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Austria. Przewodnik dla MŚP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.

Wstęp
Poradnik, który właśnie czytasz, powstał w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub –
promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, realizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji
Publicznej oraz Fundację Warsztat Innowacji Społecznych. Jednym z celów naszych wspólnych działań
jest wspieranie internacjonalizacji wśród MŚP, dlatego też wydawnictwo to adresujemy szczególnie do
małych i średnich przedsiębiorców, którzy działają w branżach przemysły kreatywne i czasu wolnego
bądź technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) i – jednocześnie – rozważają lub planują rozpoczęcie
działalności eksportowej ukierunkowanej na rynek austriacki. Liczymy, że lektura naszego opracowania
pozwoli czytelnikom lepiej poznać specyfikę rynku austriackiego i pomoże w podjęciu właściwych decyzji
biznesowych, związanych z działaniami eksportowymi.
Poradnik składa się z trzech części. W pierwszej kolejności przybliżamy charakterystykę gospodarki Austrii.
Dowiesz się tutaj, jak – z punktu widzenia ekonomii i podstawowych wskaźników makroekonomicznych
– wypada Austria na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz Polski. W tej części przybliżymy także
podstawowe kwestie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na opisywanym rynku.
Drugi rozdział publikacji poświęciliśmy przybliżeniu dwóch branż, wokół których koncentruje się nasz
projekt, tj. branży technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz branży związanej z szeroką grupą
podsektorów wchodzących w skład przemysłów kreatywnych i czasu wolnego. W tym fragmencie
wskazujemy m.in.: (i) jacy są najwięksi gracze rynkowi w obu tych gałęziach austriackiej gospodarki,
(ii) jakie są największe wydarzenia targowe związane z obiema branżami w Austrii, czy w końcu (iii) jak
wyglądają podstawowe wskaźniki związane z obiema branżami w opisywanym kraju.
Ostatnia, trzecia część poradnika ma charakter bardziej uniwersalny i dedykowana jest prezentacji
wskazówek i zaleceń, o których warto pamiętać, planując swoje pierwsze eksportowe kroki. Rekomendacje
te formułowane będą w zgodzie z zasadami ekonomii wartości i koncepcji open eyes economy. Mowa
będzie tu zatem miedzy innymi o diagnozowaniu i rozumieniu potrzeb klientów oraz o związanym z tym
podejściu human centered design, które świetnie może się sprawdzić nie tylko podczas opracowywania
innowacji w ofercie przedsiębiorstwa, ale – co staramy się pokazać w prezentowanym tu rozdziale - może
też być przydatne podczas budowania założeń dla strategii rozwijania działalności międzynarodowej.
Warto dodać, że niniejsza publikacja, to nie jedyne wydawnictwo, jakie powstało w ramach projektu
„Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”. Według
analogicznego schematu opisujemy również rynek austriacki oraz słoweński. Zainteresowanych tymi
poradnikami odsyłamy na stronę internetową projektu – www.oees.pl/hub.
W tym miejscu należy dodać, że powstanie publikacji było możliwe dzięki środkom finansowym
uzyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik
powstał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie
małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.
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Austria. Przewodnik dla MŚP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.

Austria – charakterystyka
gospodarki i rynku
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE
Austria to pod względem liczby ludności 15 kraj Unii Europejskiej. Z perspektywy gospodarczej jest
to natomiast dziesiąte największe państwo Wspólnoty (miernikiem jest tutaj łączna wartość produktu
krajowego brutto). Austria jest państwem o stabilnej sytuacji makroekonomicznej. Rozwinięta gospodarka
tego kraju charakteryzuje się niewielkim, ale stałym wzrostem. Kraj cechuje także relatywnie niskie
bezrobocie i wysoka wartość obrotów w wymianie zagranicznej dobrami i usługami. W poniższej
tabeli podsumowane zostały podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Austrii na przestrzeni
lat 2013-2018.

PODSTAWOWE DANE MAKROEKONOMICZNE - AUSTRIA (2013 - 2018)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

PKB wartość globalna [w mld euro]

322,54

330,42

339,9

349,49

361,18

372,95

Tempo wzrostu PKB (realnie) [w %]

0,1

0,6

1

1,5

2

1,8

Relacja deficytu finansów publicznych do PKB [w %]

-1,4

-2,7

-1

-1,4

-1,2

-0,7

Relacja całkowitego długu publicznego do PKB [w %]

81,3

84,4

85,5

83,5

81,3

79,3

2

1,7

0,9

0,9

1,7

1,7

5,4

5,6

5,7

6

5,9

4,9

256,5

257,9

265

266,1

279,3

291,8

Stopa inflacji CPI [w %]
Stopa bezrobocia (dane Eurostatu) [w %]
Wartość obrotów handlu zagranicznego [w mld euro]

Źródło: Informator ekonomiczny; Eurostat; Polska Ambasada w Wiedniu.

Wartość globalna gospodarki austriackiej jest o ponad 100 mld euro mniejsza od wartości polskiej
gospodarki (analogiczny wskaźnik dla naszego kraju wynosi 496,5 mld euro). To nie zaskakuje, biorąc
pod uwagę liczbę ludności obu krajów. Warto jednocześnie podkreślić, że w przeliczeniu na mieszkańca
to właśnie Austria jest krajem zamożniejszym od Polski i to zamożniejszym ponad trzykrotnie. Wedle
danych Eurostatu pod względem PKB per capita Austria zajmuje wysokie szóste miejsce w Europie,
osiągając (w 2018 roku) wartość PKB per capita 43,7 tys. euro rocznie. Warto dodać, że średnia dla państw
UE28 wyniosła wówczas 30,9 tys. euro, a wartość omawianego wskaźnika dla Polski wynosiła w 2018 roku
12,9 tys. euro.
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PKB PER CAPITA W AUSTRII NA TLE ŚREDNIEJ UNIJNEJ ORAZ POLSKI
(2018)
Austria

Średnia UE 28

Polska

43,7 tys. euro

30,9 tys. euro

12,9 tys. euro

Źródło: opracowanie
własne na podstawie
danych Eurostat.

Gospodarkę austriacką od lat charakteryzuje rozwinięty i stabilny rynek pracy. Wskaźnik stopy bezrobocia
jest tutaj istotnie niższy od średniej unijnej (4,9% w Austrii przy 6,8% średniej dla UE 28). Ze względu na
zamożność kraju i wysoki poziom jakości życia Austria jest atrakcyjnym krajem dla migracji zarobkowej,
czego efektem jest niewielki poziom trudności z podażą pracy oraz z poziomem bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W AUSTRII NA TLE ŚREDNIEJ UNIJNEJ ORAZ POLSKI
(2018)
Austria

Średnia UE 28

Polska

4,9 %

6,8 %

3,9 %

Źródło: opracowanie
własne na podstawie
danych Eurostat.

Austria jest krajem o względnie wysokim poziomie zadłużenia gospodarki w odniesieniu do produktu
krajowego brutto (przy stabilnym wzroście gospodarczym nie stanowi to jednak na chwilę obecną
zagrożenia dla ekonomicznych perspektyw kraju). Austria zajmuje dopiero 19 miejsce we Wspólnocie
pod względem wartości przywoływanego wskaźnika (co przekłada się na dziesiąte największe zadłużenie
w UE 28). By lepiej to zobrazować, należy dodać, że dług austriackiej gospodarki wynosił według danych
Eurostatu w 2018 roku 73,8 % PKB. Jednocześnie, średnia dla państw UE 28 wynosiła w 2018 roku 66,24%,
a wartość opisywanego wskaźnika dla Polski wynosiła w 2018 roku 48,9%.

RELACJA CAŁKOWITEGO DŁUGU PUBLICZNEGO DO PKB W AUSTRII
NA TLE ŚREDNIEJ UNIJNEJ ORAZ POLSKI (2018)
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Austria

Średnia UE 28

Polska

73,8 %

66,2 %

48,9 %

Austria. Przewodnik dla MŚP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.

Źródło: opracowanie
własne na podstawie
danych Eurostat.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na pozycję Austrii w wybranych rankingach międzynarodowych. Dobrze
obrazują one poziom atrakcyjności rynku austriackiego, jako miejsca do prowadzenia działalności
gospodarczej. Poniżej zostało wymienionych pięć popularnych zestawień. Są to rankingi, które pokazują
kolejno: poziom łatwości prowadzenia biznesu w danym państwie (Doing Business), podatność na
korupcję (Corruption Perception Index), zdolność do zapewnienia przez państwo długookresowego
wzrostu gospodarczego (Global Competitiveness Index), stopień wolności gospodarczej (Index of
Economics Freedom) oraz zdolność do tworzenia i rozwijania innowacji w danym państwie (Global
Innovation Index). Analizując te dane, warto wyróżnić Austrię za relatywnie wysoką pozycję we wszystkich
przywoływanych zestawieniach. 14 miejsce w rankingu percepcji korupcji oraz 18 pozycja w rankingu
globalnej konkurencyjności dobrze świadczą o stabilnych perspektywach austriackiej gospodarki.

AUSTRIA W MIĘDZYNARODOWYCH ZESTAWIENIACH DOTYCZĄCYCH
WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Źródło: opracowanie
własne na podstawie
zestawień z 2018 roku.

Doing Business

26 pozycja na 190 państw

Corruption Perception Index

14 pozycja na 180 państw

Global Competitiveness Index

18 pozycja na 138 państw

Index of Economics Freedom

31 pozycja na 180 państw

Global Innovation Index

21 pozycja na 126 państw

BILANS HANDLOWY Z POLSKĄ I INNYMI KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Austria jest państwem, które bierze aktywny udział w międzynarodowej wymianie towarów. Jeśli chodzi
o łączną wartość eksportu, to jest ona pod tym względem jedenastą gospodarką Unii Europejskiej.
Wartość eksportu wyniosła w 2018 roku 210,6 mld euro, podczas gdy średnia unijna to 258 mld euro,
a polski eksport odnotował w tym czasie wartość przekraczającą 274 mld euro.

AUSTRIA – WARTOŚĆ WYEKSPORTOWANYCH DÓBR I USŁUG
NA TLE ŚREDNIEJ UE 28 ORAZ POLSKI
Austria

Średnia UE 28

Polska

210,6 mld euro

258 mld euro

274,6 mld euro

Źródło: opracowanie
własne na podstawie
danych Eurostat.
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Bardzo podobnie wyglądają statystyki dotyczące wartości importu. Tu również gospodarka austriacka
zajmuje 10 pozycję w Unii Europejskiej z wartością importu (196,7 mld euro), będącą nieznacznie niższą
niż średnia unijna (243,6 mld euro) oraz wartość opisywanego wskaźnika odnotowana w przypadku Polski
(257,6 mld euro).

AUSTRIA – WARTOŚĆ IMPORTU DÓBR I USŁUG
NA TLE ŚREDNIEJ UE 28 ORAZ POLSKI
Austria

Średnia UE 28

Polska

196,7 mld euro

243,6 mld euro

257,6 mld euro

Źródło: opracowanie
własne na podstawie
danych Eurostat.

