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Wspieramy przedsiębiorców  
także na firma.pb.pl

Każda osoba, która skutecznie 
zarekomenduje kredyt lub ra-
chunek firmowy Getin Banku, 
otrzyma premię pieniężną. 
Program skierowany jest do 
wszystkich osób, nie tylko klien-
tów banku. Premia za polecenie 
rachunku firmowego to 100 zł, 
natomiast skuteczna rekomen-

dacja kredytu to okazja na zaro-
bienie do 25 proc. opłat pobra-
nych przez bank z polecanego 
kredytu. Nie ma górnego limitu 
wysokości premii. Wyłączone 
z rekomendacji są jedynie pod-
mioty, których przychody ze 
sprzedaży netto są wyższe niż 
20 mln zł rocznie.  [SW] 

Getin zapłaci za polecenie

Hiszpański kryzys to szansa
Kiepska sytuacja gospodarcza Hiszpanów 
sprzyja nawiązywaniu kontaktów biznesowych. 
Zaprocentują, gdy wróci koniunktura

Turbulencje gospodarcze, rosnące bezro-
bocie i niepewność związana ze zmianą 
warty na scenie politycznej sprawiły, że 
biznesowy wizerunek Hiszpanii mocno 
ucierpiał. Wbrew pozorom sytuacja go-
spodarcza, w jakiej znalazł się ten kraj, 
to dobra okazja do nawiązywania współ-
pracy biznesowej, która może przynieść 
zyski, gdy powróci koniunktura — zapew-
niają praktycy. 

Lokomotywa i tramwaj
— Gospodarka hiszpańska jest jak silna 
lokomotywa, która wyhamowała, bo za-
brakło jej paliwa, ale jak się ją rozpędzi, 
to ciężko ją zatrzymać. Polska gospodar-
ka w porównaniu z hiszpańską jest jak 
tramwaj. Chwalimy się tym, że pędzimy 
z prędkością 50 km/h, ale łatwo nas za-
trzymać — mówi Marcin Grodzki, wicepre-
zes Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej 
(PHIG). 

Dlatego załamanie gospodarcze nie 
powinno zniechęcać polskich przedsię-
biorców do nawiązywania kontaktów 
z Hiszpanami. 

— Dla polskich firm, które zamierzają 
poszukać miejsca na rynku hiszpańskim, 
to świetny moment na to, by znaleźć part-

nera biznesowego, niekoniecznie wejść 
w relacje kapitałowe. Hiszpanie są teraz 
bardziej skłonni do nawiązywania współ-
pracy. Takie partnerstwo może działać 
w obie strony — partner polski może hisz-
pańskiemu współpracownikowi otworzyć 
rynek w Polsce lub w krajach ościennych, 
a partner hiszpański — tamtejszy rynek, 
w momencie kiedy wróci popyt wewnętrz-
ny. Jeżeli przedsiębiorstwa z Polski mają 
możliwości inwestycyjne to jest to najlep-
szy moment, by zakotwiczyć się na rynku 
hiszpańskim poprzez nabycie hiszpańskich 
firm — podkreśla Marcin Grodzki. 

Gdzie więc szukać partnerów? Tam, 
gdzie rynek szybko stanie na nogi, bo na-

pędza go konsumpcja — odpowiadają 
eksperci. 

— Wszystko zależy od tego, 
w jakiej kondycji jest dany sek-

tor w Hiszpanii i jakie ma per-
spektywy. Z pewnością atrak-
cyjny dla polskich firm jest 
sektor przetwórczy i spożyw-
czy. W tych branżach mogą 
być szanse na ciekawe inwe-
stycje. Polskie firmy usługo-
we świetnie radzą sobie też 

w branży energii odnawialnej, 
w której Hiszpania jest jed-
nym z liderów. Bardzo dobrze 

na hiszpańskim rynku radzą 
sobie polskie przedsiębiorstwa 

transportowe realizujące przewo-
zy lądowe. Znakomicie oceniany jest 

polski przemysł jachtowy. Nasze firmy 
z sektora produktów rolnych również 

cieszą się dobrą renomą — wymienia 
Stefan Assanowicz, prezes PHIG. 

Trzeba jednak pamiętać, że 
Hiszpanie są mocno przywią-

zani do własnych tradycji kulinarnych, 
dlatego tylko niektóre produkty znajdą 
klientów na tamtym rynku. 

