i folie samoprzylepne. Działalność
zaczynała w 1989 r. od importu artykułów
biurowych i papierniczych ze Szwecji.
Później przyszedł czas na import
i dystrybucję uszczelek samoprzylepnych
do okien i drzwi, którym firma zajmuje się
do dziś. Kamieniami milowymi w historii
Dalpo było rozpoczęcie sprzedaży
artykułów biurowych, pierwsza maszyna
drukarska, aż w końcu rozpoczęcie
produkcji taśm z nadrukiem. Firma ciągle
inwestuje w nowe technologie i rozbudowuje zespół wyspecjalizowanych fachowców. Jej szczególnym atutem jest nowoczesny i wydajny park maszynowy. Firma
ma dwa zakłady produkcyjne.

1. Progres HR International
Drugie miejsce w kraju

Biznes spółki z Włocławka opiera się na
integracji handlu materiałami budowlanymi w mniejszych miejscowościach. Sieć
marketów, składów i sklepów z materiałami budowlanymi pod nazwą Majster
Budowlane ABC powstała trzy lata temu.
Zrzesza małych przedsiębiorców z branży
budowlanej, ale przede wszystkim
zapewnia pomoc w transformacji i wejściu
na nowoczesny rynek pod marką
Pszczółka i Mała Pszczółka. Twórcy firmy
realizują plan zintegrowania, a następnie
przemiany handlu materiałami budowlanymi w małych i średnich miejscowościach
w Polsce. Ich ideą i myślą przewodnią jest
zakończenie ery zaniedbanych, słabo
zorganizowanych hurtowni z niewielkim
wyborem asortymentu.

To kolejna spółka rodzinna na naszej liście.
Jej założyciele Jan i Gabriela Bartkowscy
zaczynali od sprzedaży komputerów
i sprzętu AGD. Kiedy córka Natalia
kończyła farmację, pomyśleli o otwarciu
apteki. Dziś firma ma trzy apteki
w Działdowie i jeden punkt apteczny
w okolicy. Byłoby ich więcej, gdyby nie
zmieniły się przepisy dotyczące otwierania
aptek, co uniemożliwiło firmie rozwój
przez tworzenie kolejnych tradycyjnych
placówek. Ponieważ obostrzenia nie
dotyczyły sprzedaży w internecie, Grupa
MND, za radą syna jej twórców — Macieja
— zaczęła rozwijać e-commerce, z czym
radzi sobie doskonale.

Firma z Białegostoku to największa spółka w technologicznej grupie kapitałowej
TenderHut z Białegostoku. Powstała w 2015 r. Specjalizuje się w projektowaniu,
dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych oraz oferuje usługi szeroko
rozumianego outsourcingu IT. SoftwareHut stanowi także zaplecze technologiczne
dla start-upów wchodzących w skład grupy. Firma ma centra deweloperskie w siedmiu
polskich miastach: Białymstoku, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie,
Poznaniu, skutecznie konkurując z firmami z rynków azjatyckich, w tym z Indii. Zrealizowała setki projektów, tworząc oprogramowanie i aplikacje dla klientów z całego świata.

Firma z Zielonej Góry spektakularnie debiutuje w rankingu
„Gazele Biznesu”, zajmując od razu pierwsze miejsce.
Domator24 to rodzinna firma, która działa w biznesie
od 2002 r. Produkuje i eksportuje m.in. szafy metalowe marki
Jan Nowak i fotele gamingowe DiabloChairs. Jej asortyment
nie ogranicza się do foteli dla graczy. Oferuje ona także
nowoczesne fotele biurowe. Swój sukces w znacznej mierze
zawdzięcza doskonałemu wykorzystaniu internetowego
kanału dystrybucji, za co wcześniej była wyróżniana m.in.
przez „Puls Biznesu” w rankingach firm z branży e-commerce.
Firma nie liczy tylko na zewnętrzne platformy handlowe,
lecz buduje własne sklepy sprzedaży online w każdym kraju,
wykorzystując dotychczasowe doświadczenie.
Jest rozpoznawalną marką m.in. w Niemczech, Hiszpanii
i we Włoszech. Cel na najbliższe lata to wejście kolejne rynki
Europy, a także USA, Kanady i Australii.

Inreco-Emulsja
Blejkan
Garo Polska

2.

2. Ekoenergetyka Polska
Trzecie miejsce w kraju

3.

SUPERGAZELA

Kolejna przedstawicielka Zielonej Góry, także zajmująca
miejsce na podium, to firma wytwarzająca stacje ładowania
pojazdów elektrycznych. Jej założyciele poznali się podczas
studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim. To właśnie
wówczas skonstruowali prototyp samochodu elektrycznego
i stację ładującą. Tak zrodził się pomysł na biznes.
Dziś Ekoenergetyka zaopatruje operatorów aut elektrycznych
w całej Europie, głównie we Francji, Niemczech i Finlandii,
to niemal 60 proc. produkcji w 2019 r. Ważnym momentem
w jej ekspansji zagranicznej było nawiązanie współpracy
z producentem i eksporterem autobusów — firmą Solaris.
Firma jest obecna na rynkach infrastruktury do ładowania
zarówno dla autobusów, jak i samochodów osobowych.
3.

