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Trudno liczyć na poprawę
Trzy największe sektory notowane w zestawieniu, czyli
energetyka i zasoby naturalne,
wyroby przemysłowe oraz
dobra konsumpcyjne i transport, odpowiadają za 90 proc.
sumy przychodów analizowanych spółek.
W porównaniu z rokiem
poprzednim w 2013 r. nie doszło do większych zmian w
reprezentacji branżowej. Firmy z sektorów dóbr konsumpcyjnych i transportu oraz farmaceutyków i ochrony zdrowia otrzymały po jednym
miejscu na liście więcej niż w
roku poprzednim, kosztem
sektora TMT.

Firmy idą do przodu
W poszczególnych branżach ocena wyników może
wyglądać bardzo odmiennie.
Handel, choć skalą wzrostu
nie zaskakuje, to jednak jest
na liście Europa 500 widoczny
coraz bardziej. W obecnej
edycji ten sektor gospodarki
ma w zestawieniu aż 92
przedstawicieli – rok temu
było ich 62, a jeszcze rok
wcześniej 58.
Imponującym przykładem
wzrostu znaczenia branży jest
z roku na rok awansująca na
liście spółka Jeronimo Martins
Polska, do której należy sieć
Biedronka, lider handlu detalicznego w Polsce.
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≥Lista Europa 500 została już ogłoszona po raz ósmy
Zdaniem ekspertów obecna
sytuacja, tak gospodarcza jak i
polityczna, stawia największe
wyzwania właśnie przed sektorem dóbr konsumpcyjnych,
podobnie jak spółkami energetycznymi i branżą surowcową. Nie chodzi tylko o efekty
zawirowań na Wschodzie, ale
także wciąż trudną sytuację w
strefie euro. – Potencjalnym
zagrożeniem jest choćby spowolnienie gospodarcze w
Niemczech – ocenia Jacek
Chwedoruk, prezes Rothschild Polska.
To zła wiadomość dla wszystkich państw regionu, które w
tym roku świętują ćwierćwiecze
początku przemian demokratycznych. Od 1989 r. skumulowany wzrost gospodarczy Polski
wyniósł 230 proc. i jest to najlepszy wynik w całym regionie,
lepszy niż w innych krajach o 30,
a nawet 50 proc.

Jednocześnie, jak zauważają
eksperci Deloitte, w dalszym
ciągu polski PKB per capita jest
dużo niższy od średniej unijnej,
a gospodarki środkowoeuropejskie są wyraźnie mniejsze
od największych w UE.

Rosja to wygodna
wymówka
Sytuacji nie poprawia konflikt na Ukrainie i restrykcje
wobec krajów UE nałożone
przez Rosję. W przypadku
Polski rosyjskie embargo
wpłynie przede wszystkim na
handel mięsem wieprzowym,
jabłkami oraz produktami
mlecznymi. W ubiegłym roku
polski eksport do Rosji był
wart 10,8 mld dol., z czego
łączna wartość towarów objętych embargiem wyniosła 1,1
mld dol.

Czy należy się spodziewać,
że w kolejnej edycji listy Europa
500 firmy pokażą jeszcze gorsze
wyniki, głównie z powodu sytuacji na Wschodzie? Opinie na
ten temat są rozbieżne.
– Dzisiaj relacje z Rosją są
traktowane jako wygodna wymówka dla wszelkich trudności i niepowodzeń, zwłaszcza
jeśli mówimy o Komisji Europejskiej i jej priorytetach szeroko rozumianej polityki klimatycznej – mówi Andrzej
Sadowski, wiceprezydent
Centrum im. A. Smitha. – Efekty tych działań widać, niestety,
na wielu frontach: mowa nie
tylko o wycofywanych z rynku
żarówkach czy odkurzaczach,
ale i fabrykach, ponieważ coraz
więcej branż będzie musiało z
Europy zniknąć właśnie z powodu restrykcji dotyczących
emisji gazów cieplarnianych.
W Polsce także próbuje się
tłumaczyć niepowodzenia
kryzysem rosyjskim.
Jego zdaniem, analizując
wpływ kryzysu rosyjskiego,
nie zapominajmy o wartościach bezwzględnych. – Tak
niewielkie kraje, jak Dania czy
Holandia, dysponują większą
siłą nabywczą niż Rosja. Nasz
eksport na Wschód także nie
jest w porównaniu do choćby
niemieckiego tak wielki, aby
stało się to ogromnym problemem dla całej gospodarki.
Choć oczywiście dla niektórych firm będzie to trudna
sytuacja – mówi Andrzej Sadowski.
—Piotr Mazurkiewicz

Młodzi liderzy i ich
wspólne projekty
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Tradycyjnie przy okazji
krynickiego Forum spotkali
się również młodzi
przedstawiciele państw Unii
Europejskiej, Bałkanów,
Europy Wschodniej
i Kaukazu.
Ich spotkania rozpoczęły się
już we wtorek w Nowym
Sączu i potrwają aż do piątku. Weźmie w nich udział
nawet 350 osób z 42 krajów
– młodych przedsiębiorców,
dziennikarzy, prezesów kół
naukowych oraz szefów organizacji biznesowych,
ekonomiczno-społecznych i
pozarządowych.
Organizatorzy jak co roku
przygotowali dla nich debaty, warsztaty, prezentacje
biznesowe i szkolenia, które
poprowadzą m.in. prezydenci, ministrowie, nobliści
czy znani ekonomiści. Młodzi będą dyskutować o
problemach gospodarczych, politycznych i społecznych.
– To, co wyróżnia to forum
na tle innych, to możliwość
spotkania i zapoznania się
młodych osób z różnych
branż i o różnym doświadczeniu, które dzielą się
swoją pasją i tworzą później
wspólne projekty – tłumaczy Łukasz Piętka, dyrektor
biura Forum Ekonomiczne-

go Młodych Liderów. – Co
więcej, oferujemy im pomoc
przy tworzeniu projektów,
przedstawiamy programy
pomocowe. I w efekcie widać, że forum przyciąga coraz więcej osób, bo z każdym rokiem zainteresowanie jest coraz większe. Tym
razem na jedno miejsce było
nawet 12 chętnych – mówi.
Już dziś młodzi porozmawiają m.in. o handlu między
Europą a Stanami Zjednoczonymi, o sposobach wyjścia z kryzysu ukraińskiego
oraz o budowaniu pozycji i
wartości firmy na rynku. W

42 kraje
będą miały swoich reprezentantów podczas tegorocznej
edycji Forum Ekonomicznego
Młodych Liderów
panelach dyskusyjnych
udział wezmą m.in. Giorgi
Baramidze, wiceprzewodniczący parlamentu Gruzji, i
polski minister gospodarki
Janusz Piechociński, a wykład wygłosi Leszek Balcerowicz, były minister finansów
i prezes NBP.
Forum Ekonomiczne
Młodych Liderów organizowane jest od 2006 r.
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