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WSTĘP 

Współczesna globalna gospodarka wywiera presję na rozwój i funkcjonowanie każdej firmy. 

Ewolucja technologiczna ułatwia penetrację rynków, klienci wymagają wyższej jakości za niższą 

cenę, pojawia się generacja nowej bardzo agresywnej konkurencji, firmy o zasięgu globalnym 

narzucają wysoką konkurencyjność- to tylko nieliczne cechy globalnego rynku. Firma o ustalonej 

pozycji na rynku krajowym, aby rozwijać się i zwiększać konkurencyjność musi wchodzić na rynki 

zagraniczne. Umiędzynarodowienie firmy jest naturalnym etapem rozwoju każdej dobrze 

rozwijającego się przedsiębiorstwa.  

         Branża, w której działa ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska 

jest zdominowana przez konkurencyjne firmy o zasięgu międzynarodowym. Jest branżą wymagającą 

potencjału merytorycznego, finansowego i produkcyjnego. Firma, aby utrzymać pozycję na rynku 

powinna rozwijać umiędzynarodowienie poprzez eksport wykorzystując atuty, jakimi jest wysoka 

jakość, wysoka innowacyjność, korzystna relacja ceny i jakości wyrobu, ciekawe i nowoczesne 

wzornictwo. Korzyści z eksportu są niekwestionowane. Eksport pozwala lepiej wykorzystać 

potencjał firmy, a tym samym uzyskać wzrost rentowności. Kontrakty eksportowe często prowadzą 

do wzrostu skali w zakresie produkcji i rozwoju firmy, mogą przewyższać chłonność rynku 

lokalnego. Obecność na rynkach międzynarodowych pozwala na dokładne poznanie konkurencji, 

zmian zachodzących w branży, poprawia innowacyjność firmy. Eksport powiększa bazę odbiorców i 

uniezależnia od wahań na rynku krajowym.  

Plan Rozwoju Eksportu dla ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej Eksport - Import Anna 

Rotarska ma na celu wskazanie działań marketingowych, które ukierunkują rozwój eksportu w 

firmie. Eksport jest decyzją strategiczną i długofalową, dlatego firma musi być pewna przy 

podejmowaniu decyzji, że zostały uwzględnione główne aspekty działalności eksportowej. Wymaga 

nakładu finansowego oraz strategii działania w zdobywaniu nowych rynków. W dobie globalnej 

gospodarki rynki zmieniają się bardzo dynamicznie, konkurencja stale rośnie. Eksport niesie wiele 

korzyści dla każdej firmy pod warunkiem, że firma jest przygotowana do eksportu.  

 „Plan rozwoju eksportu” ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej Eksport - Import Anna Rotarska 

zawiera ogólny zakres wiedzy niezbędnej do wejścia na wskazane rynki eksportowe.  
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1. Badanie wybranych rynków docelowych – Niemcy, Finlandia, Dania, 

Norwegia, Szwajcaria 

Badanie wybranych rynków docelowych zostało opracowane metodą desk research, czyli 

tzw. badaniami „zza biurka”. Metoda ta polega na zbieraniu, analizie i prezentacji danych z już 

istniejących źródeł: raportów, katalogów, roczników statystycznych, zasobów Internetu, prasy 

branżowej. W opracowaniu zostały wykorzystane aktualne, dostępne dane statystyczne z 

wiarygodnych, rzetelnych źródeł. Celem badań rynku typu desk research jest zmniejszenie ryzyka 

podejmowanych decyzji dotyczących wybranych rynków. Analiza zgromadzonych danych pozwala 

określić trendy rynkowe, potencjał rynku, zanalizować działania konkurencji, scharakteryzować 

dostawców oraz odbiorców. 

 

Tabela 1. Dane makroekonomiczne Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria 

 

Nazwa kraju 

PKB  (2011 r.) 

 

PKB (PPP) (2011 r.) 

  

Waluta 

Średnia wartość 

$ (2011 r.)   [$] 

Miejsce na 

świecie 

2011 r. [$] 

Miejsce na 

świecie 

2011 r. 

Finlandia 198,2 mld  55 36 700 32 euro 0,7194 

Niemcy 3 085 trillion 6 38 400 26 euro 0.7194 

Dania 209,2 mld 54 37 600 29 euro 0.7194 

Norwegia 
269,3 mld 

dolarów 
48 54 200 8 

korona 

norweska 

(NOK)  

5,6046 

 

Szwajcaria 344,2 mld 38 43 900 14 

frank 

szwajcarski 

(CHF)  

0.888  

 

Źródło: CIA World Factbook
1
 

 

Tabela 2. Dane dotyczące eksportu i importu Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria 
Nazwa 

kraju 

Wartość 

eksportu 

Miejsce 

na 

Główne 

produkty 

Główni 

partnerzy 

Wartość 

importu 

Miejsce 

na 

Główni 

partnerzy 

Główne 

produkty 

                                                 
1
 https://www.cia.gov/ 
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w 2011 

r. w $ 

świecie  eksport eksportowi 

w 2011 r. 

w 2011 r. 

w $ 

świecie  importow

i w 2011 

r. 

import 

Finlandia 78,8 

mld 

49 urządzeni

a 

elektryczn

e i 

optyczne, 

maszyny, 

sprzęt 

transporto

wy, 

papieru i 

celulozy, 

chemikali

a, metale 

podstawo

we, 

drewno 

Szwecja 

12,1%, 

Niemcy 

10,2%, 

Rosja 

9,5%, 

Holandia 

6,9%, 

Wielka 

Brytania 

5,3%, USA 

5,1%, 

Chiny 

4,8% 

80,4 mld 39 Rosja 

18%, 

Szwecja 

14,1%, 

Niemcy 

13,9%, 

Holandia 

7,8%, 

Chiny 

4,3% 

żywność, 

ropa 

naftowa i 

produkty 

ropopocho

dne, 

chemikalia, 

sprzęt 

transporto

wy, żelazo 

i stal, 

maszyny, 

komputery, 

elektronicz

ne 

produkty 

przemysłu, 

przędzy i 

tkanin, 

ziarna 

Dania 111,7 

mld 

36 maszyny i 

przyrządy, 

mięso i 

produkty 

mięsne, 

produkty 

mleczne, 

ryby, 

farmaceut

Niemcy 

16,9%, 

Szwecja 

13,2%, 

Wielka 

Brytania 

9,9%, 

Norwegia 

5,7%, USA 

102,1  34 Niemcy 

20,8%, 

Szwecja 

13,6%, 

Holandia 

7,1%, 

Wielka 

Brytania 

6,3%, 

maszyny i 

urządzenia, 

surowce i 

semimanuf

actures dla 

przemysłu, 

chemia, 

zboża i 

żywności, 
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yki, 

meble, 

wiatraki 

5,5%, 

Holandia 

4,9%, 

Francja 

4,4% 

Chiny 

6,3%, 

Norwegia 

5,8%  

dóbr 

konsumpcy

jnych 

Norwegia 162.4 

billion 

31 ropa 

naftowa i 

produkty 

naftowe, 

maszyny i 

urządzeni

a, metale, 

chemikali

a, statki, 

ryby 

Polska 

27,2%, 

Holandia 

11,6%, 

Niemcy 

11,1%, 

Francja 

7,2%, 

Szwecja 

6,5%, USA 

5,6% 

88.47 

billion  

37 Szwecja 

13,4%, 

Niemcy 

12%, 9% 

Chiny, 

Dania 

6,3%, 

5,6%, 

UK, US 

5,4%, 

4,2%, 

Holandia 

maszyny i 

urządzenia, 

chemikalia, 

metale, 

żywność 

Szwajcaria 312.5 

mld 

18 maszyny, 

chemikali

a, metale, 

zegarki, 

produkty 

rolne 

Niemcy 

20,2%, 

USA 

10,3%, 

Włochy 

7,7%, 

Francja 

7,1%, 

Wielka 

Brytania 

4,8%, 

Chiny 

4,3%  

294.1 19 Niemcy 

32,4%, 

Włochy 

10,4%, 

Francja 

8,6%, 

USA 5%, 

Holandia 

4,4%, 

Austria 

4,3%  

maszyny, 

chemikalia, 

pojazdy, 

metale, 

produkty 

rolne, 

tekstylia 

Niemcy 1.408 

trillion 

4 pojazdy, 

maszyny, 

Francja 

9.4%, 

1.198 

trillion 

4 Chiny 

9.7%, 

maszyny, 

urządzeni
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chemikali

a, 

produkty 

komputer

owe i 

elektronic

zne, 

sprzęt 

elektrycz

ny, 

farmaceut

yki, 

metale, 

sprzęt 

transport, 

żywność, 

tekstylia, 

guma i 

tworzywa 

sztuczne 

USA 

6.8%, 

Holandia 

6.6%, W. 

Brytania 

6.2%, 

Włochy 

6.2%, 

Chiny 

5.7%, 

Austria 

5.5%, 

Belgia 

4.7%, 

Szwajcari

a4.4% 

Holandia

8.4%, 

Francja 

7.6%, 

USA 

5.7%, 

Włochy 

5.2%, W. 

Brytania 

4.7%, 

Belgia 

4.2%, 

Austria 

4.1%, 

Szwajcar

ia 4.1% 

a do 

przetwarz

ania 

danych, 

pojazdy, 

chemikali

a, ropa i 

gaz, 

metale, 

sprzęt 

elektryczn

y, 

farmaceut

yki, 

artykuły 

spożywcz

e, 

produkty 

rolne 

Źródło: CIA World Factbook
2
  

 

Tabela 3.  Populacja i języki 

Nazwa 

kraju 

Ilość mieszkańców 

Główne języki, (pierwszy urzędowy) 

Dane szacowne 

na lipiec 2012 r. 

Pozycja 

na 

świecie 
Finlandia 5 262 930 116 

Fiński (urzędowy) 91,2%, szwedzki (urzędowy) 5,5%, inne 

(małe Sami-i rosyjskojęzycznej mniejszości) 3,3%  

Niemcy 81 305 856 16 Niemiecki  

                                                 
2
 https://www.cia.gov/ 
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Dania 5 543 453 110 

Duński, Wysp Owczych, Grenlandii (dialekt Inuit), niemiecki 

(niewielka) uwaga: język angielski jest drugim językiem 

dominującym 

Norwegia 4 707 270  120 
Bokmal norweski (urzędowy), norweski nynorsk (urzędowy), 

małe Sami i fiński-speaking mniejszości 

Szwajcaria 7 925 517 95 

Niemiecki (urzędowy) 63,7%, francuski (urzędowy) 20,4%, 

włoski (urzędowy) 6,5%, serbsko-chorwacki 1,5%, 1,3% 

albański, portugalski 1,2%, 1,1%, hiszpański, angielski 1%, 

retoromański (urzędowy) 0,5%, pozostałe 2,8% (2000 spis 

ludności); uwaga: niemiecki, francuski, włoski i retoromański 

są wszystkie krajowe i oficjalne języki 

Źródło: CIA World Factbook
3
 

 

Tabela 4. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria 

Nazwa kraju Tempo wzrostu produkcji przemysłowej % (2011) 

Finalndia 1,5 (127 miejsce na świecie) 

Niemcy 6,7 (45 miejsce na świecie) 

Dania 1,9 (124 miejsce na świecie) 

Norwegia -4,3% (159 miejsce na świecie) 

Szwajcaria 0,8 (140 miejsce na świecie) 

Źródło: CIA World Factbook
4
 

 

Ratingi krajów przyznawane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - ocena 

wiarygodności najsilniejszego podmiotu funkcjonującego na danym rynku 

Kraj Ocena gospodarcza Ocena polityczna Rating KUKE sierpień 2012 

Finlandia 53,1 99 AAA stabilna 

Norwegia 71,8 93 AAA stabilna 

                                                 
3
 https://www.cia.gov/ 

4
 https://www.cia.gov/ 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

9 

 

Dania 61,9 92 AAA stabilna 

Szwajcaria 66,4 103 AAA stabilna 

Niemcy 58,4 107 AAA stabilna 

Źródło: www.kuke.com.pl 

 

 Powyższe oznacza, że ryzyko niewypłacalności podmiotu działającego na danym rynku jest 

bardzo niskie. W tym kraju istnieje bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki prawne do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Ryzyko ograniczenia współpracy handlowej w wyniku 

decyzji politycznych jest bardzo niskie. Obecne wyniki gospodarcze wskazują na stabilny rozwój 

kraju w najbliższym czasie.  

 

1.1. Wybrane rynki docelowe – Finlandia 

Tabela 5.  Sektory gospodarki Finlandii z wyszczególnieniem gałęzi przemysłu istotnych dla tych 

gospodarek 

Nazwa kraju  

Finlandia Finlandia jest zasobna w bogactwa mineralne takie jak rudy miedzi, rudy 

żelaza, chrom, złoto. Ponadto występują złoża siarki, rudy niklu, ołowiu, 

kobaltu, wanadu, uranu oraz surowce budowlane, jak wapień, skaleń, kwarc, 

granit, marmur i piasek. Odkryto też złoża platyny i diamentów. Jednak 

największym bogactwem Finlandii są lasy dostarczające surowca dla przemysłu 

celulozowo-papierniczego i drzewnego. Przemysł leśny (drzewny, celulozowo-

papierniczy) przyczynia się do wytworzenia 4% PKB i zatrudnia 3% 

wszystkich zatrudnionych, razem z przemysłem elektronicznym stanowi 

znaczącą część eksportu Finlandii. 

Główne gałęzie gospodarki to: przemysł elektroniczny, drzewny, celulozowo-

papierniczy metalowy, maszynowy, hutnictwo, elektrotechniczny, chemiczny, 

energetyczny, poligraficzny, przetwórstwa spożywczego, stoczniowy, 

materiałów budowlanych, skórzany, rybołówstwo. Najważniejszymi sektorami, 

jeśli chodzi o udział w wytworzeniu PKB w 2010 r. był sektor produkcyjny (udział 

http://www.kuke.com.pl/
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17,9% w PKB), działalność na rynku nieruchomości (udział 11,8%) oraz handel 

hurtowy i detaliczny (udział 10%). Najbardziej znaną na świecie firmą fińska jest 

Nokia, której udział w światowym rynku telefonii komórkowej w 2011 r. wyniósł 

25% (w 2010 r. udział 35%). 

Najwyższa w świecie konkurencyjność oraz najmniej uciążliwe bariery 

biurokratyczne i regulacje administracyjne dla nowozakładanych 

przedsiębiorstw to podstawowe cechy gospodarki fińskiej. U źródeł sukcesów 

gospodarczych Finlandii leżą między innymi osiągnięcia sektora technologii 

informatycznych i telekomunikacyjnych, wysoki poziom rozwoju edukacji i 

skuteczny system finansowania działalności badawczo-rozwojowej, dobrze 

rozwinięta infrastruktura, a także wysoki poziom umiędzynarodowienia fińskiej 

gospodarki. Najważniejsze gałęzie fińskiej gospodarki to przemysł 

elektroniczny, drzewny i branża metalowa. Finlandia jest zaliczana do liderów 

technologii informatycznych. Polityka rządu ma orientację prosocjalną, a 

pozycja związków zawodowych jest bardzo silna. Finlandia jest uważana za 

wiodącą gospodarkę opartą na wiedzy i lidera pod względem innowacji.  Wiele 

wskaźników w zakresie innowacji czy osiągnięć edukacyjnych wskazuje na jej 

dominującą pozycję na tle innych krajów. Inwestycje  w B+R stanowią 3,5% 

PKB, co stawia Finlandię w pozycji lidera w Unii Europejskiej (średnia UE 15 

wynosi 2%), jak i na świecie. Planowany jest wzrost nakładów do 4% PKB  w 

2010r. Warto podkreślić, że aż 70% inwestycji jest generowanych przez  sektor 

prywatny.  

Przemysł leśny 

66% powierzchni Finlandii zajmują lasy, tak więc przemysł drzewny i 

celulozowy, to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu w Finlandii. Udział w 

produkcie krajowym brutto wynosi około 6%, a w sektorze leśnictwa 

zatrudnionych jest 4% pracujących Finów. Co roku pozyskuje się tu 65 mln m3 

drewna, a roczna produkcja papieru w Finlandii wynosi 12,5 mln ton (2002r.), 

co daje jej drugie miejsce w Europie. Większość produktów drzewnych 

eksportuje się. Finlandia zajmuje pierwsze miejsce w Europie jako dostawca 
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celulozy, trzecie jako dostawca tarcicy. Tak duża produkcja związana z 

drewnem wymaga zakładów o olbrzymich mocach produkcyjnych i takie tu 

istnieją, a największy znajduje się w mieście Vilppula. 

Przemysł metalurgiczny 

Również ta gałąź przemysłu jest wiodąca w Finlandii. Finlandia jest szóstym na 

świecie producentem chromitu towarzyszącego przemysłowi stalowemu. 

Krajowe surowce to przede wszystkim są żelazo, miedź, nikiel, srebro, ołów, 

chromit, kobalt i rtęć. Dobrze rozwinięte jest hutnictwo żelaza i miedzi. 

Największe huty mieszczą się w Helsinkach, Turku i Tampere. 

Przemysł elektrotechniczny 

Dobrze rozwinął się przemysł elektrotechniczny produkujący sprzęt 

gospodarstwa domowego, radia, odbiorniki telewizyjne. Branża elektroniczna 

wykazuje dużą dynamikę eksportu, a w jej ramach telekomunikacja. 

Dominującą rolę odgrywa znany każdemu światowy producent telefonów 

komórkowych Nokia (20% eksportu). 

Inne gałęzie przemysłu 

Finlandia posiada dobrze rozwinięty przemysł stoczniowy z głównymi 

ośrodkami w Helsinkach, Turku i Raumie. Rolnictwo i rybołówstwo 

dostarczają surowców dla przetwórstwa spożywczego. Funkcjonują liczne 

fabryki konserw i przetworów rybnych, wędzarnie ryb, zakłady przetwórstwa 

mleka. Ponadto Finlandia posiada przemysł chemiczny, gumowy, materiałów 

budowlanych, poligraficzny i skórzany. 

Źródło: MSZ
5
, chyba że w tabeli podano inaczej, www.helsinki.trade.gov.pl  

 

Tabela 6. Informacje o współpracy gospodarczej oraz handlu zagranicznym Polski z Finlandią 

Nazwa 

kraju 

  

 Współpraca Współpraca gospodarcza odbywa się w ramach jednolitego rynku Unii 

                                                 
5
 http://www.msz.gov.pl/ 

http://nokia.fi/
http://www.helsinki.trade.gov.pl/
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Finlandia gospodarcza 

z Polską 

Europejskiej. 

Ważniejsze dwustronne umowy gospodarcze to: 

- Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Finlandii o 

unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i 

majątku z dnia 08/06/2009 (nie weszła w życie) 

- Umowa między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Finlandii o 

popieraniu inwestycji z 25 listopada 1996 r. 

- Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Republiką 

Finlandii o współpracy w dziedzinie turystyki z 28 listopada 1974 r. 

Umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu z 26 

października 1977r. obowiązująca od 4 kwietnia 1979 r. (Dz.U. 1979 nr 12 

poz. 84), zmieniona protokołem z 28 kwietnia 1994 r. obowiązującym od 21 

stycznia 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 106 poz. 517).  

Finlandia jest sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, z 11 kwietnia 1980 r., do 

której także przystąpiła Polska (Dz.U. 1997 nr 45, poz.286). Finlandia, 

podobnie jak inne kraje skandynawskie (Dania, Szwecja, Norwegia) 

zadeklarowała w dokumencie ratyfikacyjnym, zgodnie z art. 92 par. 1, że nie 

będzie związana Częścią II Konwencji dotyczącą zawierania umów. 

 Handel 

zagraniczny 

W roku 2011 Finlandia była 24. partnerem Polski w świecie pod względem 

wielkości obrotów (spadek z pozycji 22 w 2009 r.), zajmuje 22. pozycję jeśli 

chodzi o import – z udziałem ok. 1% i 24. pozycję jeśli chodzi o eksport – 

udział wynosi 0,74%. Po przystąpieniu Polski do UE odnotowano znaczącą 

poprawę konkurencyjności polskiego eksportu. W 2005 r. Polska przesunęła 

się z 15. na 11. miejsce wśród największych dostawców do Finlandii z 

krajów UE. Pod koniec 2011 r. Polska zajmowała 11 pozycję wśród 

importerów z Finlandii z udziałem 2,64% oraz 15 pozycję wśród krajów 

eksportujących do Finlandii z udziałem 1,7% w imporcie Finlandii. 

Nasza wymiana handlowa charakteryzuje się znacznym ujemnym po stronie 

Polski saldem. Saldo to wynika przede wszystkim z dużego importu 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19790120084
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19790120084
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951060517
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artykułów papierniczych, maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego, 

produktów chemicznych oraz produktów przemysłu metalurgicznego. 

Finlandia jest, obok Niemiec i Włoch, jednym z krajów UE, z którymi 

Polska odnotowuje największy ujemny bilans wymiany handlowej. Na 

obroty z Finlandią, począwszy od 2004 r. rzutują dostawy transporterów 

opancerzonych dla polskiej armii przez fiński państwowy Koncern Patria 

Industries OY, który wygrał przetarg Polskich Sił Zbrojnych na dostawy 

transporterów AMV. 1 lipca 2003 r. została podpisana umowa offsetowa o 

wartości offsetowej 482 mln EUR, która ma zostać zrealizowana do 2013 r.  

Od początku dekady w polskim eksporcie do Finlandii obserwuje się wzrost 

znaczenia wyrobów przemysłu elektromaszynowego, wyrobów 

metalurgicznych oraz artykułów rolno-spożywczych. Obecnie dominują: 

wyroby przemysłu elektromaszynowego – ich udział w 2011 r. wynosił ok. 

27%, metale nieszlachetne i wyroby z nich – udział ok. 19,5%, produkty 

mineralne, głównie węgiel i koks, które obecnie stanowią ok. 12% eksportu, 

oraz wyroby przemysłu chemicznego – 11,5%. Znaczącą pozycje w 

eksporcie stanowią produkty rolno-spożywcze – 10,7% oraz wyroby 

przemysłu drzewno-papierniczego –ok.4,7%. Podobnie jak w eksporcie, 

również w imporcie główną rolę odgrywają wyroby przemysłu 

elektromaszynowego, ale ich udział obniża się wyraźnie (z 51,5% w 2000 r. 

do ok. 28% w 2011 r.), metale nieszlachetne i wyroby z nich (ok. 17% 

importu) oraz wyroby przemysłu chemicznego i tworzywa sztuczne (razem 

ok.17,6 %). Spośród poszczególnych towarów najwięcej importujemy z 

Finlandii wyrobów przemysłu papierniczego (ok. 12%), aparatury do 

telefonii i telegrafii przewodowej oraz jej części (ok. 9,6% importu) oraz 

olejów ropy naftowej i ich produktów (ok. 8,6% aktualnego importu z 

Finlandii). Koniec roku 2008, w wyniku międzynarodowego kryzysu 

finansowego, charakteryzował się dramatycznym spadkiem obrotów, 

zarówno eksportu jak i importu. Tendencja redukcji wzajemnych obrotów 

utrzymała się w 2009 r., osiągając nienotowane wartości spadków, 
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szczególnie po stronie eksportu z Polski. W pierwszej połowie roku 2010 

nastąpił powrót eksportu z Polski do Finlandii na ścieżkę wzrostu, jednak 

import nadal spadał, choć tempo spadku wyraźnie zmalało. Pod koniec 2010 

r. nastąpiło ponowne załamanie się eksportu z Polski do Finlandii, co należy 

łączyć z pogorszeniem sytuacji gospodarczej tego kraju. Początek roku 2011 

przyniósł odwrócenie trendu i wzrost eksportu i importu. Ostatnie miesiące 

2011 r. wskazywały jednak na ponowne zmniejszenie tempa rozwoju 

wymiany handlowej, a pierwsza połowa 2012 r. odznaczała się spadkiem 

wzajemnych obrotów. Utrzymuje się niekorzystny bilans, a wymiana nie 

osiągnęła wartości sprzed kryzysu. 

Według statystyk fińskiego Głównego Urzędu Celnego (Tulli), eksport 

fiński w 2011 roku wyniósł prawie 56,6 miliarda EUR i był o 8,8% wyższy 

niż w roku 2010. Import wzrósł o 16,89% i wyniósł 60,20 miliarda EUR. 

Wpływ na wzrost importu miały przede wszystkim wyroby takie jak:  

 ropa naftowa,  

 produkty przerobu ropy,  

 węgiel, 

 energia elektryczna. 

 wyroby przemysłu metalowego.  

Zwiększony udział importu ropy naftowej i produktów przerobu ropy 

wynika przede wszystkim ze wzrostu cen tych surowców. W przypadku 

importu wyrobów przemysłu metalowego miał miejsce wzrost cen, ale także 

zwiększył się ogólny wolumen importu w tej sekcji. 

Największą dynamikę wzrostu fińskiego eksportu odnotowuje się w 

stosunku do Holandii, Chin, i Szwecji, odpowiednio o: 14%, 13% i 12%.  

Finlandia - eksport  

SITC Wyszczególnienie wg sekcji SITC 
Wartość w mld 

EUR 

Udział 

% 

0 Żywność 1,36 2,4 
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1 Napoje i tytoń 0,15 0,3 

2 Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 4,05 7,2 

3 
Paliwa mineralne, smary i materiały 

pochodne 
5,37 9,5 

4 
Oleje, tłuszcze, woski - 

roślinne/zwierzęce 
0,04 0,1 

5 Chemikalia 6,33 11,2 

6 
Towary przemysłowe sklasyfikowane 

wg surowca 
18,03 31,8 

7 
Maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowy 
16,58 29,2 

8 Różne wyroby przemysłowe 3,17 5,6 

9 
Towary i transakcje niesklasyfikowane 

w SITC 
1,53 2,7 

 Eksport razem 56,61 100,0 

Największą dynamikę eksportu w 2011 r. w stosunku do 2010 r., 

odnotowano w następujących grupach towarowych: 

 przemysł chemiczny 23%, 

 przemysł metalowy 5%, 

 przemysł leśny 4%. 

Finlandia - import  

SITC Wyszczególnienie wg sekcji SITC 
Wartość w mld 

EUR 
Udział % 

0 Żywność 3,23 5,4 

1 Napoje i tytoń 0,55 0,9 

2 Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 5,2 8,6 

3 
Paliwa mineralne, smary i materiały 

pochodne 
13,07 21,7 

4 Oleje, tłuszcze, woski - 0,23 0,4 
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roślinne/zwierzęce 

5 Chemikalia 6,62 11 

6 
Towary przemysłowe sklasyfikowane 

wg surowca 
7,09 11,8 

7 
Maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowy 
16,70 27,7 

8 Różne wyroby przemysłowe 5,55 9,2 

9 
Towary i transakcje niesklasyfikowane 

w SITC 
2,01 3,3 

 Import razem 60,25 100 

Tak jak w przypadku fińskiego eksportu towarów, największymi 

dostawcami towarów do Finlandii pozostają Rosja, Niemcy, Szwecja, Chiny, 

Holandia, USA i Wielka Brytania. 

Wzajemne relacje handlowe uregulowane są w zakresie dorobku prawnego 

Unii Europejskiej. W okresie styczeń – listopad 2011 r. zanotowano wzrost 

wymiany handlowej o 21,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 

r. Według danych fińskiego Urzędu Celnego nasz eksport do Finlandii 

osiągnął wartość 1 056,3 mln EUR (dynamika + 25,% w stosunku do okresu 

I-XI 2010 r.), zaś import z Finlandii wyniósł 1 470,6 mln EUR (wzrost o 

19,6%). Wartość importu z Polski stanowiła 1,9% fińskiego importu ogółem, 

natomiast udział eksportu do Polski wyniósł 2,8% fińskiego eksportu 

ogółem w okresie styczeń – listopad 2011 r.  

Wymiana handlowa Polski z Finlandią w okresie I-XI 2010 r. i I-XI 2011 

  

I - XI 2010 I - XI 2011 

wartość (tys. 

euro) 

dynamika 

(%) 

wartość (tys. 

euro) 

dynamika 

(%) 

obroty 2 074 390 (+)0,8 2 527 071 (+)21,8 

eksport do 

Finlandii 844 790 (+)14,2 1 056 381 (+)25 
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import z 

Finlandii 1 229 600 -6,7 1 470 690 (+)19,6 

saldo -384 810 -33,4 -414 309 (+)7,6 

Źródło: Fiński Główny Urząd Ceł 

 Dostęp do 

rynku 

Nie odnotowuje się jakichkolwiek sygnałów od polskich eksporterów 

wskazujących na bariery w dostępie towarów do rynku fińskiego. Barierą 

utrudniającą podejmowanie pracy jest na ogół wymaganie przez 

pracodawców znajomości języka fińskiego. Z uwagi na dużą liczbę 

realizowanych kontraktów usługowych przez firmy polskie zarówno 

bezpośrednio, jak i na zasadzie podwykonawstwa, związanych także z 

delegowaniem pracowników, pojawiają się jednostkowe przypadki 

nierzetelności fińskich firm (oraz estońskich biur pośredniczących) w 

bezpośrednim zatrudnianiu Polaków w Finlandii. Czasami pojawiają się 

niepokojące sygnały ze strony fińskiego związku zawodowego branży 

budowlano-montażowej, które zgłaszają zastrzeżenia do zaniżonego 

poziomu wynagrodzeń polskich pracowników zatrudnionych w polskich 

firmach świadczących usługi z tej branży. 

Źródło: MSZ
6
, www.helsinki.trade.gov.pl, www.trade.gov.pl 

 

1.1.1  Analiza rynku fińskiego - charakterystyka, wybrane zagadnienia 

Finlandia zaliczana jest do grupy najbogatszych krajów UE. Gospodarka Finlandii jest 

stabilna, charakteryzuje się zdrowymi finansami publicznymi i stabilnym wzrostem gospodarczym. 

Finlandia jest uważana za wiodącą gospodarkę opartą na wiedzy i lidera pod względem innowacji.  

Wiele wskaźników w zakresie innowacji czy osiągnięć edukacyjnych wskazuje na jej dominującą 

pozycję na tle innych krajów. Inwestycje  w B+R stanowią 3,5% PKB, co stawia Finlandię w pozycji 

lidera w Unii Europejskiej (średnia UE 15 wynosi 2%), jak i na świecie. Warto podkreślić, że aż 70% 

inwestycji jest generowanych przez  sektor prywatny. 