Zdecydowanie najważniejszym zagranicznym partnerem handlowym są dla Austrii Niemcy. Dotyczy to
tak eksportu, jak i importu. To właśnie z Niemiec pochodzi ponad 30% importu towarów i usług. W 2018
roku wartość towarów importowanych z Niemiec do Austrii wyniosła 66,6 mld euro1. Z kolei wartość dóbr
wyeksportowanych w przeciwnym kierunku, tj. z Austrii do Niemiec wyniosła 46 mld euro (to ponad 23%
łącznej wartości eksportu). Pozostałe państwa, które odgrywają znaczącą rolę w bilansie handlowym
Austrii to głównie geograficzni sąsiedzi - Włochy, Szwajcaria, czy Czechy.
Jeśli chodzi o wymianę handlową z Polską, to Austria zajmuje szesnaste miejsce w polskim eksporcie
(z udziałem 1,99% w eksporcie ogółem w całym 2018 roku) oraz trzynaste miejsce w polskim imporcie
(2,02% importu ogółem w 2018 roku). W całym 2018 roku polski eksport do Austrii osiągnął prawie 4,5
mld euro. Z perspektywy Austrii Polska jest z kolei ósmym z kolei najważniejszym krajem eksportowym
(4,86 mld euro w 2018r.) i dziewiątym krajem importowym2. Najczęściej importowanymi z Polski do Austrii
produktami były: pojazdy mechaniczne i części samochodowe, meble i sprzęt elektroniczny, artykuły
spożywcze i gotowe produkty jak np. walizki i produkty kaletnicze, instrumenty muzyczne i artykuły
zegarmistrzowskie. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział produktów eksportowanych przez
Polskę do Austrii3.
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1

Dane według reguły kraju pochodzenia na podstawie informacji z International Trade Centre.

2

Dane za: https://wspieramyeksport.pl/api/public/files/1741/Austria_Analiza_Miedzynarodowa_2019_11.pdf

3

Dane za: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/austria-w-polsce/gospodarka/
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STRUKTURA PRZEDMIOTOWA IMPORTU W RELACJACH AUSTRIA-POLSKA (2018 ROK)

Paliwa mineralne, smary

Maszyny i urządzenia transportowe

8%

Chemikalia i produkty pochodne

8%
32%
Inne

13%

19%
20%
Towary przemysłowe kwalifikowane
wg. surowca

Wyroby różne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ambasady Austrii w Warszawie
https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/austria-w-polsce/gospodarka/

Z kolei Polacy chętnie kupują od Austriaków maszyny i pojazdy mechaniczne, w tym części do samochodów
osobowych i ciężarowych, produkty farmaceutyczne, papier i tekturę, artykuły metalowe, jak również
napoje, odzież i okucia meblowe, drewno i wyroby drewniane4.
Pomijając aspekt samego handlu, warto zwrócić uwagę, że Austria jest również państwem, które realizuje
dużo inwestycji zagranicznych (co oznacza, że firmy austriackie obecne są na wielu różnych rynkach
poprzez swoje oddziały). Większość inwestycji wędruje do krajów Unii Europejskiej, głównie do Holandii,
Danii i Wielkiej Brytanii. Polska także jest istotnym partnerem inwestycyjnym dla Austrii. W naszym
państwie działa około 800 austriackich firm. Jak wskazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Austria
jest ósmym największym inwestorem zagranicznym w Polsce, a austriackie firmy zatrudniają w Polsce
ponad 43 tysiące osób5.

4

Dane za: https://informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/austria/.

5

Dane za 2016 rok na podstawie https://informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/austria/.
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
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RYNEK PRACY I STOPA BEZROBOCIA
W porównaniu do sytuacji w Polsce, austriacki rynek pracy wyróżnia się większym udziałem zatrudnionych
w sektorze usług – w 2018 roku było to ponad 71% ogółu pracujących, podczas gdy w Polsce analogiczny
wskaźnik wynosił niespełna 59%. Wynika to przede wszystkim z ponad dwukrotnie wyższego – na tle Austrii
– zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce (3,9 % w Austrii oraz 10,1% w Polsce) oraz z wyższego o około 29%
zatrudnienia w przemyśle (24,7 % w Austrii oraz 31,5 % w Polsce). Zmianę struktury zatrudnienia w podziale
na poszczególne sektory gospodarki w latach 2010 – 2018 przedstawiono na poniższym wykresie.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W AUSTRII
WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI W LATCH 2010-2018 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guideoesterreich/investieren-in-oesterreich/arbeit-und-beruf/arbeitsmarkt.pl.html .

Gospodarka austriacka charakteryzuje się także, o czym była już mowa wcześniej, stabilnym poziomem
bezrobocia, który jest niższy od średniej unijnej i wynosi 4,9%. Warto tu także podkreślić, że gospodarka
austriacka dobrze radzi sobie ze zjawiskiem bezrobocia długoterminowego, które występuje tu relatywnie
rzadziej niż średnio w krajach UE 28. Przywoływany wskaźnik dla Austrii wynosi według Eurostatu 1,4
% (dane na koniec 2018 roku), przy średniej unijnej na poziomie 2,9 % (w Polsce stopa bezrobocia
długoterminowego w 2018 roku wyniosła 1%).
Austria nie ma także problemu z wysokim bezrobociem wśród młodych (15 – 24 lata), co jeszcze kilka
lat temu było zmorą części gospodarek unijnych. Na koniec 2018 roku stopa bezrobocia w tej grupie
wiekowej wyniosła w Austrii 5,3%, co jest nieznacznie wyższym wskaźnikiem niż stopa bezrobocia dla całej
populacji w wieku roboczym, jednocześnie jest to jednak wartość niższa niż średni odczyt tego wskaźnika
dla krajów UE 28 (5,85%). W Polsce bezrobocie wśród osób 15 – 24 wynosi z kolei 4,1%.
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DANE DEMOGRAFICZNE
Austria jest państwem liczącym – według danych Eurostatu – 8 858 775 mieszkańców (stan na 1 stycznia
2019). Średnia wieku społeczeństwa austriackiego na koniec 2018 roku wynosiła to 43,4 roku, czyli o 1,2
roku więcej niż średnia dla UE 28 i 1,5 roku więcej od wartości analogicznego wskaźnika dla Polski6.
Przeciętna oczekiwana długość życia w Austrii w 2017 roku wynosiła według danych Eurostatu 81,7 roku,
z czego u mężczyzn jest to 79,4 roku, a u kobiet 83,5 . Średnia oczekiwana długość życia dla państw
UE28 wynosiła w 2017 78,3 roku, w tym dla kobiet 83,5 roku , a dla mężczyzn 78,3. Dobrze świadczy to
o austriackim systemie opieki zdrowotnej. Jest to także kolejny wskaźnik, który może potwierdzać wysoką
jakość życia w opisywanym państwie. Warto tu dodać dla porównania, że sytuacja Polski kształtuje się
w tym obszarze nieco gorzej, ponieważ ogólna średnia oczekiwana długość życia wynosiła 77,8 roku, wiek
kobiet 81,8 roku, natomiast mężczyzn zaledwie 73,9 roku.
Poniższa tabela przedstawiają prognozy podstawowych wskaźników demograficznych dla Austrii na lata
2020-20507.

PROGNOZY PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH DLA AUSTRII
NA LATA 2020-2050
Rok

Populacja

Zmiana roczna

Migracja

Średnia wieku

Dzietność

Gęstość
(osoba/km2)

Populacja
miejska

2020

8 841 000

24 000

20 000

43,5

1,54

107

5 873 000

2030

9 012 000

10 000

20 000

45,3

1,62

109

6 163 000

2040

8 039 000

- 5 000

20 000

46,9

1,67

109

6 461 000

2050

8 935 000

-13 000

20 000

47,9

1,71

108

6 671 000

Źródło: https://www.populationof.net/pl/austria/.

Przedstawione dane sugerują, że społeczeństwo austriackie będzie się starzeć z biegiem lat. Średnia
wieku w 2050 roku wzrośnie z obecnych 43 lat do blisko 48. Jednocześnie, nieznacznie rosnącą wartość
ma odnotować wskaźnik dzietności, co - w połączeniu z prognozowanym dodatnim saldem migracji – ma
skutkować utrzymaniem przez Austrię liczebności populacji kraju na poziomie zbliżonym do obecnego
(w prezentowanej w powyższej tabeli projekcji zakłada się, że w 2050 liczba ludności Austrii wzrośnie do
8,9 mln osób).
Austria cechuje się także wysokim współczynnikiem urbanizacji. Zdecydowana większość mieszkańców
mieszka w miastach (ponad 66%, przy ok. 60% w Polsce). Do największych austriackich metropolii można
zaliczyć Wiedeń, Graz, Linz, Salzburg oraz Innsbruck. W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat
populacji wszystkich wskazanych miast (stan na styczeń 2018 roku).

6

Dane na podstawie: https://www.populationof.net/pl/austria/
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
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AUSTRIA – NAJWIĘKSZE MIASTA WRAZ Z LICZBĄ LUDNOŚCI
Miasto

Liczba ludności

Wiedeń

1 691 468

Graz

222 326

Linz

181 162

Salzburg

150 269

Innsbruck

112 467

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Austrii.

PŁACE I WYNAGRODZENIA
Przeciętne wynagrodzenie w Austrii wynosiło na koniec 2018 roku 3632 euro brutto miesięcznie. To czwarty
najlepszy wynik spośród krajów UE 28. Wyższa średnia pensja odnotowana została jedynie w Niemczech,
Luksemburgu oraz Danii.

AUSTRIA – ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZAROBKI NA TLE ŚREDNIEJ UE 28 ORAZ
POLSKI
Austria

Średnia UE 28

Polska

3632 euro

2143 euro

1102 euro

Źródło: https://www.
reinisfischer.com/
average-salaryeuropean-union-2018

W Austrii nie ma prawnie określonego wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w całej gospodarce.
Istnieją natomiast osobne regulacje określające płacę minimalną ze względu na zawód. Te ustalane są
w relacjach trójstronnych na linii rząd – związki zawodowe – związki pracodawców. Podobne rozwiązania
stosowane są m.in. w: Danii, Finlandii, Szwecji, Islandii Norwegii, Szwajcarii czy we Włoszech.

PRAWO PRACY
W Austrii, podobnie jak w Polsce, umowa o pracę może zostać zawarta na różne okresy czasu: (i) na okres
próbny; (ii) na czas nieokreślony oraz (iii) na czas określony. Standardowy czas pracy wynosi w Austrii od
38,5 do 40 godzin tygodniowo (w zależności od wykonywanego zawodu), istnieje jednak możliwość jego
wydłużenia do 60 godzin w tygodniu i 12 dziennie. W przypadku wykonywania pracy nieprzerwanie przez
6 godzin pracownikowi przysługuje 30 minut przerwy.
Okres próbny w Austrii wedle obowiązujących przepisów jest ograniczony do jednego miesiąca – przez
ten czas partnerzy mogą rozwiązać łączące ich stosunki bez zachowywania z góry narzuconych terminów
i uzasadniania decyzji. Wedle austriackiego prawa pracownikowi przysługuje 5 tygodni urlopu (30 dni
roboczych wliczając soboty lub 25 dni w pięciodniowym systemie pracy). Po przepracowaniu 26 lat
przysługuje 6 tygodni urlopu.
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Jak już w poprzedniej części zostało wspomniane, w Austrii nie obowiązuje instytucja jednolitej płacy
minimalnej dla całej gospodarki. Jest ona zawsze ustalana w odniesieniu do konkretnej branży, umowy,
regulaminów bądź umów zbiorowych itp.. Pracownicy korzystają natomiast z trzynastego wynagrodzenia
wakacyjnego oraz z wynagrodzenia świątecznego.
Urlop macierzyński (przysługujący zarówno matce jak i ojcu) wynosi 16 tygodni do ukończenia przez
dziecko dwóch lat, natomiast urlop wychowawczy może trwać 3 lata, do czasu skończenia przez dziecko
czwartego roku życia.
Istotne i mocno respektowane są także zasady obowiązujące pracodawców, dotyczące równego
traktowania pracowników bez względu na płeć, wiek, pochodzenie narodowe, religię poglądy i przekonania
oraz orientację seksualną8.

FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W Austrii stosuje się kilka form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przywołujemy
najpopularniejsze wraz ze wskazaniem ich krótkiej charakterystyki9. Co ważne, austriacka ustawa
o działalności gospodarczej wyróżnia dwa podstawowe rodzaje działalności gospodarczej ze względu
na wykonywany zawód i potrzebne do niego kwalifikacje10. I tak, wyróżnione zostały: (i) działalność
niereglamentowana oraz (ii) działalność reglamentowana i rzemiosło.

Podstawowy podział form działalności gospodarczej w Austrii
Działalność niereglamentowana (swobodna)

Działalność reglamentowana i rzemiosło

Do jej wykonywania nie jest konieczne przedstawienie konkretnych
kwalifikacji pozwalających na wykonywanie zawodu.

Ten rodzaj działalności gospodarczej jest mocno obwarowany
wymaganiami prawnymi. Osoba chcąca prowadzić tego typu
działalność jest zobowiązana do posiadania konkretnych kwalifikacji
(i poświadczającego ich świadectwa) oraz odbycia praktyki w zawodzie.
W przypadku niezłożenia wyżej opisanego zaświadczenia przedsiębiorcy
grozi wysoka. Zarówno świadectwo jak i praktyki można zdobyć
w Polsce i Austrii.

W celu rozpoczęcia takiej działalności trzeba zarejestrować
ją w referacie gospodarczym dzielnicowego ratusza i otrzymać
uprawnienie do prowadzenia działalności.
Lista wolnych działalności gospodarczych obejmuje obecnie
około 900 pozycji.

Pracownik chcący podjąć działalność reglamentowaną na terenie
Austrii musi zarejestrować się w referacie gospodarczym urzędu
dzielnicowego przedstawiając świadectwo poświadczające kwalifikacje.
W przypadku posiadania jedynie polskich kwalifikacji, należy złożyć
wniosek o uznanie kwalifikacji w Federalnym Ministerstwie Gospodarki,
Rodziny i Młodzieży (wniosek taki jest wydawany przez polski urząd).
Musi on zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język
niemiecki i dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji przez Ministerstwo
dokument taki zastępuje i jest traktowany na równi z austriackim
świadectwem kwalifikacji.

Źródło: Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii.
Wybrane zagadnienia, https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR

Fragment na temat prawa pracy w Austrii opracowano na podstawie: https://www.advantageaustria.org/zentral/businessguide-oesterreich/investieren-in-oesterreich/arbeit-und-beruf/ABA_Austrian_Employment_Law_2018.pdf
oraz https://www.polonia-w-austrii.at/praca-i-podatki-w-austrii/.
7

8
Podrozdział opracowano na podstawie: ABA, Starting Business in Austria, https://www.advantageaustria.org/zentral/
business-guide-oesterreich/investieren-in-oesterreich/standort-oesterreich/ABA_Starting_Business_in_Austria_2018_
EN.pdf?fbclid=IwAR3em6CGrBi-bgO2B7xFR7Bwcui696sWiG5zd6abOIwQiI5CAigmNgnAIwo oraz Wydział Promocji Handlu
I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii. Wybrane zagadnienia,
https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR

Warto tu dodać, że - zgodnie z przepisami unijnymi - na terenie Austrii, Polacy mają prawo do prowadzenia samodzielnej
działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2011 roku Polacy jak i inni obywatele nowych państw Unii Europejskiej nie potrzebują
już pozwolenia na zatrudnienie ani pracę.
9
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W skład reglamentowanej działalności wchodzą takie rodzaje jak np.:

•
•
•
•
•
•
•
•

pośrednictwo pracy;
doradca podatkowy;
agent ubezpieczeniowy;
biura podróży;
fotograf;
technik metalurgiczny;
biuro inżynierskie;
oraz ok. 40 rodzajów działalności o charakterze rzemieślniczym takich jak np. szewc, piekarz,
rzeźnik, zegarmistrz, stolarz, dekarz, posadzkarz.

W przypadku zawodów rzemieślniczych konieczne są dyplomy czeladnicze lub/i mistrzowskie
i odpowiedni staż pracy. Zalecane jest dokładne zapoznanie się z opisem danego zawodu w celu
uniknięcia problemów z austriackimi urzędami. Często zdarza się, że dana osoba prowadząc
reglamentowaną działalność gospodarczą przekracza zakres prac, na które zezwala jej pozwolenie na
prowadzenie danej działalności gospodarczej oraz czynności w jej ramach dozwolone.
W ramach działalności reglamentowanej w Austrii wyróżniono dodatkowe dwie dodatkowe podgrupy –
działalność regulowana uproszczona oraz działalność regulowana podlegająca dodatkowym wymogom.

Działalność reglamentowana w Austrii – podział na podgrupy
Działalność regulowana podlegająca dodatkowym
wymogom

Działalność regulowana uproszczona
Do jej prowadzenia wystarczy uproszczone świadectwo
kwalifikacji zawodowych, które można zdobyć wykonując
pokrewne zawody, np. w ramach rzemiosła. Do tej grupy
zaliczanych jest 21 rodzajów działalności zawodowej.

W przypadku tego typu działalności wymagane jest
przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas
rejestracji. Do dokumentacji jaką należy złożyć można
zaliczyć np. zaświadczenie o niekaralności. Ponadto osoba
chcąca założyć działalność regulowaną zaliczaną do tej
grupy podlega procedurze i ocenie wiarygodności. Do
opisywanej grupy zalicza się zawody, przy których konieczne
jest zachowanie bardziej restrykcyjnych przepisów
bezpieczeństwa.

Przykłady:

Przykłady:

• przeróbki krawieckie;

• technik urządzeń alarmowych;

• dorabianie kluczy;

• elektrotechnik;

• dorabianie szyb samochodowych;

• cieśla;

• naprawa obuwia;

• kominiarz;

• montaż mebli;

• detektyw;

• roboty ziemne.

• technik instalacji gazowych i sanitarnych.

Źródło: Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii.
Wybrane zagadnienia, https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR.
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Chcąc założyć firmę w Austrii należy także wcześniej zwrócić uwagę na system składek
ubezpieczeniowych. Przez pierwsze dwa lata naliczane są zaniżone stawki ubezpieczenia, od trzeciego
roku już właściwa kwota. Kolejną istotną kwestia dotyczącą austriackiego systemu podatkowego jest
podatek VAT. Obowiązkowo stajemy się jego płatnikiem w sytuacji, gdy nasz roczny dochód przekracza
30 tysięcy euro.
Poniżej zostały opisane podstawowe formy organizacyjno- prawne prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie Austrii. Różnią się one opodatkowaniem, wymaganiami związanymi z rejestracją
czy wysokością wnoszonego kapitału. Formy te to:

•

jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza w formie jednoosobowej działalności gospodarczej – najważniejsze informacje
Podstawową i najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii jest jednoosobowa działalność gospodarcza
(niem. Gewerbe). Wśród Polaków mieszkających i pracujących jest ona najczęściej wybieraną formą z uwagi na swoją
czytelność. W ramach tego rodzaju działalności można ją prowadzić jako jednoosobowa firma lub zatrudnić do pomocy jednego
lub kilku pracowników. Występuje się w tym przypadku jako osoba fizyczna, nie prawna. Odpowiedzialność finansowa za
wszelkie straty i zobowiązania przechodzi również na cały jej majątek prywatny.
Plusy
• stosunkowo łatwy i niedrogi proces rejestracji ;
• brak wymaganego kapitału początkowego;
• możliwość prowadzenia niepełnej księgowości i bilansu
handlowego w przypadku nieprzekroczenia progu
700 000 euro w przeciągu dwóch lat.

Minusy
• odpowiedzialność prywatnym majątkiem za wszystkie
zobowiązania i dugi firmy;
• restrykcyjne przepisy związane z terminowym płaceniem
podatków i składek na ubezpieczenie społeczne;
• obowiązek potwierdzenia kwalifikacji w przypadku
działalności reglamentowanej.

Źródło: Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii.
Wybrane zagadnienia, https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR.
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•

spółka jawna

Działalność gospodarcza w formie jednoosobowej działalności gospodarczej – najważniejsze informacje
W przeciwieństwie do jednoosobowej firmy omówionej powyżej do rozpoczęcia działalności w takich warunkach potrzebne
są dwie osoby. Odpowiadają one za wszystkie zobowiązania i finanse spółki w sposób nieograniczony i solidarny. Wymagany
jest również wkład na rzecz spółki (np. na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznych sprzętów czy maszyn)- może on być
wniesiony w formie świadczonych usług.
W umowie o spółce jawnej wymagane jest określenie takich elementów, jak np. profil działalności, prawa i obowiązki
wspólników, podział zysków i strat czy zasady na jakich spółka funkcjonuje po śmierci jednego ze wspólników. Dodatkowo,
obowiązkowy jest wpis do sądowego rejestru firm, po czym spółka może rozpocząć już w pełni legalną działalność. Do nazwy
firmy (np. nazwisk wspólników) dopisywana jest wyrażenie: „Offene Gesellschaft” lub skrót od niego ,,OG”.
Wszyscy wspólnicy odpowiadają za majątek firmy w takim samym stopniu- niezależni od tego, czy są w zarządzie spółki.
W przypadku prowadzenia działalności zaliczającej się do reglamentowanej, co najmniej jeden ze wspólników lub pracowników
najemnych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i potwierdzenia, pozwalające na legalne wykonywanie danego rodzaju
działalności.
Plusy
• szybki i łatwy proces założenia spółki;
• uproszczone rozliczenie w postaci księgi przychodów
i rozchodów;
• kwalifikacje do wykonywania zawodu w przypadku
działalności reglamentowanej są wymagane tylko od
jednego wspólnika;

Minusy
• pełną odpowiedzialność wszystkich wspólników za
działalność spółki;
• brak możliwości wliczenia pensji pracowników w koszty
prowadzenia spółki.

• możliwość odliczenia strat spółki od przychodów;
• nieobligatoryjne publikowanie rocznych raportów spółki.
Źródło: Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii.
Wybrane zagadnienia, https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR.

•

spółka cywilna

Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej – najważniejsze informacje
Spółka cywilna występuje jako umowa cywilno- prawna. Nie tworzą jej osoby fizyczne, a co najmniej dwa niezależnie
funkcjonujące przedsiębiorstwa. Najczęściej jest ona formowana w celu połączenia zasobów kapitałowych, rzeczowych
i ludzkich, które razem mają przysłużyć się realizacji przedsięwzięcia gospodarczego (np. większej inwestycji). Spółka cywilna
nie posiada osobowości prawnej.
Co istotne, spółki cywilnej nie wpisuje się do rejestru sądowego, co oznacza, że wspólnicy na zewnątrz nie maja prawa
posługiwać się nazwą spółki, tylko występują pod nazwami swoich własnych firm. Analogicznie jak w przypadku spółki jawnej,
uprawnienia i kwalifikacja do prowadzenia wybranej działalności gospodarczej posiada nie spółka jako całość, tylko pojedyncze
firmy wchodzące w jej skład.
Wspólnicy spółki cywilnej podlegają obligatoryjnemu opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypadkowe. Podatki
płacą poszczególni wspólnicy w zależności od wygenerowanych dochodów, natomiast z podatku VAT rozlicza się spółka.
Plusy

Minusy

• łatwą procedurę założenia (nie wymaga nawet formy
pisemnej);

• nie może dostać pozwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej (pojedynczy wspólnicy muszą je posiadać);

• stosunkowo wygodną formę połączenia zasobów,
pozwalającą na rozpoczęcie bardziej kapitałochłonnej
działalności gospodarczej lub inwestycyjnej;

• nie ma możliwości występowania w sprawach
własnościowych;

• brak wpisu do rejestru sądowego.

• wszyscy wspólnicy spółki odpowiadają za zobowiązania
spółki w takim samym stopniu.