SUPERGAZELA

Gdańska firma świadczy nowoczesne
usługi HR dla biznesu. Zajmuje się także
rekrutacją, szkoleniami, doradztwem
i outsourcingiem procesów biznesowych.
Ma doświadczenie w rekrutacjach międzynarodowych. Zaczynała od leasingu
pracowniczego oraz rekrutowania
sprzedawców i osób do promocji
produktów. Na liście Gazel Biznesu
dopiero debiutuje i to od razu na drugiej
pozycji w kraju. Progres HR International
ma 25 oddziałów w Polsce, zatrudnia
około 300 pracowników wewnętrznych
i prawie 30 tys. pracowników rocznie
w ramach pracy tymczasowej i stałej.
Spółka otworzyła się także na rynki
wschodnie, uruchamiając dwa oddziały
na Ukrainie. W ostatnich latach pracuje
nad rozwojem międzynarodowych
struktur rekrutacyjnych w Azji i Afryce.

Ypero
3.
BSI Construction
SUPERGAZELA
Euroklimat
2.

Enpire Łukasz Wojciechowski
3.
Baza
SUPERGAZELA Agra Wood Polska
2.

International
Paper Cllulose Fibers
3.
Siled
Krężel
SUPERGAZELA
2.

Przedsiębiorstwo Konserwacji
Urządzeń Wodnych
i Melioracyjnych Pekum
3.
Corab
Model-Art
SUPERGAZELA
2.

Grupa MND

NIWA Szczecin

Domator24.com
LUBUSKIE
Paweł Nowak
Ekoenergetyka Gorzów Wielkopolski
Polska

Wrocław

To rodzinna firma utworzona w 2013 r. w odpowiedzi na wzrost popytu na technologie
solarne, wywołanego dotacjami z NFOŚiGW. Początkowo koncentrowała się na sprzedaży
i montażu systemów solarnych, ale szybko dostrzegła potencjał pomp ciepła oraz instalacji
fotowoltaicznych, o które poszerzyła swoje usługi. Z czasem dodała kompleksową
termomodernizację budynków. Działania firmy początkowo obejmowały tylko województwo świętokrzyskie i stopniowo powiększały się o kolejne regiony. Od 2016 r. EkoEnergia
Polska działa już w całym kraju. Aktualnie opracowuje i przygotowuje do realizacji projekty
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 300 MW.

Kielce

P O D K ARPACKIE

Virtus Lab
MAŁOPOLSKIE

Firma jest koncesjonowaną spółką obrotu energią elektryczną, działającą
na polskim rynku energii. Specjalizuje się w hurtowym handlu energią
i współpracy z wytwórcami energii elektrycznej. W 2016 r. stała się częścią
Grupy Kapitałowej Unimot, importującej paliwa płynne i kształtującej
multienergetyczną ofertę na rynku.
Kupuje prąd bezpośrednio u producentów, którymi są elektrociepłownie,
spalarnie oraz instalacje OZE. Ponadto kupuje i sprzedaje energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii przez biuro maklerskie i od innych
przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną.

Spółka działa od 40 lat. Z zakładu krawieckiego założonego przez braci
Błażusiaków rozwinęła się w firmę wytwarzającą profesjonalną odzież
do pracy, obuwie robocze i pokrowce samochodowe w czterech
nowoczesnych zakładach: w Nowym Targu, Ochotnicy, Jabłonce i Limanowej.
W asortymencie Kegel-Błażusiak są ubrania dla niemal każdej branży,
m.in. gastronomicznej, medycznej, samochodowej, spożywczej, a także
certyfikowana odzież ochronna: antyelektrostatyczna, kwasoochronna,
ciepłochronna, trudnopalna i wysokiej widzialności. Około 40 proc. produkcji
firmy trafia na eksport.
2.
3.

SUPERGAZELA

Kegel-Błażusiak Trade
Kraków

Columbus Energy
Buma
Harmann Polska

Odlewnia Żeliwa Chotyłów
Modern Expo
Noyen

1. EkoEnergia Polska

Opole

Katowice

3.

Świętokrzyskie

Lublin

ŚLĄSKIE

Tradea

1. Kegel-Błażusiak Trade

Drewnostyl
Crbo-Eco
Link Mobility Poland

EkoEnergia Polska

Eko-Solar

CEWE
Gwarant-Bis Security
Athletic

2.

SUPERGAZELA

OPOLSKIE

1. Tradea

SUPERGAZELA

Lactex

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Małopolskie

3.

Warszawa

Łódź

Stahlbau Automotive

Lubelskie
Lubelska firma to eksporter produktów mleczarskich, który działa od ponad trzech dekad.
Specjalizuje się w sprzedaży proszków mlecznych, eksportując je do niemal 40 krajów,
w tym tak egzotycznych, jak Niger czy Tanzania. Tylko do Azji spółka wyeksportowała
w 2019 r. ponad tysiąc kontenerów. Dzięki dużemu doświadczeniu przez ostatnie 20 lat
Lactex systematycznie pozyskiwał nowych dostawców spoza Unii Europejskiej
i wprowadzał do oferty nowe produkty. Stale wchodzi z nimi do niedostępnych wcześniej
krajów, np. Iraku.

LUBELSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

Grupa Transportowa
Fabryka Mebli Biurowych Mikomax
Flexipal Polska

1. Lactex

ŁÓDZKIE

Globplast

Śląskie

2.