Sytuacja gospodarcza Finlandii na tle kryzysu zadłużenia w Europie była w 2011 roku 

przedmiotem licznych wewnętrznych dyskusji jak i w Komisji Europejskiej. Na zlecenie Ministra 

http://www.helsinki.trade.gov.pl/
http://www.trade.gov.pl/
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Gospodarki przygotowany został m.in. raport, który miał pokazać niekorzystne tendencje i 

przekształcenie słabych stron fińskiej gospodarki w jej atuty. W raporcie wymienia się szereg 

instrumentów, które powinny być wprowadzone w ramach Narodowej Strategii Inwestycyjnej do 

2020 roku i Programu Działań. W wyniku podjętych działań miałoby powstać w sektorze prywatnym 

do 2020 roku ca 200 000 nowych miejsc pracy. Dobrymi sygnałami dla fińskiej gospodarki na 2012 

rok są: stała siła nabywcza najważniejszych rynków eksportowych, mała stopa bezrobocia 

(przewidywane 6,2%) oraz wysoka zdolność kredytowa Finlandii (AAA). Wysoki kurs dolara 

amerykańskiego do EUR był jedną z przyczyn mniejszej atrakcyjności fińskiej oferty eksportowej, 

co odczuła zwłaszcza branża elektroniczna, przemysły maszynowy i papierniczy. Oczekuje się iż 

dobra sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Finlandii (Niemcy i Szwecja), odbicie 

się gospodarki amerykańskiej oraz rosnąca aktywność w Azji, wpłynie na poprawę kondycji branż 

eksportowych, co w konsekwencji przełoży się na wzrost gospodarczy. W ostatnim okresie strategia 

fińskiego rządu polegała na prowadzeniu polityki stymulowania gospodarki kosztem zadłużenia 

publicznego, co miało na celu łagodzenie skutków społecznych kryzysu oraz podtrzymanie 

konsumpcji wewnętrznej.  

W 2011 roku odnotowano jedynie 1% wzrost produkcji przemysłowej. W wielu sektorach 

gospodarczych wzrosty te były wyższe, w tym w branży metalowej 13,6% i w sektorze rolnym 

7,6%. 

Należy zwrócić uwagę na ożywienie na rynku nieruchomości w 2011 r., spowodowane głównie 

przez działanie pakietów stymulacyjnych rządu oraz niskie stopy procentowe przyjęte w roku 

poprzednim. Konsumpcja prywatna w 2011 r. wyniosła 99,34 mld EUR i wzrosła o 2,1% w stosunku 

do roku poprzedniego, co miało wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej i rynku pracy. Dodatkowo 

niskie stopy procentowe oraz stosunkowo niska inflacja, przełożyły się na wzrost siły nabywczej 

gospodarstw indywidualnych oraz wzrost wskaźnika zaufania konsumentów.  

Kryzys zadłużenia w strefie państw EURO, spadek zamówień eksportowych oraz sytuacja 

demograficzna skłania fińskie władze do dokonywania różnych analiz i szacunków. Fińskie 

statystyki podają, że ilość osób starszych w wieku ponad 65 lat zwiększy się z obecnych 17% do 

27% w 2040 roku.  

Do 2015 ma ulec zmianie struktura zatrudnienia w Finlandii. Firmy takie jak NOKIA zamierzają 

                                                                                                                                                                    
6
 http://www.msz.gov.pl/ 
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przenosić swoje zakłady w miejsca, gdzie jest tańsza siła robocza. Zmniejszy się także udział 

zatrudnienia w sektorze leśnym. Wzrost zatrudnienia odnotuje sektor usług (hotele, restauracje, 

transport), w którym dynamika będzie wyższa niż w rolnictwie i przemyśle. Ważną rolę będą dalej 

odgrywały sektor IT i sektor górniczy.  

W porównaniu do innych krajów UE sytuacja budżetu Finlandii jest relatywnie dobra. Finlandia 

przez ostatnie lata miała znaczną nadwyżkę budżetową. Konieczność zastosowania pakietów 

stymulujących stwarza realne zagrożenie powstania luki stabilnościowej długoterminowych 

finansów publicznych. 

 

Tabela 7. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 

Wskaźniki 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

PKB na 1 mieszkańca (w tys. €)  31,5 34,0 34,9 32,3 33,3 35,2 b.d. 

PKB (w cenach bieżących w mld €) 165,76 179,83 185,67 172,32 178,70 189,37 195,94 

PKB (dynamika w %)  4,4 5,3 1,0 -8,4 3,7 2,7 0,8 

Nadwyżka budżetowa/dług 

publiczny (% PKB) 
+4,1 +5,3 +4,3 -2,5 -2,5 -0,5 -0,7 

Dług publiczny (% PKB) 39,6 35,2 33,9 43,5 48,4 48,6 51,8 

Inflacja (HICP w %)  1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 2,6 

Bezrobocie (w %)  7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 

Eksport towarów (w mld €)  61,44 65,75 65,89 45,10 52,48 56,66 58,08 

Import towarów (w mld €)  52,82 56,62 59,10 42,09 49,92 57,86 59,60 

Bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne (mld €) 
53,6 62,3 60,0 58,8 64,1 64,1 

 

Inwestycje bezpośrednie Finlandii 

za granicą (mld €) 
73,1 79,2 82,0 89,7 102,6 107,3 

 

Źródło: EUROSTAT, * prognoza 

 

Ochrona własności przemysłowej 

W Finlandii istnieje rozbudowany system ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, 
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który regulowany jest przez Urząd Patentów i Rejestracji (www.prh.fi/en.html) i specjalne akty 

prawne. Większość praw własności intelektualnej regulowana jest na szczeblu międzynarodowym. 

Regulacje prawne na szczeblu krajowym zawarte są w następujących aktach prawnych:  

- Patents Act 550/1967, Patents Decree 669/1980,  

- Utility Model Act 800/1991, Utility Model Decree 1419/1991,  

- Design Protection Act 221/1971, Design Protection Decree 252/1971,  

- Trademarks Act 7/1964, Trademarks Decree 296/1964,  

- Collective Marks Act 795/1980,  

- Act on Trade Names 128/1979,  

- Act on the Right in Employee Inventions 656/1967, Decree on the Right in Employee Inventions 

527/1988,  

- Act on the Rights in Inventions made at Higher Education Institutions 369/2006,  

- Act on the Exclusive Right in the Layout-Design of an Integrated Circuit 32/1991; Decree on the 

Exclusive Right in the Layout-Design of an Integrated Circuit 946/1991,  

- Act on Plant Variety Rights 789/1992, Decree on Plant Variety Rights 907/1992,  

- Unfair Business Practices Act 1061/1978/.  

Prawa własności intelektualnej dzielą się na prawa autorskie i na prawa własności przemysłowej. Do 

tych ostatnich należą: patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, ochrona 

przeciwko nieuczciwym praktykom w biznesie i inne węższe kategorie. Kwestie prawne dotyczące 

praw własności przemysłowej należą do kompetencji Ministerstwa Gospodarki. Ochrona znaków 

towarowych w Finlandii może być ustanowiona poprzez:  

- rejestrację w Urzędzie Patentów i Rejestracji,  

- rejestrację w Biurze Harmonizacji Międzynarodowego Rynku Znaków Handlowych,  

- poprzez Protokół Madrycki,  

- użytkowanie w Finlandii.  

Znaki handlowe chronione są poprzez okres 10 lat, który może zostać przedłużony o kolejne 10 lat 

dowolną liczbę razy. Wzory użytkowe zaś (ang. utility models) rozumiane są jako techniczne 

innowacje, które mogą być wykorzystane przemysłowo i spełniają kryteria innowacyjności i 

nowoczesności. Chronione są one poprzez rejestrację w Urzędzie Patentów i Rejestracji przez okres 

4 lat. Okres ochronny może być przedłużony dwukrotnie: najpierw o 4 lata, następnie o 2. Również 
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pozostałe formy własności intelektualnej, takie jak nazwa handlowa, prawa do wzorów wymagają 

rejestracji w Urzędzie Patentów i Rejestracji.  

Prawa autorskie dotyczą ochrony prawnej literatury a także wyników artystycznej lub też kreatywnej 

pracy, których przykładami są: książki, mapy, oprogramowania komputerowe, kompozycje 

muzyczne, filmy i fotografie. W Finlandii prawa autorskie ustanawiane są automatycznie i 

konsekwentnie ich rejestracja jest niemożliwa. Pozostają one w mocy przez 70 lat po śmierci autora. 

Organizacje odpowiedzialne za administrowanie prawami autorskimi to: Kopiosto ry, Teosto ry, 

Gramex ry i Kuvasto ry. Regulacje dotyczące praw autorskich należą do obowiązków Ministerstwa 

Edukacji, zaś za kwestie prawne związane z nazwami handlowymi odpowiedzialny jest minister 

sprawiedliwości.  

Patenty są chronione przez specjalne Prawa Patentowe i muszą być zarejestrowane w Urzędzie 

Patentów i Rejestracji. Pozostają one w mocy przez okres 20 lat, podczas którego corocznie 

pobierana jest opłata za ich utrzymanie. Zgodnie z ustawodawstwem unijnym (1768/92) dla 

szczególnego rodzaju farmaceutyków istnieją Uzupełniające Certyfikaty Ochrony, które przedłużają 

okres ochronny.  

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej znajdują się na stronie 

internetowej Urzędu Patentów i Rejestracji – www.prh.fi/en.html. 

Zamówienia publiczne 

W Finlandii kwestie prawne dotyczące zamówień publicznych regulowane są przez 

następujące ustawy:  

- Ustawa o Zamówieniach Publicznych (348/2007);  

- Ustawa o Zamówieniach Publicznych dotyczących dostaw wody, energii, usług transportowych i 

pocztowych (349/2007);  

- Dekret Rządowy w sprawie Zamówień Publicznych.  

Instytucje składające zamówienia publiczne mają obowiązek ich publikacji w systemie HILMA 

(www.hankintailmoitukset.fi/fi/ – w fińskiej wersji językowej), którego utrzymanie i zarządzanie 

należy do obowiązków Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki. Firmy mogą wykorzystać system 

HILMA w celu uzyskania aktualnych informacji na temat zamówień publicznych. Zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym kopie ogłoszeń przetargowych muszą być również wysyłane do 

Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki. Ciałem doradczym dla instytucji publicznych i firm 
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biorących udział w przetargach jest ang. The Public Procurement Advisory Unit. Usługi doradcze 

świadczone są bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej (również w języku angielskim): 

www.hankinnat.fi/.  

Możliwości eksportowe branż i towarów 

Biorąc pod uwagę strukturę towarową fińskiego importu oraz możliwości produkcyjne 

polskich firm należy stwierdzić, że Finlandia stwarza realne możliwości eksportu z Polski 

następujących grup towarów wg klasyfikacji SITC:  

- maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy; udział naszego eksportu tej grupy towarowej za 11 

miesięcy 2011 r. wyniósł 28,2% całkowitego fińskiego importu z Polski,  

- towary przemysłowe (m.in. artykuły papiernicze, metalowe); udział 18,8% w fińskim imporcie z 

Polski,  

- różne wyroby przemysłowe (m.in. meble, sprzęt oświetleniowy, sanitarny); udział 8,7% w fińskim 

imporcie z Polski,  

a także wyroby przemysłu chemicznego. 

Praktyki i zwyczaje w biznesie (handlowe) 

Skandynawowie doceniają fakt dostrzegania przez obcokrajowców różnic między krajami 

tego regionu. W Finlandii obowiązują dwa języki urzędowe: fiński i szwedzki. Szwedzki jest 

uznawany za język ojczysty przez 6 procent ludności kraju. Warto też zauważyć, że w sferach 

biznesu liczba kobiet zajmujących wyższe stanowiska kierownicze jest znaczna i rosnąca. 

Spotkania w biznesie 

- na wszelkie spotkania, zarówno służbowe jak i okolicznościowe, przychodź punktualnie, 

- na spotkania umawiaj się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, 

- po przybyciu do Finlandii nie ma potrzeby potwierdzenia spotkań, 

- czas pracy trwa od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Zimą (od września do maja), w 

niektórych firmach pracuje się od 9.00 do 17.00, 

- urzędy państwowe czynne są w godz. 8.00 - 16.15 zimą i 8.00 - 15.15 latem, 

- banki są otwarte w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00, 

- sklepy są otwarte do 17.00 lub 18.00, od poniedziałku do piątku. W soboty zamykane są między 

14.00 a 15.00, 

- w przededniu świąt wiele firm zamykanych jest w godzinach południowych, 
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- w lipcu, sierpniu i początkach września należy unikać wyjazdów do Finlandii w sprawach biznesu. 

W tym okresie większość ludzi  jest na wakacjach. 

Negocjacje 

- język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym w Finlandii i w tym języku można 

prowadzić większość negocjacji. Starsi Finowie mówią po niemiecku, 

- negocjacje staraj się prowadzić z dyrektorem firmy(po fińsku Johtaja), który zazwyczaj jest osobą 

podejmującą decyzje, 

- Finowie często przystępują wprost do rozmów negocjacyjnych, bez wstępnych rozmów na 

swobodne tematy, 

- unikaj okazywania oznak wyższości, 

- Finowie bywają bardzo milczący. Nie zniechęcaj się długim okresem ciszy, 

- w trakcie rozmowy patrz prosto w oczy, 

- w Finlandii obowiązują bardzo liberalne regulacje socjalne. Nie będzie czymś niezwykłym, jeżeli 

twój fiński partner ( kobieta lub mężczyzna) przerwie spotkanie biznesowe lub wyjdzie prędzej z 

pracy aby odebrać dzieci ze szkoły lub zaopiekować się nimi, gdy są chore, 

- na ogół negocjacje toczą się z jednym rozmówcą, 

- Finowie nie są sztywni i formalistyczni podczas rozmów o interesach, choć w razie potrzeby 

potrafią okazać zdecydowanie, 

- zaufanie fińskich partnerów zdobywa się stopniowo; utracone zaufanie trudno jest odbudować, 

- wybór kontrahenta nie zależy tylko ściśle od ceny; istotna jest także regularność i punktualność 

dostaw, 

- oferta handlowa powinna być napisana jasnym językiem i musi być bardzo szczegółowa - tamtejsi 

handlowcy nie mają zwyczaju zwracania się o informacje uzupełniające (dobrze jest dołączyć 

katalogi, fotografie, próbki), 

-wskazane jest przedstawienie swojej dotychczasowej działalności na rynku międzynarodowym, 

członkostwa w stowarzyszeniach przemysłowo - handlowych i informacji na temat banku 

prowadzącego rachunek firmy, 

- cena winna być podana w markach fińskich lub innej walucie wymienialnej; jest ona na ogół 

traktowana jako cena nienegocjowana, 

- w miejscach publicznych Finowie są dosyć spokojni i nie wyrażają swoich emocji, 
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- Finowie lubią dyskusje na tematy polityczne; w tym kraju istnieje system wielopartyjny i mamy do 

czynienia z różnorodnością poglądów politycznych, o czym należy pamiętać, 

- dobrymi tematami do dyskusji są: hobby, podróże, sport, i polityka, 

- należy unikać pytań osobistych dotyczących pracy, religii, 

- Finowie bardzo cenią przyrodę i troszczą się o środowisko, 

Przyjęcia biznesowe 

- w trakcie zwyczajowych lunch’ów powszechnymi napojami są kawa i mleko. Finowie lubią pić 

kawę i kawiarnie znajdują się wszędzie, 

- Finowie doceniają dobrą znajomość win, 

- możesz zostać zaproszony na obiad przez fińskiego partnera. Powszechnie przyjęte jest zapraszanie 

na obiad współmałżonków, 

- nie zapomnij podziękować pisemnie gospodarzowi za zaproszenie na obiad (należy to zrobić 

następnego dnia po przyjęciu), 

- na przyjęcie należy przychodzić punktualnie, 

- jeżeli zostałeś zaproszony do fińskiego domu na obiad, przynieś kwiaty dla pani domu (ilość 

nieparzysta), 

- przyjęcie w domu należy opuścić o 23.00, nawet jeżeli gospodarz nalega na pozostanie, 

- Skandynawowie znani są z zamiłowania do picia alkoholu w trakcie posiłku, jeżeli możesz 

dotrzymuj im kroku. Należy jednak pamiętać, że przepisy dotyczące kierowania pojazdem w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu są w Finlandii bardzo restrykcyjne, 

- toast w zasadzie wznosi się na początku posiłku. Wznosząc toast używa się słowa „ kippis”, 

- zimny bufet nazywany jest „voileipapoyta”, 

- wieczorne przyjęcie często kończy się tańcami (najbardziej popularnym tańcem jest tango), 

- możesz zostać zaproszony przez swojego gospodarza do sauny. Bardzo często zawarcie kontraktu 

„świętuje się” obfitym posiłkiem, po którym do tradycji należy wzięcie sauny, 

- sauna jest dla Finów quasi-religijnym przeżyciem; zaproszenie do sauny traktuj jako wielkie 

wyróżnienie, 

- z sauny korzysta się zwykle z podziałem na płeć. Kiedy dostępna jest tylko jedna sauna, kobiety 

używają ją jako pierwsze, 
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- Finowie zwyczajowo wchodzą do sauny nago, chyba że zamierzają zaraz po saunie wziąć kąpiel w 

miejscu publicznym ( wtedy ubierają strój kąpielowy). Nie oponują jeśli gość chce mieć na sobie w 

saunie strój kąpielowy lub ręcznik, 

- po wyjściu z sauny zwyczajowo konsumuje się kanapkę, kiełbaskę i rybę. Ryba może być dość 

słona; służy do uzupełnienia strat soli wskutek wzięcia sauny, 

- napiwki należą do rzadkości (koszt obsługi jest w zasadzie doliczony do rachunków hotelowych i 

w restauracjach),    

- nie daje się napiwków taksówkarzom. 

Powitanie 

- uścisk dłoni jest typowym rodzajem powitania zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Nawet dzieci 

są zachęcane do podawania ręki, 

- witając się z kilkoma osobami właściwe jest podanie ręki w pierwszej kolejności kobietom, 

- w celu przedstawienia stosuje się imię i nazwisko bądź tytuł i nazwisko, 

- tylko bliscy przyjaciele i rodzina witają się uściskami i pocałunkami, 

- bilety wizytowe są w Finlandii bardzo ważne. Można je wręczać na początku lub w trakcie 

spotkania. 

Używanie tytułów, zwracanie się  

- kolejność imienia i nazwiska taka sama jak w Polsce, 

- zwracając się nie używaj imienia dopóki Tobie tego nie zaproponują, 

- osoby na kierowniczych stanowiskach wolą aby zwracać się do nich używając ich tytułu i nazwiska 

(jest to szczególnie ważne przy zwracaniu się w formie pisemnej), 

- do osób nie posiadających tytułu należy zwracać się używając Mr., Mrs., lub Miss z dodaniem 

nazwiska, 

- wymawiając fińskie nazwiska (i słowa) wymawiaj podwójne litery dwa razy dłużej niż pojedyncze 

Akcent zawsze kładzie się na pierwszą samogłoskę w słowie. 

Gesty 

- zginanie ręki w łokciu jest niewłaściwe (oznacza arogancję), 

- ruch odrzucenia głowy do tyłu oznacza „podejdź”, 

- Finowie nie lubią fizycznych kontaktów typu poklepywanie po plecach, 

- niegrzeczne jest rozmawianie z ręką w kieszeni, 
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- siedzenie z nogą w kostce założoną na drugą nogę traktowane jest jako zbyt swobodne, 

- serdeczny uśmiech jest mile widziany, 

- mężczyzna powinien zdjąć swój kapelusz kiedy rozmawia z inną osobą lub kiedy wchodzi do 

budynku. 

Prezenty 

- butelka wina jest dobrym symbolem wdzięczności jeżeli zostałeś zaproszony do fińskiego domu 

(łącznie z kwiatami - w ilości nieparzystej - dla pani domu), 

- podarunek biznesowy nie powinien być zbytnio kosztowny ani zbyt skąpy i nie powinien być 

wręczony w trakcie pierwszego spotkania, 

- prezent osobisty, jak np. książka o tematyce interesującej Twojego fińskiego partnera, jest mile 

widziany, 

- fińskie noże (z pomarańczową rączką) są najczęściej imitowanym produktem fińskim. Unikaj 

dawania tego typu prezentu, 

Ubiór 

- chociaż Finowie lubią ubierać się bardzo szykownie, ubiór w biznesie jest wciąż dość 

konserwatywny, 

- Finowie stale noszą ubrania, zarówno w pracy, jak i przy okazji spotkań towarzyskich. Latem 

możesz zdjąć marynarkę o ile zauważyć, że robią to Finowie, 

- na formalne spotkania potrzebny może być smoking, 

- kobiety biznesu noszą kostiumy bądź suknie. Na spotkania towarzyskie ubieraj się w suknie 

koktajlową, 

- zimą kobiety zwykle chodzą do pracy w kozaczkach, które zmieniają na zwykłe obuwie w 

wewnątrz budynku. 

Charakterystyka fińskich partnerów biznesowych:  

-kultura biznesowa w Finlandii bazuje na wysokich standardach, etyce i zasadach odpowiedzialności 

biznesu,  

-powszechny jest wysoki poziom uczciwości w kontaktach biznesowych, stąd też bardzo niski 

stopień działań korupcyjnych,  

-punktualność i rzeczowość – to cechy fińskich partnerów w kontaktach biznesowych,  
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-bezpośrednia szczerość Finów podczas konwersacji – z pozoru wprawiająca obcokrajowców w 

zakłopotanie, świadczy w istocie o ich prawości i prostolinijności,  

-w prowadzeniu biznesu Finowie cenią sobie: efektywność negocjacji, oferty i terminy precyzyjne, 

bez niedomówień, idealną jakość towarów, zgodne z prawem kontrakty i inne specyficzne warunki 

umów.  

Praktyczne wskazówki dotyczące eksportu towarów do Finlandii:  

-fińskich konsumentów cechuje powszechna świadomość znaczenia jakości towarów oraz znajomość 

wysokich technologii; 

-oficjalnymi językami w Finlandii są fiński i szwedzki, jednakże posługiwanie się językiem 

angielskim dla większości mieszkańców Finlandii nie stanowi problemu;  

-istotne z punktu widzenia konsumenta informacje znajdujące się na towarach są zamieszczane w 

dwóch językach: fińskim i szwedzkim bądź też mogą zawierać uniwersalne oznaczenia i symbole;  

-wszystkie wymagane przez klienta dokumenty dotyczące towaru powinny być załączone do 

rachunku bądź przesyłki;  

-produkty powinny być wyposażone w niezbędne dla informacji klienta etykiety i oznaczenia;  

-produkty detaliczne są oznaczane za pomocą pasków kodowych;  

-odzież i obuwie powinny być oznaczone w jednostkach miary obowiązujących powszechnie w UE;  

-przesyłki powinny być zapakowane zgodnie z wymogami środowiskowymi;  

-wymiary przesyłek powinny być zgodne z wymiarami standardowymi;  

-ze względu na małą populację mieszkańców Finlandii wielkość zamówień jest mniejsza niż w wielu 

innych krajach UE;  

-powszechnie obowiązuje wysoki poziom społecznej odpowiedzialności w łańcuchu dostaw oraz 

duża wrażliwość społeczna;  

-dla małych eksporterów wskazana jest kooperacja w ramach grup eksportowych czy też za 

pośrednictwem agentów handlowych;  

-wystawy międzynarodowe i targi stanowią doskonałe miejsce nawiązywania kontaktów 

handlowych. 
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1.2. Wybrane rynki docelowe – Niemcy 

Tabela 8. Sektory gospodarki Niemiec z wyszczególnieniem gałęzi przemysłu istotnych dla tych 

gospodarek 

Nazwa kraju  

Niemcy 

 Rok 2009 upłynął w RFN pod znakiem zmagania się rządu z najgłębszą od czasów 

powstania Republiki recesją w gospodarce. Gospodarka niemiecka została 

dotknięta kryzysem jak żadna inna gospodarka krajów członkowskich OECD 

mimo, że w Niemczech nie było bańki na rynku nieruchomości, nie istniało 

ponadnormatywne zadłużenie gospodarstw domowych, deficyt budżetu państwa 

tylko nieznacznie przekraczał granice wytyczone Paktem Stabilności i Wzrostu (-

3,2%), a wzrost nie był napędzany przez boom w sektorze finansowym. 

Gospodarka niemiecka ucierpiała z powodu załamania handlu światowego (o 

ponad 11% według danych MFW), światowego eksportu (o ponad 25%), 

drastycznego spadku światowego popytu na trwałe dobra przemysłowe, stanowiące 

ok. 70% niemieckiego eksportu. Niemcy swoją pozycję zawdzięczają przede 

wszystkim bardzo wysokiemu poziomowi technologicznemu w produkcji oraz 

usługach nowoczesnych dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Jest to kraj o 

stosunkowo skromnych zasobach bogactw naturalnych. W Niemczech występują 

jedynie: sole kamienna i potasowa, węgiel brunatny i kamienny, znikome pokłady 

rud żelaza, gazu i ropy naftowej. Znaczną część powierzchni państwa stanowią 

użytki rolne, ale tylko nieco więcej niż 2% zatrudnionych w całej gospodarce 

narodowej pracuje w tym sektorze. Produkcja rolno-spożywcza jest dobrze 

rozwinięta, co po części wiąże się z wysokimi subwencjami, jakie otrzymują 

niemieccy rolnicy na rozwój swoich gospodarstw. Przedsiębiorstwa innowacyjne 

są lokomotywą wzrostu niemieckiej gospodarki i zatrudnienia. Firmy są wspierane 

czynnie w różnych formach ze środków publicznych. W ramach wsparcia rozwoju 

sektora nowych technologii Rząd Federalny przeznaczył w obecnej kadencji 

dodatkowo 6,5 mld euro na prace badawcze i rozwiązania technologiczne. Ponadto 

celem rządu jest zwiększenie inwestycji na badania i rozwój, tj. od 2010 inwestycje 
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w tę branżę miałyby osiągnąć poziom 3% PKB, ale jednak ciągle mniej, aniżeli 

inwestuje Finlandia i Szwecja. Znaczne środki publiczne przeznaczane są na 

rozwój alternatywnych źródeł energii. W wielu dziedzinach energii odnawialnych 

Niemcy są światowym liderem zarówno w produkcji urządzeń, jak i ilości 

instalacji. Fundamentem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 

niemieckiej jest nie tylko 30 wielkich przedsiębiorstw notowanych w Niemieckim 

Indeksie Giełdowym Akcji (DAX), takich jak Siemens, Volkswagen, Allianz, SAP 

czy BASF; są nim także dziesiątki tysięcy firm małej i średniej wielkości (do 500 

zatrudnionych), które działają w przemyśle przetwórczym, a szczególnie w 

sektorze budowy maszyn, sektorze dostaw, a także w dziedzinie nano- i 

biotechnologii, i często tworzą klastry. Sektor MŚP, uważany za podstawę 

gospodarki niemieckiej, zatrudnia najwięcej pracowników (ponad 25 mln), a 

ponadto udostępnia młodym ludziom przeważającą ilość miejsc nauki zawodu. 

Mimo to najważniejszym filarem gospodarki niemieckiej jest przemysł. W 

porównaniu z innymi krajami uprzemysłowionymi, np. Wielką Brytanią lub USA, 

opiera się on na szerokiej podstawie o dużym potencjale zatrudnienia – w 

zakładach przemysłowych pracuje 5 mln osób. W żadnym innym kraju o 

tradycyjnie silnej gospodarce klasyczna produkcja przemysłowa nie odgrywa 

porównywalnej, centralnej roli. Jej udział w wydajności gospodarki niemieckiej 

wynosi ok. 37%. Niemcy specjalizują się w rozwoju i produkcji złożonych dóbr 

przemysłowych, głównie dóbr inwestycyjnych oraz innowacyjnych technologii 

produkcyjnych. Najważniejszymi gałęziami przemysłu są budowa samochodów, 

budowa maszyn, elektrotechnika i przemysł chemiczny. Jedynie w tych czterech 

branżach zatrudnionych jest 2,9 mln osób, które wytwarzają obroty w wysokości 

800 mld euro. Przemysł samochodowy jest jednocześnie motorem innowacji: z 

branży tej pochodzi 30% wszystkich finansowanych przez przedsiębiorstwa 

nakładów gospodarki niemieckiej na badania i rozwój. Za sprawą sześciu 

koncernów – VW, Audi, BMW, Daimlera, Porsche (VW) i Opla (General Motors) 

– Niemcy należą, obok Japonii, Chin i USA, do największych producentów 

samochodów i posiadają duże udziały w segmentach rynku obejmującego 
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samochody wyższej klasy średniej i klasy wyższej. Mimo to światowy kryzys w 

dziedzinie zbytu samochodów dotknął boleśnie niemieckich producentów. Aby 

zabezpieczyć się na przyszłość, intensywnie pracują oni obecnie nad konstrukcją 

przyjaznych dla środowiska napędów – np. nową generacją silników diesla, 

napędami hybrydowymi oraz dalszą elektryfikacją układu przeniesienia napędu. 

Na drugim miejscu za przemysłem samochodowym pod względem wielkości 

obrotów (13%) znajduje się niecałe 6 tys. przedsiębiorstw budowy maszyn. 

Przemysł budowy maszyn zajmuje kluczową pozycję w gospodarce niemieckiej – 

jest największym przemysłowym „pracodawcą” (965 tys. miejsc pracy) i wiodącą 

branżą eksportową. Do branż o największym wzroście i szczególnie dużym stopniu 

innowacyjności należy przemysł elektrotechniczny. Przypada na niego ponad 20% 

inwestycji realizowanych w Niemczech przez przedsiębiorstwa przemysłowe w 

dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Przemysł chemiczny, znajdujący się na 

skutek przejmowania i fuzji przedsiębiorstw częściowo w rękach zagranicznych, 

produkuje w przeważającej mierze surowce do produkcji. W RFN znajduje się 

największy koncern chemiczny na świecie – BASF z siedzibą w Ludwigshafen.  