Źródło: Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii.
Wybrane zagadnienia, https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR.
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•

spółka komandytowa

Działalność gospodarcza w formie spółki komandytowej – najważniejsze informacje
Spółka komandytowa jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jak w pozostałych spółkach wymaga
się do niej udziału co najmniej dwóch wspólników. W tym przypadku maja oni specjalne nazwy: komplementariusz
i komandytariusz. Pierwszy z wymienionych odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli w sposób nieograniczony
i bezpośredni, to znaczy włącznie z majątkiem prywatnym. Komandytariusz natomiast w sposób ograniczony i pośredni,
co oznacza, że tylko co do wysokości wkładu komandytowego zapisanego w rejestrze sądowym firm (jest on dowolny i ustalony
przez komandytariusza)
Forma zawarcia umowy nie jest nigdzie w ustawie uregulowana, ale zalecana jest forma pisemna, ponieważ nie wymaga
obecności adwokata ani notariusza. Musi ona zawierać wyraźnie określone prawa i obowiązki, wniesione wkłady
pieniężne wspólników, adres siedziby spółki, kto nią zarządza, reprezentuje na zewnątrz, podział zysków i strat między
komplementariuszem, a komandytariuszem, jak wygląda procedura odejścia od spółki, jej rozwiązania czy sytuacji po śmierci
jednego ze wspólników.
Jak wcześniej zostało napisane spółka komandytowa musi zostać zarejestrowana w rejestrze sądowym firm. Może zostać
nazwana nazwiskiem komplemenetariusza, nazwą branży lub inną wymyślą nazwą. Dodaje się do niej nazwę „Kommandit
Gesellschaft” lub skrót „KG”, lub „Kommandit – Partnerschaft”.
Wszyscy komplementariusze odpowiadają solidarnie za długi, niezależnie od np. ograniczeń czy podziałów sprawach zarządu
albo reprezentacji spółki na zewnątrz. Spółka jest zobowiązana do posiadania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej,
w przypadku działalności reglamentowanej musi ja posiadać zarządzający komplementariusz lub jedna z zatrudnionych osób.
Plusy

Minusy

• ograniczona odpowiedzialność komandytariusza do
poziomu wniesionego wkładu;

• osobista, nieograniczona odpowiedzialność
komplementariusza za wszystkie zobowiązania spółki;

• nieskomplikowana procedura założenia spółki. Brak
formalnych wymogów w stosunku do kształtu i formy
umowy spółki;

• wliczanie pensji wspólników, odsetek oraz komornych za
siedzibę są w skład zysków spółki;

• prosta księga przychodów i rozchodów do momentu
osiągnięcia przychodów rocznych na poziomie 700 tys.
euro w ciągu dwóch następujących po sobie latach lub
1.000.000 euro w ciągu jednego roku;

• konieczność korekty bilansu po każdej zmianie
w wysokości wniesionego wkładu komandytowego.

• swoboda w zakresie określenia roli i zadań
komandytariusza;
• Możliwość prowadzenia działalności reglamentowanej
w przypadku posiadania przez komplementariusz
odpowiedniego świadectwa;
• brak wymogu publikowania rocznych raportów z wynikami
finansowymi spółki.
Źródło: Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii.
Wybrane zagadnienia, https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR.

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

21

•

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność gospodarcza w formie spółki z o.o. – najważniejsze informacje
W spółce z.o.o (niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, w skrócie GmbH) odpowiedzialność wobec osób trzecich
ogranicza się do ściśle określonych kwot, podanych w umowie, które stanowią kapitał zakładowy. Jest to korzystne rozwiązanie
dla osób, które chcą mieć udziały w firmie o większej skali, a wolałyby uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania w pełnej
formie tak jak jest to np. w przypadku mikroprzedsiębiorstwa.
Minimalny kapitał zakładowy wymagany przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi w Austrii 35 tysięcy
euro, które muszą być wpłacone do banku gotówką (musi to zostać potwierdzone w postaci wyciągu z konta, bez którego
dalszych etapów rejestracji spółki nie udałoby się zrealizować).
Utworzenie spółki musi odbywać się drogą elektroniczną. Co istotne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga
rejestracji w rejestrze sądowym, a umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.
Omawiany rodzaj formy prowadzenia działalności gospodarczej posiada osobowość prawną, a uprawnienia pozwalające na
wykonywanie określonej działalności gospodarcze są przypisywane na spółkę, ale dopiero po okazaniu wypisu z rejestru
sądowego..
Plusy
• ograniczoną do kwoty kapitału zakładowego
odpowiedzialność spółki za zobowiązania;
• wliczenie zarobków poszczególnych wspólników
do przychodów spółki;

Minusy
• wysokość kapitału zakładowego (35 tysięcy euro)
• obowiązek pełnej księgowości bilansowej i jej
publikowania;

• przypisanie uprawnień do prowadzenia danej działalności
gospodarczej na spółkę (nie na konkretnych wspólników);

• możliwość wystąpienia sytuacji, w której kierownik spółki
będzie odpowiadał osobiście przed bankami udzielającymi
jej kredytów;

• sposobność do założenia przez spółę zakładowego
funduszu emerytalnego.

• widoczność korzyści z opodatkowania CIT dopiero
po osiągnięciu określonych zysków;
• obowiązek płacenia podatku komunalnego w wysokości
3% rocznie od dochodów brutto przez wszystkich
pracowników spółki11.

Źródło: Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii.
Wybrane zagadnienia, https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR.

Dane za: https://www.advantageaustria.org/zentral/business-guide-oesterreich/investieren-in-oesterreich/standortoesterreich/ABA_Starting_Business_in_Austria_2018_EN.pdf?fbclid=IwAR3em6CGrBi-bgO2B7xFR7Bwcui696sWiG5zd6abOIw
QiI5CAigmNgnAIwo
10
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•

spółka akcyjna

Działalność gospodarcza w formie spółki akcyjnej – najważniejsze informacje
Spółka akcyjna jest w Austrii rzadziej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ze względu na wymagany
duży kapitał zakładowy (minimum 70 tysięcy euro). Dodatkowo przy zakładaniu spółki wymagane jest wpłacenie co najmniej
jednej czwartej wymaganej kwoty. Odpowiedzialność finansowa akcjonariuszy wobec osób trzecich w jest proporcjonalna do
wysokości kapitału spółki. Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, w skrócie AG) posiada osobowość prawną.
Zasady działania spółki akcyjnej są następujące: musi ją utworzyć co najmniej dwóch wspólników, którzy wnoszą cały
wymagany minimalnie kapitał zakładowy w postaci wykupionych akcji, stając się w ten sposób akcjonariuszami. Minimalna
wartość akcji, dzięki której można stać się wspólnikiem wynosi 1 euro. Co istotne, poszczególni akcjonariusze nie ponoszą
odpowiedzialności za zobowiązania spółki jako całości- to spada na barki zarządu, ale tylko co do wysokości kapitału.
Tak jak wyżej omawiana spółka, AG również wymaga wpisu do rejestru sądowego firm, a do zawarcia umowy konieczna jest
forma aktu notarialnego. Obowiązują również takie same zasady co do konieczności płacenia składek na ubezpieczenie
społeczne czy posiadania przez spółkę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej.
Plusy
• ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki do
wysokości jej kapitału zakładowego;

Minusy
• wysokość kosztów założenia spółki (min. 70 tysięcy euro);

• możliwość powoływania osób, nie będących wspólnikami,
do zarządu AG;

• obligatoryjność prowadzenia podwójnej księgowości oraz
bilansów wraz z załącznikami i raportami nt. stanu spółki
oraz ich publikacji;

• sporą swobodę w przekazywaniu i nabywaniu akcji, które
nie generują zmian w stanie spółki;

• roczny bilans i księgi handlowe są sprawdzane przez
biegłego rewidenta;

• wliczanie zarobków wspólników do przychodów spółki.

• możliwość poniesienia przez kierownika osobistej
odpowiedzialności za sprawy spółki oraz przed bankami
udzielającymi jej kredytów;
• obowiązek płacenia podatku komunalnego w wysokości
3 % od rocznych dochodów brutto przez wszystkich
wspólników spółki.

Źródło: Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Działalność gospodarcza w Austrii.
Wybrane zagadnienia, https://wieden.msz.gov.pl/resource/238a8efc-27c6-482a-91e3-41d4107dc778:JCR.

Ponadto, podobnie jak w Polsce, działalność gospodarcza w Austrii może być prowadzona w formie:

•
•

Stowarzyszenia (generowane przychody mają służyć realizacji celów statutowych)
Spółdzielni (specyficzny rodzaj stowarzyszenia; jej celem jest pomoc i wspieranie członków; w Austrii
do najczęściej spotykanych spółdzielni możemy zaliczyć spółdzielnie: budowy domów i mieszkań,
kredytowe, ds. zakupu lub sprzedaży, ds. użytkowania, wyceny, konsumpcji czy osiedlowe).
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PODMIOTY WSPIERAJĄCE INWESTORÓW
W Austrii bardzo ważną pozycję w zakresie działalności gospodarczej zajmują izby gospodarcze. Na terenie
całego kraju działa ich 9 (osobna dla każdego kraju związkowego). Ponadto, pomocnymi instytucjami dla
osób chcących inwestować lub prowadzić działalność gospodarczą w Austrii mogą okazać się12:

•
•
•
•
•

Organizacja ds. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych OIER
Federalna Agencja ds. Wspierania Przedsiębiorczości ABA
Federalna Agencja ds. Wspierania Rozwoju i Innowacyjności AWS
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Dodatkowo, instytucją wspierającą współpracę polsko-austriacką na płaszczyźnie gospodarczej jest
Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej (PAIWG). Organizacja ta zrzesza firmy z różnych
branż, specjalistów z zakresu ekonomii, handlu czy prawa oraz inicjuje i wspiera współpracę gospodarczą
między tymi dwoma państwami. Pomocne mogą się również okazać Austriackie Biura Współpracy
Gospodarczej, które maja swoje siedziby w Warszawie i Krakowie.

Ponadto, więcej przydatnych informacji na temat inwestowania w Austrii można znaleźć m.in. tutaj:
https://www.advantageaustria.org/zentral/business-guide-oesterreich/investieren-in-oesterreich/standort-oesterreich/ABA_
Investment_Promotion_Austria_2018_EN.pdf.

11

24

Austria. Przewodnik dla MŚP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

25

PRZEMYSŁY
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Przemysły kreatywne i branża ICT
w Austrii
PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO – OGÓLNE INFORMACJE
Przemysły kreatywne i czasu wolnego to branża, która uważana jest obecnie za jeden z najbardziej
obiecujących sektorów gospodarczych w Europie. Dzieje się tak z uwagi na wysoki potencjał tworzenia
bogactwa kraju i nowych miejsc pracy. Sektor ten chętnie przyjmuje rolę partnera wspierającego różne
branże, które pracują nad rozwojem nowych produktów i usług. Branże kreatywne znajdują się na rozdrożu
sztuki, kultury, biznesu i technologii. Branżę kreatywną najprościej można zdefiniować, jako działalność
zmierzającą do wytworzenia, wyprodukowania lub skomercjalizowania dobra, które jest niematerialne
i ma charakter kulturowy, a zawarte treści są chronione prawem autorskim13. Przedsiębiorstwa działające
w sektorze kreatywnym, bazują głównie na indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talentach,
a przede wszystkim rozwoju własności intelektualnej.
Branże kreatywną możemy podzielić na kilkanaście mniejszych podsektorów. Są to:

•
•
•
•
•
•

architektura i projektowanie wnętrz,
książki (działalność wydawnicza, biblioteki
publiczne),
gazety i czasopisma,
muzyka,
sztuki performatywne (koncerty, spektakle),
telewizja,

•
•
•
•
•
•

film,
radio
gry wideo (producenci, twórcy, dystrybutorzy),
oprogramowanie,
sztuki wizualne (fotografia, rzemiosło,
wzornictwo, muzea),
reklama.