Hydrochem DGE

Zielona Góra

Firma rodzinna z Namysłowa działa od 2012 r. Na rynkach polskim i unijnym
wykonuje mikroinstalacje dla pojedynczych odbiorców, elektrownie
słoneczne (farmy fotowoltaiczne) do masowej produkcji energii, a także
systemy przemysłowe dla przedsiębiorców. Świadczy kompleksowe usługi,
zajmując się projektowaniem, sprzedażą oraz montowaniem rozwiązań
dopasowanych do potrzeb konkretnego odbiorcy.
Firma ma także biuro projektowo-handlowe w Brzegu. Pomaga w doborze
odpowiedniej wielkości baterii słonecznych do zapotrzebowania konkretnego
obiektu i użytkownika.

SUPERGAZELA

Dalpo Poland Trading

Białystok

MAZOWIECKIE

Toruń
Bydgoszcz

Poznań

1. Eko-Solar

3.

3.

SUPERGAZELA

WIELKOPOL SKIE

KHGM Polska
Trescon
Diverse CG

Firma z Drzewicy od 2011 r. działa w branży budowlanej, koncentrując się na produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych. Wyspecjalizowała się przede wszystkim w produkcji
profili budowlanych zarówno do systemów ociepleń, jak i suchej zabudowy. W katalogu
produktów firmy widnieją także siatki podtynkowe, folie, membrany dachowe, profile
aluminiowe, profile PCV, stalowe oraz profile, a także akcesoria do suchej zabudowy.
W 2015 r. Globplast zdecydował się rozszerzyć ofertę o linię Iris Glass przeznaczoną
do wymagających systemów ociepleń.
2.

Olsztyn

Szczecin

Opolskie

2.

PODLASKIE

SoftwareHut

Majster
Budowlane ABC

1. Stahlbau Automotive

SUPERGAZELA

Spółka Hydrochem powstała w 1985 r. jako inżynieryjne przedsiębiorstwo zagraniczne,
realizując modernizacje centralnych systemów grzewczych przy wykorzystaniu nowoczesnych zachodnich technologii. W 2011 r. zmieniła się jej struktura właścicielska, a miejsca
w zarządzie objęli Jarosław Rękawek i Kacper Niepiekło, dzisiejsi główni akcjonariusze.
Firma zaczęła wówczas działać pod nazwą Hydrochem DGE w formie spółki akcyjnej. Dziś
firma oferuje kompleksowe rozwiązania służące podnoszeniu efektywności energetycznej.

1. Globplast

WARMIŃSKO -MA ZURSKIE

KUJAWSKO -POMORSKIE

C&M
Grupa MCE
ARRA Group

1. Hydrochem DGE

Łódzkie

ZACHODNIOPOMORSKIE

LUBUSKIE

Baza Maszynowa Danex
Glosel
DMD

Mazowieckie

3.

POMORSKIE

Progres HR
International

Dolnośląskie

3.

SUPERGAZELA

2.

Gdańsk

2.

3.

SUPERGAZELA

Kanus
M&J

Spółka wytwarza podzespoły dla branży automotive, a także
do budowy maszyn, odnawialnych źródeł energii, konstrukcji
stalowych i obróbki szkła. Dwie trzecie produkcji eksportuje,
głównie do Niemiec i Włoch. Ma własne biuro konstrukcyjne,
co pozwala jej kompleksowo wykonywać złożone projekty.
W Chojnowie produkowane są masowe części dla motoryzacji, m.in. spojlery do samochodów i ramy do motocykli.
Przygotowywane są również konstrukcje spawane, takie jak
regały i stojaki stalowe, pylony reklamowe.

2.

2.
3.

Rzeszów

SUPERGAZELA

Kompania Górnicza
Bimerg
Quickpack Polska

Podkarpackie
1. Virtus Lab
Rzeszowska firma po raz drugi z rzędu staje na najwyższym stopniu podium w swoim
województwie. W ciągu roku ten dostawca systemów informatycznych i usług związanych
z ich utrzymaniem przyłączył dwie spółki – Sensinum i Nexelem. Pierwsza pozostaje
oddzielną marką, natomiast drugą w tym roku włączono w struktury Virtus Lab.
Firma inwestuje we własne produkty i technologie, m.in. przez dział badawczo-rozwojowy.
Odbiorcami usług i produktów Virtus Lab są liczni klienci zagraniczni.
2.
3.
Źródło: „PB”

SUPERGAZELA

ML System
Europel
Whynottravel
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Tylko płynność finansowa firm uratuje gospodarkę

Kto straci na epidemii COVID-19

ADAM ŁĄCKI
prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej SA

IGNACY MORAWSKI
spotdata.pl

N

ajwiększym zagrożeniem dla przedsiębiorców jest dzisiaj utrata płynności finansowej
i zatory płatnicze. Kluczowe pozostaje
zapewnienie firmom wypłacalności. Jeśli
przedsiębiorcy przestaną sobie wzajemnie płacić,
może to spotęgować negatywne skutki, jakie gospodarce wyrządzi pandemia koronawirusa. Zbankrutują
firmy, ludzie stracą pracę. Świata, który znaliśmy, już
nie ma. Dotychczasowe rozwiązania, które w normalnej sytuacji się sprawdzały, teraz są niewystarczające.
Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że skutki
epidemii nie przeminą w ciągu kilku dni. To rana na
gospodarce, która może się długo goić.
W tak trudnych czasach szczególnie ważna jest
dyscyplina płatnicza. Z zagrożeń, które postrzegam

jako realne, podyktowane strachem i potrzebą
przetrwania, najgorsze są: wstrzymanie płatności
dla kontrahentów i pracowników, gromadzenie
gotówki i kredytowanie własnej działalności kosztem innych podmiotów na rynku. Pieniądz musi
krążyć. Bez obiegu gotówki w gospodarce część
firm zacznie bankrutować, ciągnąć ze sobą na dno