Prawie 29 mln osób pracuje w sektorze usług: nieomal 12 mln–w prywatnych i 

publicznych przedsiębiorstwach usługowych, 10 mln–w handlu, hotelach i 

restauracjach oraz w komunikacji, a 7 mln w sektorze finansów, wynajmu i usług 

dla przedsiębiorstw. Ważnym filarem sektora usług są banki i przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowe. Głównym ich skupiskiem jest Frankfurt nad Menem, wiodący 

ośrodek bankowy w Europie kontynentalnej. Swoją siedzibę mają tutaj także 

Europejski Bank Centralny, niemiecki bank centralny Bundesbank oraz Giełda 

Niemiecka. Coraz większego znaczenia nabiera w ostatnich czasach branża 

przemysłu kulturalnego i kreatywnego. Sektor ten obejmuje takie branże 

częściowe, jak muzyka, literatura, film i sztuki sceniczne, a także radio/telewizję, 

prasę, reklamę, wzornictwo i oprogramowanie, i liczy prawie 238 tys. 

przedsiębiorstw zatrudniających niecały milion pracowników. Dzięki tym liczbom 

przemysł kreatywny zyskał nie tylko duże znaczenie ekonomiczne, ale stał się 

także modelem nowoczesnej gospodarki: oferuje on nieprzeciętne możliwości 
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zatrudnienia, odgrywa pionierską rolę na drodze do gospodarki opartej na wiedzy i 

jest znaczącym źródłem nowych, innowacyjnych pomysłów. Najważniejszymi 

ośrodkami gospodarczymi w Niemczech są Zagłębie Ruhry (region przemysłowy 

przekształcający się w ośrodek zaawansowanej technologii i usług), Monachium i 

Stuttgart oraz ich okolice (high tech, przemysł samochodowy), region Renu i 

Neckaru (chemia), Frankfurt nad Menem (finanse), Kolonia i Hamburg (port, 

budowa samolotu Airbus, media). W nowych krajach związkowych powstał mały, 

ale za to bardzo wydajny sektor przemysłowy w różnych ośrodkach 

zaawansowanej technologii (np. Drezno, Jena, Lipsk, Leuna, region berlińsko-

brandenburski), które ze względu na pozytywne oddziaływnie nazywa się 

„latarniami morskimi”. Największy udział w tworzeniu PKB w RFN w roku 2009 

miał sektor finansowy, pośrednictwa nieruchomości i usług dla przedsiębiorstw 

(31%), sektor usług publicznych i prywatnych (24%), przemysł przetwórczy 

(21,9%), handel, restauracje i hotelarstwo oraz transport (17,6%), budownictwo 

(4,6%) oraz rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (0,8%). Udział sektora usług w 

tworzeniu PKB w 2009 r. wynosił 72,6%, to jest o 10 punktów procentowych 

więcej, niż w 1991 r. Na tworzenie PKB największy negatywny wpływ miał 

spadek eksportu – co odczuły dotkliwie branże silnie od niego uzależnione, w tym 

szczególnie - przemysł przetwórczy (z wyłączeniem budownictwa) – w którym 

wartość dodana brutto w cenach stałych spadła w porównaniu do roku 

poprzedniego o 19,0%. Także w sektorze handlu, restauracji, hotelarstwa i 

transportu wartość dodana brutto spadła o 5,9%. Tylko w sektorze budownictwa i 

w sektorze pośrednictwa finansowego, najmu i usług dla przedsiębiorstw nastąpił 

nieznaczny wzrost wartości dodanej (odpowiednio o 2,5% i 1,6%), jak również w 

sektorze usług prywatnych i publicznych (o 4,7%). Po trzech latach wysokiej 

dynamiki inwestycji w roku 2009 inwestycje brutto spadły w cenach stałych o 

12,5%, w czym duży udział miał spadek inwestycji w środki trwałe o 20,0%, 

natomiast inwestycje w budynki spadły nieznacznie, bo o 0,7%. Także zmiany w 

zapasach przyczyniły się do spadku PKB, ich udział w tym spadku wyniósł -0,8 

punktu procentowego. Tylko ze strony konsumpcji odnotowano lekkie impulsy 
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pozytywne: prywatne wydatki konsumpcyjne wzrosły, licząc w cenach stałych o 

0,4%, a państwowe o 2,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Analiza struktury 

prywatnych wydatków konsumpcyjnych wskazuje, że wzrost wydatków nastąpił 

jedynie na transport i transfer informacji (o 5,2%), do czego przyczyniły się 

zwiększone zakupy samochodów osobowych, pobudzone premiami rządowymi za 

tzw. złomowanie starych samochodów, które zostały wliczone do tej pozycji. Inne 

wydatki gospodarstw domowych spadły, najmniej na wyposażenie mieszkań (o 

0,2%), więcej na żywność, napoje i papierosy (o 1,4%), a najbardziej na usługi 

hotelowe i restauracyjne (o 3,0%). W 2010r. niemiecka gospodarka przybrała 

dynamiczny rozwój i z 3,6 % PKB  osiągnęła najwyższy wzrost gospodarczy od 

czasów zjednoczenia.  W II kw. 2010r. PKB w Niemczech wzrósł o 2,3% licząc w 

cenach bieżących i o 2,2% - w cenach stałych, co świadczy o tym, że ożywienie 

gospodarcze nabiera tempa. Z ankiety przeprowadzonej przez Związek Przemysłu 

Niemieckiego (BDI) wynika, że zamówienia nie są już dzielone na mniejsze partie 

i że rozmiary zamówień wracają do dawnych wielkości. Kolejnym czynnikiem 

ożywienia produkcji jest coraz szybsze opróżnianie się zapasów, które urosły w 

czasie kryzysu. Niemiecka gospodarka jest w dużej mierze zależna od importu 

półproduktów i surowców z zagranicy. Dlatego negatywny bilans handlowy w 

pierwszym kwartale 2010 jest oznaką dobrych nastrojów niemieckich producentów 

i zapowiedzią większej niż zakładano dynamiki eksportu w następnych kwartałach. 

Ważnym czynnikiem wzrostu był – obok odradzającej się działalności 

inwestycyjnej i prywatnej konsumpcji – eksport, którego wzrost o 20% w 

porównaniu do roku poprzedniego był najszybszy od 20 lat. Przyczynił się do tego 

wzrost popytu na pojazdy mechaniczne i półprodukty do produkcji. Impulsy 

napływają z szybko rozwijających się krajów azjatyckich, przede wszystkim z 

Chin, ale także z Ameryki Łacińskiej, podczas gdy tradycyjne rynki eksportowe w 

krajach wysoko rozwiniętych przeżywają okres spadku tempa eksportu. Istnieje 

teza, że struktura niemieckiej gospodarki wynika z ukształtowanego 

międzynarodowego podziału pracy i nie istnieje możliwość korzystnej zmiany 

struktury wytwarzania PKB w RFN w krótkim okresie. W okresie ożywienia 
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gospodarka o strukturze gospodarki RFN realizuje ponadprzeciętne zyski, 

natomiast w okresie kryzysu, ponadprzeciętne - straty.  

Największy udział w tworzeniu PKB w RFN w roku 2010 miał sektor finansowy, 

pośrednictwa nieruchomości i usług dla przedsiębiorstw (30%), zakłady przemysłowe 

(24%), sektor usług publicznych i prywatnych (24%), handel, restauracje i hotelarstwo 

oraz transport (17%), budownictwo (4%) oraz rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 

(0,9%). Udział sektora usług w tworzeniu PKB w roku 2010 wyniósł 71,2%, czyli 

podobnie jak w kryzysowym roku 2009. 

Motorem handlu zagranicznego Niemiec (wg danych z 2011) jest przede 

wszystkim przemysł, a jego wiodącą branżą jest produkcja samochodów. Duże 

znaczenie gospodarcze ma również budowa maszyn, elektrotechnika, chemia, 

technologia środowiska, mechanika precyzyjna, optyka, technika medyczna, 

biotechnologia oraz od niedawna nanotechnologia. Niemcy dysponują wysoko 

rozwiniętą i dynamicznie się rozwijającą infrastrukturą transportową oraz jednymi 

z najnowocześniejszych na świecie sieciami telefonicznymi i internetowymi. 

Źródło: MSZ
7
, chyba że w tabeli podano inaczej. 

 

Tabela 9. Informacje o współpracy gospodarczej oraz handlu zagranicznym Polski z Niemcami  

Nazwa 

kraju 

  

 

Niemcy 

Współpraca 

gospodarcza 

z Polską 

Ramy polsko-niemieckiej dwustronnej współpracy gospodarczej stworzone 

zostały przede wszystkim przez Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy podpisany w dniu 17 czerwca 1991 r. (Dz. U. 1992 nr 14 poz. 

54). Szereg kwestii regulują też bilateralne umowy międzyrządowe. Są to: 

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. nr 12 poz. 90) 

Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z1991 r.; 

Protokół uzupełniający do umowy z 2003 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 27 

poz.116; Dz. U. z 2006 r. nr 13. poz. 84) Umowa między Rządem 

                                                 
7
 http://www.msz.gov.pl/ 
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Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec z 31 

stycznia 1990 r. o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw 

do realizacji umów o dzieło (Dz. U. z 1994 r. nr 98, poz. 474 z 

późniejszymi zmianami). 

 Handel 

zagraniczny 

RFN jest najważniejszym partnerem handlowym Polski zarówno w 

eksporcie, jak i w imporcie. Udział Niemiec w wymianie handlowej z 

Polską w ostatnich latach ulegał stopniowo zmniejszeniu (np. w 1995 r. 

wynosił 38%, w 2007 roku ok. 25%, w 2008 r. ok. 24%). W 2009 r. jego 

udział był na podobnym poziomie jak w 2008 r. i wynosił 24,1%, choć 

globalna wartość obrotów handlowych z Niemcami w porównaniu z 2008 

r. spadła o ponad 21%. 

Malejący udział handlu Polski z RFN w ostatnich latach był wynikiem 

rosnącej wymiany Polski z innymi krajami (głównie nowymi członkami 

UE, a także Chinami i Rosją) i jednocześnie silną reorientacją 

niemieckiego importu na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, 

Ukraina). W 2009 r., wskutek kryzysu na światowych rynkach 

finansowych, który miał istotny wpływ na załamanie się gospodarki 

niemieckiej, uległa zmianie sytuacja w wymianie handlowej Polski z 

Niemcami. Ze wstępnych danych GUS (MG/DAP) wynika, że po raz 

pierwszy od kilku lat odnotowana została w 2009 roku w polsko-

niemieckich obrotach handlowych wyższa dynamika eksportu (ok. 83%) 

nad importem (ok. 74%), czego wynikiem było dodatnie dla Polski saldo w 

wysokości 1.585,21 mln euro (-3.631,1 mln EUR w 2008 r.; -2.577,7 mln 

EUR w 2007 r.). W relacjach handlowych pomiędzy Polską a Niemcami po 

naszej akcesji do UE, aż do roku 2008 dynamika wzajemnych obrotów 

handlowych była na relatywnie wysokim poziomie. Nastąpiła też poprawa 

struktury eksportu w kierunku wyższego udziału towarów wysoko 

przetworzonych. Warto zwrócić uwagę, że w polskiej ofercie eksportowej 

na rynek niemiecki nadal brak jest produktów o silnej marce, choć coraz 

więcej polskich przedsiębiorstw podejmuje starania dla wprowadzenia 
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własnych towarów i sprzedawania ich w firmowych sklepach, jak: 

garnitury – BYTOM, buty RYŁKO i GINO ROSSI, produkty dla dzieci 

SMYK czy meble Kler.  

W 2009 roku, na skutek kryzysu gospodarczego, dynamika polsko-

niemieckiej wymiany handlowej charakteryzowała się generalnie tendencją 

spadkową i była na najniższym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat. 

Według informacji DAP MG w 2009 r. w istotnie zdywersyfikowanej 

strukturze towarowej polskiego eksportu na rynek niemiecki dominowały: 

pojazdy, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, silniki 

spalinowe, miedź rafinowana, druty, meble, aparatura odbiorcza dla 

telewizji, konstrukcje do budowy mostów i inne, statki i łodzie. Udział w 

eksporcie (w procentach) w podziale na sekcje przedstawiał się 

następująco: maszyny i urządzenia mechaniczne, do rejestracji odbioru 

dźwięku oraz sprzęt elektryczny (23,7%), pojazdy (ok. 19%) metale 

nieszlachetne i wyroby z nich (11,8%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich 

(6,5%), materiały i wyroby włókiennicze (5,2%). Główni polscy 

eksporterzy na rynek niemiecki to m.in.: „VOLKSWAGEN MOTOR 

POLSKA” sp. z o.o., Volkswagen Poznań sp. z o.o., Fiat Auto Poland S.A., 

KGHM Polska Miedź S.A., Węglokoks” S.A., „TRW POLSKA” sp. z o.o. 

W polskim imporcie z RFN w 2009 r. wiodące były tradycyjnie: części i 

akcesoria do pojazdów samochodowych, oleje ropy naftowej, części do 

silników, leki, wyroby walcowane i artykuły z żeliwa lub ze stali, artykuły 

z tworzyw sztucznych, okucia, maszyny i urządzenia mechaniczne. 

Największy udział w imporcie miały (w % ujęciu na sekcje): maszyny i 

urządzenia mechaniczne (21,8%), metale nieszlachetne i wyroby z nich 

(13,7%), pojazdy i ich elementy (13,3%), produkty przemysłu 

chemicznego (10,8%) oraz tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku 

(10,6%), ścier drzewny, papier (4,4%). Wyraźna poprawa sytuacji w 

wymianie handlowej na korzyść Polski w 2009 r. wynikała przede 

wszystkim ze zwiększonego eksportu pojazdów, spowodowanego 
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wzrostem zapotrzebowania w Niemczech na samochody małolitrażowe. 

Wzrastający popyt na te samochody w RFN wywołany został na skutek 

wprowadzenia przez rząd niemiecki w ramach pakietu koniunkturalnego 

premii w wysokości 2.500 EUR za złomowanie co najmniej 9-letniego 

samochodu. Struktura towarowa eksportu i importu w pozycjach istotnych 

dla dwustronnej wymiany handlowej obu krajów pozostała w 2009 r. w 

porównaniu z 2008 r. w zasadzie niezmieniona. Zmianie uległ natomiast 

udział procentowy poszczególnych pozycji w globalnym eksporcie do 

Niemiec oraz polskim imporcie z tego kraju. Odnotowany został wzrost o 

ok. 5 pp. w istotnej dla polskiego eksportu branży samochodowej; 

natomiast spadek eksportu wystąpił przede wszystkim w sekcji metali 

nieszlachetnych i wyrobów z nich (o ok. 3,8 pp.). W imporcie z RFN – w 

porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku ok. 3,0 pp. spadek 

odnotowany został w sekcji – pojazdy i ich elementy. Utrzymująca się 

tendencja spadku importu elementów do montażu samochodów w Polsce 

budzi pewien niepokój, gdyż w konsekwencji może to mieć w niedalekiej 

przyszłości przełożenie na spadek eksportu pojazdów dostarczanych z 

Polski do Niemiec. Według informacji DAP MG z maja 2010 wymiana 

handlowa Polski z RFN w I kw. 2010 r. zamknęła się kwotą mln 12.803,45 

EUR w tym eksport wyniósł 6.758,30 mln EUR, a import 6.05,15 mln 

EUR, co stanowiło odpowiednio wzrost o 7,7 % w eksporcie oraz o 9,6% 

w imporcie, w porównaniu z wynikami I kw. 2009. W dalszym ciągu 

utrzymało się dodatnie dla Polski saldo wymiany handlowej (713,15 mln 

EUR), które było na zbliżonym poziomie do wysokości salda w I kw. 2009 

r. (758,73 mln EUR). W 2010 r. obroty wyniosły  szacunkowo 59,4 mld 

EUR (+18,3%), w tym 30,8 mld EUR polskiego eksportu (+18,5%) i 28,6 

mld importu (+18,1%). Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem sięga 

26% i  w imporcie 22%. Polska dla RFN jest 13. partnerem handlowym 

jako ich importer (2,8%) i 10. jako kraj, do którego Niemcy eksportują 

swoje towary (3,2%).  
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W strukturze towarowej tak po stronie eksportu, jak i po stronie importu 

nie odnotowano istotnych zmian. W eksporcie wiodące grupy towarowe to: 

urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz do rejestracji i odbioru dźwięku 

(25%), pojazdy i ich elementy (15,7%), wyroby z metali nieszlachetnych 

(12,3 %), tworzywa sztuczne i wyroby z nich (6,8%), materiały 

włókiennicze (5,7%). Po stronie importu dominujące były: urządzenia 

mechaniczne i elektryczne (22,6%), wyroby z metali nieszlachetnych 

(14,2%), pojazdy i ich elementy (13,1%), produkty przemysłu 

chemicznego (11,3%), tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby z kauczuku 

(10,9%). W porównaniu do I kw. 2009 r. odnotowano w I kw. 2010 r. 

spadek w wysokości 2,6% w eksporcie pojazdów z Polski do RFN, co 

można było przewidzieć, zważywszy na istotne spadki polskiego importu 

elementów do produkcji samochodów z RFN na przestrzeni ubiegłego 

roku. W pozycji elementów do pojazdów po stronie polskiego importu 

obserwuje się w I kw. 2010 bardzo niewielki wzrost o ok. 0,2%, który 

praktycznie utrzymywał się na poziomie porównywanym do I kw. 2009 r. 

W przypadku, gdy sytuacja w polskim imporcie w tej pozycji nie ulegnie 

istotnemu (przynajmniej kilku procentowemu) zwiększeniu, trzeba będzie 

liczyć się z pogłębiającym się spadkiem polskiego eksportu pojazdów do 

Niemiec. Niezależnie od powyższego Niemcy od wielu lat pozostają 

pierwszym partnerem handlowym Polski. W 2011 r. obroty wyniosły 68,9 

mld EUR (+13,4%), w tym 35,4 mld EUR polskiego eksportu (+12,6%) i 

33,5 mld importu (+14,2%). Wymiana zamknęła się dla Polski dodatnim 

saldem w wysokości 1,9 mld EUR. Udział Niemiec w polskim eksporcie 

ogółem wyniósł w 2011r. 26%, a w imporcie 22,3%. Wyniki wymiany 

towarowej za lata 2010-2011r. wskazują na wysokie tempo odbudowy 

polskiego eksportu do Niemiec i szybki powrót do stanu sprzed 

spowolnienia gospodarczego. Odbudowę polskiego eksportu stymulowała 

dobra koniunktura w Niemczech (+3,0% wzrostu PKB), a 2/3 wzrostu 

pochodziło ze zwiększonego popytu wewnętrznego głównie 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

38 

 

inwestycyjnego i na potrzeby rosnącej produkcji. Aktualnie nadal 

zauważalna jest wysoka nierównowaga w handlu między obydwoma 

krajami. Według niemieckiego urzędu statystycznego DeStatis w 2011r. 

import polskich towarów stanowił 3,6% całości niemieckiego importu, 

eksport natomiast do Polski 4,1% niemieckiego eksportu. Według statystyk 

niemieckich Polska z eksportem do Niemiec w wysokości 32,4 mld EUR 

znalazła się na 12. miejscu za Czechami (33,0 mld EUR) i Szwajcarią 

(36,9 mld EUR) wśród dostawców na rynek niemiecki. W niemieckim 

eksporcie natomiast Polska uplasowała się na 10 pozycji (43,5 mld EUR), 

wyprzedzając m.in. Hiszpanię (34,9 mld) i Rosję (34,4 mld). Pod 

względem wysokości obrotów Polska znalazła sie w 2011 r. na 10 miejscu 

(75,9 mld), wyprzedzając w tym zestawieniu m.in. Rosję (75,0 mld), 

Czechy (63,6 mld EUR) i Hiszpanię (57,4 mld EUR). W strukturze 

towarowej polskiego eksportu na rynek niemiecki dominują części i 

akcesoria do pojazdów samochodowych, meble, silniki spalinowe, pojazdy 

samochodowe, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza dla telewizji, 

konstrukcje do budowy mostów, statki i łodzie. Największą grupę 

towarową w polskim eksporcie do RFN stanowiły w 2011 r. wyroby 

mechaniczne i elektryczne (34%), inne wyroby przemysłowe (19%), w tym 

pojazdy (15%), inne wyroby gotowe (13%), w tym meble (7%) oraz 

towary rolno-spożywcze (8%). W polskim imporcie przeważają: części i 

akcesoria do pojazdów samochodowych, pojazdy samochodowe, oleje 

ropy naftowej, części do silników, leki, wyroby walcowane i artykuły z 

żeliwa lub ze stali, artykuły z tworzyw sztucznych, okucia, maszyny i 

urządzenia mechaniczne. Najważniejsze grupy towarowe w polskim 

imporcie z RFN w 2011 r. wg 4-cyfrowego kodu SITC to: urządzenia 

mechaniczne i elektryczne (35%), inne wyroby przemysłowe (21%), w tym 

pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria do pojazdów (12%), wyroby 

przemysłu chemicznego (16%) i inne wyroby gotowe (11%). 

 Dostęp do Brak formalnych ograniczeń dla dostępu polskich towarów na rynek RFN. 
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rynku Regulacja dostępu opiera się w zasadniczej części na wspólnotowych 

swobodach: przepływu towarów i kapitału. Z dniem 30 kwietnia 2011 roku 

minęły ostatecznie okresy przejściowe przewidziane Traktatem 

Akcesyjnym umożliwiające państwom członkowskim UE ograniczenie 

swobód przepływu pracowników oraz świadczenia usług w stosunku do 

Polski. Pełne otwarcie niemieckiego rynku pracy i usług dla polskich 

pracowników i przedsiębiorstw oznacza likwidację istniejących do tej pory 

ograniczeń w postaci konieczności uzyskiwania różnego rodzaju zezwoleń. 

I tak od 1 maja 2011r. przestały obowiązywać ograniczenia dotyczące: 

- świadczenia usług budowlanych przez polskie firmy na terenie Niemiec 

(nie potrzeba występować do MG o przyznania limitu z kontyngentu 

osobowego ustalanego na podstawie polsko-niemieckiej umowy o 

oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów 

o dzieło w RFN); 

- realizacji usługi tylko jako podwykonawca firmy niemieckiej; 

- zlecania usługi budowlanej tylko przez podmioty gospodarcze; 

- świadczenia usług budowlanych tylko w regionach o niewysokim 

bezrobociu; 

- wyłączenia ze swobody świadczenia usług także sprzątania budynków 

oraz wyposażania i dekoratorstwa wnętrz. 

- zakazu użyczania pracowników niemieckim pracodawcom przez polskie 

agencje pracy tymczasowej. 

Trzeba jednak pamiętać, że mimo zniesienia ograniczeń w dostępie do 

niemieckiego rynku usług, delegowanie pracowników w celu 

wykonywania usług będzie tak jak do tej pory nadal podlegało 

uregulowaniom niemieckich ustaw, a zwłaszcza ustawie o delegowaniu 

pracowników (niem. Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG). 

Niemiecka ustawa o delegowaniu pracowników stanowi w oparciu o 

dyrektywę UE 96/71 wyjątek prawny, do której przepisów polski 

przedsiębiorca musi się dostosować. Rozwiązanie to nie jest sprzeczne z 
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europejską zasadą swobody wykonywania usług, ponieważ pracownicy 

delegowani z Polski podlegają tym samym regulacjom prawnym co 

niemieccy pracownicy wykonujący m.in. prace budowlane, 

elektroinstalacyjne, malarskie czy dekarskie. Katalog podstawowych i 

bezwzględnie obowiązujących regulacji zawiera § 2 AEntG. Obejmują one 

między innymi: 

- stawki wynagrodzenia minimalnego, włącznie ze stawkami 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

- gwarantowanie najniższego płatnego urlopu rocznego, 

- nieprzekraczanie najwyższego dopuszczalnego wymiaru czasu pracy i 

najniższego wymiaru czasu przerw w pracy, 

- bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrony zdrowia w miejscu pracy. 

Ponadto przedsiębiorca delegujący pracowników do wykonania usługi 

budowlanej jest zobowiązany według § 18 AEntG zgłosić zamiar 

wykonania usługi w Niemczech i zatrudnienia konkretnych pracowników 

w Niemczech. Zgłoszenia tego należy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem 

prac i skierować je do Federalnej Dyrekcji Finansowej – Zachód (która jest 

jednostką niemieckiej administracji celnej) na adres: 

Bundesfinanzdirektion West, Worthsstrase 1-3, 50668 Köln 

Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące 

rejestracji zagranicznych (polskich) agencji pracy tymczasowej, chcących 

rozszerzyć swą działalność na rynek niemiecki. Takie same wymogi 

stawiane są i niemieckim agencjom pracy tymczasowej. 

Źródło: MSZ
8
 

 

1.2.1. Analiza rynku niemieckiego - charakterystyka, wybrane zagadnienia 

 Republika Federalna Niemiec jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się gospodarczo 

krajów świata. RFN położona w Europie Środkowej, graniczy od strony wschodniej z Polską, 

Czechami, od południa z Austrią, Szwajcarią, Francją, od zachodu z Luksemburgiem, Belgią i 
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Holandią, a od północy z Danią. Niemcy są federalnym państwem, podzielonym na 16 krajów 

związkowych tzw. landów, łącznie zajmujących powierzchnię 357 021 km
2
. Każdy z landów posiada 

własną konstytucję, parlament i rząd a na płaszczyźnie federalnej jest reprezentowany w Izbie 

Wyższej (Bundesrat). Niemcy są członkiem ważnych organizacji europejskich oraz innych 

organizacji międzynarodowych. 

 Niemcy liczą 82,1 mln ludności (i tym samym są w UE krajem o największej liczbie 

mieszkańców) z czego 1,8 mln to Turcy, a 5,5 mln to inni cudzoziemcy. Jest to najgęściej zaludniony 

kraj w Europie, gdyż na 1 km
2 

przypada 231 mieszkańców (dla porównania gęstość zaludnienia w 

Polsce wynosi 124 osoby/km
2
). Zdecydowana większość mieszkańców, bo aż 88%, żyje w miastach 

i wielkich aglomeracjach miejskich. Istotnym problemem staje się dramatyczna sytuacja 

demograficzna. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 40 emerytów, z tendencją wzrostową 

w grupie emerytów. Społeczeństwo niemieckie stoi w obliczu poważnych problemów 

socjologicznych, nie tylko ze względu na starzenie się społeczeństwa. Skutki 45-letniego podziału 

kraju po kilkunastu latach od zjednoczenia (1990) nadal są widoczne. Nadal przywrócenie jedności 

społecznej Niemiec pozostanie ważnym zadaniem w najbliższej przyszłości. Problemy imigracji 

cudzoziemców są na dzień dzisiejszy dużym wyzwaniem dla władz niemieckich. Już w XIX wieku 

Niemcy były krajem docelowym dużej liczby imigrantów, a od drugiej połowy XX wieku są krajem 

o największej ich liczbie. Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata, 

a ich gospodarka jest trzecią co do wielkości gospodarką po USA i Japonii. Kraj liczący 82,1 mln 

mieszkańców jest największym  i najważniejszym rynkiem w Unii Europejskiej (UE). W 2008 roku 

wielkość produktu krajowego brutto (PKB) wyniosła 2489 mld €, co w przeliczeniu na głowę 

mieszkańca stanowi 30 300 €. Aktualnie PKB przeliczony według wartości siły nabywczej na głowę 

mieszkańca kształtuje się na poziomie 109,3% średniej dla UE, co daje RFN dziesiąte miejsce wśród 

krajów członkowskich UE. Podstawą tego wyniku jest w szczególności handel zagraniczny. Niemcy 

są największym na świecie eksporterem towarów. Jedna trzecia produktu krajowego brutto to 

wartość eksportu (992,7 mld € w 2008 roku). Francja, USA, Wielka Brytania i Włochy to 

najważniejsi partnerzy Niemiec. Motorem handlu zagranicznego jest przede wszystkim przemysł. 

Dlatego też gospodarka Niemiec, jak mało którego innego kraju, jest ukierunkowana globalnie. Z 

danych GUS wynika, że Niemcy są głównym importerem polskich towarów i usług. W pierwszych 

                                                                                                                                                                    
8
 http://www.msz.gov.pl/ 
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pięciu miesiącach 2009 r., eksport do Niemiec wyniósł 9,8 mld €, co stanowi 26,3 proc. polskiego 

eksportu. Z uwagi na recesję, Niemcy mocno ograniczyły zamówienia w przemyśle (w tym 

zagraniczne), niemniej jednak jest kilka czynników skutecznie podtrzymujących popyt wewnętrzny, 

a tym samym handel (głównie detaliczny) i import. Wśród tych czynników wymienia się: niskie 

ceny towarów konsumpcyjnych powiązane z niskim poziomem inflacji i niskimi cenami energii, 

działania aktywizujące po stronie handlu (rabaty, wyprzedaże), programy koniunkturalne rządu 

niemieckiego (np. premia za złomowanie starych samochodów) oraz kurs PLN/EUR, wzmacniający 

konkurencyjność cenową polskich towarów na rynku niemieckim
9
. Niemcy są głównym odbiorcą 

polskiego eksportu jak również głównym partnerem importowym dla Polski.  

 

Tabela 10. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Niemiec w latach 2005 - 2010. 

Wskaźniki makroekonomiczne 2005 2006 2007 2008
10

 2009 2010 

Ludność w mln osób 82,5 82,4 82,3 82,1 81,8 81,74 

      w tym Polacy (tys.) 326,6 361,7 384,8 b.d. 398,5 bd 

PKB       

      w mld EUR 2244,6 2322,2 2423,8 2489,0 2397 2 498 

      dynamika w % 0,8 2,9 2,5 1,3 -4.7 3.6 

PKB na 1 mieszkańca (€) 27 219 28 194 29 464 30 300 29 962 31 100 

Inflacja 1,9 1,6 2,3 2,2 0.4 1,4 

Stopa bezrobocia (%) 11,7 10,8 9 8,2 7,5 7,4 

Handel zagraniczny (mld €) 1414,3 1627,0 1735,1 1813,5 1482,1  1667,4 

      Import 628 734 772,5 814,5 674 750,3 

      Eksport 786,3 893 969,1 992,7 808,1 917,1 

      Saldo 158,2 159 196,5 178,2 134,1  166,8 

Handel zagraniczny z Polską  

(mld €) 

39,2 50,1 60,2 60,4 48,6 54,3 

                                                 
9
 finanse.wnp.pl 

10
 www.mg.gov.pl 
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      Import 16,8 21,2 24,1 31,8 23.5 26,2 

      Eksport 22,4 29 36,1 28,6 25.1 28.1 

      Saldo 5,6 7,8 12 3,2 1,6 1,9 

Źródło: www.mg.gov.pl  

 

Wykres 1. PKB- Zmiany w latach 2006-2010 

 

   Źródło: Urząd Statystyczny Wiesbaden 2011 

 

Tabela 11. Produkcja krajowa: wydatki konsumenckie, inwestycje i wkład zagraniczny 

Mld. EUR                                               

                                                                                                       2009               2010           2011 

Wydatki konsumenckie 1 862,82 1 883,20 1 931,40 

Prywatne wydatki konsumenckie 1 413,22 1 411,06 1 444,71 

Wydatki konsumenckie Państwo 449,60 472,14 486,69 

http://www.mg.gov.pl/
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Grafiken/VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen/Diagramme/Bruttoinlandsprodukt,templateId=renderPrint.psml
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Inwestycje brutto 471,36 422,69 448,14 

Wyposażenia 201,56 154,68 170,02 

Budowle 241,46 240,07 249,78 

Inne 28,34 27,94 28,34 

Krajowe zastosowanie dóbr  2 321,75 2 278,62 2 368,59 

Wkład zewnętrzny (Export minus Import) 159,45 118,48 130,21 

Export 1 177,87 978,79 1 146,40 

Import 1 018,42 860,31 1 016,19 

PKB 2 481,20 2 397,10 2 498,80 

Cena skorygowana (2000=100) 

Wydatki konsumenckie 104,39 104,96 105,90 

Prywatne wydatki konsumenckie 103,52 103,32 103,75 

Wydatki konsumencki, państwo 107,17 110,24 112,83 

Inwestycje brutto 105,14 94,53 100,21 

Wyposażenie 127,18 98,43 109,12 

Budowle 87,01 85,71 88,15 

Inne 144,98 153,17 162,98 

Krajowe zastosowanie dóbr 102,72 100,76 103,29 

Wkład zewnętrzny (Export minus Import) X X X 

Export 168,58 144,50 164,87 

Import 145,98 132,28 148,91 

PKB 110,39 105,18 109,00 

Źródło: www.destatistics.de 
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 Rok 2009 upłynął w RFN pod znakiem zmagania się rządu z najgłębszą od czasów powstania 

Republiki recesją w gospodarce. Gospodarka niemiecka została dotknięta kryzysem jak żadna inna 

gospodarka krajów członkowskich OECD mimo, że w Niemczech nie było bańki na rynku 

nieruchomości, nie istniało ponadnormatywne zadłużenie gospodarstw domowych, deficyt budżetu 

państwa tylko nieznacznie przekraczał granice wytyczone Paktem Stabilności i Wzrostu (-3,2%), a 

wzrost nie był napędzany przez boom w sektorze finansowym. Gospodarka niemiecka ucierpiała z 

powodu załamania handlu światowego (o ponad 11% według danych MFW), światowego eksportu 

(o ponad 25%), drastycznego spadku światowego popytu na trwałe dobra przemysłowe, stanowiące 

ok. 70% niemieckiego eksportu. Dzięki sukcesowi strategii walki z kryzysem, zastosowanej przez 

rząd, załamanie niemieckiej gospodarki nie stało się głębsze. Podejmowane działania rządu nie miały 

charakteru protekcjonistycznego, nie wspierały żadnej konkretnej gałęzi gospodarki, stosowane w 

pakietach narzędzia miały charakter narzędzi o działaniu erga omnes, a wspieranie sektora 

finansowego miało służyć ochronie obywateli przed skutkami ewentualnego załamania się rynków 

finansowych, a nie ochronie interesów banków, albowiem dobrze funkcjonujący system finansowy 

traktowany jest jako dobro publiczne. Pakiety oferowały obywatelom obniżenie podatków, większe 

dopłaty na dzieci, obniżenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, premię za złomowanie starych 

samochodów, kredyty na modernizację starych i budowę nowych mieszkań, możliwość podnoszenia 

kwalifikacji i dalszego kształcenia. Podmiotom gospodarczym zaoferowano programy finansowania 

i gwarancji ze środków banku KfW, lepsze gwarancje na kredyty finansujące eksport, więcej 

funduszy na badanie i rozwój, premię za ochronę środowiska, przyspieszoną amortyzację, nowe 

uregulowania dotyczące finansowania pracy w skróconym wymiarze czasu. 