Wzrost popularności i zainteresowania branżą kreatywną i kulturową wśród krajów europejskich nie
jest niespodzianką, biorąc pod uwagę, że przemysły kreatywne stanowią ponad 3% całkowitego PKB
Unii Europejskiej oraz odpowiadają za 3,7% zatrudnienia. W 2018 roku 8,7 mln Europejczyków było
zatrudnionych w branży kreatywnej. Jest to zatem trzeci sektor pod względem zatrudnienia, zaraz po
działalności usługowej związanej z gastronomią oraz przemyśle budowlanym14.

12
Zob. więcej: Głowacki J., Przemysły kulturowe i ich wpływ na gospodarkę, Hausner J., Karwińska A., Purchla J., Kultura
a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, 2013, https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Przemysly_kreatywne_i_ich-JG.pdf

Zob. więcej: EY, Kultura jako źródło wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Analiza rynków kreatywnych,
https://zaiks.org.pl/view/296/ey_analiza_rynkow_kreatywnych.pdf

13

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

27

PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO W AUSTRII
Według danych Eurostatu w opisywanym sektorze w Austrii działała około 42 tysiące przedsiębiorstw,
które łącznie zatrudniają ponad 4% siły roboczej całej gospodarki (12 miejsce w UE 28 – szczegółowe
dane w tym zakresie przedstawiono na poniższym wykresie). Dla porównania, Polsce w 2016 r. zatrudnieni
w branży kreatywnej stanowili 3,4% wszystkich zatrudnionych.

ZATRUDNIENIE W BRANŻY KREATYWNEJ W KRAJACH UE-28 W 2016 R. JAKO ODSETEK
ZATRUDNIONYCH SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH W GOSPODARCE (W %)
Rumunia
Słowacja
Bułgaria
Portugalia
Chorwacja
Grecja
Francja
Włochy
Polska
Cypr
Hiszpania
Węgry
Litwa
Irlandia
Belgia
Niemcy
Austria
Czechy
Malta
Dania
Łotwa
Holandia
Słowenia
Wielka Brytania
Finlandia
Szwecja
Luksemburg
Estonia
UE-28
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

ZATRUDNIENIE W BRANŻY KREATYWNEJ JAKO ODSETEK ZATRUDNIONYCH OGÓŁEM W GOSPODARCE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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5,00

6,00

Statystyka europejska wskazuje, że w Austrii na jedno przedsiębiorstwo z branży kreatywnej przypadają
średnio cztery zatrudnione osoby. Wskazuje to, że branża bazuje na niewielkich przedsiębiorstwach.
Można podejrzewać, że wiele osób w tym sektorze pracuje na własny rachunek jako freelancerzy lub
osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Bazując na danych Eurostatu, możemy także
stwierdzić, że w 2016 roku branża kreatywna w Austrii osiągnęła obrót, czyli całkowitą wartość rynkowej
sprzedaży towarów i usług stronom trzecim, w wysokości 9,8 mld euro. Obroty w polskim sektorze
kreatywnym wynosiły o około 3 mld euro więcej – trzeba jednak pamiętać, że polską branżę kreatywną
w ujęciu bezwzględnym charakteryzuje znacznie wyższe zatrudnienie (0,5 mln pracowników w Polsce
i 0,17 mln w Austrii). Warto tu dodać, że sektor kreatywny w Austrii odpowiadał za około 3% sprzedaży całej
gospodarki.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE DOTYCZĄCE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH
W AUSTRII W 2016 R.
Liczba przedsiębiorstw

42 000

Liczba zatrudnionych ogółem

171 000

Samozatrudnieni

26%

Procent siły roboczej

3,4 %

Obroty

9,8 mld euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Achter Osterreichischer Kreativwirtschafts-bericht oraz danych Eurostatu.

Poniżej prezentujemy wybrane znaczące austriackie firmy, reprezentujące różne gałęzie przemysłów
kreatywnych.

PRZYKŁADOWE ZNACZĄCE FIRMY PRZEMYSŁU KREATYWNEGO W HOLANDII
Firma

Branża

Główna siedziba

Opis

Link

Coop
Himmelb(l)au

architektura

Wiedeń

Firma architektoniczna słynąca
z niecodziennych projektów.

http://www.coophimmelblau.at/

film

Kematen/Krems

Firma zajmująca się produkcją filmową
– filmy dokumentalne, animacje, filmy
wizerunkowe, filmy korporacyjne.

https://www.kmfilm.at/
ueber-uns/

THIS PLAY
GMBH

działalność
artystyczna/
interaktywne
rozwiązania

Wiedeń

Firma zajmująca się wykorzystaniem
rozwiązań interakcyjnych i wdrażaniem
ich do projektów technicznych.

https://this-play.com/

Femme
Maison

projektowanie
mody

Wiedeń

Austriacka marka luksusowej odzieży,
która łączy wzornictwo popularne na
całym świecie z lokalnym rzemiosłem.

https://www.femmemaison.com/

Sproing
Interaktive
Media

gry
komputerowe

Wiedeń

Austriacka firma tworząca gry wideo.

https://www.purplelamp.
com/sproing-publishing

KM Film
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Moto Djali

projektowanie
mody

Wiedeń

Firma zajmująca się projektowaniem
mody jednocześnie poruszająca kwestie
tożsamości kultury.

http://www.motodjali.com/

Rainer
Mutsch

projektowanie
wnętrz

Wiedeń

Studio projektowe łączące nowe
technologie i wyszukany design
dostosowany do klienta.

http://rainermutsch.com/

Feinedinge

projektowanie/
ceramika

Wiedeń

Austriacka firma zajmująca się
wytwarzaniem i projektowaniem
porcelany.

http://www.feinedinge.at/

Źródło:: opracowanie własne.

W branży kreatywnej w Austrii szczególnie zyskują na znaczeniu firmy oferujące wysokiej jakości usługi
oraz wyróżniające się indywidualnym podejściem do klienta. Dla 86% branż kreatywnych działalność
zagraniczna odgrywa kluczową rolę. W Austrii aż siedem na dziesięć firm eksportuje swoje produkty
i usługi. Spośród tych firm 60% robi to tylko okazjonalnie, a 21% zajmuje się regularnym eksportem.
Najwięcej eksportują firmy działające w obszarze oprogramowania i gier (1,68 mld euro), a następnie
firmy z obszaru reklamy, którego wartość szacuje się na 992 mln euro. Dział związany z książkami i prasą
zajmuje trzecie miejsce - eksportuje się w tym podsektorze towary i usługi o wartości 752 milionów euro.

PORÓWNANIE PRODUKCJI I EKSPORTU W BRANŻY KREATYWNEJ W AUSTRII – DANE ZA 2017 ROK

Kategoria

Produkcja

Eksport
w milionach euro

Oprogramowania i gry

5.233

1.676

Reklama

4.939

992

Książki i prasa

3.642

752

Działalność artystyczna

2.167

273

Architektura

1.590

59

Film

1.457

207

Radio i telewizja

1.309

9

Muzea i biblioteki

616

68

Muzyka

233

59

Design

231

56

Razem

21.418

4.151

Źródło:: opracowanie własne na podstawie: https://www.kreativwirtschaft.at/wp-content/uploads/2017/05/7KWB-ESummary.pdf
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Austria. Przewodnik dla MŚP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.

INSTYTUCJE W OBRĘBIE BRANŻY KREATYWNEJ
Poniżej prezentujemy wybrane istotne instytucje, działające w otoczeniu austriackiej branży kreatywnej
i czasu wolnego.

Nazwa instytucji

Opis

Wirtschaftskammer Österreich
Kreativwirtschaft Austria
Österreichischer Verband für
Unterhaltungssoftware (ÖVUS)
https://www.ovus.at/

Reprezentuje interesy firm działających w branży kreatywnej w Austrii i Unii
Europejskiej. Kreativwirtschaft Austria angażuje się w promocję usług opartych na
kreatywnej gospodarce.
Reprezentuje producentów i dystrybutorów oprogramowania rozrywkowego. ÖVUS
stara się promować branżę informatyczną, szczególnie związaną z komputerami
oraz grami. Oprócz tego wspiera młodzież w bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

Źródło: opracowanie własne.

KALENDARZ TARGOWY

Kolejne prezentowane zestawienie dotyczy wydarzeń targowych, które są realizowane w Austrii i których
adresatem są przedstawiciele branży kreatywnej.

IMPREZY TARGOWE ADRESOWANE DO BRANŻY KREATYWNEJ REALIZOWANE W AUSTRII
Imprezy targowe

Miasto

Data

Opis

Link

Wiedeń

24.10-06.11.2019

Wydarzenie o charakterze międzynarodowym
skupiające miłośników filmu.

https://www.viennale.at/en

Graz

23-26.01.2020

Targi związane z najnowszymi trendami
i produktami w nadchodzącym sezonie
budowlanym.

https://mcg.at/en/events/
haeuslbauermesse/

Baumesse Oberwart

Oberwart

30.01-2.02.2020

Targi budowalne skierowane do każdego,
kto planuje budowanie lub odnawianie.

http://www.baumesseoberwart.at/

Belétage

Salzburg

31.01-01.02.2021

Targi oferujące różnorodną ofertę tkanin.

https://www.beletagesalzburg.at/de.html

Salzburg

06-09.02.2020

Targi zajmujące się tematyką budowlana
i projektowaniem wnętrz.

https://www.bauen-wohnen.
co.at/

Wohnen & InterieurMesse

Wiedeń

18-22.02.2020

Targi mieszkaniowe i projektowe.

https://www.wohneninterieur.at/de-at.html

Schau!

Dornbirn

02-05.04.2020

Targi poruszające tematykę związaną
z ogrodnictwem, życiem, wypoczynkiem,
mobilnością.

https://schau.
messedornbirn.at/index.
php?id=42

Art Bodensee

Dornbirn

28-30.06.2019

Jedyne letnie targi sztuki w krajach
niemieckojęzycznych.

https://artbodensee.
messedornbirn.at/index.
php?id=63

Salzburg

30.08-1-09.2019

Targi związane z projektowaniem mody,
w szczególności mody alpejskiej.

https://www.trachtsalzburg.
at/de.html

Gustav

Dornbirn

19-20.10.2019

Targi oferujące szeroką gamę produktów do
wszystkich dziedzin życia (kosmetyki, obuwie,
biżuteria, meble, oświetlenie, dzieła sztuki)

https://gustav.
messedornbirn.at/index.
php?id=114

Vienna Fashion Week

Wiedeń

09-15.09.2019

Targi związane z projektowaniem mody.

https://www.mqvfw.com

Viennale

Haeuslbauermesse Graz

Bauen&Wohnen
Salzburg

Tracht & Country
Frühjahr

Źródło: opracowanie własne.
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BRANŻA ICT – OGÓLNE INFORMACJE
Technologie informacyjno-komunikacyjne (w skrócie ICT) są nieodłączną częścią współczesnego świata.
Sektor ICT obejmuje wszystkie środki techniczne wykorzystywane do obsługi informacji i komunikowania
się. Dotyczy to zarówno sprzętu komputerowego, jak i sieciowego, a także ich oprogramowania. Do
branży teleinformatycznej zaliczane są zatem przedsiębiorstwa zajmujące się tak produkcją technologii
informacyjno-komunikacyjnych (sektor produkcji ICT), jak i firmy zorientowane na świadczenie usług ICT
(sektor usług ICT).

SEKTOR ICT – PODZIAŁ NA PODSEKTORY
Podsektor produkcji

Podsektor usług

Sprzęt komputerowy i komunikacyjny

Oprogramowanie

Sprzęt sieciowy i sprzęt do przesyłania danych

Usługi telekomunikacyjne

Sprzęt biurowy

Usługi IT

Źródło: Analizy branżowe, ICT w Polsce, https://analizybranzowe.wordpress.com/2015/12/09/ict-w-polsce.