klientów, kontrahentów i pracowników. To efekt
domina, który trudno będzie zatrzymać.
W Polsce 18 marca rząd ogłosił tzw. Tarczę
Antykryzysową, która ma ochronić firmy i pracow-

ników przed skutkami epidemii koronawirusa.
Szacunkowa wartość pakietu pomocowego to
212 mld zł. Trudno dziś oceniać, czy te środki są
wystarczające. Wkrótce rzeczywistość to zweryfikuje. Jedno jest pewne: bez rządowego wsparcia
wiele firm nie podźwignie się z kryzysu. Trudno
oszacować, ile podmiotów ostatecznie sięgnie
po koło ratunkowe rzucone przez rząd. Już na
początku marca w naszych badaniach aż 39 proc.
przedsiębiorców z sektora MŚP wskazywało, że
koronawirus negatywnie wpływa na ich działalność. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że ta liczba
wzrosła. Sytuacja jest dynamiczna i branże, które
na początku marca nie dostrzegały jeszcze zagrożenia z powodu epidemii, dziś mogły już dostać
rykoszetem na skutek problemów z płynnością
swoich kontrahentów. Obserwujemy np. rosnącą
liczbę pobieranych raportów o branżach, które już
mają problemy, np. transport czy handel. Widać,
że część firm zaostrza kryteria udzielania odroczonych płatności.

Według danych Krajowego Rejestru Długów wiele branż już sygnalizuje problemy z zachwianiem
płynności finansowej. Od początku roku zadłużenie

przedsiębiorstw zwiększyło się i cały czas rośnie. Na
początku lutego wynosiło 9,8 mld zł, na początku
marca 10,1 mld zł, 19 marca zaś już 10,3 mld zł. KRD
na bieżąco monitoruje też kondycję poszczególnych
branż. Niepokojący wzrost zadłużenia widać już
w handlu: na początku lutego było to 1,8 mld zł, na
początku marca 1,9 mld zł, a 19 marca już ponad 2
mld zł. Pod kreską są też producenci artykułów spożywczych i napojów: na początku lutego zadłużenie
w tym sektorze wynosiło 119 mln zł, na początku
marca 126 mln zł, a 19 marca już 2 mln zł więcej.
Jak pokazuje doświadczenie Kaczmarski Inkasso, wielu
przedsiębiorców zaczyna szybciej dochodzić swoich
należności. Nie czekają już miesiącami po upływie

terminu płatności, ale przekazują do windykacji
zaległe faktury po kilku tygodniach, a nawet dniach.
Widzimy dużą odpowiedzialność wierzycieli, którzy
starają się inaczej traktować kontrahentów, którzy im
nie płacą, bo faktycznie nie mają pieniędzy, od tych,
którzy je mają, a wstrzymują płatności zasłaniając
się koronawirusem. To skrajnie nieodpowiedzialna
postawa, bo pogłębia negatywne skutki epidemii.

Cyfrowa transformacja turboprzyspieszona
ROBERT REDELEANU,
CEO UPC Polska

C

yfryzacja jest dziś jednym
z głównych motorów napędowych rozwoju, przenikającym
każdy obszar działalności
biznesowej. Sytuacja wywołana przez
zagrożenie koronawirusem tylko zwiększyła potrzebę działania w oparciu o
cyfrowe narzędzia i dostęp do niezawodnego internetu. Jak nigdy dotąd mogą
one bowiem pomóc firmom zwiększać
konkurencyjność i osiągać założone cele,
wspierać efektywność oraz otworzyć nieznane dotąd możliwości. Mądrze wykorzystane nowoczesne technologie mogą
się stać doskonałym bodźcem do wzrostu
poszczególnych firm, ale także przyśpieszyć budowę cyfrowej, innowacyjnej
gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa. Jako UPC chcemy odegrać istotną
rolę w tym procesie, inwestując w rozwój
niezawodnego internetu gigabitowego
i cyfrowych usług, wspierając innych
w osiąganiu swoich celów, zwłaszcza
w tak trudnym czasie jak obecnie.

Zmieniajmy terminy, nie rezygnujmy
DR ANDRZEJ MOCHOŃ
prezes zarządu Targów Kielce ,
wiceprezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

R

V

ozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-19, spowodowało
niecodzienną sytuację w historii światowej gospodarki.
Polski rynek targowy dotychczas miał silną pozycję
w Europie, odgrywając jednocześnie znaczącą rolę
w krajowej gospodarce. Według statystyk Polskiej Izby Przemysłu
Targowego i Centrex (Międzynarodowego Związku Statystyk
Targowych) w 2018 r. zorganizowano w Polsce ponad 200 targów
z udziałem 1,62 mln zwiedzających i blisko 27,4 tys. wystawców.
Dane dotyczące ubiegłego roku będą odpowiednio wyższe, bo
przemysł targowy rozwijał się dynamicznie. Szacujemy, że obecna
sytuacja przyniesie od marca do maja straty dla naszej branży
z tytułu odwołanych imprez w Polsce, na poziomie nawet 500 mln
zł. Obliczenia te dotyczą zarówno członków Izby, jak i firm niezrzeszonych. Nie dotyczą natomiast innych działalności powiązanych
z przemysłem targowym, jak między innymi hotelarstwo, gastronomia czy spedycja, gdzie straty będą olbrzymie. Wpływ targów
na lokalną gospodarkę jest ogromny. Dla przykładu według danych
AUMA Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego obroty
organizatora wystaw w danym mieście generują do siedmiokrotnie wyższych obrotów lokalnego przemysłu okołotargowego. Bez
wsparcia ze strony rządu, banków i firm leasingowych działalność
kilku tysięcy przedsiębiorstw stanie pod znakiem zapytania.