 Sytuacja w niemieckim systemie finansowym została opanowana za pomocą wyjątkowych 

narzędzi polityki fiskalnej i monetarnej. Dzięki umiarkowanemu zadłużeniu krajowych 

przedsiębiorstw sektora niefinansowego, jak i prywatnych gospodarstw domowych, punkt 

wyjściowy do przezwyciężenia kryzysu finansowego w Niemczech był stosunkowo korzystny.  

 Według danych DeStatis (Federalnego Urzędu Statystycznego) PKB RFN w roku 2009 

wyniósł 2397 mld euro, co oznaczało spadek w ujęciu realnym w cenach stałych o 4,7% w 

porównaniu do roku poprzedniego. Najsilniejsze załamanie gospodarki odnotowano w RFN w 

dwóch zimowych kwartałach na przełomie lat 2008/2009, natomiast w ciągu roku 2009 panowała 

lekka stabilizacja rozwoju gospodarczego na nowym, niskim poziomie. Tak silny spadek PKB rząd 
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tłumaczy panującym w roku 2009 kryzysem na międzynarodowych rynkach finansowych i 

globalnym kryzysem gospodarczym, który dotknął gospodarkę niemiecką - jako największego 

eksportera na świecie - szczególnie dotkliwie. Dzięki zastosowanym pakietom pobudzania 

koniunktury i funduszowi stabilizującemu rynki finansowe oraz uspokojeniu sytuacji na rynkach 

finansowych w skali globalnej spadek PKB zatrzymał się na poziomie 4,7%, w którym 3,2 punktu 

procentowego (pp) przypadło na obroty z zagranicą, 2,4 pp na inwestycje brutto, a jedyny impuls 

wzrostowy pochodził z konsumpcji (0,7 pp), szczególnie sektora publicznego. 

 Mimo tak spektakularnego spadku, udział PKB RFN w PKB strefy euro wyniósł 27%, a 

gospodarka RFN nadal pozostawała największą gospodarką Unii Europejskiej. Na poziom 

wytworzonego PKB olbrzymi wpływ miało załamanie się popytu zagranicznego na towary 

niemieckie – po raz pierwszy od 1993 roku, licząc w cenach stałych, wyeksportowano mniej 

towarów i usług, niż w roku poprzednim o 14,7% - który jednakże był dla gospodarki niemieckiej 

rokiem rekordowym w odniesieniu do wartości eksportu.  

 Gwałtowny spadek eksportu rozpoczął się od IV kwartału roku 2008 i trwał do IV kwartału 

roku 2009 włącznie. Spadki eksportu liczone w stosunku do wartości uzyskiwanych w odpowiednich 

kwartałach roku poprzedniego, wyrażone w cenach bieżących, wynosiły odpowiednio -5,7%, -

16,9%, -20,1%, -15,5% i -4,8%, odwrócenie tendencji zarejestrowano od I kwartału roku 2010 (+7,5% w 

odniesieniu do I kwartału 2009 r.). W całym 2009 roku eksport towarów i usług spadł o 17%, a import o 

15,6%. Jednak już od III kwartału 2009 r. obserwowano zahamowanie tendencji spadkowej eksportu i 

zarejestrowano jego wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału 2009 r. – w III kwartale o 3,2%, a w 

następnych o 2,3% i 2,6%. Wartość eksportu w roku 2009 ukształtowała się na poziomie ok. 808,1 mld 

euro, a importu 674 mld euro. Wprawdzie utrzymało się dodatnie saldo w obrotach towarami i usługami, 

ale było ono znacznie niższe, niż w roku poprzednim i wyniosło 136,1 mld euro (w porównaniu do 178,4 

mld euro w roku poprzedzającym). Spadały ceny zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, przez 

większość toku terms of trade kształtowały się ciągle jeszcze korzystnie dla eksporterów niemieckich, 

jednak ich najwyższa wartość wyniosła 102,8 w grudniu 2009, a w sierpniu i we wrześniu kształtowały 

się niekorzystnie dla eksporterów niemieckich (99,6 i 99,3).  

 Spadek importu rozpoczął się od listopada 2008 r. i tendencja ta utrzymywała się do stycznia 

2010 r., najgłębszy spadek (w porównaniu do tego samego miesiąca roku poprzedniego) odnotowano 

w kwietniu, maju i lipcu 2009 r. (ponad 20%). Od maja 2010 r. obserwuje się jednak dynamiczny 
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wzrost importu (32,2% - w odniesieniu do jednak bardzo niskiej bazy z tego samego miesiąca roku 

poprzedniego), szczególnie półfabrykatów i surowców, co świadczy o postępującym ożywieniu w 

sektorze produkcyjnym. W czerwcu 2010 r. trend wzrostowy importu był kontynuowany (29,4%) i 

dotyczył także półfabrykatów i surowców. 

 Największy udział w odnotowanym spadku PKB, liczony w punktach procentowych, 

przypadł na sektor przetwórstwa przemysłowego (-3,7), w dalszej kolejności na sektor handlu, 

restauracji, hoteli i transportu (-0,8), na sektor pośrednictwa finansowego, najmu i usług dla 

przedsiębiorstw (-0,4), jedyny impuls wzrostowy w tworzeniu niemieckiego PKB w roku 2009 

pochodził z sektora usług publicznych i prywatnych (+0,2). 

 Największym odbiorcą niemieckich towarów w roku 2009 byli importerzy z Francji, do 

których kierowane było 10,2% niemieckiego eksportu, na drugim miejscu znalazło się Królestwo 

Niderlandów (6,8%), na trzecim Zjednoczone Królestwo (6,6%). Polska plasuje się na dziesiątym 

miejscu wśród importerów niemieckich towarów eksportowych, z udziałem w eksporcie niemieckim 

wynoszącym prawie 4,0%, którego wartość sięga ok. 31,6 mld euro i wyprzedza importerów 

rosyjskich zajmujących trzynastą pozycję na liście, którzy importują z Niemiec towary za sumę 20,5 

mld euro. Największym zagranicznym dostawcą towarów na rynek niemiecki są eksporterzy 

niderlandzcy, których udział w imporcie niemieckim sięga 8,5%, a za nimi francuscy, z udziałem 

wynoszącym 8,2% i chińscy, z udziałem 8,0%. Polscy eksporterzy zajmują w wartości importu 

niemieckiego ogółem dwunastą pozycję, z udziałem wynoszącym 3,3%, tuż za dostawcami z Rosji, a 

wartość polskiego eksportu na rynek niemiecki (22,7 mld euro) jest zaledwie o 2 mld euro niższa od 

wartości eksportu dostawców rosyjskich, do którego wlicza się eksport surowców. 

 Sytuacja na rachunku bieżącym bilansu płatniczego kształtowała się następująco: saldo 

obrotów usługami wyniosło minus 18,25 mld euro wobec minus 22,3 mld euro w roku 2008, saldo 

pozycji dochody i dochody majątkowe wyniosło 33,7 mld euro wobec 42,6 mld euro, saldo 

transferów bieżących minus 31,9 mld euro wobec minus 33,3 mld euro. Saldo na rachunku bieżącym 

bilansu płatniczego na koniec 2009 r. wyniosło plus 119 mld euro wobec 166,9 mld euro w roku 

poprzednim.  

 W 2009 roku następował szybki spadek poziomu inflacji. W maju, sierpniu i październiku 

inflacja w ujęciu rok do roku wyniosła 0,0%, co oznaczało jej najniższy poziom od 22 lat, a w lipcu i 

we wrześniu gospodarka niemiecka stanęła na granicy deflacji (-0,3% i -0,5%), co wzbudziło 
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niepokój decydentów gospodarczych, albowiem negatywną stopę inflacji zanotowano ostatni raz w 

marcu 1987 roku. Jak się okazało, duży wpływ na kształtowanie się tego wskaźnika odegrały ceny 

energii. Ponieważ nie nastąpił dalszy znaczący spadek cen nośników energii, gospodarce niemieckiej 

przestało zagrażać niebezpieczeństwo deflacji. Inflacja cen konsumenta ukształtowała się w 

listopadzie na poziomie +0,4% a w grudniu +0,9%. Ostatecznie inflacja cen konsumenta dla całego 

roku 2009 wyniosła 0,4%, a prognozy ekspertów nie przewidywały deflacji.  

 W II kwartale 2010 r. PKB w Niemczech wzrósł o 2,3% licząc w cenach bieżących i o 2,2% - 

w cenach stałych, co świadczy o tym, że ożywienie gospodarcze nabiera tempa. Z ankiety 

przeprowadzonej przez Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) wynika, że zamówienia nie są już 

dzielone na mniejsze partie i że rozmiary zamówień wracają do dawnych wielkości. Kolejnym 

czynnikiem ożywienia produkcji jest coraz szybsze opróżnianie się zapasów, które urosły w czasie 

kryzysu. Niemiecka gospodarka jest w dużej mierze zależna od importu półproduktów i surowców z 

zagranicy. Dlatego negatywny bilans handlowy w pierwszym kwartale 2010 jest oznaką dobrych 

nastrojów niemieckich producentów i zapowiedzią większej niż zakładano dynamiki eksportu w 

następnych kwartałach. Dzięki zróżnicowanej strukturze odbiorców Niemcy szybciej niż inne 

państwa korzystają z poprawy koniunktury po kryzysie. 

 Z kolei z ankiety Niemieckiej Izby Przemysłowo - Handlowej (DIHK) wynika, że nastroje 

wśród małych i średnich przedsiębiorców są lepsze niż przed rokiem (17 punktów procentowych 

przewagi dobrych nastrojów nad złymi). Zarówno „Indeks nastrojów gospodarczych niemieckiego 

instytutu ekonomicznego Ifo”, jak i statystki zamówień i produkcji, dają powód do optymistycznych 

prognoz w najbliższych miesiącach. Ważnym czynnikiem wzrostu był – obok odradzającej się 

działalności inwestycyjnej i prywatnej konsumpcji – eksport, którego wzrost o 20% w porównaniu 

do roku poprzedniego był najszybszy od 20 lat. Przyczynił się do tego wzrost popytu na pojazdy 

mechaniczne i półprodukty do produkcji. Impulsy napływają z szybko rozwijających się krajów 

azjatyckich, przede wszystkim z Chin, ale także z Ameryki Łacińskiej, podczas gdy tradycyjne rynki 

eksportowe w krajach wysoko rozwiniętych przeżywają okres spadku tempa eksportu. Zdaniem 

ekspertów w najbliższych latach można oczekiwać nieproporcjonalnie wysokiej dynamiki wzrostu i 

handlu ze strony rynków azjatyckich. Gospodarka niemiecka utorowała już sobie drogę na te rynki w 

poprzednich latach i w najbliższym czasie można oczekiwać silnego wzrostu eksportu na te kierunki. 

Gospodarka niemiecka odniesie więc korzyści większe, niż inne kraje. Niemcy mają wyższy udział 
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eksportu niż kraje UE łącznie w szczególności w: Chinach (4,5 % vs. 2,2 %), Rosji (2,6 % vs. 2,1 

%), Ameryce Łacińskiej (2,3 % vs. 2,0 %) jak w innych azjatyckich, szybko rozwijających się 

krajach (3 % vs. 2,5 %). Jednocześnie niemiecka gospodarka wykazuje wysoką otwartość nie tylko 

odnośnie swojego eksportu ale także odnośnie importu. Udział importu w popycie końcowym, tzw. 

„intensywność importu“ towarów i usług, w poprzednich latach podwoiła się z poniżej 20 % na początku 

lat dziewięćdziesiątych do prawie 35 % w roku 2008. Statystyka wskazuje, że w II kwartale 2010 import 

do Niemiec wzrósł o 27% w stosunku tego samego okresu roku poprzedniego. Udział importowanych 

półproduktów w eksporcie stanowi łącznie nawet więcej niż 42%. 60% niemieckiego importu 

pochodzi z krajów UE 27, więc z ożywienia w gospodarce niemieckiej korzystają także kraje 

członkowskie UE. Jak podaje DeStatis, wartość niemieckiego eksportu w okresie od stycznia do 

lipca 2010 wyniosła 541 mld euro, importu 453 mld euro. Gospodarka niemiecka ponownie stała się 

lokomotywą ożywienia w UE.  

 Dostępne dane ekonomiczne dają jednocześnie dwuznaczny obraz stanu i perspektyw dla 

niemieckiej gospodarki. Z jednej strony rośnie popyt na niemieckie produkty – zarówno na rynku 

wewnętrznym jak i światowym. Szacuje się dalszy wzrost popytu nawet przy osłabieniu się cyklu 

magazynowania i spowolnieniu wzrostu w krajach rozwijających się. Rośnie także poziom 

inwestycji. Na rynku pracy zachodzą pozytywne zmiany – rośnie zatrudnienie oraz spada popyt na 

pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z drugiej strony wzrasta liczba zagrożeń dla trwałego 

wzrostu. Nie wiadomo jak zareagują gospodarki krajowe na stopniowe wyczerpywanie się 

rządowych pakietów stymulacyjnych. Również wysokie ceny paliwa w połączeniu ze spadkiem 

wartości euro są dodatkowym problemem dla gospodarki. Dyskutowane obecnie wprowadzenie 

ściślejszego nadzoru nad bankami może zmniejszyć podaż kredytów, a plan ratunkowy dla słabych 

gospodarek strefy euro może skutkować powstaniem efektu wypychania (crowding out). 

 Podczas, gdy przed rokiem jesienią debatowano o skutkach globalnego kryzysu finansowego 

i gospodarczego dla gospodarki niemieckiej opartej na eksporcie, w tym roku analitycy zastanawiają 

się o ile wzrost gospodarczy przekroczy 3%. Od II kwartału 2010 sytuacja na głównych rynkach 

eksportowych Niemiec się odwróciła: gospodarka światowa znajduje się w ożywieniu i gospodarka 

niemiecka z tego korzysta: odnotowała imponujący wzrost w II kwartale 2010 r. (2,2%) w stosunku 

do kwartału poprzedniego, silniejszy, niż w jakimkolwiek innym kraju (USA +0,4%, Japonia +0,1%, 

UK +1,1%, Francja +0,6%, Włochy +0,4%, Kanada +1,5%) . 
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 Na tej podstawie rząd, Bundesbank, główni ekonomiści największych banków komercyjnych 

(w tym: Deutsche Bank) i instytuty naukowe zrewidowały prognozy wzrostu PKB na ten rok. Rząd 

oczekuje w 2011 kontynuacji ożywienia wraz ze wzrostem  PKB z kwoty 2,3%. Niemiecka 

gospodarka rozwija się, znaczniej bardziej niż przeciętnie w strefie euro.  Prognozy te mieszczą się 

w przedziale między 3% a 3,5%. Rząd federalny podniósł prognozę wzrostu gospodarczego do 

3,4%, tyle samo prognozuje Komisja Europejska. 

 Niemiecka gospodarka będzie ze względu na swoją otwartość i jej międzynarodowe 

powiązania pod wpływem rozwoju gospodarki światowej. Można oczekiwać, że wzrost gospodarczy 

w tym roku straci trochę na prędkości. Mimo, że dynamika w krajach rozwijających się jest wysoka, 

kończą się uwarunkowane kryzysem procesy „nadrabiania”. W USA i Japonii czeka w kolejce 

konieczna konsolidacja prywatnych i publicznych sektorów.  

 Oczekuje się także „cudu” na rynku pracy – liczba bezrobotnych zmalała już poniżej 

magicznej dla Niemiec liczby 3 mln bezrobotnych, niektórzy analitycy oczekują jej spadku w ciągu 

roku nawet do 2%, co by oznaczało stan pełnego zatrudnienia. Wzrost ten odnotowuje się głównie 

dzięki wzrostowi zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 W prasie ekonomicznej (Financial Times Deutschland) podnoszono zarzuty, że obecna siła 

gospodarcza Niemiec jest toksyczna i że Niemcy same sobie zaszkodzą. Najprawdopodobniej w 

drugiej połowie 2010 dynamika handlu nieco spadła, ponieważ skończyły się programy 

koniunkturalne ważniejszych partnerów handlowych, z których niemieccy eksporterzy czerpali 

szczególne korzyści. Nowsze wskaźniki ekonomiczne wskazują na osłabienie gospodarcze, 

zwłaszcza w USA. Kraje G20 muszą przeprowadzać konsolidację budżetów, zgodnie z 

postanowieniami szczytu G20.  

 Wzmogło się ponownie ryzyko dla gospodarki światowej: 

o Osłabienie w Chinach: Głównym źródłem niebezpieczeństwa jest rynek nieruchomości, który 

może się znajdować przed wyraźną korektą cenową 

o Trudne do oszacowania są realne skutki konsolidacji budżetów w UE, 

o Czas i wymiary procesów dostosowawczych są jeszcze niepewne w Europie (Hiszpania, Grecja, 

Irlandia) jak i w USA (zadłużenie prywatnych budżetów). 

Na skutek tego relatywne przewagi Niemiec mogą ulec zmniejszeniu. 

Ale – jak podkreślają analitycy - średnio- i długookresowe perspektywy dla niemieckiej gospodarki 
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eksportowej są pomyślne. 

- Rosnący dobrobyt we wzrastających, szybko rozwijających się krajach podwyższy popyt na dobra 

inwestycyjne, użytkowe i konsumpcyjne. 

- W czasie procesu nadrabiania oraz nadchodzącej urbanizacji, w tych ludnych krajach, coraz 

bardziej konieczne będą dodatkowe inwestycje na infrastrukturę transportu, zaopatrzenia i usuwania 

odpadów oraz budownictwo.  

- Wzrastające i starzejące się szybko społeczeństwo świata będzie coraz bardziej potrzebowało 

produktów przemysłu farmaceutycznego, biotechnologii oraz techniki medycznej. 

- Widoczny deficyt surowców i globalne zmiany klimatyczne przyniosą ze sobą zwiększony popyt 

na alternatywne, odnawialne technologie energetyczne i techniki środowiska naturalnego. 

- We wszystkich tych dziedzinach posiada już niemiecka gospodarka ważne know-how i jest 

światowym liderem w dziedzinie technologii. 

Dlatego – zdaniem analityków - rozpoczęta w marcu ofensywa ekspansji eksportowej nadeszła w 

odpowiednim czasie. Zdaniem tychże nie chodzi tylko o nadwyżkę w bilansie handlowym, lecz o to, 

aby zbudować dobrą pozycję Niemiec jako kraju sprawnie funkcjonującego w interesie dobrobytu i 

miejsc pracy, w którym coraz więcej inwestuje się: w obserwację międzynarodowych rynków, w 

otoczenie polityczne, w kraj, w edukację i w innowacje. 

Zdaniem analityków rządowych i niezależnych - z prosperującej gospodarki niemieckiej w środku 

Europy korzyści czerpią nie tylko Niemcy, ale także wszyscy ich partnerzy handlowi.  

 Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata. Gospodarka tego 

kraju jest ukierunkowana globalnie, a Niemcy należą do największych na świecie eksporterów 

towarów (1,1 bln EUR w 2011 r.). Najważniejszymi partnerami handlowymi Niemiec są: Francja, 

USA, Wielka Brytania i Włochy. Motorem handlu zagranicznego jest przede wszystkim przemysł, a 

jego wiodącą branżą jest produkcja samochodów (np.: Mercedes, Audi, BMW czy Volkswagen). 

Wśród krajów związkowych w niemieckim eksporcie przodują Badenia-Wirtembergia z 16%-owym 

i Bawaria z 15%-owym udziałem. W imporcie udział każdego z ww. landów sięga po 16%. Duże 

znaczenie gospodarcze ma również budowa maszyn, elektrotechnika, chemia, technologia 

środowiska, mechanika precyzyjna, optyka, technika medyczna, biotechnologia oraz od niedawna 

nanotechnologia. Niemcy dysponują wysoko rozwiniętą i dynamicznie się rozwijającą infrastrukturą 

transportową oraz jednymi z najnowocześniejszych na świecie sieciami telefonicznymi i 
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internetowymi. 

Mimo prognozowanego na 0,7% spowolnienia wzrostu PKB, gospodarka niemiecka pozostanie w 

2012 r. motorem wzrostu dla całej UE. Czynnikiem stabilizującym dla gospodarki i poprawiającym 

nastrój niemieckiego biznesu jest przyjęcie paktu fiskalnego i uregulowanie problemu greckiego 

zadłużenia publicznego. 

 Za jako najbardziej perspektywiczną i najbardziej dynamicznie się rozwijającą branżę 

gospodarki niemieckiej uznaje się branżę technologii cyfrowych i systemów informatycznych, dla 

której na lata 2010-2020 prognozowane jest średnioroczne tempo wzrostu w wysokości 3%. Na 

drugim miejscu znajduje się branża „maszyny i wyposażenie” z prognozowanym wzrostem 2,4% 

średnio rocznie. Generalnie dobre perspektywy wzrostu dla całego sektora „zdolności 

przemysłowych” wynikają zarówno z odrabiania strat powstałych w trakcie kryzysu gospodarczego 

ostatnich lat, jak i z dużego potencjału eksportowego sektora. Wysoki, bo aż 2%-owy wzrost 

prognozowy jest także dla branży „ochrona i pielęgnacja zdrowia”. Branżą z perspektywą 

rozwojową pozostaje też branża „rozrywka i kultura”. Najmniej perspektywicznym rozwojowo 

sektorem jest natomiast sektor publiczny (duży spadek zatrudnienia) oraz branża „infrastruktura i 

sieci”. W dłuższym okresie czasu to właśnie popyt ze strony najbardziej dynamicznie rozwijających 

się branż gospodarki niemieckiej będzie miał przełożenie na wielkość i strukturę polskiego eksport 

do Niemiec. Wśród importowanych przez Niemcy towarów na uwagę polskiego eksportera zasługują 

obecnie: wyroby hutnicze, produkty chemiczne, pojazdy i części zamienne, surowce naturalne (np. 

węgiel kamienny, brunatny i metale kolorowe), aparatura radiotechniczna, nośniki informacji oraz 

artykuły spożywcze i meble. Do perspektywicznych, a zarazem rozwojowych branż dla polskiego 

eksportu na rynek niemiecki można zaliczyć: artykuły rolno – spożywcze, meble i akcesoria 

meblowe, artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz, artykuły ogrodnicze, usługi. 

Współpraca energetyczna 

Strona niemiecka nie wyklucza możliwości zaangażowania się w utworzenie 

międzynarodowego konsorcjum ds. zarządzania siecią ukraińskich gazociągów (zwłaszcza w 

kontekście ostatnich wypowiedzi nowego prezydenta tego kraju). W opinii Berlina, w jego skład, 

oprócz strony ukraińskiej, powinno wejść kilka dużych koncernów energetycznych z UE (wstępne, 

nieoficjalne zainteresowanie wyraził już E.ON Ruhrgas) oraz strona rosyjska. Berlin stosunkowo 

sceptycznie odniósł się do lipcowej propozycji KE dotyczącej projektu rozporządzenia 
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zmieniającego obowiązującą dyrektywę 2004/67 (bezpieczeństwo dostaw gazu do UE). Głównym 

zarzutem jest postulowane przeniesienia części odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw z 

poziomu krajów członkowskich na UE i związane z tym wzmocnienie pozycji KE. W opinii władz 

federalnych, pierwszym etapem reakcji w sytuacji kryzysowej, jeszcze przed działaniami Brukseli, 

powinna być pomoc na poziomie regionalnym. 

Jesienią 2009 r. chadecy i liberałowie opowiedzieli się za „wolną od ideologii, otwartą 

technologicznie i zorientowaną rynkowo” polityką energetyczną. W drugiej połowie 2010 r. 

zaprezentowano nową strategię energetyczną władz federalnych, obejmującą wytyczne dot. 

pozyskiwania czystej, bezpiecznej i opłacalnej energii. Berlin zamierza w dalszym ciągu 

konsekwentnie rozszerzać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności 

energetycznej. Jednocześnie opowiada się za stworzeniem ram prawnych umożliwiających budowę 

efektywnych energetycznie i niskoemisyjnych elektrowni węglowych. 

Wybrane jesienią 2009 r. nowe władze federalne wskazują na rosnącą zależność RFN od dostaw 

źródeł energii z zewnątrz oraz konieczność politycznego wsparcia dużych projektów 

dywersyfikacyjnych, w których realizację zaangażowane są niemieckie koncerny energetyczne (GP, 

Nabucco, terminale LNG, czy DESERTEC). CDU/CSU i FDP zaznaczają również, że w dalszym 

ciągu prowadzone będą prace na rzecz dywersyfikacji źródeł i tras dostaw gazu oraz ropy do RFN. 

Niemcy, opowiadając się za dywersyfikacją tras dostaw gazu do UE, udzielają jednakowego 

politycznego poparcia projektom Gazociągu Północnego (GP), Południowego i Nabucco. De facto 

jednak priorytetem rządu niemieckiego jest pierwszy z ww. projektów, który jest najbardziej 

zaawansowany, a ponadto docelowo zapewnić ma największe dostawy gazu. Projekty Gazociągu 

Południowego i Nabucco nawet w przypadku realizacji mają dla rządu niemieckiego mniejsze 

znaczenie gospodarcze i polityczne. 

Władze federalne (MSZ) prezentują pogląd, że zarówno projekt GP, jak i polskiego terminalu LNG 

w Świnoujściu posiadają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego UE, a realizacja 

obydwu projektów nie powinna ze sobą kolidować. Kwestia ta była przedmiotem rozmów ministrów 

SZ RP i RFN (18.12.09). Rozmowy na ten temat są aktualnie kontynuowane na szczeblu eksperckim 

(przede wszystkim ekspertów z ministerstw właściwych ds. transportu). Konsorcjum Nord Stream 

wyraziło w międzyczasie gotowość do pogłębienia trasy przebiegu oraz przesunięcia GP na 

niektórych odcinkach na głębsze wody, a stosowne urzędy niemieckie pozytywnie odniosły się do 
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tego wniosku. 

Po katastrofie w elektrowni atomowej w Fukushimie, rząd niemiecki zdecydował się wiosną 2011 r. 

na stopniową rezygnację z energetyki atomowej. Pierwsza elektrownia atomowa ma być wyłączona 

do końca 2015 roku, ostatnia do końca 2022 r. Rezygnacja z energetyki atomowej dostarczającej 

obecnie 18% energii elektrycznej (udział węgla kamiennego wynosi 19%, brunatnego 25%, gazu 

ziemnego 14% i 20% OZE), stanowi ogromne wyzwanie dla całej gospodarki niemieckiej. Zgodnie z 

planami rządu federalnego, w 2020 r. udział OZE w produkcji energii elektrycznej zwiększy się z 

obecnych 20% do poziomu 35%. W 2050 r. natomiast aż 60% całego zużycia energii w Niemczech 

oraz 80% energii elektrycznej ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. 

System zamówień publicznych 

Obecny niemiecki system zamówień publicznych został wypracowany w oparciu o 

europejskie regulacje, których celem było wspieranie rynku wewnętrznego ze swobodnym 

przepływem towarów i usług, a także stworzenie warunków dla skutecznej konkurencji w zakresie 

zamówień publicznych. 

Procedura udzielania zamówień publicznych w RFN jest uregulowana w Ustawie przeciwko 

ograniczeniom zasad wolnej konkurencji z dnia 27 czerwca 1957 roku (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen – GWB) w jej czwartej części zatytułowanej „Zamówienia publiczne”. 

Część ustawy poświęcona zamówieniom publicznym składa się z trzech działów: 

1. zakres stosowania ustawy oraz ogólne zasady udzielania zamówień publicznych, 

2. środki prawne dostępne wykonawcom, 

3. roszczenia odszkodowawcze. 

W zakresie przedmiotowym ustawa ma zastosowanie wyłącznie do kontraktów o wartościach 

przekraczających progi unijne. 

Ustawa nie ma zastosowania do pewnych kategorii zamówień wyłączonych spod jej zakresu z tytułu 

ochrony bezpieczeństwa narodowego oraz tajemnicy państwowej. 