BRANŻA ICT W AUSTRII
W 2016 r. w Austrii działało ponad 15 tysięcy przedsiębiorstw oferujących usługi i produkty z obszaru
ICT. Zatrudniały one 178 tysięcy specjalistów, którzy stanowili 4,2% ogółu zatrudnionych. Dla porównania
w Polsce zatrudnieniowych było ponad 2-krotnie więcej specjalistów (431tys.) w ponad 90 tysiącach firm.
Ogólne obroty firm ICT w Austrii, rozumiane jako całkowita wartość rynkowej sprzedaży towarów i usług
stronom trzecim, wynosiły według danych Eurostatu 31,5 mld euro, a wartość dodana w cenach czynników
produkcji, osiągnęła 10,8 mld euro15.
Według danych z 2017 roku, sektor ICT stanowił 3,9% PKB Austrii i 7,0% całkowitej wartości handlu
towarami i usługami w Austrii. Ważną rolę odgrywają zagraniczne firmy, które są dostawcami większość
produktów ICT w Austrii. W przywoływanym roku import produktów i usług z obszaru ICT wynosił 13,4 mld
USD. Importowano głównie urządzenia komórkowe (5,4 mld USD) oraz laptopy (967 mln USD)16.

14
Eurostat definiuje wartość dodaną w cenach czynników produkcji, podobnie jak w przypadku branży kreatywnych, czyli jako
dochód brutto z działalności po skorygowaniu o dotacje operacyjne i podatki pośrednie.
15
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Dane za: Export, AUT-ICT, https://www.export.gov/article?id=Austria-Information-and-Communication-Technology.

Austria. Przewodnik dla MŚP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE OPISUJĄCE AUSTRIACKĄ BRANŻĘ ICT W 2016 ROKU
Liczba przedsiębiorstw

15 929

Liczba zatrudnionych specjalistów w ICT

178 tys.

Procent siły roboczej

4,20%

Obroty

31,58 mld euro

Wartość dodana w cenach czynników produkcji

10,8 mld euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Obecność międzynarodowych korporacji, np. Infineon, Siemens, Philips, General Electric i Microsoft
umacnia Austrię jako jedno z istotnych miejsc dla rozwoju europejskiego rynku ICT. Warto podkreślić, że
omawiania branża mocno stawia w Austrii na inwestowanie w badania i rozwój, co jest możliwe między
innymi dzięki programom finansowanym ze środków sektora publicznego oraz dużej grupie specjalistów
i ekspertów skoncentrowanych wokół austriackich uczelni technicznych.
Poniżej prezentujemy wybrane znaczące austriackie firmy, reprezentujące różne gałęzie branży ICT.

WYBRANE, WIODĄCE FIRMY BRANŻY ICT W AUSTRII
Firma

Branża

Główna siedziba

Opis

Link

ITC
Produktions
& Handels
GmbH

innowacyjne
oświetlenia LED

Salzburg

Producent modułów LED do zastosowań
przemysłowych i profesjonalnych.

https://www.itcaustria.
com/

Kapsch

inteligentne
systemy
transporotwe

Wiedeń

Firma zajmująca się rozwiązaniami dla branży
ICT.

https://www.kapsch.
net/pl

Frequentis

komunikacja
dźwiękowa

Wiedeń

Firma zajmująca się bezpieczeństwem
oraz rozwiązaniami ICT, w szczególności
w transporcie.

https://www.frequentis.
com/

Fabasoft

programowanie

Linz

Firma zajmująca się produkowaniem
oprogramowań.

https://www.fabasoft.
com/

Altova

programowanie

Wiedeń

Firma zajmująca sie produkcja
oprogramowań, rozwojem aplikacji
mobilnych oraz przetwarzaniem danych.

https://www.altova.
com/

czujniki 3D

Premstätten

Producent czujników 3D wykorzystywanych
głównie w aplikacjach mobilnych.

https://ams.com/

produkcja płytek
obwodowych

Leoben

Lider w produkcji obwodów drukowanych,
które służą do rozwoju nowoczesnych
technologii.

https://ats.net/

systemy
parkingowe

Salzburg

Austriacka firma zapewniająca systemy
parkingowe w miejscach codziennego
użytku: targi, areny, lotniska, parki rozrywki.

https://www.skidata.
com

oprogramowania

Salzburg

Firma specjalizująca się w tworzeniu
oprogramowań dla banków.

https://www.salzburgerbankensoftware.com

Ams AG

AT&S

SKIDATA
Salzburger
Banken
Software

Źródło:: opracowanie własne.
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INSTYTUCJE W OTOCZENIU BRANŻY ICT

Poniżej prezentujemy wybrane istotne instytucje, działające w otoczeniu austriackiej branży ICT.

WYBRANE INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE AUSTRIACKĄ BRANŻĘ ICT
Nazwa instytucji

Opis

Austria Wirtschaftservice - aws PreSeed

Do zadań AWS należy przede wszystkim współpraca z MŚP,
w szczególności przyznawanie dotacji oraz doradztwo w zakresie innowacji
na rzecz gospodarki Austrii.

https://www.aws.at/

ICT Austria
http://www.ictaustria.com

Przeciwdziała niedoborom wykwalifikowanych pracowników. Prowadzą
działania szkoleniowe, by utrzymać rozwój i zapewniać transfer wiedzy,
co przyczynia się do poprawy atrakcyjności Austrii jako miejsca dla
międzynarodowych gigantów branży ICT..

Źródło: opracowanie własne.
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KALENDARZ TARGOWY

Kolejne prezentowane zestawienie dotyczy wydarzeń targowych, które są realizowane w Austrii i których
adresatem są przedstawiciele branży ICT.

IMPREZY TARGOWE ADRESOWANE DO BRANŻY ICT REALIZOWANE W AUSTRII
Imprezy targowe

Miasto

Data

Opis

Link

Pioneers Festival

Wiedeń

9-10.05.2019

Wydarzenie, które skupia
europejskie startupy oraz wszystkich
zainteresowanych nowymi
technologiami.

https://pioneers.io

Gamescom

Kolonia

20-24.08.2009

Targi skupiające najważniejsze firmy
z branży komputerowej.

https://www.gamescom.
global

WeAreDevelopers
Vienna Congress Cloud, AI, Blockchain
& IoT

Wiedeń

28-29.11.2019

Wydarzenie skupiające badaczy
i praktyków zajmujących się sztuczną
inteligencją, internetem rzczy, czy
blockchainem.

https://events.
wearedevelopers.com

http://brainstormsfestival.
com

The Brainstorms
Festival - Human
Future Tech

Wiedeń

27-28.09.2019

Wydarzenie zajmujące się tematyką
sztucznej inteligencji oraz zdrowia
cyfrowego. Pozwala na spotkanie ze
specjalistami z danej branży.

Droidcon Vienna 2019

Wiedeń

19-20.09.2019

Globalna seria konferencji dla
deweloperów oraz sieć skupiająca się na
najlepszych urządzeniach z Androidem.

https://droidcon.at

Spatial and Temporal
Databases

Wiedeń

19-20.08.2019

Tematem przewodnim wydarzenia jest
zastosowanie technologii w zarządzaniu
bazami danych.

http://sstd2019.org

PropTech Vienna 2019

Wiedeń

7.11.2019

Wydarzenie poświęcone innowacjom
technologicznym.

https://www.
proptechvienna.com

Źródło: opracowanie własne.
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ROZWÓJ
EKSPORTU
INSPIROWANY
ODBIORCĄ
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Austria. Przewodnik dla MŚP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.

Rozwój eksportu inspirowany odbiorcą
Jednym z elementów projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich
FIRM-IDEI” (MOEEH) jest cykl warsztatów, podczas których uczestnicy – reprezentanci mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw z Małopolski – poszerzają swoje kompetencje związane z planowaniem
i uruchamianiem bądź doskonaleniem działalności eksportowej. Ważnym elementem opisywanego cyklu
jest uwrażliwianie przedstawicieli firm na kluczową rolę odbiorców w procesie rozwijania działalności
gospodarczej (w tym również w procesie internacjonalizacji oferty przedsiębiorstwa). Cel ten realizowany
jest poprzez warsztaty skoncentrowane na praktycznym omówieniu metody design thinking oraz
wybranych narzędzi, które pozwalają zastosować filozofię human centered design w praktyce. Podejście
takie jest spójne z założeniami ekonomii wartości, czy szerszego nurtu open eyes economy, który jest
jednym z fundamentów, na których zbudowany został projekt „MOEEH”.
Wszystkie te wątki chcielibyśmy przybliżyć na kolejnych stronach poradnika, tak by, choćby w skrótowej
formie, przybliżyć postrzeganie rzeczywistości gospodarczej promowane w ramach Małopolska Open
Eyes Economy Hub. Warto tu jednocześnie podkreślić, że dalszy opis nie będzie się ograniczał wyłącznie
do ukazania logiki towarzyszącej projektowi „MOEEH”. Będzie to także przykładowa ścieżka działań, jaka
może zostać wykorzystana przez przedsiębiorców, planujących uruchomić bądź rozwinąć działalność na
rynkach zagranicznych.

EKONOMIA WARTOŚCI
Zacznijmy od samej ekonomii wartości, określanej też mianem ekonomii otwartych oczu (od ang. open
eyes economy). Nurt ten rozwijany jest od 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego
twórcy i zwolennicy koncentrują się na samej istocie gospodarowania i prowadzenia współczesnych
biznesów, a punktem wyjścia jest dla nich krytyka kapitalizmu w jego skrajnym, neoliberalnym wydaniu,
gdzie zysk stanowi najważniejszy obszar zainteresowania firmy (bez zwracania uwagi na szerszy zakres
oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, pracowników, czy inne elementy otoczenia).
Koncepcja open eyes economy – za takimi postaciami światowej ekonomii jak Michael E. Porter i Michael
Kramer – stwierdza, że współczesna gospodarka znalazła się w stanie klinczu. Z jednej strony istnieje duża
presja na ciągły wzrost (gospodarek, firm, wynagrodzeń itd.), a z drugiej strony biznes dotyka potężny kryzys
zaufania, objawiający się wzrostem globalnego przekonania, że wiele firm bogaci się kosztem lokalnych
społeczności i społeczeństwa w ogóle17. Co zatem postulują twórcy opisywanej koncepcji? Twierdzą oni,
że firmy powinny skupić się na długookresowej perspektywie swojej działalności i budowaniu trwałych
relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Jednym z naturalnych elementów takiej strategii powinno być
przejście od transakcyjnego do relacyjnego modelu działania firmy. Nie chodzi tu zatem o rezygnację
z zysku. Tego rodzaju oczekiwanie byłoby nonsensowne w odniesieniu do klasycznych przedsiębiorstw.
Chodzi raczej o to, by – prowadząc działalność gospodarczą - koncentrować się na strategicznej relacji
z klientami i budowie modelu biznesowego, który dostarcza odbiorcom wartość pozaekonomiczną,
wykraczającą poza sam produkt lub usługę, którą ci nabywają18.
Pozornie może się zatem wydawać, że ekonomia wartości postuluje działanie wbrew logice biznesowej.
Model relacyjny wiązać się może bowiem np. z wyższymi kosztami działalności operacyjnej
Zob. Biga B., Ekonomia wartości – co to jest i o co w tym chodzi?, https://bartlomiejbiga.pl/ekonomia-wartosci-co-to-jest-i-oco-w-tym-chodzi/
16