Efekty choroby COVID-19 mogą być wręcz tragiczne nie tylko dla
naszego zdrowia. To, że część firm zbankrutuje, jest nieuniknio-

ne. Wszystko zależy od kondycji danej firmy, od tego czy posiada
zapasy gotówki, czy potrafi zredukować koszty rozsądnie. Bo który
biznes wytrzyma parę miesięcy bez przychodów? Obserwując rozwój epidemii w Chinach, wiemy, że to będą raczej miesiące, a nie
tygodnie. W związku z tym podjęliśmy, podobnie jak inne ośrodki
targowe, bardzo bolesną dla nas decyzję o odwołaniu imprez
w Targach Kielce od marca aż do końca maja, większość przełożyliśmy na okres jesienny.
Trzeba jednak być realistą. Jeżeli wszyscy przełożyli wystawy,
to jesienią zabraknie mocy wytwórczych. Targi to przecież

stoiska, często w zabudowie indywidualnej, które trzeba
zaprojektować. I to sobie można jeszcze wyobrazić. Trudno
sobie natomiast wyobrazić, aby firmy specjalistyczne były
w stanie zbudować stoiska targowe w całej Europie, w tym
samym czasie, we wszystkich ośrodkach. To będzie wąskie
gardło. Nie ma mowy o tym, że uda się zorganizować imprezy
w nowych terminach, dokładnie takie same jak dotychczas, bo
nasi wystawcy będą mieli dylemat: gdzie pojechać? Na targi do
Niemiec czy do Polski? A jeżeli w Polsce to do miasta X czy do
miasta Y? Podobnych dylematów jest niestety więcej. Myślenie
o firmie to w obecnym czasie także myślenie o interesach
powiązanych z nami firm i naszych Wystawców.

UPC wspiera przedsiębiorstwa na każdym
etapie rozwoju. Nie tylko inwestując w inno-

wacje, lecz także poprzez program THINK
BIG, który z sukcesem rozwijamy już od
2013 roku. W zeszłorocznej, szóstej już edycji, szukaliśmy przedsiębiorców tworzących
rozwiązania oparte na nowych technologiach, a tym samym wspierających cyfrową
transformację biznesu. Zgłosiło się do niego
ponad 100 innowacyjnych przedsiębiorców,
którzy dziś mogą stanowić wyjątkową inspirację dla tych, którzy poszukują sposobów
skutecznej cyfrowej transformacji.
Dlatego właśnie bardzo doceniamy inicjatywę „Gazele Biznesu”. To nie tylko zesta-

wienie najdynamiczniej rozwijających się
polskich firm, które znacznie kontrybuują
we wzroście gospodarczym. To także
promocja modelu przedsiębiorstwa
opartego na innowacji, nowoczesnych
rozwiązaniach oraz odważnym, a zarazem mądrym podejściu do prowadzenia
biznesu. Właśnie takich firm potrzebuje
teraz polska gospodarka i właśnie takie
firmy od lat wspiera UPC Biznes i będzie
wspierać w przyszłości.

N

iecałe 5 proc. obrotu Gazel Biznesu
jest generowane w branżach
najbardziej narażonych na efekty
pandemii choroby COVID-19. Jeżeli
pandemia minie do maja to mamy szansę
wyjść z niej tylko lekko poobijani. Jeżeli
potrwa dłużej skutki będą bardzo negatywne
i długookresowe.
Większość firm odczuwa lub odczuje efekty
pandemii. Ale są firmy, które zostaną dotknię-

te szczególnie mocno — to usługi, które ze
względu na zakaz zgromadzeń i zalecenie
unikania tłumów stracą większość przychodów i nie odrobią tej straty w przyszłości.
Restauracja, która traci klientów w kwietniu
i maju, nie będzie miała dwukrotnie więcej
klientów w czerwcu. Podczas gdy sprzedawca
butów może potencjalnie nadrobić część strat
— w końcu ludzie po pandemii kupią buty,
których nie kupili w czasie tzw. lock-downu.
Firmy należące do najbardziej narażonych
branż odpowiadają za ok. 5 proc. obrotów
Gazel. Generują 12 mld zł przychodów, pod-

czas gdy przychody wszystkich gazel sięgają
ok. 300 mld zł. Najbardziej zagrożone branże
to transport, zakwaterowanie i gastronomia,
sport, kultura i rekreacja. W tych branżach
można oczekiwać spadku obrotów rzędu
50-100 proc. oraz dużych trudności z odbudowaniem działalności po pandemii. Ale
REKLAMA

Udział branż* najbardziej narażonych na efekty pandemii COVID-19
w obrotach firm z listy Gazel Biznesu
w proc.
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* transport, zakwaterowanie, gastronomia, rozrywka, rekreacja, kultura, sport. Źródło: SpotData, „PB”

oczywiście efekty spadku obrotów wywołają
reperkusje na znacznie większą skalę. W kolejce do znacznego spadku obrotów stoją
firmy zajmujące się marketingiem, reklamą,
doradztwem, a także media. To są kategorie
wydatkowe, które najszybciej się obcina gdy
szuka się oszczędności. Zaburzenia w handlu
międzynarodowym odczuje przemysł, który
jest mocno nastawiony na eksport. W najbliższych miesiącach aktywność handlowa
w Europie będzie zamierała, co dotyczy
szczególnie dóbr trwałych (samochody,
meble, RTV/AGD) oraz inwestycyjnych.
Relatywnie mniej zagrożone (co nie znaczy,
że odporne) wydają się takie branże, jak
produkcja żywności i towarów pośrednich
dla żywności (m.in. opakowania), czy budownictwo.