Ustawa przeciwko ograniczeniom zasad wolnej konkurencji (GWB) odwołuje się do poszczególnych 

rozporządzeń wykonawczych: VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) - dla zleceń z zakresu 

robót budowlanych, VOL (Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen) – dla 

zleceń zamówień publicznych na usługi i dostawy oraz VOF (Verdingungsordnung für Freie Berufe) 

- do wolnych zawodów. 
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Dla średnich przedsiębiorstw, które ubiegają się o zlecenia dla dostaw i usług największe znaczenie 

ma VOL. Przyznanie mniejszych zleceń (poniżej określonego progu) odbywa się w tym przypadku 

jak wcześniej według publicznego prawa budżetowego, przy tym rozporządzenia te znajdują tu także 

częściowe zastosowanie. 

Podstawowymi zasadami rządzącymi udzielaniem zamówień publicznych są: równe traktowanie 

wszystkich wykonawców, niezależnie od tego, czy są to wykonawcy krajowi czy też zagraniczni; 

przejrzystość postępowania przeprowadzania procedur otwartych i nieograniczonych pod względem 

kręgu oferentów, szerokie publikowanie ogłoszeń o zamówieniach o dokumentach przetargowych; 

zachowanie konkurencji - zasadniczo zamawiający z sektora publicznego zobowiązani są nabywać 

towary, roboty budowlane i usługi w myśl GWB z zachowaniem konkurencji oraz w drodze 

przejrzystego postępowania o udzielenia zamówienia. 

Zgodnie z niemiecką tradycją, cena nie może być jedynym kryterium udzielenia zamówienia 

publicznego. W RFN, podobnie jak w innych krajach unijnych, stosuje się odpowiednie procedury 

udzielania zamówień publicznych w zależności od wartości zamówienia. Wysokość progu decyduje 

czy dany podmiot w ogóle jest zobowiązany zastosować się do odpowiednich procedur i ew. jaką 

procedurę będzie stosował. Wysokość progów zależy od tego, kto jest zamawiającym oraz od 

rodzaju (przedmiotu) zamówienia. Progi te odpowiadają progom określonym w dyrektywach 

unijnych. 

Niemieckie prawo o zamówieniach publicznych przewiduje trzy różne tryby udzielania zamówień 

publicznych. Przy narodowych przydziałach, poniżej określonych progów są to: przetarg publiczny 

(nieograniczony), tryb ograniczony, zamówienia z wolnej ręki. 

Najważniejszym trybem zarówno na płaszczyźnie narodowej, jak i o zasięgu europejskim jest 

przetarg nieograniczony – publiczny (powyżej określonego progu „tryb otwarty”). Jego 

zastosowanie jest obowiązkowe, chyba że specyfika danego zamówienia lub szczególne okoliczności 

uzasadniają wybór innego trybu. W tym przypadku zleceniodawca publiczny zwraca się do możliwie 

jak największej ilości przedsiębiorstw, którym chce zlecić określone usługi i przedstawia im ofertę 

gospodarczą. Zawarte w ofercie informacje muszą zostać opublikowane w określonych organach 

publikujących, oferty o zasięgu europejskim (europejski dziennik urzędowy). Zleceniodawca 

publiczny musi zamieścić podstawowe informacje o przedmiocie zlecenia, czasie i doręczeniu oferty, 

szczególnych wymaganiach dot. kwalifikacji zleceniobiorcy, szczególnych warunkach umowy, jak i 
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możliwości wniesienia skargi. 

Z trybem ograniczonym (powyżej określonego progu „tryb zamknięty”) mamy do czynienia tylko w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przetarg ograniczony może być zastosowany, jeżeli krąg 

potencjalnych wykonawców jest ograniczony, zorganizowanie przetargu nieograniczonego byłoby 

niewspółmiernie kosztowne w stosunku do wartości zamówienia, w przypadku dostaw także w 

sytuacji, gdy niepowodzeniem zakończył się zorganizowany uprzednio przetarg nieograniczony lub 

też jego zastosowanie jest uzasadnione z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia czy też 

konieczność przestrzegania tajemnicy państwowej. W tym trybie zleceniodawca przedstawia 

bezpośrednio ofertę tylko ograniczonej liczbie przedsiębiorców. Dla zachowania zasad konkurencji 

musi on jednak zaprosić co najmniej kilka przedsiębiorstw (przy trybie o zasięgu europejskim 

przynajmniej pięć). 

W trybie zamówień z wolnej ręki (powyżej określonego progu procedura negocjacyjna) 

przydzielenie zleceń publicznych następuje bez formalnego postępowania. Zamówienie z wolnej ręki 

jest przypadkiem szczególnym i wymaga szczególnego uzasadnienia. Przydział ten ogranicza się do 

możliwie najmniejszej liczby oferentów. Dla uniknięcia nadużyć zleceniodawca publiczny musi 

wybór tego trybu uzasadnić i udokumentować. 

Wartość niemieckich zamówień publicznych stanowi 13% niemieckiego PKB. 

Możliwości eksportowe branż i towarów 

Za jako najbardziej perspektywiczną i najbardziej dynamicznie się rozwijającą branżę 

gospodarki niemieckiej uznaje się branżę technologii cyfrowych i systemów informatycznych, dla 

której na lata 2010-2020 prognozowane jest średnioroczne tempo wzrostu w wysokości 3%. Na 

drugim miejscu znajduje się branża „maszyny i wyposażenie” z prognozowanym wzrostem 2,4% 

średnio rocznie. Generalnie dobre perspektywy wzrostu dla całego sektora „zdolności 

przemysłowych” wynikają zarówno z odrabiania strat powstałych w trakcie kryzysu gospodarczego 

ostatnich lat, jak i z dużego potencjału eksportowego sektora. Wysoki, bo aż 2%-owy wzrost 

prognozowy jest także dla branży „ochrona i pielęgnacja zdrowia”. Branżą z perspektywą 

rozwojową pozostaje też branża „rozrywka i kultura”. Najmniej perspektywicznym rozwojowo 

sektorem jest natomiast sektor publiczny (duży spadek zatrudnienia) oraz branża „infrastruktura i 

sieci”. W dłuższym okresie czasu to właśnie popyt ze strony najbardziej dynamicznie rozwijających 

się branż gospodarki niemieckiej będzie miał przełożenie na wielkość i strukturę polskiego eksport 
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do Niemiec. Wśród importowanych przez Niemcy towarów na uwagę polskiego eksportera zasługują 

obecnie: wyroby hutnicze, produkty chemiczne, pojazdy i części zamienne, surowce naturalne (np. 

węgiel kamienny, brunatny i metale kolorowe), aparatura radiotechniczna, nośniki informacji oraz 

artykuły spożywcze i meble. Stąd, polscy producenci mają realne szanse nawiązania współpracy 

handlowej z niemieckimi firmami z ww. branż i konkretnych grup towarowych wskazanych 

powyżej. Do perspektywicznych, a zarazem rozwojowych branż dla polskiego eksportu na rynek 

niemiecki można zaliczyć: artykuły rolno – spożywcze, meble i akcesoria meblowe, artykuły 

dekoracyjne i wyposażenia wnętrz, artykuły ogrodnicze, usługi. Po zniesieniu w 2011 r. ograniczeń 

w dostępie do rynku pracy i usług, dobre 

perspektywy ma również eksport usług budowlanych, zwłaszcza w zakresie robót wysoko 

wyspecjalizowanych (między innymi tunelowych i wykończeniowych) oraz montażu 

produkowanych w Polsce wyrobów. W dalszym ciągu istnieje duże zapotrzebowanie rynku 

niemieckiego na tzw. proste wyroby branży medycznej, szczególnie materiały opatrunkowe, 

przybory i narzędzia jednorazowe, odzież medyczną i szkło laboratoryjne. Wzrasta znacząco popyt 

na usługi medyczne wysoko wyspecjalizowane, usługi stomatologiczne oraz chirurgii plastycznej. 

Obserwuje się również duży wzrost zainteresowania turystyką wyjazdową do Polski związaną z 

świadczeniem usług typu lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego (SPA). 

Analizy kształtowania się struktury towarowej w kryzysowym 2009 r. wskazują, że bardziej podatne 

na wahania koniunktury są produkty nisko przetworzone, a relatywnie mniejsze spadki eksportu 

występują w przypadku towarów wysoko przetworzonych i charakteryzujących się wyższym 

poziomem nowoczesności. Dlatego też w 2012 r. można spodziewać się mniejszego spowolnienia 

polskiego eksportu do Niemiec np. wyrobów przemysłu elektromaszynowego, a większego np. w 

przypadku wyrobów metalurgicznych, surowców chemicznych (poza surowcami dla przem. 

farmaceutycznego), cementu, drewna czy paliw mineralnych. Dalsza poprawa sytuacji na 

niemieckim rynku pracy i prognoza utrzymania się popytu konsumpcyjnego na dotychczasowym 

poziomie, pozwalają prognozować niewielki, ale jednak wzrost eksportu produktów rolno-

spożywczych czy mebli, konkurencyjnych cenowo na niemieckim rynku. 

Praktyki i zwyczaje w biznesie (handlowe) 

W Niemczech występują nieraz znaczne różnice w zwyczajach i podejściu do biznesu, w 

zależności od regionu kraju. Dotyczy to także języka, porozumiewanie się niemieckim, który 
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używany jest w Monachium (dialekt bawarski), może być utrudnione w przypadku negocjacji 

prowadzonych w uprzemysłowionych miastach w północnych Niemczech. Niemcy bardzo 

przestrzegają punktualności i należy umawiać się z odpowiednim wyprzedzeniem. Listy handlowe 

mogą być pisane w języku angielskim. List powinien być napisany językiem formalnym i 

gramatycznie poprawnym. Pierwszy list lepiej adresować do firmy (Dear Sirs, Sehr geehrte Damen 

und Herren), aniżeli bezpośrednio do osoby (jeżeli np. dana osoba przebywa na urlopie list będzie 

czekał na otwarcie do jej powrotu). Dobrze jest mieć referencje np. banku prowadzącego nasze 

operacje zagraniczne (w niemieckim świecie biznesu banki odgrywają znaczną rolę). Należy zwrócić 

uwagę, że wciąż powszechną praktyką w Niemczech jest wysyłanie listów z numerem dziennika, 

lecz bez tytułu i nazwiska autora, wydrukowanego nad podpisem. Utrudnia to orientację z kim 

należy kontynuować korespondencję. W Niemczech jeśli dwóch Niemców podpisuje list to oznacza, 

że obaj podejmują decyzję wspólnie. Najlepszy czas na spotkania to godz. 10.00 - 12.00 lub 13.30 - 

16.00. Chociaż język angielski jest w szerokim użyciu, niektórzy niemieccy biznesmeni wolą 

prowadzić rozmowy w języku niemieckim. Kwestie obecności ewentualnego tłumacza trzeba ustalić 

z wyprzedzeniem. Nie należy planować spotkań na piątkowe popołudnie (wiele biur zamykanych 

jest w piątki już o 14.00 lub 15.00). Należy też pamiętać, że wielu Niemców wyjeżdża na wakacje w 

lipcu, sierpniu bądź grudniu - należy zatem upewnić się czy są w tym czasie osiągalni. Proces 

podejmowania decyzji w niemieckiej firmie może osobom z zewnątrz wydawać się nieco 

tajemniczy. Obok oficjalnego kanału decyzyjnego, w firmach występują ‘ukryci” doradcy i 

decydenci, których aprobata dla podejmowanych decyzji jest obligatoryjna. Obiektywne fakty 

tworzą podstawę wiarygodności. Odczucia nie są w negocjacjach akceptowane. Niemcy posiadają 

niechęć do nadmiernego zachwycania się i wyolbrzymiania. Dlatego swoje propozycje należy 

wesprzeć dużą ilością danych (przykłady i case study odgrywają tu dużą rolę). Podczas negocjacji 

należy być przygotowanym na przedstawienie znacznej ilości informacji w krótkim terminie. Pewne 

pytania mogą wydawać się trywialne, ale należy pamiętać, że dla Niemców są one bardzo ważne. 

Promocyjne materiały i instrukcje obsługi powinny być przetłumaczone na język niemiecki. Podczas 

negocjacji uzbrajamy się w cierpliwość. Każdy aspekt naszej propozycji będzie zgłębiony przez 

wielu odpowiedzialnych pracowników. Tego procesu nie jesteś w stanie przyspieszyć. Ta powolność 

cechuje wiele działań w biznesie. Niemcy uważają, że właściwe wykonanie zadania wymaga czasu. 

Techniczna strona produktu ma dla Niemców bardzo duże znaczenie i w tej sprawie zasięgają 
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dodatkowych opinii specjalistów. W sprawach finansowych Niemcy są konserwatywni i mało 

skłonni do podejmowania ryzyka. W większości przypadków preferują realistyczną wstępną ofertę 

cenową, bez zostawiania dużego marginesu na ustępstwa cenowe. Gruntownie przygotowują się do 

rozmów. Przygotowują solidne dane dotyczące poczynań konkurencji i wykorzystują je w trakcie 

negocjacji. Niemcy długo i skrupulatnie negocjują i ustalają terminy dostaw, a dotrzymanie tych 

terminów posiada duże znaczenie dla przyszłej współpracy. Niemcy znani są z nieugiętego 

obstawania przy własnym stanowisku w negocjacjach, gdy zetkną się z taktyką wywierania presji. 

Kładą duży nacisk na prawne aspekty i newralgiczne punkty pisemnej umowy. Niechętnie 

podchodzą do renegocjacji warunków umowy wkrótce po jej podpisaniu. Jeżeli dostawca nie 

dotrzymuje warunków umowy, Niemcy są nieustępliwi w żądaniu wysokich odszkodowań. 

Ustanowienie bliskich stosunków w biznesie zabiera im sporo czasu. Ich chłód, widoczny na 

początku, z czasem zanika. Do spraw biznesu podchodzą na serio i humoru w kontekście tych spraw 

nie doceniają. Dowcipy rzadko dobrze się tłumaczą na języki obce, a prezentacja oferty w 

Niemczech to poważna sprawa. Niemieccy biznesmeni czują się skrępowani przesadnymi 

komplementami: z zasady ani ich nie oczekują, ani nie wygłaszają. Jest jeden wyjątek: są skorzy do 

wyrażania uznania dla gościa starającego się mówić w ich języku. W przypadku pojawienia się 

problemu należy być gotowym wyjaśnić go w sposób jasny, szczegółowy i bez emocji. Może się 

okazać, że trzeba będzie zrobić to w formie pisemnej. Niemcy nie przywykli do nieformalnej 

wymiany zdań. Jeżeli w trakcie spotkania lub przy stole obiadowym, dwaj członkowie grupy mówią 

do siebie szeptem, nie należy traktować tego za oznakę braku wychowania. Chcą po prostu 

powiedzieć sobie coś co nie odnosi się do pozostałych osób. Dystans interpersonalny jest w 

Niemczech większy niż w wielu krajach Zachodu i czują się skrępowani, gdy zostaje naruszony. Nie 

należy zatem np. przesuwać bliżej krzesła, na którym siedzimy, gdy przekazywanie niemieckiemu 

partnerowi materiałów handlowych czy próbek jest z tego miejsca niewygodne. Samowolna zamiana 

położenia mebli w niemieckim biurze jest traktowana jako niegrzeczność. Należy unikać 

sprawiających zakłopotanie pytań o charakterze politycznym. Nie należy zadawać pytań 

dotyczących Drugiej Wojny Światowej i antysemityzmu. Niemcy są oczytani i mają rozeznanie w 

sprawach świata. Są bezpośredni i mogą wyrazić wobec ciebie swoją opinię o twoim kraju, nawet 

jeśli jest negatywna. 
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1.3. Wybrane rynki docelowe – Dania 

Tabela 12.  Sektory gospodarki Danii z wyszczególnieniem gałęzi przemysłu istotnych dla tych 

gospodarek 

Nazwa kraju  

Dania Sektor usług to dział gospodarki, który odgrywa w Danii bardzo znaczącą rolę, 

znajduje w nim zatrudnienie około 76% siły roboczej i tworzy on ponad 72% PKB.  

Istotną  rolę odgrywa tu  sektor publiczny, w którym zatrudniona jest  blisko 

połowa  osób zatrudnionych w usługach. Państwo, gminy i regiony są głównymi 

pracodawcami w rozbudowanym sektorze opieki socjalnej, lecznictwie, 

szkolnictwie i administracji publicznej. Dużą rolę odgrywają też firmy prywatne. 

Znaczna część działalności największej duńskiej firmy, koncernu A.P.MøllerMærsk 

związana jest z usługami, transportem (Mærsk  - największa kontenerowa firma 

świata) czy handlem (Dansk Supermarked). W Danii znajduje się także największa 

w Europie firma zajmująca się sprzątaniem  – ISS International Service Systems, 

firma Sophus Berendsen – gigant na rynku usług pralniczych. Światową renomę  

cieszą się także duńskie firmy doradcze i projektanckie  jak COWI Consult, 

Rambøll czy Niras oraz biura architektoniczne, jak Utzon-Arkitekter czy Henning 

Arsen Architects A/S. Dania z pomocą oficjalnego programu rządowego „Invest in 

Denmark”  (www.investindenmark.dk) zdecydowanie  promuje dalszy rozwój 

usług, w tym lokalizację  na jej terytorium  centrów logistyczno-dystrybucyjnych, 

usług software’owych oraz kompleksowego świadczenia usług, tzw. „Shared 

Service Centers”. Dania jest krajem ubogim w surowce mineralne inne niż ropa 

naftowa i gaz naturalny. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój gałęzi 

przemysłu związanych z wysoko wyspecjalizowaną produkcją (tworzywa sztuczne 

i metale), przez wykorzystanie  nisz rynkowych, a także  branż  opartych na 

osiągnięciach naukowych, jak np. produkcja specjalistycznych chemikaliów i 

farmaceutyków, elektronika profesjonalna i projekty inżynierskie. Najważniejsze 

gałęzie przemysłu Danii to wydobycie ropy i gazu, przemysł stoczniowy, 

odzieżowy i obuwniczy, farmaceutyczny, maszynowy oraz elektroniczny. Duński 
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sektor przemysłowy zatrudnia ok. 21% siły roboczej i ma ponad 26% udział w 

PKB. W przeciwieństwie do większości narodów, rozwój przemysłu w Danii nie 

jest powiązany z występowaniem surowców. Duński przemysł, charakteryzujący 

się wysokim standardem technicznym, w większości składa się z lekkiej produkcji 

i przetwarzania. Ze względu na kompleksowość struktur, duński przemysł 

wytwórczy nie jest tak podatny na zmiany na światowym rynku jak przemysł, 

który jest skoncentrowany tylko na kilku sektorach.  

Zauważalną tendencją w Danii jest recesja na rynku pracy oraz w przemysłach 

materiałointensywnych  (m.in. przetwórstwo żywności, tekstylia), podczas gdy 

zaawansowane technologicznie,  wiedzo-intensywne  sektory, takie jak 

biotechnologia, klimat, technologie informatyczne, elektronika odnotowały wzrost.  

Dania jest światowym liderem produkcji mleka i mięsa, co w ogromnej mierze 

sprzyja rozwojowi sektora przemysłowego produkującego wysokiej klasy sprzęt 

dla gospodarstw i zakładów przetwórczych. Prawie połowa całkowitej produkcji 

obejmuje profesjonalny sprzęt elektroniczny (m.in. silniki i generatory elektryczne, 

przyrządy pomiarowe, urządzenia medyczne). Pozostała część to głównie 

elektronika użytkowa, wyróżniająca się wysokim standardem  i nowoczesnym 

designem (np. telefony czy też aparaty słuchowe). Przemysł elektroniczny jest 

przykładem daleko posuniętej specjalizacji. Praktycznie nie wytwarza się tu 

produktów masowych. W elektronice konsumpcyjnej duńska firma Bang & 

Olufsen jest znana na całym świecie ze swego luksusowego i oryginalnego 

wzornictwa. Dania jest też największym w Europie producentem kolumn 

głośnikowych (firma JAMO) i głośników, które montowane są w kolumnach 

wiodących firm światowych. Jednak najsilniejszą pozycję ma Dania w zakresie 

elektroniki profesjonalnej. Prawie 30% produkcji to elektronika medyczna, 

znaczną część zajmuje aparatura pomiarowa i elektroniczny sprzęt laboratoryjny. 

Duński przemysł elektroniczny eksportuje ponad 75% swojej produkcji i 

przeznacza równowartość ponad 10% obrotów na prace badawcze  i rozwojowe. 

Duński sektor przemysłowy zatrudnia ok. 21% siły roboczej i ma ponad 26- 

procentowy udział w PKB.  
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Duński przemysł maszynowy charakteryzuje daleko posunięta specjalizacja. 

Największe firmy to Danfoss, światowy lider w produkcji termostatów, systemów 

klimatyzacyjnych, ciepłowniczych i kompresorów oraz Grundfoss, jeden z 

największych na świecie producentów pomp i zarazem największy producent 

pomp cyrkulacyjnych, pokrywający około 50% globalnego zapotrzebowania na te 

urządzenia. Firmy duńskie specjalizują się także w produkcji urządzeń służących 

ochronie środowiska (Krüger), maszyn i urządzeń dla cementowni i przemysłu 

wydobywczego (FL Smidth), maszyn i urządzeń dla rolnictwa i przemysłu 

spożywczego (APV, Kongskilde, Skako), elektrowni wiatrowych (Vestas), a także 

urządzeń chłodniczych (Vestfrost). Jednak o sile duńskiego przemysłu świadczy 

przede wszystkim duża ilość małych i średnich firm, oferujących specjalistyczne 

technologie i produkty na najwyższym światowym poziomie. 

Jeśli chodzi o duński przemysł stoczniowy swoje lata świetności ma już za sobą. 

Wprawdzie lista firm zajmujących się budową jednostek pływających liczy 18 

pozycji, jednak są to w większości małe stocznie jachtowe lub produkujące 

wyspecjalizowany sprzęt jak: platformy wiertnicze, holowniki czy sprzęt do robót 

podwodnych.  

Z analizy sprawozdań finansowych 11,5 tys. firm duńskich z branży budowlanej 

wynika, iż przychody wspomnianych firm w latach 2007-2011 spadły o 95%, tj. z 

7 mld DKK w 2007 r. do 300 mln DKK w 2011 r. Głównym problemem duńskiej 

branży budowlanej jest brak płynności finansowej, którą pogarsza wyraźny spadek 

zdolności kredytowej większości Duńczyków po tym, jak banki zaostrzyły politykę 

przyznawania kredytów hipotecznych.  

Duński rynek budowlany i konstrukcji infrastrukturalnych to przede wszystkim 

mała liczba firm dużych, współpracujących z licznymi małymi i średnimi firmami 

podwykonawczymi.  

Konkurencja między największymi firmami wykonującymi zlecenia w ramach 

zamówień publicznych jest relatywnie niewielka. To m.in. wynik barier i 

wymogów stawianych przez reguły wspomnianych zamówień, które eliminują 

część potencjalnych mniejszych wykonawców przy ograniczonej liczbie klientów i 
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zleceń. W Danii rynek budynków niemieszkalnych (komercyjnych) z udziałem 

54,2% jest większy od budownictwa mieszkalnego, którego udział wynosi 45,8%. 

Całkowity udział duńskiego sektora budownictwa w rynku europejskim wynosi 

3,1%. Dla porównania, udział firm niemieckich wynosi 14,5%. Ilość zamówień 

publicznych i wielkość środków finansowych na nie przeznaczanych, tj. w efekcie 

siła nabywcza zamawiających, uzależniona jest od ogólnej kondycji gospodarczej 

w kraju. W efekcie, im większa jest liczba zamówień publicznych, w które mogą 

zaangażować się firmy z branży, tym lepsza jest ich ogólna kondycja finansowa 

umożliwiająca dalszy rozwój i odwrotnie. Duży wpływ na sytuację ekonomiczną 

branży mają także podwykonawcy oferujący specjalistyczne usługi oraz dostawcy 

surowców naturalnych wykorzystywanych, m.in. przy pracach budowlanych. 

Skutki recesji gospodarczej wpłynęły na znaczny wzrost cen wielu surowców i 

materiałów. Powyższe wpłynęło na osłabienie branży, co w połączeniu z 

restrykcyjnymi regulacjami prawnymi zamówień publicznych stanowi skuteczną 

barierę wejścia dla nowych firm i jednocześnie eliminuje najsłabszych uczestników 

rynku. Zamówienia publiczne i organizowane przetargi są skomplikowane i 

zniechęcają do udziału, a jednocześnie generują znaczne koszty zarówno po stronie 

firm, jak i instytucji zamawiających. Niewielki dostęp do zamówień publicznych 

mają również firmy zagraniczne. Najczęściej szansę na liczące się kontrakty 

budowlane mają jedynie duże firmy o dobrej reputacji. Jednocześnie warto 

podkreślić, iż sama marka nie jest czynnikiem najistotniejszym. W Danii 

najważniejszym kapitałem pozostaje jakość, cena 

 i wydajność.  

Do największych firm duńskich w branży budowlanej należą:  

 MT Højgaard  

 NCC  

 Skanska  

Firma MT Højgaard zaangażowana jest zarówno w duże prace konstrukcyjne, jak 

również w mniejsze cywilne prace budowlane. Działalność firmy obejmuje, m.in. 

roboty i usługi użyteczności publicznej, konstrukcję budynków mieszkalnych, 
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wyposażanie wnętrz i instalację urządzeń, budownictwo komercyjne, budynki 

użyteczności publicznej, konstrukcje sportowe i kulturalne, modernizację, rozwój i 

projektowanie. Firma wykonuje prace budowlane i remontowe na lądzie i morzu w 

Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. W latach 2010-11 firma 

zatrudniała ok. 5 000 osób.  

Firma NCC specjalizuje się w budowaniu i projektowaniu autostrad i innych 

obiektów infrastruktury lądowej, w tym również m.in. infrastruktury 

telekomunikacyjnej, biur, szkół, budynków komercyjnych i instytucjonalnych, a 

także budynków mieszkalnych. Firma działa w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii 

oraz Niemczech. NCC oferuje również surowce naturalne stosowane w 

budownictwie, w tym m.in. kruszywa do asfaltu i świadczy usługi remonotwe 

dróg. Organizacyjnie firma podzielona jest na trzy główne segmenty, tj.: 

budownictwo, nieruchomości oraz drogi. Część „NCC Budownictwo” odpowiada 

za budowę mieszkań i budynków, biur, obiektów przemysłowych, dróg, obiektów 

inżynierskich i infrastrukturę. „NCC Nieruchomości” opracowuje strategie 

marketingowe koncentrując się na budynkach mieszkalnych i komercyjnych. 

„NCC Drogi” odpowiada za produkcję i dostawy kruszyw oraz mieszanek asfaltu, 

w tym również za rozbudowę chodników i usługi remontowe dróg. W latach 2010-

11 firma zatrudniała ok. 17 000 osób.  

Firma Skanska jest jedną z największych firm budowlanych na świecie. Tworzy i 

rozwija projekty komercyjne i mieszkaniowe oraz wykonuje duże przedsięwzięcia 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Firma prowadzi działalność w wielu 

krajach europejskich (m.in. Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Norwegii, 

Polsce, Czechach, Estonii) oraz na kilku kontynentach, w tym m.in. w USA i 

Argentynie. Firma działa w czterech branżach: inżynieria, budownictwo 

mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, rozwój infrastruktury. Skanska jest jedną 

z czołowych firm deweloperskich w krajach skandynawskich. Od podstaw zajmuje 

się wykupem gruntów, projektowaniem i nadzorowaniem do momentu ostatecznej 

finalizacji inwestycji. Przy inwestycjach komercyjnych, firma inicjuje projekty i 

rozwija je, opracowuje plany dzierżawy, aktywnie działa na rynku deweloperskim 
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skupując i odsprzedając aktywa komercyjne, tj. głównie nieruchomości z 

przeznaczeniem na powierzchnie biurowe, centra handlowe oraz logistyczne w 

głównych miastach europejskich. W latach 2010-11 firma zatrudniała ok. 52 000 

osób na całym świecie. 

Dania to również jedno z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło 

krajową ustawę o ochronie środowiska (Environmental Protection Act). Duńskie 

elektrownie i turbiny wiatrowe odznaczają się najlepszą wydajnością na świecie. W 

ostatnich latach, znacznie rozwinął się sektor zarządzania odpadami. Około 2/3 

odpadów jest poddawane recyklingowi, a ¼ jest używana do produkcji ciepła i 

energii elektrycznej, jedynie 5% odpadów ląduje na wysypiskach śmieci. Dzięki 

swojej polityce energetycznej, Dania początkowo w 99% uzależniona od 

zagranicznych źródeł ropy, dziś jest całkowicie samowystarczalna w zakresie 

dostaw energii.  

Dodatkowo, przez ostatnie 25 lat, duńska gospodarka zanotowała 75% wzrost, przy 

prawie stałym poziomie zużycia energii na jednostkę PKB. Udział energii 

odnawialnej w ogólnym zużyciu energii wzrósł z 3% w 1980 do ponad 18% w 

2009. Czynniki te umożliwiły Danii zredukować emisję CO2 o prawie 14% od 

1990 roku. Ma to również przełożenie na eksport, gdyż duński przemysł wiatrowy 

jest światowym liderem w tej dziedzinie (25% udziału, sam Vestas 14%). 

Prowadzone są także intensywne badania w dziedzinie technologii przyszłości, 

takich jak ogniwa paliwowe i wodorowe. 

Większość duńskich konsumentów ma dostęp do bardzo wydajnych sieci 

dystrybucji energii, takich jak miejskie sieci ciepłownicze (district heating) i gaz 

ziemny. Dodatkowo, lokalne zakłady grzewcze są adaptowane do jednoczesnego 

wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni 

(proces kogeneracji),  przy wykorzystaniu gazu ziemnego, odpadów i biopaliw.  

Dania jest samowystarczalna w kwestii zaopatrywania w ropę i gaz ziemny od 

1992 r. Jako że wiele złóż ropy naftowej znajduje się w warstwach kredy o niskiej 

przepuszczalności, duńska firma DUC  (Dansk Undergrunds Consortium) 

opracowała specjalistyczne rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia 
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wydobycia oraz innowacyjne metody horyzontalnych wierceń i wtrysku wody w 

celu zwiększenia przepływu ropy.  

Wraz z wydobyciem rozwinął się przemysł towarzyszący tej dziedzinie, w tym 

budowa platform wiertniczych. Utworzona została krajowa sieć dystrybucji gazu. 

Od 1997 r. Dania eksportuje ropę i gaz, przede wszystkim do Niemiec i Szwecji. 

Głównymi firmami działającymi w tej dziedzinie są państwowy koncern DONG 

Energy i Mærsk Olie og Gas, jedna ze spółek należących do największego 

konsorcjum duńskiego o ponad stuletniej tradycji A.P. Møller- Mærsk A/S. 

Jednocześnie warto zaakcentować, iż od 2005 r. wydobycie gazu i ropy 

systematycznie zmniejsza się o 3-9% rok do roku. Wydobycie w okresie 5 lat ropy 

spadło z ok. 24 mln m³, a gazu z ok. 10 mld Nm³ do ok. 7 mld Nm³.  