Np. kupując produkty z oznaczeniem fair trade, klienci nabywają nie tylko sam produkt, ale też świadomość, że w całym
procesie jego produkcji i dystrybucji, dostawcy i producenci byli godziwie wynagradzani i stosowali odpowiednie standardy
etyczne wobec swoich współpracowników.
17
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(np. za sprawą wyższych wynagrodzeń dla podwykonawców) lub ograniczeniem jej efektywności
(np. poprzez ograniczenie eksploatacji środowiska naturalnego). To oczywiście prawda, ale prawda
jedynie połowiczna. Nie uwzględnia ona bowiem tego, że świadoma budowa odpowiedzialnych relacji
z otoczeniem firmy, może przełożyć się na zwiększenie jej zysków w długim okresie (obejmującym np.
kilka, czy kilkanaście kolejnych lat). Jak miałoby do tego dochodzić?
Zwolennicy ekonomii wartości wyjaśniają, że dzieje się tak na skutek zmiany praktyk konsumenckich,
jakie obserwujemy na najbardziej rozwiniętych rynkach19. Zamożni odbiorcy produktów i usług, stają się
coraz bardziej świadomi i wyedukowani w zakresie związanym z oddziaływaniem biznesu na różne obszary
życia społecznego. Większa wiedza połączona z większym portfelem i rozwiniętym rynkiem, na którym
konkuruje ze sobą wiele podmiotów, skutkuje położeniem większego akcentu w decyzjach zakupowych
na kwestie pozaekonomiczne. Nie liczy się już zatem wyłącznie cena, znaczenia nabiera szeroki odbiór
marki, na który składają się wszelkie praktyki firmy (od miejsca opłacania podatków, przez politykę
wynagradzania pracowników aż po kwestie związane z redukowaniem negatywnego oddziaływania na
środowisko).
Jeśli tak jest w istocie, to nietrudno uświadomić sobie, że wraz z nasilaniem się opisywanego zjawiska,
coraz większego znaczenia nabierać będzie dla firm poznanie i zrozumienie swoich własnych klientów –
ich potrzeb, oczekiwań, ale też szerokiego kontekstu w jakim funkcjonują na co dzień. Wiedza o tym, co
jest dla nich ważne bądź jakie działania wzbudzają u nich pozytywne, a jakie negatywne emocje, może
przekładać się na konkretne decyzje i wymierne korzyści biznesowe.

KONCENTRACJA NA ODBIORCY
Powyższa refleksja prowadzi nas wprost do filozofii human centered design oraz takich metod pracy, jak
coraz popularniejsze w ostatnich latach design thinking. Co kryje się za tymi pojęciami? Odpowiadając
najprościej, można napisać, że mowa tu o ustrukturyzowanym podejściu do rozwiązywania problemów,
które to podejście bazuje na koncentracji na człowieku i jego potrzebach.

Design Thinking jest metodologią pracy o charakterze
badawczo-twórczym, która daje narzędzia do poznania osób
i ich aktualnych potrzeb w pogłębiony sposób. Zachęca
do tego, aby na klienta czy użytkownika spojrzeć szerzej
– w sposób bardziej wnikliwy i biorący pod uwagę relacje,
w których uczestniczy.

18
Zob. więcej w „Manifeście Open Eyes Economy” dostępnym pod adresem:
http://firmaidea.pl/wp-content/uploads/manifest.pdf
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Fundamentem design thinking jest przekonanie, że postawienie odbiorcy w centrum zainteresowania,
pozwala – za sprawą badań (np. w formie obserwacji bądź bezpośrednich rozmów z klientami) - zdobyć
inspiracje niezbędne dla skutecznego tworzenia całkiem nowych produktów (/usług) lub pomysły na
rozwój tych już istniejących. Opisywana metoda daje także narzędzia monitorowania, jak ewoluują
ludzkie potrzeby – a dzisiejszy, szybko zmieniający się rynek wymaga takiego monitoringu. Co więcej,
zastosowanie prezentowanego podejścia może się sprawdzić także w rozwijaniu nowych obszarów
prowadzenia działań biznesowych, np. w budowaniu lub wzmacnianiu internacjonalizacji firmy, o czym
więcej będzie na kolejnych stronach.
By zastosować design thinking w pracy nad wyzwaniami organizacji należy postępować zgodnie ze
schematem działania, który podzielony został na pięć, konkretnych etapów. Porządkują one pracę
zespołów projektowych w taki sposób, by mogły one poznać odbiorcę oraz w pełni wykorzystać potencjał
kreatywny drzemiący w grupie, rozwiązującej dane wyzwanie20. Etapy te to:

Lp.

Nazwa etapu

Opis

1

Empatia

Tutaj realizujesz spotkania z klientami, czy użytkownikami danego produktu. Zanurzasz się
w ich świecie po to, by zrozumieć i – przede wszystkim – poczuć ich marzenia, ambicje,
ograniczenia i trudności. Jest to punkt wyjścia do dalszych działań – zbieranie inspiracji, które
napędza cały dalszy proces.

2

Definicja
wyzwania

Tutaj zastanawiasz się, co wynika z serii spotkań z adresatami produktu. Próbujesz jakoś nazwać
najważniejsze obserwacji i określić główne wyzwanie dla Twojego projektu.

3

Generowanie
rozwiązań

Tutaj – korzystając z rozmaitych narzędzi pracy twórczej (zespołowej bądź indywidualnej)
- pracujesz nad wymyśleniem, jak największej liczby możliwych rozwiązań wzywania, jakie postawił
przed Tobą użytkownik.

4

Prototypowanie

Tutaj przekuwasz najlepsze pomysły w funkcjonalne prototypy, które w kolejnym kroku mogą
zostać poddane testowaniu.

Testowanie

Tutaj ponownie spotykasz się z użytkownikami i sprawdzasz, co sądzą na temat wypracowanych przez
Ciebie lub Twój zespół prototypów. Wiedzę pozyskaną na tym etapie wykorzystujesz do tego,
by ulepszyć prototyp i zbliżyć go do jego finalnej wersji. Jeśli efekty testowania są zadowalające,
to można przejść do wdrożenia opracowanego rozwiązania.

5

Źródło: opracowanie własne.

Warto tu zauważyć, że design thinking zostało spopularyzowane, jako metoda pracy nad doskonaleniem
i rozwijaniem produktów bądź usług. Obecnie, coraz częściej dostrzega się szersze spektrum możliwości
wykorzystania tego sposobu pracy. I tak, DT wykorzystuje się np. do modyfikowania działania wewnętrznego
organizacji lub w odniesieniu do struktury danego biznesu w ogóle. Okazało się bowiem, że metoda ta
porządkuje proces rozwiązywania w zasadzie każdego problemu, z jakim może borykać się podmiot
działający na wolnym rynku. Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie odbiorcą naszych działań jest inny człowiek,
design thinking – ze swoją koncentracją na potrzebach, emocjach i empatii – sprawdzi się z powodzeniem.
Nie inaczej jest w przypadku wyzwań związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa. Wchodzenie na
nowe rynki wymusza na wielu firmach otwarcie się na nowe oczekiwania i preferencje klientów. Rzadko się
zdarza, by te ostatnie były zunifikowane i tożsame dla odbiorców z różnych krajów i z różnych kontekstów
kulturowych. A skoro tak, to naturalny wydaje się w tym przypadku zwrot w stronę design thinking oraz,
związanego z nim, poznania i zrozumienia specyficznych potrzeb odbiorców z danego rynku.
19
Piszemy o zespołach, ale warto tu podkreślić, że opisywane podejście z powodzeniem może zostać
zastosowane także przez indywidualne osoby, czy mikroprzedsiębiorstwa.

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

39

Istnieje mnóstwo przykładów obrazujących, jak różnice międzykulturowe wymuszają na przedsiębiorstwach
stosowanie odmiennych strategii produktowych, czy marketingowych na różnych rynkach21. Rolą design
thinking jest tu zatem ułatwienia doboru odpowiedniej strategii do każdego kolejnego rynku zagranicznego,
na którym przedsiębiorstwo chce rozwijać swoją działalność. Zastosowanie opisywanego podejścia
i otwarcie się na inspiracje płynące od odbiorców zwiększa tu prawdopodobieństwo, że podejmowane
decyzje biznesowe będą trafne i zwiększą skuteczność działania przedsiębiorstwa w warunkach dużej
niepewności, z jaką wiąże się uruchamianie nowego obszaru działalności.

MISJA GOSPODARCZA SZANSĄ NA POZNANIE ODBIORCY
Na koniec, warto jeszcze te wszystkie teoretyczne informacje, sprowadzić do praktycznych wskazówek,
które znajdują odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych w ramach projektu „Małopolska Open
Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”. Jednym z głównych elementów tych
działań jest umożliwianie małopolskim MŚP bezpłatnego udziału w zagranicznych misjach gospodarczych
oraz w międzynarodowych targach. Oba te typy wydarzeń można postrzegać, jako narzędzia służące do
promowania własnej działalności – poszukiwania odbiorców produktów bądź partnerów, z którymi można
generować biznesową wartość dodaną. Chcielibyśmy tu jednak zwrócić uwagę, że udział w misji bądź
targach to często także doskonała okazja do tego, by lepiej przyjrzeć się odbiorcy, otworzyć się na jego
potrzeby i - w końcu – by przetestować założenia modelu działań eksportowych, który firma wdraża lub
planuje wdrażać w najbliższym czasie.
Podczas warsztatów, prowadzonych w ramach „MOEEH”, zachęcamy, by nie rezygnować z tej perspektywy
postrzegania biznesowych wyjazdów zagranicznych. Traktujemy je bowiem jako szansę na przeprowadzenie
testów wybranych elementów modelu biznesowego z odbiorcami bądź partnerami, do których oferta
firmy ma być wkrótce zaadresowana. Model biznesowy internacjonalizacji przedsiębiorstwa staje się
wówczas w istocie prototypem, którego elementy można sprawdzić w bezpośredniej interakcji z przyszłym
odbiorcą22. Weryfikujemy wówczas, czy przyjęte przez nas wcześniej założenia (np. w odniesieniu do
propozycji wartości, kanałów dystrybucji, czy narzędzi komunikacji i budowania relacji z odbiorcami)
sprawdzą się na nowym rynku w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami. Poniżej, posiłkując się Business
Model Canvas, czyli spopularyzowanym przez Alexa Osterwaldera narzędziem do prototypowania
działalności biznesowej, przywołujemy wybrane elementy modelu biznesowego, które mogą być poddane
testowaniu podczas misji gospodarczych lub międzynarodowych targów.

Por. Dudziak A., Komunikacja interkulturowa w biznesie międzynarodowym,
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_
pp_2012_17_1_7/c/12912-12688.pdf

20

Często, do tego by zgromadzić sporo wartościowych informacji o nowym rynku i jego specyfice,
wystarczy kilkanaście minut swobodnej, ale dobrze zaplanowanej rozmowy z potencjalnym odbiorcą
lub z osobą dobrze znającą realia gospodarowania w danym miejscu.
21
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Lp.

1

2

Nazwa elementu

Propozycja
wartości

Kanały
dotarcia

Opis
Propozycję wartości należy rozumieć, jako ofertę skierowaną do grupy docelowej. Oferta to nic innego
jak towar lub usługa – ich przekazanie odbiorcy jest następstwem wejścia w relację, której celem
jest otrzymanie wartości (zaspokojenie określonej potrzeby odbiorcy). Weryfikacją skuteczności tego
zabiegu jest poczucie satysfakcji odbiorcy.
Analizując kwestie związane z propozycją wartości, warto zastanowić się jak dotychczas nasi
potencjalni odbiorcy zaspokajają potrzeby, na którą chcemy odpowiedzieć. Pozwoli nam to zrozumieć
z kim będziemy konkurować na danym rynku.
Ten element modelu biznesowego zwraca uwagę na trzy funkcje kanałów dotarcia do grupy
docelowej: informacyjną, dystrybucyjną i sprzedażową. Funkcja informacyjna wiąże się
z podniesieniem świadomości oraz z wyrobieniem sobie przez klienta opinii dotyczącej propozycji
wartości; dystrybucja zwraca uwagę na konieczność dostarczenia oferty „do rąk” klienta, a sprzedaż
odnosi się bezpośrednio do okoliczności zawierania transakcji. Z każdą z tych funkcji mogą wiązać się
osobne działania, których identyfikacja jest ważna dla skutecznego działania.
Należy tu pamiętać, że konsumenci w różnych krajach mogą mieć „wyrobione” zupełnie inne praktyki
zakupowe (obejmujące tak inny sposób wyszukiwania informacji o produktach lub usługach, jak i inne
kanały oraz kontekst realizowania zakupów).