Wszyscy zapewne zadają sobie pytanie, co dalej?

Scenariuszy jest bardzo wiele, ale w tym momencie wyróżniłbym dwa: a) zły, ale zarządzalny, b) bardzo zły i trudny do zarządzania.
W pierwszym scenariuszu pandemia gaśnie do
maja i od czerwca gospodarka zaczyna się kręcić
na dość wysokich obrotach. Część usług wciąż

pozostaje przygaszona, ale handel międzynarodowy się odradza, rusza produkcja przemysłowa, ruszają duże zakupy konsumentów, którzy
odkładali je przez miesiące lock-downu. Przy
odpowiednim wsparciu rządu odbicie może być
bardzo silne i pozwoli wielu firmom nadrobić
straty z miesięcy kryzysu. Szybkie odbicie byłoby wzmocnione gdyby do tego czasu pojawił
się na lek na COVID-19, który zniweluje obawy
o powrót pandemii jesienią (dziś większość

epidemiologów przewiduje jej powrót na jesień/
zimę). Wtedy mocno ruszą też inwestycje.
W drugim scenariuszu pandemia gaśnie później — na przykład w czerwcu — i nie całkowicie. Utrzymuje się wysokie ryzyko jej nawro-

tów, a w niektórych częściach świata wciąż
trwa. W takiej sytuacji recesja będzie głęboka
i długa, a wzrost zadłużenia firm i rządu na
tyle duży, że coraz mocniejsze będą obawy
o wypłacalność podmiotów gospodarczych
i państwa. W takich warunkach będziemy
potrzebowali bardzo dużo innowacyjności
organizacyjnej by utrzymać zasoby ludzkie
i kapitałowe w gotowości do ponownego
restartu gospodarki. To jest wykonalne, ale to
będzie największe wyzwanie z jakim mierzył
się kraj od czasów transformacji systemowej.
Przyjmijmy jednak, że jest to scenariusz rezerwowy — warto się na niego przygotować,
ale nie traktować jako wersję bazową.
Bez względu na realizowany scenariusz, dla
części firm kryzys przyniesie gigantyczne straty,
a dla części może okazać się okazją do powiększenia udziałów w rynku. Część międzynaro-

dowych dostaw zostanie przerwana, klienci
mogą po pandemii otwierać się na nowe relacje
i nowych dostawców. Przy niższym kursie
walutowym będziemy jeszcze bardziej atrakcyjnym krajem dla zachodnich producentów.
Firmy, które mogą na tym skorzystać, już dziś
powinny szukać szans związanych z przetasowaniami w łańcuchach dostaw.
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Gospodarkę i Gazele
Biznesu czeka hamowanie
Rozmowa z Jarosławem Jaworskim, prezesem zarządu Coface w Polsce,
i Grzegorzem Sielewiczem, głównym ekonomistą Coface w Polsce
i w regionie Europy Centralnej
Zakończyła się kolejna
edycja Gazel Biznesu. Jak
Coface, który przygotowuje
ten ranking od 19 lat, może
podsumować pracę przy
ostatnim zestawieniu?
Jarosław Jaworski: Mamy
świadomość, że ranking
„Gazele Biznesu 2019”, chociaż
ogłoszony pod koniec ubiegłego roku, nie doczekał się
zwieńczenia w postaci uroczystej gali, która była planowana
na 16 marca. Niestety celebrowanie sukcesów musi ustąpić
miejsca bieżącym wyzwaniom.
Właściciele, członkowie kierownictwa oraz wszyscy pracownicy nagrodzonych firm są
teraz zajęci przestawianiem ich
funkcjonowania na pracę w warunkach epidemii COVID-19.
Przedsiębiorstwa muszą zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, zaplanować, jak podtrzymać ciągłość produkcji i obsługi
klientów, jak przygotować się
na spadek wartości zamówień
skutkujący zmniejszeniem przychodów i zysków.
Postarajmy się jednak na
potrzeby tej oceny odłożyć
na bok sytuację bieżącą i odnieść do historii. Jak można
ocenić te niemal dwie dekady z Gazelami, jakie zmiany
są widoczne?
JJ: Rzeczywiście, historię Gazel
piszemy wspólnie z „Pulsem
Biznesu” od 2001 r. W tym
czasie urosło nowe pokolenie
Polaków, zmieniła się polska
gospodarka, zmienili się polscy
przedsiębiorcy i menedżerowie,
urosła też nasza firma. Osoby
zarządzające firmami zdobyły doświadczenie, pozbyły się
kompleksów, wierzą w swoją
mądrość i sukces. Wiele małych i średnich firm zbudowało na przestrzeni tych lat silne
marki w kraju i nie boi się wychodzić ze swoim biznesem za
granicę. Polski eksport od lat
rośnie i ten wzrost widać także
wśród Gazel. Zmieniła się także
struktura rankingu. Wraz z rozwojem polskiego sektora MSP
coraz więcej mamy obecnie
firm produkujących towary czy
dostarczających usługi bardziej
zaawansowane technologicznie.
Minęły czasy, kiedy w zestawieniu królowały głównie firmy
handlowe czy dystrybucyjne.
Ranking jest swoistym barometrem polskiej gospodarki?
JJ: Wszyscy pamiętamy, jak
kryzys w roku 2009, po upad-