Duński przemysł farmaceutyczny jest jednym z najbardziej nowoczesnych i 

innowacyjnych na świecie. Dania sytuuje się wśród największych eksporterów 

produktów farmaceutycznych, dlatego też duży nacisk kładzie się na inwestycje w 

prace badawczorozwojowe. 

Oprócz firm dużych, jak przede wszystkim NovoNordisk, wytwarzającej niemal 

50% światowej produkcji insuliny, H. Lundbeck, Novoenzyms,filii Astra Zeneca 

czy Roche’a, jest tu wiele mniejszych firm, wykorzystujących niewielkie nisze 

rynkowe. Specjalność duńskiego przemysłu, to oprócz insuliny enzymy, leki 

hormonalne, psychotropowe i antybiotyki. 

Dania specjalizuje się w badaniach dotyczących  nauk przyrodniczych. Zajmuje 2 

miejsce w światowym rankingu w zakresie patentów biotechnologicznych.  Plasuje 

się również na najwyższej pozycji w Europie w zakresie wielkości inwestycji 

kapitału podwyższonego ryzyka (liczone jako procent PKB) zajmujące się przede 

wszystkim biotechnologią oraz na trzecim miejscu w Europie w kwestii rozwoju 

handlu lekami. Duńsko szwedzka współpraca określana jako Medicon Valley, 

skupia ponad 60% skandynawskiego przemysłu farmaceutycznego. Innym 

kluczowym elementem są duńskie uniwersytety, które silnie wspierają tradycje 

badawcze. 

Duński przemysł tekstylny i odzieżowy cieszy się uprzywilejowaną pozycją, 
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szczególnie na rynku europejskim. W ostatnich latach produkcja przeniosła się do 

Europy Wschodniej i Azji, a przemysł skierował uwagę przede wszystkim na 

projektowanie, kontrolę jakości, marketing i sprzedaż. W związku z tym, cały 

przemysł został przekształcony, a firmy coraz częściej wykorzystują procesy 

wiedzo-intensywne w swoim codziennym funkcjonowaniu, które wymagają 

wykwalifikowanego personelu oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń 

produkcyjnych. W rezultacie, duński przemysł tekstylny jest obecnie  wysoce 

konkurencyjny. Dania dysponuje szeroką siecią dystrybucji i handlu. 

Konkurencyjność branży transportowej oraz wydajność logistyczna, włączając w 

to służbę celną, to kluczowe elementy sukcesu. Infrastruktura w Danii imponuje 

wydajną siecią dróg, trakcji kolejowych, dziesięcioma portami ze strefą wolnego 

handlu oraz czterema międzynarodowymi lotniskami. Duńscy armatorzy dysponują 

jedną z najnowocześniejszych flot na świecie. Duńska flota handlowa składa się z 

ponad 500 statków o łącznej nośności ponad 10 mln ton.  

Ponadto Dania jest jednym z najbardziej rozwiniętych państw na świecie w 

dziedzinie telekomunikacji i technologii informatycznych. Liberalizacja rynku 

telekomunikacyjnego oznacza, iż Dania posiada jedne z najtańszych usług 

telekomunikacyjnych pośród państw OECD oraz jest jednym z liderów w zakresie 

użytkowania Internetu, usług publicznych online oraz e-biznesu. Dania posiada 

ponad 9000 przedsiębiorstw branży teleinformatycznej, gdzie zatrudnionych jest 

prawie 100 000 osób.  

Ograniczona wielkość rynku krajowego, na wczesnym etapie, skłoniła duńskich 

producentów do poszukiwania odbiorców za granicą. W rezultacie, duński 

przemysł wytwórczy jest wysoce zorientowany na eksport. Zrównoważony bilans 

handlowy to jedna z cech niedawnego wzrostu gospodarczego. Większość 

partnerów handlowych Danii znajduje się w bliskiej odległości geograficznej. Od 

lat handel z państwami członkowskimi Unii Europejskiej stanowił 68% całej 

duńskiej wymiany handlowej, dodatkowo 5,7% przypadało na Norwegię. Handel 

międzynarodowy Danii można określić jako wysoce skoncentrowany, ponieważ 

10-ciu największych partnerów handlowych tworzy ponad 70% całej wymiany 
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towarowej zarówno w przypadku importu, jak i eksportu.  

Od lat największym partnerem handlowym Danii są Niemcy – na poziomie ok. 

18% całości eksportu, natomiast duński import z tego kraju wynosi ok. 21%. Obie 

wielkości kształtowały się na podobnym poziomie w trakcie ostatniej dekady. 

Drugim partnerem handlowym pod względem wielkości udziału w eksporcie i 

imporcie Danii jest Szwecja, ktora jest odbiorcą 12% dunskiego eksportu, a jej 

udział w imporcie Danii to 13%. Trzecią pozycję w przypadku eksportu zajmuje 

Wielka Brytania, w przypadku importu Holandia. 

Należy podkreślić rosnącą rolę Chin, jako partnera handlowego Danii, które w 

szybkim tempie zwiększyły swój udział w duńskim imporcie. W ciągu ostatniej 

dekady udział chińskich towarów w imporcie zwiększył się z ok. 2% do 5,6% w 

2008 roku oraz 6,6% w 2009 r. i stale rośnie, co oznacza, że Chiny stały się 

czwartym największym partnerem importowym Danii. Udział eksportu do Chin w 

całości eksportu Danii wyniósł w 2009 r. jedynie 2%. 

W eksporcie największy udział mają: 

- maszyny i urządzenia - 24,3%,  

- środki spożywcze i żywe zwierzęta – 17,3%  

- oraz chemikalia i produkty chemiczne – 15,8%.  

W imporcie dominowały: 

 - maszyny i urządzenia – 25,3%,  

 - produkty przetworzone, głównie półprodukty – 14,2% 

 - chemikalia i produkty chemiczne – 11,8%.  

Wg danych wartość duńskiego eksportu i importu towarów i usług w 2009 roku 

wyniosła odpowiednio 815,0 mld DKK i 764,0 mld DKK. 

Mała skala rynku duńskiego i wysokie koszty dostępu do niego są też przyczyną 

tego, że brak konkurencji wewnętrznej nie jest kompensowany konkurencją firm 

zagranicznych. Za dziedziny o najbardziej ograniczonej konkurencji uznane 

zostały: produkcja żywności i napojów, przemysł tytoniowy i produkcja 

materiałów budowlanych. Niedostateczna konkurencja jest też w części przemysłu 

chemicznego, elektronicznego, aparatury medycznej oraz publikacji książek, 
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czasopism i gazet. W zakresie usług jest to handel hurtowy i detaliczny, 

instalowanie urządzeń elektrycznych i gazowych, transport i niektóre wolne 

zawody. W tych dziedzinach poziom cen jest wyższy, niż w krajach UE o 

najwyższych dochodach. 

Według danych duńskiego urzędu statystycznego Danmarks Statistik (www.dst.dk) 

Dania ma najwyższe ceny konsumenckie w UE na towary i usługi, z których 

korzystają gospodarstwa domowe. Dania jest również najdroższym krajem UE w 

dziedzinie żywności, gdzie ceny tych artykułów znacznie przekraczają średnią 

unijną. 

Duńskie rolnictwo uważane jest za jedno z najbardziej nowoczesnych na świecie. 

Dominuje w nim hodowla, produkcja zwierzęca, głównie mięsa wieprzowego oraz 

mleka i jego przetworów, co stanowi ok. 70% łącznej wartości sprzedaży, a 

produkcja roślinna to pozostałe 30%. Choć Dania już od szeregu lat jest krajem 

uprzemysłowionym, to jednak rolnictwo i przemysł z nim związany odgrywają 

znaczną rolę w gospodarce kraju. W rolnictwie zatrudnione jest 3% siły roboczej i 

wytwarza ono 1,6% PKB. W ostatnich latach w przemyśle spożywczym nastąpiła 

olbrzymia koncentracja produkcji. Dominują wielkie firmy, powstałe w wyniku 

wieloletniego procesu fuzji i koncentracji, mające nadal formę prawną spółdzielni. 

Pośród nich na rynku mięsnym dominuje Danish Crown (94% udziału w rynku) 

będąca szóstą co do wielkości przychodów firmą duńską i największym na świecie 

eksporterem mięsa. Na rynku mlecznym firma Arla opanowała ponad 90% rynku 

mleka i jego przetworów. Jest ona piątą firmą w Danii pod względem wielkości 

przychodów. Rynek napojów jest zdominowany przez koncern Carlsberg, który na 

przestrzeni lat przejął szereg lokalnych browarów i rozlewni wód, aczkolwiek w 

ostatnim okresie firma ta systematycznie traci udział w duńskim rynku piwa na 

rzecz licznie powstających na terenie całego kraju mini-browarów. Duży stopień 

monopolizacji produkcji wielu towarów ma również swoje odbicie w sektorze 

handlu detalicznego w Danii, gdzie dwie dominujące na rynku firmy handlowe – 

Coop Danmark i Dansk Supermarked dysponują ponad 65% udziałem w rynku 

detalicznym żywności. Oba wyżej wymienione podmioty posiadają ok. 1900 

http://www.dst.dk/
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punktów sprzedaży w postaci hipermarketów, supermarketów, minimarketów oraz 

sklepów dyskontowych. Ponadto, w Danii działa około 30 innych, znaczących, 

niezależnych importerów produktów żywnościowych. Funkcjonują ponadto trzy 

sieciowe domy towarowe: Magasin du Nord, Illum, oraz Salling. Na rynku 

duńskim praktycznie nie istnieją znane w Polsce sieci europejskie (brytyjskie, 

niemieckie czy francuskie). Jedyny wyjątek stanowią sklepy niemieckiej sieci Aldi 

oraz Lidl, które legitymują się relatywnie krótkim stażem w tym kraju.  

Źródło: MSZ
11

, chyba że w tabeli podano inaczej; Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 

RP w Kopenhadze   

 

Tabela 13. Informacje o współpracy gospodarczej oraz handlu zagranicznym Polski z Danią 

Nazwa 

kraju 

  

 

Dania 

Współpraca 

gospodarcza 

z Polską 

Polsko-duńskie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku 

prawnego Unii Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. 

w Atenach i obowiązującego od 1 maja 2004 roku Traktatu dotyczącego 

przystąpienia Polski oraz 9 innych krajów do Unii Europejskiej (Dz.U. 

2004 nr 90, poz. 864). Ponadto obowiązują umowy dwustronne w zakresie 

nie objętym uregulowaniami UE, wśród których najważniejsze, to: Umowa 

w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 25.11.1996 r.  

(Dz.U. 1992 nr 28 poz. 122), Umowa w sprawie zapobieżenia podwójnego 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 6 kwietnia 

1976 r. (Dz.U. 1979 nr 5 poz. 24). Ponadto Dania jest sygnatariuszem 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów, z 11 kwietnia 1980 r., do której także przystąpiła 

Polska (Dz.U. 1997 nr 45, poz.286). Podobnie jak inne kraje 

skandynawskie (Finlandia, Szwecja, Norwegia) Dania zadeklarowała w 

dokumencie ratyfikacyjnym, zgodnie z art. 92 par. 1, że nie będzie 

                                                 
11

 http://www.msz.gov.pl/ 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040900864
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040900864
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920280122
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19790050024
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związana Częścią II Konwencji dotyczącą zawierania umów. 

 Handel 

zagraniczny 

Dania w 2011 r. była dla Polski 17 partnerem eksportowym (1,82% udziału 

w eksporcie) i 20 importowym (1,26 % udziału, spadek o dwie pozycje 

względemroku poprzedniego). Struktura polskiego eksportu po wejściu do 

UE zmieniła się, wzrósł udział artykułów rolno-spożywczych, maszyn  i 

urządzeń oraz pojazdów samochodowych, a spadł udział wyrobów 

tekstylnych i odzieży. Pod koniec 2011 r. największy udział w eksporcie 

Polski do Danii miały: 

- wyroby przemysłu elektromaszynowego – ponad 34% (w tym maszyny i 

urządzenia mechaniczne i elektryczne stanowiły ok. 18% eksportu)  

- artykuły rolno-spożywcze – ok. 13%,  

- produkty mineralne – ok. 9,3%, wyroby przemysłu drzewno-

papierniczego – ok. 10,6%, wyroby przemysłu chemicznego 

 – ok. 10,6%, metale nieszlachetne i wyroby z nich – udział ok. 10,4% 

- tworzywa sztuczne i wyroby z nich – ok. 5,5% 

- wyroby przemysłu lekkiego – ok. 3,5%.  

W imporcie największą grupę stanowią: 

- artykuły rolno spożywcze – ok. 29% (z tego pochodzenia zwierzęcego 

ponad 21%),  

-wyroby przemysłu elektromaszynowego – ok. 29,6%  

-  wyroby przemysłu chemicznego – ok. 14,9%.  

Koniec roku 2008 przyniósł raptowny spadek wzajemnych obrotów, po 

długim okresie systematycznego ich wzrostu. Dotyczyło to w równym 

stopniu eksportu, jak i importu. W listopadzie i grudniu 2008 r. spadek 

obrotów, w stosunku do rezultatów poprzedzającego miesiąca wyniósł 

odpowiednio ok. 20% i 15%. Rok 2009 nie przyniósł poprawy sytuacji – 

pod koniec 2009 r. obroty handlowe były o ok. 20% mniejsze niż w 2008 r. 

Eksport i import ucierpiały w podobnym stopniu. Największe spadki 

odnotowano w obrotach produktami mineralnymi (ich eksport spadł o 

45%, a import o 39%), wyrobami przemysłu lekkiego (eksport spadł o 
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35%, a import o 36%) i wyrobów metalurgicznych (eksport spadł o spadł o 

36%, a import o 39%). W 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji we 

wzajemnych obrotach . Jednak w tym samym okresie przyrost średnich 

obrotów handlu zagranicznego Polski ogółem wynoszący 20,7%, był 

prawie dwukrotnie szybszy niż wzrost wymiany handlowej z Danią, W 

2011 r., szczególnie pod koniec roku, dynamika wzrostu wzajemnych 

obrotów znacznie zmalała w stosunku do roku poprzedniego, zaś w I 

półroczu 2012 r. nastąpił spadek wzajemnych obrotów, co wskazuje na 

powracającą falę kryzysu gospodarczego. W Danii według danych NBP za 

2010 r. zainwestowano kapitał polski o wartości 100 mln EUR, co daje 27 

miejsce, z udziałem 0,34% w kapitale polskim zainwestowanym za granicą 

(ogółem 29,21mld EUR). Według danych duńskiego banku centralnego, w 

Danii zainwestowano 215 mln EUR kapitału polskiego. Polskie inwestycje 

w Danii ograniczają się do trzech dużych przedsięwzięć. Amica Wronki 

kupiła duńskiego producenta AGD – firmę GRAM Domestic A/S. W maju 

2008 r. PGNiG SA utworzyło swój oddział w Danii, w związku z 

przygotowaniami do prowadzenia prac poszukiwawczych ropy i gazu. 

Koncesja dotyczy poszukiwań ropy i gazu w południowej części Jutlandii, 

w pobliżu granicy z RFN. W 2010 r. grupa informatyczna Asseco Poland 

zakupiła pakiet większościowy duńskiej firmy IT Practice, specjalizującą 

się w budowie aplikacji oraz kompletnych rozwiązań informatycznych, a 

także w usługach z zakresu integracji systemów, optymalizacji architektury 

i infrastruktury informatycznej dla firm z sektora bankowo-finansowego 

oraz biotechnologicznego. Wartość transakcji wyniosła 10 mln EUR. 

Dania, jest znaczącym inwestorem kapitałowym w Polsce. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2010 r. w Polsce 

zarejestrowano 808 spółek z udziałem kapitału duńskiego, w tym 696 

spółek z udziałem powyżej 50%. 323 spółki z udziałem kapitału duńskiego 

zatrudniały ponad 9 osób. Podstawowy kapitał zagraniczny spółek z 

udziałem kapitału duńskiego wynosił 4.955 mln PLN, co stanowiło 3.11% 
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podstawowego kapitału zagranicznego ogółem. Z powyżej wymienionych 

spółek z kapitałem zagranicznym powyżej 1 mln USD dysponowało 153 

firmy. Kapitał podstawowy kapitał tych spółek był oszacowany na 4 763 

mln PLN, co stanowiło 3,1% wartości wszystkich inwestycji powyżej 1 

mln USD. Według informacji NBP wielkość zainwestowanego kapitału 

duńskiego w Polsce na koniec 2010 r. wyniosła 3,0 mld EUR (16 miejsce 

wśród inwestorów, udział 2 % w inwestycjach zagranicznych w Polsce 

wynoszących ogółem 150,4 mld EUR). Pośród największych inwestorów 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pod koniec 2011 r. 

odnotowała 68 duńskich spółek inwestujących w Polsce. Na liście 

największych duńskich inwestorów zagranicznych znajdują się  firmy 

duńskie (wg kraju zarejestrowania), które podjęły działalność gospodarczą 

na polskim rynku przy zaangażowaniu środków własnych o wartości 

przynajmniej 1 mln EUR. Wśród nich są takie firmy jak: Nordea (usługi 

finansowe), Danske Bank (usługi finansowe), Carlsberg (przemysł piwny), 

TDC Mobile International (telekomunikacja), Netto (handel), Danfoss 

(budownictwo), Arla Foods (artykuły spożywcze). Należy zwrócić uwagę 

na proces poszerzania zakresu inwestycji i lokowania przez duńskich 

inwestorow w Polsce usług o wysokiej wartości dodanej (np. centrum 

usług wspólnych ARLA Foods- wcześniej inwestycja w branży 

spożywczej, czy też podobne centra firmowane przez Nordeę i Coloplast.  

 Dostęp do 

rynku 

Od 1 maja 2009 r. zniesiono okres przejściowy dotyczący ograniczenia 

wolnego przepływu siły roboczej z nowych krajów członkowskich UE. 

Obecnie obywateli polskich obowiązują przepisy stosowane wobec 

wszystkich obywateli UE na równi. W Danii obowiązuje system rejestracji 

przedsiębiorstw zagranicznych – także z państw członkowskich UE - 

świadczących usługi na terytorium tego kraju (tzw. RUT). Zagraniczne 

firmy, które wysyłają pracowników do pracy w Danii, muszą przekazywać 

szereg dodatkowych informacji o firmie i pracownikach do Głównego 

Urzędu ds. Przedsiębiorstw i Spółek [Erhvervs- og Selskabsstyrelsen]. W 
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szczególności dotyczy to usług budowlanych, gdzie większość firm 

zagranicznych działających na lokalnym rynku to firmy polskie. 

Przedsiębiorca z kraju członkowskiego świadczący usługi musi podać, 

przed podjęciem zlecenia, dane kontrahentów przeszłych i aktualnych, zaś 

system jest nieszczelny i umożliwia dostęp do informacji związkom 

zawodowym i lokalnej konkurencji. Kary za niedotrzymanie obowiązku 

rejestracji są wysokie. W Danii nie ma formalnych przeszkód ani barier 

ograniczających możliwości eksportu do tego kraju polskich towarów i 

usług. Ze względu jednak na funkcjonowanie na tutejszym rynku licznych, 

nieformalnych powiązań między producentami, hurtownikami i 

detalistami, duży stopień monopolizacji produkcji wielu towarów oraz 

hurtu i detalu, a także ze względu na fakt, że Danię zamieszkuje zaledwie 

5,5 miliona konsumentów, dostęp do tutejszego rynku nie jest łatwy. 

Trudności z wejściem na rynek nie dotyczą jednak wyłącznie firm 

polskich, lecz wszystkich firm zagranicznych (w mniejszym zakresie tych, 

które mają na terenie Danii swoje oddziały lub przedstawicielstwa). 

Polskie firmy nie zgłaszają jednak problemów formalnych z eksportem 

swoich produktów na rynek duński.  

Od początku przyszłego roku (2013) duńskie władze wprowadzają nowy 

wymóg wobec firm budowlanych, remontowych i innych, które zajmują 

się działalnością rzemieślniczą. Będą one zobowiązane do wyraźnego 

oznakowania swoich samochodów nazwą lub logotypem firmy oraz 

numerem CVR. 

Źródło: MSZ
12

, www.mg.gov.pl, www.kig.pl 

 

1.3.1  Analiza rynku duńskiego - charakterystyka, wybrane zagadnienia 

Gospodarka duńska zaliczana jest do bardzo konkurencyjnych (w rankingu Światowego 

Forum Ekonomicznego 2011-2012 sklasyfikowana jest pod tym względem  na 8 pozycji). Jest także 

uważana za państwo oferujące bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 

http://www.mg.gov.pl/
http://www.kig.pl/
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(Bank Światowy sklasyfikował ją w 2011 r. na 5 pozycji pod względem łatwości prowadzenia 

biznesu). Jej siła oparta jest na dużej liczbie małych i średnich firm, bardzo elastycznych w 

dostosowywaniu się do zmieniających się warunków. Dania wykazuje stosunkowo niskie 

bezrobocie, najniższe, po Norwegii, wśród krajów Zachodniej Europy. Jednak w związku z 

kryzysem gospodarczym odnotowano ponad dwukrotny wzrost stopy bezrobocia, a podwyższony 

poziom bezrobocia, przekraczający 7% nabrał trwałego charakteru. Motorem dotychczas 

dynamicznego rozwoju był popyt krajowy, którego silny wzrost nastąpił dzięki konsumpcji 

indywidualnej, stymulowanej rosnącym zatrudnieniem oraz wzrostem cen nieruchomości 

przekładającym się na wzrost inwestycji.  

Dania należy do najbogatszych krajów UE, jej dochód narodowy na mieszkańca jest wyższy 

o ok. 27% od średniego dochodu per capita w całej UE (liczonego wg siły nabywczej wg danych za 

2010 r.). Kondycja finansów publicznych Danii uległa poprawie dzięki wpływom ze sprzedaży ropy 

naftowej i gazu ziemnego z lokalnych złóż. Dania jest jedynym krajem w UE, który jest 

samowystarczalny w zakresie zaopatrzenia w ropę naftową i gaz. Dania jest także w czołówce 

światowej w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz stosowania energooszczędnych 

technologii. Przoduje również w zakresie wykorzystania energii odnawialnej - ok. 25% energii 

produkowanej w Danii pochodzi ze źródeł odnawialnych, wśród których największy udział ma 

energia wiatrowa. Przewiduje się dynamiczny rozwój generatorów wiatrowych w obszarze duńskich 

wód terytorialnych. Wysoki poziom rozwoju kraju wynika przede wszystkim z przyjętego modelu 

gospodarczego,  zaawansowania technologicznego i dobrze rozpoznanych europejskich  i  – coraz 

częściej również globalnych nisz rynkowych. Mocne strony gospodarki Danii to sektory rolnictwa i 

przetwórstwa żywności, konsultingu, elektroniki, infrastruktury IT, technologii środowiskowych, 

energii odnawialnej, ogrzewania rozproszonego, ropy i gazu, farmaceutyki oraz transportu.  

Liberalny gospodarczo kraj, szczególnie pod względem zasad rynkowych i praw człowieka, 

opiera się na zasadach solidarności społecznej, gwarantującej równy dostęp i traktowanie obywateli 

w ramach świadczenia opieki medycznej, edukacji, kultury, zabezpieczenia społecznego, co 

finansowane jest z wysokich i progresywnych podatków. Nadrzędnym celem państwa pozostaje 

utrzymanie wysokiego poziomu dobrobytu społecznego. 

 

                                                                                                                                                                    
12

 http://www.msz.gov.pl/ 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

76 

 

Tabela 14. Główne wskaźniki makroekonomiczne  

  jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 

PKB mld EUR 222,2 225,8 221,4 226,9 238 240,6 244,4 

PKB dynamika % 1,7 -0,8 -3,8 1,3 1 1,1 1,3 

PKB per capita tys. EUR 41,7 42,8 40,6 42,5 43,1 43,6 44,3 

Nadwyżka budżetowa % PKB 4,8 3,3 -2,7 -2,7 -1,9 -3,8 -1,7 

Dług publiczny % PKB 27,4 33,4 40,6 42,9 46,5 41,8 43,4 

Inflacja (12 m-cy) % 1,8 3,4 1,3 2,3 2,8 2,1 1,9 

Dynamika eksportu %   2,8 -9,7 3,2 6,8 2,1 3,5 

Dynamika importu %   2,7 -12,5 3,5 5,2 1,5 2,5 

Bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne 

w Danii mld EUR 107 121 131 147 - - - 

Bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne 

Danii mld EUR 92 94 96 95 - - - 

Bezrobocie 

(metodologia Eurostat) % 3,8 3,3 6 7,4 7,6 7,6 7,6 

 * Prognoza  
Aktualny kurs 1 DKK = 0,56 PLN)  

Źródło: Ministerstwo Finansów Danii, Statistics Denmark, Narodowy Bank Danii, Danske Bank 

 

System zamówień publicznych 

Urzędem odpowiedzialnym za stosowanie oraz przestrzeganie procedur przetargowych oraz 

udzielanie pomocy firmom duńskim w tym zakresie jest Duńska Agencja Konkurencji (dk. Danish 

Competition and Consumer Authority – www.ks.dk). Agencja, wychodząc naprzeciw potrzebom 

duńskich firm i instytucji, napotykających trudności w praktycznym zastosowaniu przepisów 

prawnych dotyczących zamówień publicznych i przetargów, opracowała specjalny przewodnik, 

zawierający omówienie i interpretację przepisów, jak również konkretne wskazówki i wzory 

dotyczące organizacji przetargu pt. „Przetargi krok po kroku”, zamieszczone na stronie internetowej 

Agencji. Uruchomiła ona również szybką telefoniczną/mailową infolinię, tzw. Procurement Hotline, 
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umożliwiającą natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach dotyczących 

przetargów. Duńskie regulacje prawne wyszczególniają dwa podstawowe rodzaje przetargów: 

budowlano– inżynieryjne oraz dot. zakupu towarów i usług. Przetargi budowlano – inżynieryjne o 

wartości powyżej 44 mln DKK podlegają unijnym procedurom przetargowym, zaś o wartości od 500 

tys. DKK do 44 mln DKK są przedmiotem duńskich regulacji krajowych. Przetargi dot. zakupu 

towarów i usług o wartości powyżej 1 mln DKK (w przypadku inwestorów sektora państwowego) 

oraz powyżej 1,7 mln DKK (w przypadku inwestorów sektora regionalnego lub lokalnego) podlegają 

unijnym regulacjom prawnym dot. przetargów publicznych. Przetargi usługowo – handlowe o 

wartości od 500 tys. DKK do 1,0/1,7 mln DKK podlegają duńskim regulacjom narodowym. 

Duńskie regulacje narodowe, zgodne z zapisami Dyrektyw Unii Europejskiej w tym zakresie, ujęte 

są w Ustawie o procedurach przetargowych dotyczących kontraktów na prace publiczne nr 338 z 

18.05.2005 r., która weszła w życie we wrześniu 2005 r., wprowadzając obowiązek publicznego 

ogłaszania zakupów towarów i usług o wartości powyżej 500.000 DKK. Duńskie przepisy nie 

precyzują, gdzie mają być umieszczane ogłoszenia o zakupie towarów i usług. Może to być strona 

internetowa Agencji - www.udbudsavisen, strony poszczególnych gmin (dk. kommune ), prasa 

codzienna i regionalna. Wszystkie przetargi publiczne organizowane wg procedur unijnych i część 

przetargów podlegających regulacjom duńskim są ogłaszane na stronie internetowej 

www.udbudsportalen.dk należącej do Narodowej Agencji Budownictwa i Przedsiębiorstw (ang. 

National Agency for Enterprise and Construction – www.ebst.dk). Wielu inwestorów - 

organizatorów przetargów podlegających duńskim regulacjom narodowym ogłasza je także na 

własnych stronach internetowych lub/i w regionalnych gazetach. Informacje o przetargach dla 

duńskiej służby zdrowia pojawiają się również w biuletynach informacyjnych regionów: 

www.regionsudbud.dk . W przypadku naruszenia prawa w zakresie zamówień publicznych, bądź 

procedury przetargowej, należy jak najszybciej tj. przed zakończeniem przetargu i zawarciem 

kontraktu, złożyć skargę w Duńskiej Agencji Konkurencji lub specjalnym Zarządzie Skarg dot. 

Zamówień Publicznych. Agencja kontaktuje sie z dostawcą i podejmuje interwencję, która często 

bywa skuteczna. Jeśli kontrakt już został podpisany, można jedynie wystąpić z wnioskiem do 

Zarządu ds. Skarg, załączając opłatę w wysokości 4.000 DKK. Opata ta podlega zwrotowi w 

przypadku, gdy w wyniku wszczętego postępowania Zarząd Skarg stwierdzi, że skarga była 

uzasadniona. Może on także przyznać wnoszącemu skargę rekompensatę za straty poniesione w 

http://www.regionsudbud.dk/
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wyniku naruszenia prawa. Jeśli firma duńska napotkała problemy z zamówieniem publicznym w 

innym kraju UE, może ona skorzystać z systemu pomocy tzw. Public Procurement Network – PPN, 

utworzonego przez Duńską Agencję Konkurencji we współpracy z agencjami krajów członkowskich 

UE, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu w styczniu 2003 r. PPN ma za zadanie udzielanie 

praktycznej pomocy firmom napotykającym bariery przetargowe za granicą. Chodzi o uproszczenie i 

ułatwienie interwencji prowadzącej do rozwiązania problemu i stworzenie alternatywy dla długiej i 

skomplikowanej drogi prawnej. Firma powinna zwrócić się jak najszybciej do punktu kontaktowego 

PPN w swoim kraju, a on po przeprowadzeniu rozpoznania sprawy i ustaleniu, że nastąpiło 

naruszenie prawa, zwraca się do punktu kontaktowego danego kraju z prośbą o wyeliminowanie 

nieprawidłowości. Aktualne informacje o przetargach publicznych w Danii są zamieszczane również 

w Portalu Promocji Exportu – www.exporter.gov.pl. 

Ochrona własności przemysłowej 

Duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych (www.dkpto.dk) jest organem administracji 

państwowej odpowiedzialnym za rejestrację patentów, wzorów użytkowych, zdobniczych i znaków 

towarowych, ochronę praw ich właścicieli, legislację w tym zakresie oraz udzielanie informacji 

zainteresowanym. Urząd świadczy w szerokim zakresie usługi komercyjne związane z ochroną 

własności przemysłowej, m.in specjalizuje się w ekspertyzach prawnych i technicznych. Działający 

w ramach Urzędu serwis internetowy PVS on-line daje elektroniczny dostęp do wszystkich 

opublikowanych duńskich praw z zakresu IPR i możliwość ich przeglądania. W ramach tego serwisu 

mogą również być wypełniane aplikacje o patenty, ochronę wzorów użytkowych, zdobniczych i 

znaków towarowych.  