3

Relacje
z klientem

Ważne jest również to, że organizacji zależy na zbudowaniu relacji z grupą docelową. Chodzi tu
o wszelkie działania, które nie są bezpośrednio nastawione na cele realizowane poprzez kanały. Można
tu zaliczać kwestie związane z budowaniem marki lub pewnego pożądanego wizerunku. Kluczowym
słowem jest tutaj zaufanie – należy się zastanowić, jakie działania można prowadzić, aby wzbudzić
i stale wzmacniać poczucie zaufania po stronie odbiorców.
Tu znów można zwrócić uwagę na to, że strategia budowania zaufania w różnych krajach i w różnych
kręgach kulturowych może przybierać zupełnie odmienny kształt.

4

5

6

Źródła
przychodów

Kluczowe
zasoby

Kluczowe
partnerstwa

By zapewnić sobie możliwość przetrwania, organizacja musi pozyskiwać przychód z prowadzonej
działalności. Warto tu zauważyć, że - w zależności od przyjętej strategii biznesowej - nie wszystkie
elementy oferty przedsiębiorstwa muszą koncentrować się na monetyzacji (np. częściowe oparcie
działań na spopularyzowanym przez Chrisa Andersona modelu freemium).
Warto zastanowić się i sprawdzić, jaki model działania najlepiej sprawdzi się na nowym rynku. Nie
zawsze będzie to model analogiczny do tego, który dobrze funkcjonuje na rodzimym rynku. Refleksja
w tym obszarze obejmuje także politykę cenową, która może się różnić na różnych rynkach.
Ten element zwraca uwagę na wszystkie zasoby, bez których realizacja modelu biznesowego nie
byłaby możliwa. Należy podkreślić, że zasoby te mogą być zarówno materialne (np. środki finansowe),
jak i niematerialne (np. własność intelektualna).
Pochylając się nad tą kwestią, warto zweryfikować m.in., czy przepisy prawne kraju, w którym
planowane jest rozpoczęcie działań eksportowych, nie wymuszają na firmie uzyskania dodatkowych
pozwoleń, certyfikatów bądź licencji.

Aby zrealizować jakąś ofertę, organizacja często musi nawiązać współpracę z innymi podmiotami.
Kluczowi partnerzy to tacy, bez których modelu biznesowego nie da się zrealizować – są oni absolutnie
konieczni do jego powodzenia.
Tu warto rozpoznać temat potencjalnych dostawców lub podwykonawców. Jeśli np. planujemy
dostarczać naszym odbiorcom na drugim końcu świata produkt, który może podlegać serwisowaniu,
to warto zastanowić się, czy będziemy w stanie znaleźć partnerów zdolnych do tego, by taki serwis
przeprowadzić – przy zachowaniu odpowiedniego standardu usługi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Osterwalder A., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera., Helion, Warszawa 2013.
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Jedno z haseł, które mocno kojarzone są z podejściem design thinking, brzmi „buduj by myśleć”. Odnosi
się ono właśnie do tworzenia i testowania prototypów. Twórcy opisywanego podejścia zachęcają, by prowadząc działania gospodarcze – możliwie szybko i często wracać do odbiorcy, testować z nim prototypy
kolejnych rozwiązań, a następnie wprowadzać korekty do podejmowanych działań i w ten sposób stale
doskonalić swoją organizację oraz jej ofertę, oszczędzając sobie jednocześnie inwestycji (czasu i pieniędzy)
w rozwijanie nietrafionych pomysłów. Na takim mechanizmie bazuje także rekomendacja dotycząca
tego, by wykorzystywać misje zagraniczne oraz międzynarodowe targi do testowania poszczególnych
elementów planowanego lub już wrażanego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
Jeśli na jakimś poziomie nasze założenia były błędne, to istnieje duża szansa, że nawet najprostszy
prototyp zweryfikowany z użytkownikiem pozwoli nam:

42

1.

uniknąć ponoszenia dużych i nietrafionych wydatków,

2.

podjąć działania korygujące, które lepiej dostosują nasze działania do specyfiki danego rynku, tj. do
potrzeb i preferencji odbiorców,

3.

finalnie, wdrożyć rozwiązania, które będą inspirowane wiedzą, płynącą od odbiorców i jako takie,
będą się charakteryzować większym prawdopodobieństwem powodzenia rynkowego.

Austria. Przewodnik dla MŚP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.

Podsumowanie
Ekonomia wartości zachęca nas do tego, żeby na działalność gospodarczą spoglądać raczej jak na bieg
maratoński, a nie ultraszybki sprint. W tym ujęciu liczy się długi horyzont czasu – to na nim powinniśmy
się koncentrować. Nie zaś na poszczególnych operacyjnych decyzjach, które będą obliczone na to, by
wykazać zysk lub wysoką sprzedaż na koniec miesiąca, czy kwartału. Taka perspektywa nie tylko zachęca
do innego spojrzenia na model generowania zysku firmy, ale – co warto tu podkreślić - zwiększa również
przestrzeń do eksperymentowania, popełniania błędów (także tych biznesowych) i wyciągania z nich
wniosków. Podobne założenia towarzyszą filozofii design thinking, jako podejściu do rozwiązywania
wyzwań o charakterze biznesowym. Metoda ta została tak zaprojektowana, by stale „zderzać” swoje
pomysły i założenia z tym, jak są one odbierane przez ich odbiorców (klientów, użytkowników itp.).
Na kilku ostatnich stronach staraliśmy się pokazać, że: (i) taki sposób pracy ma swoją racjonalność
związaną ze zmianami rynkowymi, które obserwujemy w rozwiniętych gospodarkach oraz że (ii) podejście
to sprawdzić się może z powodzeniem także w planowaniu i rozwijaniu działalności eksportowej. Jednym
z przykładów takiego, „eksportowego” zastosowania design thinking może być testowanie założeń modelu
internacjonalizacji przedsiębiorstwa podczas misji zagranicznych czy międzynarodowych targów.
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O projekcie
Przedmiotem projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRMIDEI” są działania skierowane do małopolskich MŚP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji
województwa małopolskiego, tj. w branżach przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz technologie
informacyjne i komunikacyjne. Do udziału w projekcie poszukiwane są firmy, które chcą rozszerzyć
swoją działalność poprzez ekspansję międzynarodową. Projekt oparty jest na koncepcji pn. FIRMA-IDEA
w ramach ruchu Open Eyes Economy.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

•
•
•

zwiększenie aktywności międzynarodowej 84 małopolskich MŚP,
zwiększenie rozpoznawalności Małopolski poprzez promowanie jej jako regionu rozwijającego
w praktyce innowacyjną koncepcję FIRMY-IDEI oraz ekonomii wartości w obszarze współpracy
biznesowej,
promocja innowacyjności Małopolski poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes
w obszarze inteligentnych specjalizacji.

PLANOWANE DZIAŁANIA:
Przedsięwzięcie zakłada realizację zadań mających na celu promocję Małopolski oraz małopolskich MŚP
w kraju oraz za granicą poprzez realizację takich działań jak:

•
•
•
•

organizacja 9 misji gospodarczych poprzedzonych warsztatami dla 72 MŚP do Holandii, Austrii
i Słowenii,
organizacja wyjazdu 24 MŚP na 3 edycje targów międzynarodowych w Hiszpanii, Holandii i Polsce,
poprzedzonych warsztatami,
organizację 12 konferencji w wybranych miastach Polski dot. m.in. współpracy nauki z biznesem oraz
prezentacji najlepszych praktyk innowacyjnych MŚP z Małopolski
organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dot. potencjału gospodarczego Małopolski.

Oprócz rozwoju MŚP, poszerzenia obszaru ich działalności w kraju i za granicą oraz nawiązania nowych
kontaktów biznesowych, elementem projektu są działania wzmacniające wizerunek regionu małopolskiego
jako województwa nowoczesnego, nastawionego na wsparcie przedsiębiorstw odpowiedzialnych,
myślących w długim horyzoncie czasowym, tworzących produkty rozwiązujące konkretne problemy
społeczne oraz nastawionych na budowę trwałych relacji z interesariuszami.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
1.04.2019-31.03.2022
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REALIZATORZY PROJEKTU:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) jest jedną z najdynamiczniej
rozwijających się organizacji pozarządowych w Małopolsce. Została powołana do życia w 2005
roku przez grono pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej
Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Powstaniu Fundacji GAP
przyświecał cel wspierania środowiska studentów w aktywnych działaniach w sferze badawczonaukowej, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności turystyczno-sportowej oraz przedsięwzięć
kulturalnych i artystycznych. Dlatego nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na
wspieraniu młodych, zdolnych ludzi w rozwoju naukowym, intelektualnym, a także kształtowaniu
umiejętności oraz pozytywnych życiowych postaw.
Ponadto Fundacja GAP prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą skierowaną
do szerokiego grona przedstawicieli sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Fundacja
GAP od wielu lat z powodzeniem prowadzi badania i wdrożenia w obszarze rozwoju społecznogospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej, partycypacji społecznej oraz
przedsiębiorczości i innowacji.
Fundacja jest jednym z założycieli Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej – najważniejszej
w regionie instytucji udzielającej pożyczek i poręczeń podmiotom ekonomii społecznej. W 2013 r.
utworzyła również Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o. o. – podmiot
w praktyce realizujący ideę ekonomii społecznej oraz działania w obszarze aktywności artystycznej,
jednego z istotniejszych obszarów zainteresowań Fundacji GAP.
W 2015 r. Fundacja GAP została laureatem XI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa
Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność
pożytku publicznego w kategorii “Edukacja i Nauka”.
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

Warsztat Innowacji Społecznych to niezależna organizacja pozarządowa tworzona przez osoby,
które wierzą, że mocne więzi społeczne, oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów
w oparciu o zasadę otwartości, gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów,
wpływając pozytywnie na jakość życia społecznego.
Rozwijanie kapitału intelektualnego, społecznego i kreatywnego, podnoszenie jakości
przedsiębiorczości, a także projektowanie i wdrażanie innowacji, stanowią główny obszar działalności
Warsztatu. Kierunki działań są realizowane poprzez działalność naukową – polegającą na gromadzeniu
najnowszej wiedzy, realizację własnych badań, działalność publikacyjną – jak i poprzez działalność
wdrożeniową.
Warsztat realizuje m. in. szereg projektów szkoleniowych w zakresu kompetencji przywódczych.
W działaniach szkoleniowych, oprócz aspektów związanych ze skutecznością i efektywnością
zarządzania sobą i innymi, podkreślany jest aspekt praktycznej odpowiedzialności społecznej
polegający na przekazywaniu narzędzi do właściwego diagnozowania sytuacji problemowej. Podejście
to jest zgodne z filozofią „Human Centered Design” promowane przez firmę IDEO i Fundację Billa
i Mellindy Gates, oraz podejściem „Adaptive Leadership” nauczanym przez Ronalda Heifetz’a w Center
for Public Leadership Uniwersytetu Harvarda.
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Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3
„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
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AUSTRIA
Przewodnik dla MŚP
planujących rozpoczęcie działalności eksportowej