niężnych do własnych dostawców. Wiele z takich przypadków kończy się koniecznością
ogłoszenia restrukturyzacji lub
nawet upadłości. Od 2016 r.
odnotowujemy wzrost łącznej
liczby upadłości i restrukturyzacji — o 16 proc. w 2017 r.,
10 proc. w 2018 r. oraz 5 proc.
w 2019 r. Rosnący udział restrukturyzacji w całkowitej liczbie postępowań daje nadzieję,
że część z firm będzie w stanie
powrócić do efektywnej działalności biznesowej.
Co możemy prognozować
w obecnej sytuacji?
GS: Patrząc w przyszłość, zawirowania na rynkach zagranicznych, w tym spowolnienie
w strefie euro, a przede wszystkim pandemia COVID-19 będą
miały negatywny wpływ nie tylko na naszych eksporterów, ale
także na polską gospodarkę.
Jak na razie trudno jest oszacować wpływ koronawirusa na
gospodarkę, jak również długość jego trwania, ale z pewnością wzrost PKB Polski w 2020
r. będzie znacznie niższy niż
w latach poprzednich. Co więcej tak duży cios w gospodarkę,
jaki prawdopodobnie przyniesie globalna pandemia, sprawi,
że odnotujemy wyższą liczbę
upadłości i restrukturyzacji
przedsiębiorstw, także tych
małych i średnich.
GRATULACJE I ŻYCZENIA SUKCESU: Niezależnie od tego, jaki wpływ na gospodarkę będzie miał koronawirus, wszystkim tegorocznym
Gazelom — pracownikom i zarządom przedsiębiorstw — należą się wielkie gratulacje — mówią Jarosław Jaworski, prezes zarządu Coface
w Polsce, i Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w regionie Europy Centralnej. [FOT. WM]

ku Lehman Brothers, wpłynął
na wyniki polskich firm, a tym
samym na ranking. To było istne tąpnięcie w obrotach i zyskach, skutkujące zmniejszeniem liczby firm w rankingu
i wypadnięciem wielu z nich
z zestawienia na kilka lat, dopóki nie odbudowały swojej
pozycji. Podobnie widzimy
przełożenie pozytywnej sytuacji gospodarczej w kraju na
siłę i liczbę firm w rankingu,
tak jak to dzieje się ostatnio
i podobnie spodziewamy się
wielkich negatywnych zmian
po kryzysie spowodowanym
epidemią COVID-19.
Ale ostatnio otoczenie gospodarcze chyba zdecydowanie sprzyjało Gazelom
i pomogło im dostać się
do rankingu?
Grzegorz Sielewicz: W latach 2016-18, czyli w okresie

VII

obejmującym wyniki finansowe firm znajdujących się
w rankingu, otoczenie gospodarcze było sprzyjające
dla przedsiębiorstw w Polsce.
Przyspieszenie gospodarcze
nastąpiło zwłaszcza w 2017 r.,
kiedy polska gospodarka rozwijała się w tempie 4,9 proc.,
co było kontynuowane także
w 2018 r. ze wzrostem PKB sięgającym 5,1 proc. Aktywność
gospodarcza wspierana była
zarówno przez wysoką dynamikę konsumpcji gospodarstw
domowych, jak i odbudowujące się inwestycje w aktywa
trwałe po ich spadku w 2016
r. Obniżająca się stopa bezrobocia, rosnące wynagrodzenia, a także realizacja wielu
projektów inwestycyjnych
sprawiły, że popyt krajowy
w coraz większym stopniu
zasilał wzrost gospodarczy
Polski.

Czy to oznacza, że firmy
działały w idealnych warunkach rynkowych?
GS: Sytuacja makroekonomiczna jest ważnym czynnikiem
warunkującym działalność
przedsiębiorstw, ale nie jest
jedynym. Korzystna dla gospodarstw domowych sytuacja na
rynku pracy wspierała popyt,
jednak firmy coraz wyraźniej
zaczęły doświadczać rosnącej
presji płacowej i trudności
w zapełnieniu wakatów. Przy
rosnących kosztach produkcji
i wysokim poziomie konkurencji obecnej w wielu branżach
możliwości zwiększania marż
były bardzo ograniczone. Za
rosnącymi obrotami nie podążał adekwatny wzrost zysków.
Te warunki biznesowe są aktualne także obecnie. Ich wpływ
na sytuację płynnościową firm
w Polsce potwierdzają nasze
badania. Zgodnie z ostatnim

Badaniem Płatności Coface
opóźnienia płatnicze w polskim biznesie zmniejszyły się
na przestrzeni 2019 r., jednak
zaledwie o trzy dni. Firmy nadal muszą długo czekać na należne im środki — średnio prawie dwa miesiące od terminu
wyznaczonego na fakturze za
dostarczone produkty lub wykonane usługi.
Czyli zaległości płatnicze są
nadal wszechobecnym zjawiskiem w polskim biznesie?
GS: Aż 98 proc. firm, które
wzięły udział w naszym badaniu, wskazało, że doświadczyło
opóźnień płatności od swoich
kontrahentów. Co więcej, brak
spływu należności często powodował zatory płatnicze. Aż
w przypadku 85 proc. przedsiębiorstw nieterminowe płatności powodowały problemy
z przepływem środków pie-