— Hiszpanie są konserwatywnymi kon-
sumentami, jedzą po hiszpańsku. Ciężko 
więc będzie przekonać ich do innych pro-
duktów. Nie sprzedamy im szynki gotowa-
nej. Ale już na przykład polskie mrożone 
pieczywo zdobyło w Hiszpanii klientów 
— mówi Marcin Grodzki. 

Atrakcyjna Polska
Kryzys gospodarczy nie jest jednak do-
brym momentem na wprowadzanie na 
hiszpański rynek nowych produktów 
z Polski. Powód? Znacznie osłabiony po-
pyt wewnętrzny. 

— Firmom hiszpańskim ciężko jest zna-
leźć klientów na własnym rynku, dlatego 
sami szukają ratunku na rynkach zagra-
nicznych — tłumaczy wiceprezes Grodzki. 

KOMENTARZ 

Polskie prawo 
wymaga terapii

W sytuacji 
gospodarczej,  

w jakiej znajduje się obecnie 
rynek hiszpański, pojawiają 
się atrakcyjne okazje do 
zakupu firm czy kupna części 
udziałów w hiszpańskich 
przedsiębiorstwach i do 
takich transakcji dochodzi. 
My, jako izba, pomagamy  
je przygotować. 
 Stefan Assanowicz

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

O tym, że prawo i cały system jego tworze-
nia w naszym kraju wymaga gruntownej 
terapii, nie trzeba przekonywać chyba żad-
nego polskiego przedsiębiorcy. Absurdy, 

martwe przepisy, których nikt nie respektuje, wciąż 
stanowią jedną z największych bolączek polskiego 
biznesu. Środowisko przedsiębiorców od wielu lat do-
maga się zmian w tym obszarze, nie tylko krytykując, 
ale przedstawiając także konstruktywne rozwiązania. 
Do tej pory propozycje te — w większości — pozostają 
bez echa. Skutek? Prawo w Polsce wciąż jest tworzone 
ze świadomością konieczności późniejszej nowelizacji. 
Czyli, mówiąc kolokwialnie, na zasadzie „uchwalmy 
nowy przepis, potem jakoś będzie”. 

Przykładem może tu być tzw. ustawa o odpowiedzial-
ności urzędników, która wprowadzając możliwość kar 
finansowych, miała stanowić hamulec dla urzędnicze-
go niedbalstwa i samowoli mimo znacznych oporów 
ze strony m.in. resortu finansów. Po jej uchwaleniu 
zwracano uwagę, że pozostawia zbyt wielkie pole do 
interpretacji. Problemem było także ustalenie winne-
go zaniedbania w urzędniczym łańcuchu decyzyjnym. 

Innym przykładem bałaganu prawnego z ostatnich 
miesięcy jest sprawa mandatów za niepłacenie  
tzw. e-myta. Kierowcy, którzy nie uiszczają opłat 
(z różnych powodów, braku albo niewłączania  
specjalnego urządzenia, ale także błędów systemu)  
są obciążani karami sięgającymi kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Dlaczego? Bałagan prawny powoduje 
wątpliwość, czy nielegalny przejazd przez kilka kolej-
nych bramownic (są to miejsca, gdzie rejestrowany 
jest przejazd samochodu po drodze płatnej) to jeden 
przejazd czy cała seria przejazdów karanych osobno. 
W drugim przypadku, pokonując nawet niezbyt 
długą trasę, kierowca może wielokrotnie przekroczyć 
bramownice i zapłacić kolosalną karę (bramownice 
mogą być ustawione w niektórych miejscach  
co kilkaset metrów). 

Część ekspertów twierdzi, że sytuację można by roz-
wiązać, ścigając nieopłacenie e-myta w trybie właści-
wym dla wykroczeń — w tym przypadku zastosowanie 
miałyby przepisy o ciągu wykroczeń oraz o czynie cią-
głym. To, które rozwiązanie będzie najrozsądniejsze, 
jest tematem dyskusji dla prawników. Można jednak 
zapytać, dlaczego nie pomyślano o rozwiązaniu tego 
problemu, zanim uruchomiono elektroniczny system 
opłat? Wystarczyłoby trochę wyobraźni. 

ANDRZEJ ARENDARSKI
prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 WŁAŚCIWY MOMENT: Marcin Grodzki, wiceprezes Polsko-Hiszpańskiej 
Izby Gospodarczej, zapewnia, że to dobry moment na zyskanie kontaktów 
biznesowych z Hiszpanami, bo są oni teraz bardziej skłonni do nawiązywa-
nia współpracy.  [FOT. WM]
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