Certyfikacja 

Wyroby przemysłowe sprowadzane do Danii winny być zgodne z wymogami określonymi 

przez przepisy UE. Dla swobodnego przepływu towarów podstawowe znaczenie ma zasada 

wzajemnego uznawania, oznaczająca, że towar legalnie wyprodukowany i dopuszczony do obrotu na 

terytorium jednego państwa członkowskiego musi być dopuszczony do obrotu na terytorium 

pozostałych państw. Żaden kraj członkowski nie może nakładać na produkt znajdujący się już na 

rynku UE dodatkowych wymagań, np. obowiązku przeprowadzenia wskazanych przez siebie badań. 

Odpowiedzialność za produkt, tj. przyjęcie na etapie projektowania i produkcji całkowitej 

odpowiedzialności za zgodność procesu technologicznego z wymaganiami odpowiednich dyrektyw 

http://www.exporter.gov.pl/
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spoczywa wyłącznie na producencie. Dokumentem wystarczającym dla wprowadzenia towarów na 

rynek wewnętrzny UE jest deklaracja producenta. Należy jednak podkreślić, że odpowiedzialność za 

wadliwy wyrób, włączając w to wypłatę odszkodowań, spoczywa na producencie i dotyczy również 

podwykonawców w zakresie wykonanych przez nich prac. Polscy przedsiębiorcy mają więc 

obowiązek dostosowania się do standardów rynku unijnego. Obowiązek ten dotyczy zarówno 

towarów objętych dyrektywami „starego podejścia”, charakteryzującymi się bardzo szczegółowymi 

przepisami technicznymi (np. wyroby przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, farmaceutycznego 

i spożywczego), jak również towarów objętych dyrektywami „nowego podejścia”, określającymi 

podstawowe wymagania, jakie musi spełniać produkt, aby był uznany za bezpieczny i dopuszczony 

na rynek. Obowiązek oceny, czy produkt podlega dyrektywie „nowego podejścia” ciąży na 

producencie. W przypadku, gdy dany produkt objęty jest jedną z tych dyrektyw, producent lub w 

jego imieniu importer dokonuje notyfikacji wyrobu w jednej z akredytowanych przez UE jednostek 

certyfikujących, przy czym nie musi to być jednostka działająca w Danii. Raz uzyskany znak CE w 

jednym z państw unijnych obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Instytucją zajmującą się w 

Danii sprawami certyfikacji i standaryzacji jest Duńskie Centrum Standaryzacji (dk. Danish 

Standards Association - www.en.ds.dk) w Kopenhadze, e-mail: ds@ds.dk. 

Certyfikaty ekologiczne 

Dania jest krajem o wysokim stopniu dbałości o środowisko, nie tylko ze strony państwa, ale 

również i obywateli. Są oni skłonni płacić wyższe ceny za produkty ekologiczne i ich udział w 

całości sprzedaży systematycznie rośnie. Istotne znaczenie ma tutaj wysoki poziom zamożności 

społeczeństwa duńskiego i dbałość o własne zdrowie. W Danii coraz powszechniejsze są 

wymagania, by produkty będące w obrocie miały świadectwo, że ani one same, ani procesy ich 

wytwarzania nie są groźne dla środowiska naturalnego. Są dwa rodzaje takich "eko-certyfikatów" - 

europejski tzw. "kwiatek" (ang. ecoflower)i nordycki "łabędź" (ang. nordic swan). Nie są one 

obowiązkowe, ale w przypadku wielu produktów brak takiego oznakowania praktycznie zamyka 

drogę do tutejszego rynku. O wydanie certyfikatu występuje duński importer danego produktu. 

Systemem „eco-flower” objęte są obecnie 23 grupy produktów, jak np. obuwie, tekstylia, materace, 

farby, żarówki, środki czyszczące, detergenty, środki uzdatniania gleby, wyroby papiernicze, sprzęt 

AGD, sprzęt elektroniczny, a w zakresie usług baza hotelowa dla turystów. Nie obejmuje on jednak 

produktów żywnościowych i farmaceutyków. System ten jest administrowany przez European Eco-
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Labelling Board i koordynowany przez Komisję Europejską oraz Dyrekcję Generalną Komisji 

Europejskiej ds. Środowiska - DG Environment (strona internetowa www.ecolabel.com, E-mail: 

ecolabel@cec.eu.int). Natomiast, certyfikat „łabędzia” został wprowadzony przez Nordycką Radę 

Ministrów. Zakres towarów objętych systemem jest zbliżony do „kwiatka”. Na stronie internetowej 

duńskiego Sekretariatu ds. Certyfikatów Ekologicznych (ang. Ecolabeling Denmark - 

www.ecolabel.dk/inenglish), organizacji niezależnej od producentów i interesów finansowych, 

znajduje się wykaz produktów, na które są wydawane "eko-certyfikaty" wraz z tekstami w języku 

angielskim odpowiednich przepisów, zawierających szczegółowe wymagania dotyczące danego 

produktu. Jeśli chodzi o ekologiczne produkty spożywcze, to Dania jest krajem przodującym w UE. 

Ich sprzedaż w 2006 r. wzrosła o 18%, w 2007 r. o 25%, a w 2008 r. o 21%. Wydatki na żywność 

ekologiczną na głowę mieszkańca są najwyższe w UE, gdzie Dania znacznie wyprzedza Austrię, 

Niemcy i Szwecję. Produkty oznaczone czerwonym znakiem „Ø” można kupić nie tylko w 

supermarketach, ale prawie w każdym sklepie spożywczym. Wymogi dla uzyskania tego znaku oraz 

wszelkie informacje związane z tym tematem są dostępne na stronie internetowej Organic Denmark 

- www.organicdenmark.dk 

Relacje gospodarcze z UE  

Dania aktywnie uczestniczy w formułowaniu stosunków ekonomicznych Wspólnoty. Stosuje 

zasady Jednolitego Rynku, realizuje cele Strategii Lizbońskiej, opowiada się za liberalizacją 

wymiany handlowej oraz aktywnie wpływa na europejską politykę ekonomiczną, np. na kształt 

przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i budżetu UE, europejskiej polityki energii, celów i zasad 

realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, liberalizacji rynku energetyki.  

W obszarze polityki monetarnej Dania korzysta z opcji wyłączenia (tzw. opt-out) i posiada walutę 

własną – duńską koronę (DKK). Przystąpienie Danii do strefy euro ma być przedmiotem kolejnego 

referendum narodowego. Dania utrzymuje stabilny kurs wymiany korony do euro w granicach 

wyznaczonych przez Exchange Rate Mechanism II (ERM II). Rezultaty uzyskane przez gospodarkę 

duńską w 2008 roku i w latach poprzednich pozwalały Danii systematycznie spełniać kryteria 

konwergencji wyznaczone dla państw strefy euro (stabilny kurs wymiany, odpowiednio niski poziom 

inflacji, długoterminowych stóp procentowych, deficytu budżetowego oraz długu publicznego). 

Wpływ kryzysu gospodarczego sprawił, że zgodnie z prognozami Dania przekroczyła dopuszczalne 

poziomy deficytu budżetowego. Aktualnie referendum narodowe w kwestii przyjęcia wspólnej 
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waluty nie jest planowane.  

Możliwości eksportowe branż i towarów 

Stałym elementem polsko - duńskiej wymiany handlowej, mającym największy udział 

wartościowy, są maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny, które stanowią ok. 34% 

polskiego eksportu do Danii i 27% importu z tego kraju. 

Istotną pozycję w polskim eksporcie stanowią wyroby metalurgiczne, konstrukcje stalowe, produkty 

mineralne oraz pojazdy samochodowe do transportu osób i przewozu towarów, przyczepy i naczepy. 

Wśród 30 towarów dominujących w polskim eksporcie do Danii w latach ubiegłych znajdują się 

również: krany, kurki, zawory i armatura, wały napędowe i korby, łożyska i ich obudowy, 

mechanizmy i przekładnie zębate, kątowniki, kształtowniki i profile, tablice, panele, konsole, pulpity 

i układy wspornikowe, drut, kable i przewody elektryczne, transformatory elektryczne i prostowniki. 

Szczególnie wysoką dynamikę, bo prawie 80%, wykazał w 2008 r. roku polski eksport produktów 

przemysłu chemicznego oraz eksport skór i wyrobów skórzanych – 64%. Znacznie wzrósł też 

eksport przyrządów, narzędzi i aparatury kontrolno – pomiarowej- o 44% oraz produktów 

mineralnych – o 43%. Rekordowy, prawie trzykrotny wzrost eksportu odnotowano w takich 

pozycjach towarowych jak nawozy mineralne i chemiczne, stołowe i kuchenne artykuły 

gospodarstwa domowego, dywany i wykładziny podłogowe, oraz firanki i zasłony. Stałą pozycję w 

polskim eksporcie do Danii i 4 – 5 procentowy udział w całości eksportu stanowią meble. 

Perspektywy wzrostu eksportu polskiej żywności na rynek duński w odleglejszej perspektywie 

czasowej są dobre, aczkolwiek tempo wzrostu znacznie wyhamowało w 2008 r., a w roku 2009 

odnotowuje się spadek eksportu tej grupy towarowej. W 2008 r. najszybciej zwiększał się eksport 

ryb przetworzonych i zakonserwowanych – o 109%, mięsa przetworzonego lub zakonserwowanego 

– ponad 60%, jogurtów, kefirów, maślanki i śmietany – 43%, warzyw mrożonych – 31%, kiełbasy – 

29%, mięsa wołowego mrożonego – 26% i pieczywa cukierniczego – 16%. W 2008 r. wśród 

towarów dominujących w eksporcie Polski do Danii, pod względem wartości, znajdowały się: mięso 

przetworzone lub zakonserwowane, mięso wołowe świeże lub schłodzone, filety rybne i mięso rybie 

świeże, schłodzone lub zamrożone, owoce mrożone, sery i twarogi, mięso drobiowe i podroby z 

drobiu. W wyniku kryzysu ekonomicznego i obniżenia się duńskiego importu w 2009 r. notuje się 

13-procentowy spadek wartości polskiego eksportu w całej grupie art. rolno – spożywczych. Wydaje 

się jednak, że nawet w warunkach kryzysu, spore szanse ma eksport soków owocowych i 
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warzywnych oraz warzyw i owoców świeżych i mrożonych, przetworów z nich, dżemów i galaretek. 

W pierwszej połowie 2009 r. jeszcze bardziej, bo o 17% ucierpiał eksport odzieży, w którym 

dominują zestawy ubraniowe, żakiety, suknie i spódnice. Szansą dla polskiego eksportu w tym 

zakresie jest tzw. obrót uszlachetniający czynny, czyli szycie odzieży, bielizny, pościeli, obrusów, itp. 

z powierzonych tkanin i według wzorów zamawiającego. Produktem niszowym o dużych szansach 

eksportowych wydaje się być odzież specjalistyczna, głównie ochronna, uniformy, ale także 

sportowa, o określonych parametrach technicznych. Natomiast w dalszym ciągu brak jest, w dłuższej 

perspektywie czasowej, możliwości wzrostu eksportu opakowań, zarówno szklanych, plastikowych, 

jak również tekturowych i drewnianych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych. W związku z boomem 

budowlanym w ostatnich latach w Danii, w szybkim tempie rósł polski eksport wszelkiego rodzaju 

materiałów budowlanych, szczególnie okien i drzwi, stolarki budowlanej, konstrukcji metalowych, 

armatury, prętów, drutu, kabli, przewodów, elementów izolacyjnych, artykułów z cementu, betonu i 

kamienia. Niestety recesja w gospodarce duńskiej najboleśniej dotknęła sektor budownictwa. W 

2009 roku w  sposób istotny zmniejszyło się zapotrzebowanie na eksportowane przez polskie firmy 

materiały budowlane oraz usługi świadczone przez polskie firmy. Jeśli chodzi o usługi, to duże 

szanse ma (w ocenie WPHI w Danii) rozwój turystyki przyjazdowej do Polski, połączonej z 

korzystaniem z usług medycznych, szczególnie stomatologicznych, kosmetycznych oraz odnowy 

biologicznej. Ich ceny w Danii kształtują się bowiem na poziomie o 80 – 100% wyższym niż w 

Polsce. Istnieją więc możliwości przyciągnięcia potencjalnych klientów duńskich, korzystających z 

uzdrowisk polskich, sanatoriów i SPA. Według The Economist Intelligence Unit Dania ma najlepsze 

w świecie warunki do prowadzenia biznesu na lata 2008-2012. W Danii jest też najlepsza w świecie 

infrastrukura IT. Zgodnie z opublikowanym przez The Economist Peace Index, Dania zajmuje 2 

miejsce (po Islandii) w rankingu najbardziej spokojnych krajów do życia, wyprzedzając Norwegię, 

Nową Zelandię i Japonię oraz 135 pozostałych krajów ujetych w tym rankingu.  

Praktyki i zwyczaje w biznesie (handlowe) 

Do szczególnych cech gospodarki tego kraju należy okoliczność, iż większość firm to firmy 

małe. Rolnictwo również bazuje na małych farmach i gospodarstwach małorolnych zrzeszonych w 

sieci spółdzielni, a przemysł rybny kontrolują bardziej właściciele statków niż floty handlowe. 

Spotkania w biznesie 

- punktualność posiada duże znaczenie i na wszelkie spotkania w sprawach handlowych przychodź 
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na umówiony czas, 

- oczekuje się od ciebie punktualności także w sytuacjach towarzyskich, 

- jeżeli przewidujesz, że możesz się spóźnić więcej niż kilka minut, zadzwoń, 

- rozpoczęcie kontaktów handlowych z duńską firmą winno mieć charakter formalny, najlepiej w 

formie listu opisującego cel i powód proponowanego spotkania, 

- pamiętaj o roli sekretarki. Sekretarka w tym kraju jest z zasady przedłużeniem ramienia osoby, z 

którą chcesz się spotkać i rozmawiać, 

- adresując kopertę do konkretnej osoby zawsze należy pisać pełne imię. Normalną praktyką jest 

adresowanie listu do działu firmy, a nie do konkretnej osoby, 

- lato jest czasem wypoczynku. Jest zarówno trudne jak i nierozważne podejmowanie prób 

prowadzenia poważnych spraw handlowych w okresie lipca i sierpnia. Wiele firm w tym czasie jest 

zamykanych, aby umożliwić swoim pracownikom spędzenie letnich wakacji (Duńczykom 

przysługuje pięć tygodni wakacji w ciągu roku), 

- godziny pracy w urzędach: 8.00 – 16.00/17.00, od poniedziałku do piątku, 

- godziny otwarcia banków: 9.30 – 16.00, od poniedziałku do środy i w piątki; 9.30 - 18.00 w 

czwartki, 

- godziny otwarcia sklepów: 8.00 – 16.00/17.00 od poniedziałku do piątku; 8.00 – 13.00 w soboty, 

- godziny pracy w biurach: 8.00/9.00 – 16.00/17.00 od poniedziałku do piątku. 

Negocjacje 

- urzędowym językiem jest duński. Język angielski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem 

obcym i większość Duńczyków zna go bardzo dobrze. Wielu Duńczyków zna język niemiecki, 

- mimo dość powszechnej znajomości języka angielskiego dobrze odbierane jest przyprowadzenie ze 

sobą tłumacza, zwłaszcza przy prowadzeniu rozmów ze starszym wiekiem właścicielem rodzinnej 

firmy nieprzywykłym do prowadzenia negocjacji w obcym języku, 

- duńscy biznesmeni są relatywnie mało oficjalni. Możesz samemu przedstawić się osobie, z którą 

się spotykasz, aniżeli oczekiwać aż zrobi to jej sekretarka, 

- Duńczycy mówią to, co myślą, 

- szczerość jest oznaką uczciwości i solidności, 

- Duńczycy przystępują z reguły od razu do sedna sprawy, bez zbytnich wstępnych rozmów (jedynie 

krótka wymiana uprzejmości), 
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- Duńczycy są często bardzo bezpośredni w swoim sposobie prowadzenia rozmowy. Ich stwierdzenia 

bywają często bardzo bezpośrednie, ale nie należy tego odczytywać jako chęci ubliżenia 

komukolwiek, 

- bądź przygotowany na przekazanie szczegółowych informacji, gdyż Duńczycy lubią dopytywać się 

o detale, 

- Duńczycy nie są zwolennikami długotrwałych rozmów i oczekują od ciebie pełnego opracowania 

propozycji przed jej przedłożeniem, 

- duński biznesmen może zrezygnować z przyjęcia twojej propozycji, nawet wiedząc, że oferujesz 

dobry towar, jeżeli została ona niedbale przygotowana, 

- w negocjacjach należy zaczynać od bardziej realistycznej oferty (nie stosować taktyki „zacznij z 

wysokiego poziomu, żeby było z czego spuszczać”), 

- Duńczycy nie tolerują agresywnych, wymuszających technik negocjacyjnych, 

- pisemna umowa traktowana jest jako ostateczna, 

- znajomość geografii Danii, infrastruktury przemysłowej, historii sprawia korzystne wrażenie na 

rozmówcy, 

- dobre wrażenie robi docenianie wysokiej jakości duńskiego wzornictwa (zwłaszcza mebli, 

wyrobów szklanych) i żywności (serów, masła), 

- najbezpieczniejsza jest rozmowa na temat rodziny, domu i innych niekontrowersyjnych spraw, 

- dla Duńczyka jest irytującym, jeżeli myli się go ze Skandynawem, 

- jeżeli potrafisz przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy Szwecją, Norwegią i Finlandią, Twoje 

powodzenie jest zapewnione, 

- unikaj dyskusji na temat niemieckiej okupacji podczas drugiej wojny światowej, 

- unikaj komentarzy, które mogłyby być odebrane jako osobiste (np. nawet prawienie komplementów 

dotyczących czyjegoś sposobu ubierania się może być odebrane jako zbyt zaczepliwe), 

- duńskie poczucie humoru jest nieco bardziej wstrzemięźliwe aniżeli Polaków, 

- Duńczycy są bardzo tolerancyjni; stąd nie zaleca się krytykować innych ludzi czy systemów. 

Przyjęcia biznesowe 

- zwyczajowe godziny posiłków: śniadanie 7.00 – 9.00; lunch 12.00 – 14.00; obiad 19.00 – 22.00 

(najczęściej bliżej 19.00), 

- głównym posiłkiem dnia jest obiad, 
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- lunch służbowy może się zdarzyć, ale bardziej prawdopodobne jest zaproszenie na obiad, 

- na lunch zwykle wystarcza półgodzinna przerwa, 

- bardzo popularny jest zimny bufet (smorgasbord), 

- jeżeli zostałeś zaproszony do duńskiego domu na obiad przybądź punktualnie. Z zasady nie podaje 

się tam aperitifu przed obiadem i najprawdopodobniej zostaniesz zaproszony prosto do stołu, 

- zaproszenie do domu nie ma żadnego znaczenia dla losów przyszłych wspólnych operacji,  

- w duńskim domu należy przestrzegać odpowiednich manier. Np. gospodarz wskaże tobie twoje 

miejsce przy stole (przy stole gospodarz i gospodyni siedzą z zasady na przeciwległych końcach, a 

gość honorowy sadzany jest przy gospodarzu), 

- możesz spodziewać się długiego przebywania przy stole. W duńskim domu obiady przeciągają się 

do 4 – 5 godzin (często trwają do pierwszej w nocy). Nie powinieneś wstawać od stołu dopóki nie 

uczyni tego pani domu. 

- tradycyjnym duńskim napojem alkoholowym jest aquavit (woda życia), który jest mocnym 

alkoholem, 

- nigdy nie zaczynaj picia dopóki gospodarz nie wypowie tradycyjnego słowa „skoal”, 

- toasty w Dani bywają bardzo oficjalne. Nigdy nie wznoś toastu pod adresem twojego gospodarza 

czy jakiejkolwiek osoby wyższej rangą lub starszej wiekiem dopóki pierwsi nie wzniosą toastu pod 

twoim adresem, 

- przebieg toastu: podnieś kieliszek i spójrz drugiej osobie w oczy, wypowiedz toast, wypij, spójrz 

innej osobie w oczy, odłóż kieliszek na stół, 

- jeżeli siedzisz po lewej stronie pani domu powinieneś w trakcie deseru wznieść do niej toast; jeżeli 

siedzisz po jej prawej ręce oczekuje się od ciebie krótkiego przemówienia z wyrazami uznania (w 

należycie kwiecistym języku) dla jej kuchni, 

- opuszczenie domu gospodarza zaraz po obiedzie jest nieuprzejme. Po obiedzie serwuje się 

cocktaile, które są podawane bądź do stołu bądź w pokoju gościnnym, 

- aby wskazać, że skończyłeś jeść, należy położyć nóż i widelec na talerzu obok siebie skierowane w 

kierunku od ciebie, 

- po obiedzie w domu należy następnego dnia zadzwonić i podziękować za gościnność, 

- nie wręcza się napiwków kierowcom taksówek, 

- nie wręcza się napiwków również w restauracjach i hotelach. 
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Powitanie 

- rękę na powitanie podaje się zarówno mężczyznom jak i kobietom. Uścisk dłoni jest mocny i 

krótki. Witając się z małżeństwem najpierw podaje się rękę kobiecie, 

- wstań, gdy jesteś przedstawiany, 

- znajomy zazwyczaj podaje rękę także na pożegnanie, 

- Duńczycy w trakcie powitania i pożegnania wypowiadają tradycyjny zwrot „heij” (który brzmi tak 

samo jak amerykański „Hi”), 

- witając się z Duńczykiem po angielsku lepiej powiedz „Hi, I’m pleased to meet you” zamiast „Hi, 

how are you”, gdyż ten ostatni zwrot może mu sugerować, że rzeczywiście chcesz dowiedzieć się o 

stan jego samopoczucia, 

- duńskie dzieci często nauczone są formalnego sposobu witania się z dorosłymi. Nie zdziw się, gdy 

duńskie dziecko poda ci oficjalnie rękę, podtrzyma kontakt wzrokowy i następnie wykona ukłon. 

Używanie tytułów, zwracanie się 

- kolejność imienia i nazwiska taka sama jak w Polsce,  

- zwracając się należy używać tytułu danej osoby, dopóki nie zaproponuje zwracania się po imieniu, 

- osoby starsze i znające się od niedawna używają w stosunku do siebie uprzejmej formy „De” wraz 

z nazwiskiem, 

- młodzi ludzie często mówią do siebie po imieniu, posługując się poufnym zaimkiem „Du”, 

- bilet wizytowy winien być wręczony na początku spotkania, 

- bilety wizytowe mogą być w języku angielskim, 

- jeżeli pracujesz w firmie z długoletnią tradycją, dobrze jest zaznaczyć datę założenia firmy na 

twoim bilecie wizytowym. Duńczycy odnoszą się z szacunkiem do tradycji. 

Gesty 

- komunikacja interpersonalna jest zasadniczo werbalna, beż użycia znaczącej „mowy ciała”, 

- unikaj publicznego okazywania uczuć, 

- przy wchodzeniu na schody mężczyzna wyprzedza kobietę. Przy schodzeniu kobieta idzie 

pierwsza, 

- w teatrze, kinie itp. zajmujemy swoje miejsce wchodząc do rzędu tyłem do sceny (ekranu itp.), 

- w trakcie rozmowy nie należy wkładać rąk do kieszeni, 

- używany u nas gest „O.K.” (kółko zrobione przy pomocy kciuka i palca wskazującego) może być 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

87 

 

potraktowany w Danii jako obraźliwy, 

- gest, którym w Polsce pokazujemy, że ktoś jest szalony (zatoczenie palcem wskazującym kółka na 

skroni), duńscy kierowcy używają, aby ubliżyć innemu kierowcy na drodze, 

- kelnera przywołuje się podnosząc palec wskazujący. 

Prezenty 

- w relacjach biznesowych upominki nie są wymagane, 

- upominki zwykle ograniczają się do piór, popielniczek itp. z firmowym logo (powinny być stylowe, 

gdyż niska jakość nie przyczynia się do nawiązania cieplejszych kontaktów), 

- doceniane jest wręczanie jako wyraz podziękowania butelki alkoholu (whisky, koniaku, brandy), 

kupionej np. na lotnisku, osobie, która wyświadczy tobie jakąś przysługę, np. wyjedzie po ciebie na 

lotnisko i odwiezie do hotelu, 

- składając wizytę w domu gospodarza można przynieść bukiet kwiatów lub czekoladki. Kwiaty 

można przesłać też wcześniej, aby nie obciążać gospodyni zajmowaniem się kwiatami w trakcie 

twego przybycia, 

- dla gospodarza upominek w postaci butelki whisky lub brandy (nie wina) jest odpowiedni, 

- dobrym upominkiem jest również  album z ilustracjami o regionie Polski, z którego pochodzisz.  

Ubiór 

- w biznesie odpowiedni jest strój konserwatywny (co najmniej w trakcie pierwszego spotkania), 

- w dalszych spotkaniach ubranie służbowe bywa mniej formalne niż w innych krajach Unii 

Europejskiej (dopuszczalny jest nawet garnitur z trykotową koszulką), 

- wysocy rangą duńscy menedżerowie często bywają na obiadach, gdzie obowiązują smokingi (na 

zaproszeniu zaznacza się to jako „black tie”). Kierownicy winni wziąć to pod uwagę i przywieźć ze 

sobą smoking (panie odpowiednio suknię wieczorową), 

- w czasie wolnym obowiązuje w Danii wciąż strój klasyczny, chociaż czyste i wyprasowane jeansy 

także się spotyka, 

- na plaży wiele kobiet chodzi w stroju topless (spotyka się też skromniej ubrane), 

- kolor czerwony w ubiorze jest w Danii dobrze odbierany, 

- nie komplementuj Duńczyka z tytułu jego dobrego gustu co do ubioru (tematu ubioru w zwykłej 

rozmowie nie porusza się). 
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1.4. Wybrane rynki docelowe – Norwegia  

Tabela 15. Sektory gospodarki Norwegii z wyszczególnieniem gałęzi przemysłu istotnych dla tych 

gospodarek 

Nazwa kraju  

Norwegia 

Znaczące gałęzie norweskiej gospodarki: sektor usługowy, sektor wytwórczy, 

wydobywczy. Na sektor usługowy składa się głównie handel hurtowy i detaliczny, 

bankowość, sektor ubezpieczeniowy, transport, komunikacja, usługi publiczne oraz 

budownictwo. Do głównych gałęzi sektora wytwórczego zaliczyć należy: 

produkcję maszyn przemysłowych i rolniczych, budowę platform wiertniczych i 

statków, produkcję papieru, wyroby z metalu, chemikalia, sprzęt elektryczny i 

elektroniczny. Wymienione branże są silnie zorientowane na eksport, przy czym 

przemysł metalowy, chemiczny i papierowy opierają swoją produkcję o lokalnie 

występujące surowce oraz energię hydroelektryczną.  

Sektor wydobywczy jest jedną z głównych sił napędowych norweskiej gospodarki. 

Dane z końca grudnia 2010 r. wskazują, że zasoby ropy wynoszą 12.834 mln Sm3 

ekwiwalentu ropy - o.e., co oznacza redukcję o 519 mln Sm3 o.e. w porównaniu z 

danymi z 2009 r. Według szacunków NDP produkcja ropy w ciągu najbliższych 

pięciu lat wyniesie 503 mln scm o.e. Wydobycie obniży się z 115 mln scm o.e. w 

2009r. do ok. 94 mln scm o.e. w 2013r. (redukcja o ok. 10% w porównaniu z 

wcześniejszymi prognozami). Głównym powodem spadku produkcji jest odłożenie 

realizacji nowych projektów oraz niższe oczekiwania odnośnie liczby nowych 

odwiertów. Podczas gdy produkcja ropy będzie spadać, produkcja gazu z NSK 

zdaniem NDP wzrośnie. Oczekuje się, że w okresie 2009-2013 produkcja ta 

zwiększy się o 25% w porównaniu do lat 2004-2009. 

Źródło: MSZ
13

, chyba że w tabeli podano inaczej. 
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 http://www.msz.gov.pl/ 
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Tabela 16. Informacje o współpracy gospodarczej oraz wymianie handlowej pomiędzy Polską a 

Norwegią 

Nazwa 

kraju 

  

Norwegia Współpraca 

gospodarcza 

z Polską 

 Od momentu wejścia Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r. współpraca 

gospodarcza z Norwegią realizowana jest na podstawie Porozumienia o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) wraz z poprawkami 

wprowadzonymi do ww. Porozumienia po rozszerzeniu EOG o 10 nowo 

przystępujących krajów (Protokół do EOG w sprawie rozszerzenia wszedł 

w życie 6 grudnia 2005 r.) oraz na podstawie podpisanej 14 maja 1973 r. 

umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) a 

Królestwem Norwegii o wolnym handlu. Od 1 stycznia 2007 r. 

obowiązuje prowizorycznie Protokół do EOG w sprawie rozszerzenia 

EOG o Republikę Bułgarii i Rumunię. Istotne dla polsko-norweskiej 

współpracy gospodarczej jest również Memorandum of Understanding 

wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 zawarte pomiędzy 

Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a 

Rzeczpospolitą Polską, podpisane w Brukseli dnia 28 października 2004 

r. wraz z nowelizacją datowaną na 17 grudnia 2007 r. Norwegia będzie 

także partycypowała w kolejnej perspektywie wdrażania projektów 

finansowanych z Mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego w edycji 2009-2014.  

Nadal pozostają w mocy bilateralne umowy zawarte między Polską a 

Norwegią, których przedmiotu nie obejmuje kompetencja Wspólnot. Są 

to:  

- Umowa z 24 maja 1977 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

- Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do 

tej Konwencji, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r. 
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(Dz.U.134 poz.899 z dnia 23.07.2010r.).  

- Umowa z 5 czerwca 1990 r. o popieraniu i wzajemnej ochronie 

inwestycji.  

 Handel 

zagraniczny 

Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Norwegią od kilku lat  rozwija się 

bardzo pomyślnie notując stały wzrost. Wśród głównych towarów 

eksportowanych z Polski do Norwegii niezmiennie pozostają łodzie, 

statki o specjalnym przeznaczeniu. Na znaczeniu zyskuje eksport 

konstrukcji stalowych. Wśród  innych istotnych pozycji należy wymienić 

samochody transportowe, autobusy, telewizory, płyty CD, meble, sprzęt 

AGD, części do dźwigów i maszyn, przyczepy, elektrody, łodzie  

motorowe, materiały z gumy i pianki. Norwegia jest dla Polski ważnym 

partnerem handlowym - jej udział w polskim eksporcie wynosi 1,5% (18 

pozycja), oraz 1,5% (18 pozycja) w imporcie. Udział Polski w norweskim 

imporcie wynosi 2,5%, a w norweskim eksporcie 1,6%. Najważniejsi 

partnerzy handlowi Norwegii to: Wielka Brytania, Holandia, Francja, 

Niemcy i Szwecja. Te pięć krajów oraz kolejne USA i Kanada to główni 

odbiorcy norweskiej ropy i gazu. Dominujące pozycje w polskim 

eksporcie do Norwegii (dane za 2010 r.) to:  

- liniowce pasażerskie i łodzie wycieczkowe - 45,6%,  

- statki rybackie i statki przetwórnie - 3,7%,  

- oleje ropy naftowej i z materiałów bitumicznych - 3,6%,  

- konstrukcje i części konstrukcji - 3,4%,  

- koks i półkoks - 2,9%.  