Co zatem z rankingiem
w przyszłym roku?
JJ: Edycja 2019 obejmowała wyniki za lata 2016-18 i do rankingu
trafiła rekordowa liczba 4675
przedsiębiorstw. W kolejnym
zestawieniu Gazel 2020 ostatnim badanym okresem będzie
więc rok 2019, nadal bardzo
udany dla polskich firm i jeszcze nienaznaczony piętnem
epidemii. Niestety, ale prawdziwego tąpnięcia spodziewać
się możemy w przyszłym roku,
kiedy do analizy trafią wyniki
uzyskane w roku 2020. Tu możemy spodziewać się zarówno
spadków obrotów, jak i braku
zysków, a to znaczy, że ranking
Gazele Biznesu będzie kolejnym
wydarzeniem bezpośrednio dotkniętym skutkami COVID-19.
Dzisiaj należą się jednak wielkie
gratulacje dla wszystkich tegorocznych Gazel, pracowników
i zarządów przedsiębiorstw, które dzięki strategii, konsekwencji i wielkiemu zaangażowaniu
spełniły trudne kryteria rankingu obejmujące lata 2016-2018.

Czas próby, czyli Gazele muszą nabierać ciała
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liczba urodzeń spadła do 360-400
tys. rocznie. Obecnie jesteśmy
w sytuacji, w której na emerytury
odchodzą roczniki znacznie liczniejsze niż te — urodzone w latach
90. i później — które na rynek pracy wchodzą. Oznacza to systematyczne kurczenie się zasobu pracy
w gospodarce. To oczywiste.

gazele muszą więc nabierać ciała,
dbać o coraz większe korzyści
skali. To niezbędne do tego, aby
po pierwsze, utrzymać pracowników, a po drugie, móc przyciągać
najlepszych dostępnych, niezbędnych do dalszego wzrostu.

Dwa kraje spośród wszystkich należących do OECD mogą się szczycić
28 latami nieprzerwanego wzrostu:

W powszechnej świadomości mniej
oczywiste jest to, że proces ten
będzie szczególnie mocno dotykał
firmy małe i średnie. Dlaczego?

tek trwały, w automaty i roboty
pozwalające w średniej perspektywie zmniejszać presję płac na
wynik finansowy firmy — ale także
w obszary takie jak marketing.
Rozumiany nie tylko jako dbałość
o markę swojego produktu wśród
klientów — ale także dbałość
o markę firmy na rynku pracy.
O ile w poprzednich dekadach
pracowników zasadniczo wystarczało, o tyle teraz to jest jeszcze
jedno pole konkurencji. Inwestycje
to także inwestycje kapitałowe,
przejęcia i konsolidacja innych
firm, aby nie tylko organicznie,
ale i w miarę możliwości skokowo
zwiększyć skalę działania. Trzeba
jeszcze bardziej niż w przeszłości
dbać o to, aby małe gazele stawały
się coraz większe, a te średnie
coraz mniej bały się międzynarodowych, dobrze zadomowionych
na globalnych rynkach lwów…

DR MARCIN MROWIEC
główny ekonomista Banku Pekao

o prawie trzech dekadach
nieprzerwanego wzrostu
przychodzi czas próby.
Firmy gazele z pewnością
umkną przed niebezpieczeństwami, ale muszą coraz mocniej stawiać na technologię i efekt skali.

Polska i Australia. Kiedy każdy
przyjmował jako rzecz oczywistą,
że „dobijemy do trzydziestki”,
coraz wyraźniej widać, że czeka
nas czas głębszej próby. Z jakimi
wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć Gazelom Biznesu?

O braku pracowników napisano już
tomy, sprawa jest oczywista
i wynika z prostej, acz bezlitosnej,
matematyki demograficznej: w de-

kadach powojennych (jeszcze do
końca lat 80.) w Polsce rocznie
rodziło się około 500-700 tys.
dzieci, natomiast począwszy od
dekady lat 90. (początek przemian
społecznych i gospodarczych,
wzrost niepewności socjalnej,
zmiany kulturowe i socjologiczne),

Otóż dane GUS od wielu lat pokazują następującą prawidłowość:
w firmach najmniejszych (małych
i mikro) średnie wynagrodzenie
stanowi średnio zaledwie około
połowy tego, ile w firmach największych (zatrudniających ponad
250 osób). Skąd taka różnica? Otóż
te większe firmy mają generalnie
sprawniejsze procesy, lepszy marketing, wyższy poziom cyfryzacji
oraz bardziej korzystają z efektów
skali — generalnie mają więc wyższą efektywność działania, wytwarzają większą wartość dodaną na
pracownika. W związku z tym są
w stanie średnio swoim pracownikom więcej zapłacić. W kolejnych
latach te nożyce będą się coraz
bardziej rozwierały — małe zwinne

Drogą do zwiększania skali działania są inwestycje. Nie tylko w mają-
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Dbasz o swoje zdrowie?
Nie zapomnij zadbać
o bezpieczeństwo swojej firmy!
Największym zagrożeniem dla przedsiębiorców jest teraz
utrata płynności finansowej i zatory płatnicze.

Sprawdzaj i monitoruj
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finanse w okresie pandemii!
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