Dominujące pozycje w imporcie z Norwegii to:  

- oleje ropy naftowej i z materiałów bitumicznych - 32,1%,  

- liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe - 16,7%,  

- ryby świeże lub schłodzone - 16,1%,  

- aluminium nieobrobione plastycznie - 8,5%,  

- statki rybackie, statki przetwórnie - 5,1%.  

Według danych statystycznych za 2010 r. polsko-norweskie obroty 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

91 

 

handlowe wyniosły 4 mld 996,5 mln USD (wzrost o 12% w porównaniu z 

analogicznym okresem roku ubiegłego). Polski eksport wyniósł 2 mld 

341,5 mln USD (spadek o 8% w porównaniu z analogicznym okresem 

roku ubiegłego), a import z Norwegii wyniósł 2 mld 655,0 mln USD 

(wzrost o 40% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).  

W okresie 5 miesięcy 2011 r. polsko-norweskie obroty towarowe 

wyniosły 3 mld 265 mln USD (wzrost o 84% w porównaniu z 

analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to obroty towarowe 

wynosiły 1 mld 772 mln USD). Polski eksport do Norwegii wyniósł w 

tym okresie 1 mld 594 mln USD (w roku ubiegłym było to w 

analogicznym okresie 912,9 mln USD), a import z Norwegii wyniósł 1 

mld 671 mln USD (858,9 mln USD w roku ubiegłym). Dynamika 

eksportu wynosiła 175%, a importu 195%. 

 Dostęp do 

rynku 

W odniesieniu do handlu artykułami przemysłowymi – Polska - stając się 

członkiem Unii Europejskiej zachowała taki sam reżim w stosunkach 

handlowych z Norwegią, jaki obowiązywał przed akcesją, czyli pełną 

liberalizację wzajemnego handlu. Zasady, które zostały określone w 

ramach Umowy o wolnym handlu Polska-EFTA odzwierciedlały warunki 

umów o wolnym handlu, jakie Unia Europejska zawarła z państwami 

EFTA (w przypadku Norwegii na wzór Umowy o EOG), tzn. bezcłowy 

wzajemny dostęp do rynków. W odniesieniu do handlu artykułami 

rolnymi - Polska przyjęła warunki handlu artykułami rolnymi 

przetworzonymi określone w Protokole 2 i Protokole 3 Umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym (brak pełnej liberalizacji handlu w 

tym obszarze). Został utworzony bezcłowy kontyngent dla UE 

obejmujący częściowo koncesje, jakie strona polska otrzymała 

jednostronnie od Norwegii. Dotyczy to handlu artykułami rolnymi 

nieprzetworzonymi. W odniesieniu do handlu artykułami rybnymi brak 

jest tutaj liberalizacji. Wzajemny handel UE - Norwegia został 

rozszerzony o kontyngent wynegocjowany w ramach rozszerzenia EOG. 
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Dodatkowy kontyngent przyznany jest wszystkim członkom UE. 

Norwegię charakteryzuje m.in. zdominowanie ilościowe przez małe 

przedsiębiorstwa – często firmy rodzinne. Z drugiej strony jednak w 

wielu sektorach (np. dystrybucja FMCG, produkcja wyrobów mlecznych, 

shipping, stocznie, drewno, wydobycie ropy  i gazu) rynek jest 

dominowany przez maksymalnie 4–5 firm i ma charakter 

ologopolistyczny. Odnośnie do jakości, tradycyjnie nadal rynek norweski 

akceptuje przede wszystkim wysoką jakość (konieczność wynikająca z 

klimatu), niemniej od kilku lat silna presja na koszty, konkurencja i 

okazja do szybkiego zysku w związku z boomem gospodarczym 

powoduje, że nawet wiodące firmy zlecają produkcję o bardzo niskiej 

jakości. Należy zwrócić uwagę, w związku z opisanymi 

uwarunkowaniami na czułość rynku norweskiego na niedotrzymanie 

umów, także ustnych. Zostaje to zapamiętane na dziesięciolecia, a 

informacja natychmiast dociera do wielu innych potencjalnych klientów. 

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że na ogół firmy norweskie wymagają od 

partnera pełnej elastyczności i starają się maksymalizować swój zysk, ale 

jednocześnie nie wykazują z reguły żadnej elastyczności w stosunku do 

potrzeb partnera (partnerstwo jednostronne).  

Źródło: Źródło: MSZ
14

, www.kig.pl 

 

1.4.1. Analiza rynku norweskiego - charakterystyka, wybrane zagadnienia 

Gospodarka Norwegii w okresie ostatnich czterech lat sprzed kryzysu rozwijała się w 

najszybszym tempie na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Także ogólnoświatowy kryzys nie 

zachwiał gospodarką norweską, zostawiając Norwegię z jednym z najmniejszych spadków PKB 

wśród krajów Europy. Niewątpliwie współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Norwegią, w tym 

wymiana handlowa pomiędzy oboma krajami była zdecydowanym beneficjantem takiej sytuacji. 

Silny napływ polskich pracowników do Norwegii obserwowany na przestrzeni ostatnich lat był 
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również pochodną silnego wzrostu norweskiej gospodarki.  

Bliskość geograficzna, wejście Polski do UE oraz napływ obywateli polskich do Norwegii 

umożliwiły wyraźny wzrost wymiany handlowej. Niemniej jednak niezależnie od pozytywnych 

zmian Polska w relacji do innych państw w dalszym ciągu odpowiada za jedynie 1,6% wartości 

norweskiego eksportu i 2,4% importu, co lokuje Polskę na jedenastym miejscu wśród partnerów 

handlowych Norwegii.  

             Norwegia jest wysoko rozwiniętym, uprzemysłowionym krajem o otwartej gospodarce 

zorientowanej na eksport. Często wymieniana jest jako jedno z najbogatszych państw świata, 

zajmujące czołową pozycję w rankingach pod względem stopy życiowej, średniej długości życia, 

ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa i warunków mieszkaniowych.  

 Wpływ międzynarodowego kryzysu finansowego na norweską gospodarkę nie był tak dotkliwy, jak 

w przypadku gospodarek wielu innych państw.  

 Konsumpcja prywatna była główną siła napędową wzrostu gospodarczego w 2010 r. Prognozy 

wskazują, że rosnące zaufanie konsumentów, stosunkowo wysokie tempo wzrostu dochodów, niski 

poziom stóp procentowych i bezrobocia dają podstawę by twierdzić, że konsumpcja ta w dalszym 

ciągu będzie rosła. Konsumpcja prywatna wzrośnie od 2009r. do 2013r. o 13%, tj. około 4% lub 18 

tys. na gospodarstwo domowe rocznie. Perspektywy na rynku pracy uległy znacznej poprawie, a 

zmiany w ostatnich kilku miesiącach wraz z pozytywnymi prognozami dla gospodarki sugerują, że 

stopa bezrobocia w 2011r. wyniesie 3,6%, czyli znacznie poniżej średniej z ostatnich 20 lat, która 

wynosi 4,25%.   

 Zgodnie z danymi Norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV) w kwietniu 2011 r. 

bezrobocie w Norwegii wyniosło 3,1% lub 74.190 osób. Znaczący wzrost gospodarczy Norwegia 

zawdzięcza w ostatnich latach znacznym inwestycjom w sektor gazowo-naftowy. Norwegia 

eksportuje około 40% wytwarzanych przez siebie dóbr i usług, a jej import odpowiada około 1/3 

PKB. Do głównych rynków zbytu należy region nordycki i Europa, choć niektóre produkty, na 

przykład ropa naftowa, gaz ziemny, surowce mineralne i owoce morza są z powodzeniem 

sprzedawane we wszystkich krajach świata. Choć Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej 

(UE), jej przynależność do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zapewnia pełny dostęp do 

rynku wewnętrznego UE. 
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Tabela 17. Główne wskaźniki makroekonomiczne (zmiana procentowa w stosunku do roku 

poprzedniego, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ROK   

2010 

PROGNOZA 

2011 2012 2013 

Konsumpcja prywatna  3,6 3,7 4,0 4,5 

Konsumpcja publiczna  2,2 2,3 2,7 2,5 

Inwestycje brutto:  -8,9 7,7 8,2 6,6 

-sektor ropy i gazu  -12,6 10,5 6,8 2,0 

-gospodarka lądowa  -4,4 6,8 9,0 8,4 

Export ogółem:  -1,3 0,4 1,3 1,3 

-ropa i gaz  -6,5 -1,8 0,1 -1,4 

-towary tradycyjne  5,0 3,6 1,9 3,1 

Import ogółem:  8,7 5,0 5,5 6,2 

-towary tradycyjne  8,4 6,2 7,7 7,6 

Produkt krajowy brutto:  0,4 2,1 2,9 2,5 

-gospodarka lądowa  2,2 3,3 3,8 3,6 

Zatrudnienie  -0,2 1,5 2,1 2,2 

Stopa bezrobocia(%)  3,6 3,6 3,2 2,9 

Średnia płaca  3,6 3,6 4,1 4,6 

Inflacja (CPI)  2,5 1,8 1,5 2,2 

Inflacja (CPI-ATE)  1,4 1,5 1,7 2,0 

Saldo bilansu płatniczego (mld NOK)  323,0 325,5 321,7 319,6 

Saldo bilansu płatniczego (jako %PKB)  12,9  12,3  11,5  10,8  

Średnia cena ropy(NOK)  484  529  516  560  

Źródło: Statistics Norway 

 

System zamówień publicznych  

Norweski system zamówień publicznych opiera się na międzynarodowych regulacjach 

zawartych w Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (GPA) Światowej Organizacji Handlu, 
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umowie ze Wspólnotami Europejskimi tworzącej Europejski Obszar Gospodarczy (EEA) oraz w 

umowach o strefach wolnego handlu (FTA) zawieranych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu. System ten jest otwarty dla dostawców produktów i usług oraz wykonawców 

kontraktów na roboty z innych państw (brak dyskryminacji i poszanowanie zasady równego 

traktowania niezależnie od wartości finansowej kontraktów). Szczegółowe zasady i tryb udzielania 

zamówień publicznych reguluje obowiązująca od 1 stycznia 2007r. znowelizowana Ustawa o 

Zamówieniach Publicznych Nr 41 z 20.06.2006r. wraz z aktami wykonawczymi tj. Rozporządzeniem 

o Zamówieniach Publicznych Nr 402 z 1.04.2006r. oraz Rozporządzeniem o Procedurach Zamówień 

Publicznych w Przedsięwzięciach Użyteczności Publicznej Nr 403 z 1.04.2006r. 

(http://www.regjeringen.no/en/dep/fad/Selected-topics/Competition-policy-public-support- and-

pu/Listeside-konkurransepolitikk/regelverket-for-anskaffelser/Public-Procurement-

Act.html?id=412018/). Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki 

administracji centralnej, regionalnej i miejskiej, jednostki podlegające nadzorowi publicznemu, 

przedsiębiorstwa państwowe zaspokajające potrzeby o charakterze powszechnym oraz 

przedsiębiorstwa prywatne, którym udzielono koncesji dla działania w określonych sektorach 

użyteczności publicznej. Resortem odpowiedzialnym w kwestiach systemu rządowych zamówień 

publicznych jest Ministerstwo Administracji Rządowej, Reform i Spraw Wyznaniowych.  

Kwoty progowe dla wartości norweskich zamówień publicznych, uwzględniające wytyczne 

GPA/EEA/FTA, to 41 000 000 NOK dla wszystkich robót budowlanych i kontraktów na roboty, zaś 

w przypadku dostaw towarów i usług odpowiednio 1 650 00 NOK oraz 3 300 000 NOK. W 

przypadku zamówień o wartości pomiędzy 500 000 NOK a progami GPA/EEA/FTA, krajowe 

regulacje ustawowe pozwalają na stosowanie mniej rygorystycznych zasad. Prawodawstwo 

norweskie nie wymaga podawania do publicznej wiadomości przyznanych kontraktów o zamówienie 

publiczne o wartości poniżej 500 000 NOK.  

Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 

Akty wykonawcze definiują listę przypadków, w których możliwe jest zastosowanie procedury 

negocjacyjnej z lub bez publicznego ogłoszenia o zamówieniu. Możliwe jest także skorzystanie z 

procedury dialogu konkurencyjnego. Ustawa przewiduje mechanizm dynamicznego systemu 

zakupów oraz wprowadza w pełni elektroniczny system rejestrowania zamówień publicznych 

będących zarówno w fazie ogłoszenia, jak i na etapie przyznanych kontraktów. Jednostką 
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odpowiedzialną za zarządzanie elektronicznym systemem zamówień jest nadzorowany przez 

Ministerstwo Administracji Rządowej i Reform tzw. Norwegian e-Procurement Secretariat. 

Podstawowe kryteria wyboru zwycięskiej oferty w norweskim systemie zamówień publicznych to 

cena lub uznanie oferty za najkorzystniejszą ekonomicznie przy spełnieniu warunków określonych 

przez ustawę. Istnieje obowiązek publikowania ogłoszeń o zamówienia publiczne oraz przyznanych 

kontraktów w Norweskim Dzienniku Urzędowym http://norsk.lysingsblad.no/, w Norweskiej 

Krajowej Bazie Danych Zamówień Publicznych tzw. TED http://www.doffin.no/, w Norweskim 

Elektronicznym Portalu Zamówień Publicznych 

http://www.ehandel.no/index_en.php/About/item/520.html/, a także w Systemie Informacyjnym 

Europejskich Zamówień Publicznych 

http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage.dfl&countryFile=country_edition.xml&currentData

Flow=N_browse_bo.dfl&currentIndex=&currentTable=NO_browse_opportunities_edition.xml&Te

mplate=TED/N_browsebybo.htm&tb=o&currentPeriod=1&DataFlowPeriod=N_browse_bo_period.

dfl&hpt=NO&fn=browse_opportunities_edition.xml&StatLang=PL/.  

Wszyscy uczestnicy danego przetargu są informowani o jego wyniku. Ewentualne protesty można 

zgłaszać w ciągu 10-14 dni. Podmioty trzecie musza zazwyczaj oddzielnie wystąpić o udostępnienie 

wyników postępowania przetargowego. Ustawa określa również tryb protestacyjno-odwoławczy w 

przypadku sporów na tle wykonania umów. W tym kontekście niezwykle istotna w Norwegii jest 

działalność powołanej w 2003 r. KOFA, The Public Procurement Complaint Board (Rady Skarg ws. 

Zamówień Publicznych), niezależnego organu doradczego orzekającego w składzie 10 

kwalifikowanych prawników http://www.kofa.no. 

Relacje gospodarcze z UE  

Stosunki Norwegii z UE stanowią centralny element polityki zagranicznej Norwegii. 

Norwegia realizuje cele ekonomiczne w kontekście unijnym w oparciu o treść Porozumienia o 

Utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

W ostatnim czasie wzajemne relacje gospodarcze pomiędzy Norwegią z UE zdominowały 

następujące kwestie:  

-porozumienie dot. handlu produktami rolnymi,  

-podpisanie umowy UE-państwa EFTA dot. nowej perspektywy finansowej Mechanizmów EOG i 

Norweskiego na lata 2009-14 w dniu 28.07.2010 /obecnie finalizowane są rozmowy dwustronne z 

http://www.kofa.no/
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beneficjentami, Memorandum of Understanding z Polską podpisane 10.06.2011/,  

-Strategia unijna Europa 2020,  

-podpisanie umowy w sprawie kontyngentów połowowych na rok 2011,  

W styczniu 2010 r. Norwegia i Komisja Europejska uzgodniły nową umowę dotyczącą handlu 

produktami rolnymi. Negocjacje w sprawie wypracowania wspólnego porozumienia rozpoczęły się 

w 2006 roku i prowadzone były w oparciu o postanowienia art. 19 Porozumienia o EOG. Nowa 

umowa podpisana została 18 kwietnia 2011. Głównym punktem wyjścia w negocjacjach po stronie 

Norwegii było utrzymanie silnej ochrony importu. Norwegia wprowadziła ulgi celne w handlu 

produktami rolnymi z UE w tych przypadkach, gdzie jest to korzystne dla norweskiego przemysłu 

rolnego. Umowa przewiduje m.in. zwiększenie kwot bezcłowych w eksporcie sera z Norwegii do 

krajów UE. Ponadto porozumienie wprowadza bezcłowe kwoty eksportowe w odniesieniu do 

przywozu na rynek unijny takich produktów, jak oleje roślinne, owoce, tran oraz drzewa choinkowe. 

Ustalono również wzrost bezcłowych kwot importowych sera na rynek unijny. Przyznane prawa w 

zakresie zwiększonego kontyngentu bezcłowego zostaną wycofane po upływie 3 lat, kiedy to 

zostanie ustanowiony nowy system importowy, którego celem będzie zapewnienie równego 

traktowania wszystkich producentów.  

Norwegia popiera inicjatywę strategii Europa 2020 opracowanej z myślą o zapewnieniu 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego, przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym oraz tworzeniu 

miejsc pracy, którą docelowo w znacznym zakresie będzie musiała implementować do porządku 

krajowego jako część zobowiązań rynku wewnętrznego. Najważniejsze elementy i działania 

kierunkowe strategii według Oslo to: znalezienie właściwej korelacji pomiędzy gospodarką 

wolnorynkową, efektywną konkurencją i przepisami prawa, działania na rzecz usunięcia skutków 

kryzysu finansowego i gospodarczego w ramach EOG z równoczesnych, skutecznym 

zabezpieczeniem dalszego zrównoważonego rozwoju, promowanie utworzenia mocnych podwalin 

dla dialogu społecznego, tworzenia przyjaznych warunków na rynku pracy, poszanowania dla 

standardów bezpieczeństwa i środowiska, rozwój technologii przyjaznych dla środowiska 

naturalnego, promowanie aktywizacji zawodowej kobiet, a także racjonalnego rozdziału życia 

zawodowego i rodzinnego, perspektywa dalszego uczestnictwa w programach unijnych dot. 

kształcenia, badań i innowacji.  

Ważnym wydarzeniem we wzajemnych relacjach było podpisanie 4 grudnia 2010 przez Norwegię i 
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UE dwustronnej umowy na 2011 rok w zakresie kwot połowowych i wzajemnego dostępu do 

wyłącznych stref ekonomicznych w celu ich odłowienia. Porozumienie definiuje m.in. tworzenie 

kwot dla gatunków powszechnie odławianych, obniżanie progów kwotowych oraz zasady rewizji 

systemu otwierania i zamykania łowisk w celu ochrony młodych ryb. Strony wypracowały 

porozumienie nt. połowów w cieśninie Skagerrak w ramach umowy, która wygasa w 2012 roku. 

Partnerzy zobowiązali się do rozpoczęcia rozmów nt. utrzymania wspólnego reżimu /plany 

powołania w najbliższym czasie specjalnej grupy roboczej, która przygotuje harmonizację 

prawodawstwa dla rybołówstwa strefy Skagerrak/.Porozumienie przewiduje możliwość 

kontynuowania wysiłków na rzecz wypracowania wspólnego systemu zamykania łowisk, 

najprawdopodobniej z wykorzystaniem doświadczeń i sprawdzonych technik norweskiej straży 

przybrzeżnej. 

Możliwości eksportowe branż i towarów  

Analizując wymianę handlową, warto zauważyć także sektory o znacznie mniejszych 

obrotach i znaczeniu dla gospodarek. Przykładem takich nisz jest np. eksport usług de facto, 

wykonywanych w Polsce zarówno dla firm norweskich, jak i osób prywatnych. WPHI Oslo w 

dalszym ciągu pośredniczy w nawiązaniu szeregu kontaktów, które prowadzą do kupna w Polsce 

usług IT, inżynieryjnych, medycznych, szwalniczych, pralniczych. 

Wbrew kryzysowi, a paradoksalnie nawet dzięki kryzysowi istnieje szansa na zwiększenie 

zainteresowania Norwegów outsourcingiem bądź zakupem usług w Polsce w zasadzie we wszystkich 

sekcjach. Wyraźny spadek zamówień dotknął jedynie przemysł stricte morski. Szczególnie 

ciekawym rynkiem dla polskich firm pozostaje rynek budowlany, gdzie rodzi się szansa na przejęcie 

części rynku po serii bankructw średnich i małych podwykonawców. Wypracowując kontakty w 

czasie kryzysu polskie firmy mogą dodatkowo skorzystać na nadchodzącym wzroście. Dotyczy to 

zarówno firm wykonawczych, jak i producentów sekcji i konstrukcji ze stali, a także producentów 

podłóg drewnianych, okien i innych materiałów budowlanych. Obok branży budowlanej 

perspektywy wzrostu powinny mieć również firmy z sektorów VVS, elektrycznego, 

elektromechanicznego. W ramach branży High Tech szczególnie interesujące wydaje się podjęcie 

współpracy z przemysłem offshore.  

Praktyki i zwyczaje w biznesie (handlowe) 

Norwegia jest monarchią konstytucyjną i jej oficjalna nazwa brzmi „Królestwo Norwegii”. 
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Oficjalnym językiem tego państwa jest norweski, który posiada dwie odmiany. Pierwszą jest „język 

książkowy” (Bokmål) używany w szkołach i stacjach radiowo – telewizyjnych, drugą powszechnie  

używany język, znany jako „Nynorsk”. Zgodnie z prawem Nynorsk musi być czasami używany w 

instrukcjach i w mediach. Językiem najważniejszej mniejszości jest lapoński, używany przez 

Lapończyków. 

Spotkania w biznesie 

- Norwegowie kładą duży nacisk na punktualność i precyzję, 

- spóźnienie na umówione spotkanie w biznesie interpretuje się jako brak szacunku, 

- punktualność obowiązuje również w odniesieniu do spotkań towarzyskich, 

- jeżeli, z jakiegoś powodu, nie możemy dotrzymać pory spotkania, telefonicznie odwołajmy je lub 

przełóżmy, 

- w kontaktach z firmami norweskimi sekretarka jest tą osobą, która umówi spotkanie z nami, 

- kiedy piszemy list do norweskiej firmy, dobrze widziane jest użycie nazwiska kierownika działu, 

do którego pismo jest kierowane, nawet jeśli osobiście nie znamy tej osoby, 

- unikajmy wyjazdów służbowych w okresie świąt wielkanocnych (tj. w czasie 10 dni po Niedzieli 

Palmowej), a także w lipcu i na początku sierpnia (okres wakacji większości Norwegów), 

Negocjacje 

- język angielski jest szeroko znany w kręgach biznesu i w dużych miastach, 

- Norwegowie są relatywnie nieoficjalni (o wiele bardziej aniżeli Szwedzi), 

- możemy przedstawić się kierownikowi z którym się spotykamy – bez czekania, aż zrobi to 

sekretarka, 

- dobrze jest ustalić czas trwania spotkania, 

- kobiety w biznesie są traktowane jako równoprawny partner. Pełnią funkcje na wszystkich 

szczeblach struktury organizacyjnej i zarządzania firmą. Stąd Norwegia jest przyjaznym dla 

zagranicznych biznesmenek krajem do prowadzenia rozmów handlowych, 

- prezentacja oferty winna być oparta na faktach i dobrze przygotowana oraz przedstawiona, 

- w trakcie rozmów należy być opanowanym i profesjonalnym; nadmierna serdeczność może być 

odebrana jako zbytnia poufałość lub fałsz, 

- Norwegowie nie przywiązują tak dużej, jak np. Amerykanie, wagi do spraw prawnych. Pisemne 

potwierdzenie kontraktów jest wystarczające; jeśli musimy nadmienić o konieczności obecności 
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prawnika, zróbmy to w miarę dyskretnie, 

- kiedy kontrakt zostanie uzgodniony, rozmowa przejdzie na tematy towarzyskie należy pamiętać, że 

mimo przyjacielskiego tonu, tutejsi negocjatorzy są nieustępliwi i przebiegli, 

- nie należy w rozmowie „wrzucać do jednego worka” Danii, Szwecji i Norwegii. Każde z tych 

państw ma własną tożsamość i kulturę, a w rezultacie dumę narodową. Jeszcze bardziej komplikuje 

problem dodania do tego grona Finlandii. Trzy pierwsze z wymienionych państw to „kraje 

skandynawskie”, ale gdy dodamy Finlandię i Islandię, właściwym określeniem jest „państwa 

nordyckie”, 

- unikajmy błahych lub nieszczerych komplementów, 

- unikajmy w rozmowie takich osobistych tematów, jak praca gospodarza i członków jego rodziny, 

płace, status społeczny, 

- unikajmy krytyki innych ludzi i systemów. Norwegowie kładą nacisk na tolerancję, 

- nie krytykujmy Norwegów za wyrażanie zgody na odłów wielorybów (nie przysposobi to nam 

przyjaciół), 

- nie porównujmy w rozmowie kosztów utrzymania. Norwegowie są znudzeni wysłuchiwaniem 

uwag na temat „życie w waszym kraju jest drogie”, 

- dobrymi tematami rozmów są: polityka, sport, podróże hobby. Dumni są także ze swojej historii 

(spuścizny po Vikingach) i kultury, 

- Norwegowie cenią naturę i są dumni ze swego czystego środowiska. 

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na specyfikę norweskich stosunków handlowych i podejścia do 

negocjacji, które są również odzwierciedlone w norweskim ustawodawstwie (mieszanka prawa 

zwyczajowego i cywilnego, z naciskiem na to ostatnie), co odzwierciedla się w polityce i praktyce 

organów sądowych. Norweskie sądy w prowadzonych postępowaniach skupiają się mniej na 

formalnych zapisach zawartych w prezentowanych im dokumentach, ale zabiegają o podejmowanie 

sprawiedliwych i rozsądnych rozstrzygnięć w stosunkach między zaangażowanymi stronami i mają 

stosunkowo dużą swobodę, w jaki sposób można interpretować postanowienia umowne, gdyż są 

mniej zależne w podejmowaniu rozstrzygnięć od przedstawianej im dokumentacji. Umowy mogą 

być zarówno pisemne i ustne, a oparte są na ofercie i jej akceptacji. Szczególnie ważny jest aspekt, 

że oferta jest wiążąca aż do końca określonego w niej terminu ważności. Stąd przy składaniu ofert 
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norweskim klientom, trzeba upewnić się, że podane w ofercie warunki mogą być spełnione bez 

zmian. 

Przyjęcia biznesowe 

- Norwegowie są bardzo gościnni i lubią przyjęcia, 

- przy zapraszaniu na lunch czy obiad i związanym z tym płaceniem rachunku, należy przed 

wyjściem jasno powiedzieć kto kogo zaprasza (płaci ten, kto zaprasza), 

- jeśli jesteśmy umówieni na spotkanie późnym rankiem, możemy zaprosić swego norweskiego 

partnera na lunch, 

- lunch jest posiłkiem bardzo lekkim, ale jeśli jest on powiązany z prowadzonymi rozmowami, 

zazwyczaj będzie to gorące danie a nie kanapki, 

- w większości restauracji norweskich alkohol podaje się dopiero po 15.00 i tylko od poniedziałku do 

soboty, 

- w trakcie posiłku można w każdej chwili poruszać sprawy biznesowe, 

- kiedy zostaliśmy zaproszeni do norweskiego domu czekajmy, aż poproszą abyśmy weszli; będąc w 

środku czekajmy, aż poproszą abyśmy usiedli. Przy stole czekajmy, dopóki pani domu nie poprosi 

wszystkich aby zaczęli jeść, 

- w niektórych domach podają przed obiadem cocktail, w niektórych nie podają. Jest zatem możliwe, 

że zostaniemy poproszeni do stołu bezpośrednio po przyjściu (pamiętajmy o punktualności), 

- przy stole nie kładź rąk na kolanach, 

- zaleca się opróżnić talerz do końca (nie zostawiać resztek), 

- obiad w norweskim domu może składać się z licznych dań i trwać kilka godzin, 

- toast, wyrażany słowem „Skoal” posiada swoją specyfikę. Wymawiasz to słowo patrząc prosto w 

oczy osobie, do której wznosisz toast. Gospodarz wznosi toast pierwszy, potem gość honorowy 

(często jest to osoba siedząca po lewej stronie pani domu). Kiedy masz wątpliwości, spytaj 

gospodarza lub gospodynię, czy i kiedy możesz wznieść toast, 

- będąc zaproszonym do domu wyjdź, latem, około 23.00 (zimą około 22.00), nawet jeżeli gospodarz 

próbuje zatrzymać ciebie. Latem, kiedy zachód słońca jest bardzo późno (około północy) twój 

gospodarz może zasugerować spacer po obiedzie, zakończony ostatnim drinkiem, 

- na zakończenie obiadu goście dziękują gospodyni mówiąc „takk for maten” lub „thank you for the 

food”. Sprawisz przyjemność swoim gospodarzom mówiąc to po norwesku, 
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- opłata za usługę jest zazwyczaj wliczona w cenę hotelu i rachunki w restauracjach, ale dodatkowy 

napiwek w wysokości 5% jest zwyczajowo wręczany, 

-  nie ma zwyczaju dawania napiwków kierowcom taksówek, 

- portierom hotelowym wręcza się 5 – 10 koron szwedzkich. 

Powitanie  

- uścisk dłoni jest podstawowym sposobem witania pań i panów, 

- mieszkańcy pozdrawiają się nawzajem mówiąc „Morn” (co oznacza ranek) o każdej porze dnia, 

- podaj rękę każdemu obecnemu na spotkaniu. Jednocześnie wymień swoje nazwisko, 

- witając się po angielsku używaj zwrotów „How do you do ?” lub „It’s a pleasure to meet you”, 

zamiast „How are you?” (ten ostatni zwrot mogą zrozumieć dosłownie). W języku norweskim nie ma 

odpowiedników tych zwrotów, 

- wychodząc pożegnaj się również uściskiem dłoni. 

Używanie tytułów, zwracanie się 

- kolejność imienia i nazwiska taka sama jak w Polsce, 

- coraz więcej Norweżek pozostawia swoje panieńskie nazwisko po ślubie, 

- często zwracają się tylko po nazwisku, nie używając nawet Pan (Mr.) przed nazwiskiem, 

- używaj nazwiska, dopóki nie zaproponują przejścia na zwracanie się po imieniu (a to czynią 

znacznie mniej chętnie i wolniej aniżeli np. Amerykanie). Najlepiej naśladować gospodarza, 

- starsze osoby używają tytułów; wśród młodszych zwyczaje w tym zakresie się różnią. Ogólnie 

biorąc, tytuły zawodowe jak np. doktor, profesor, inżynier itp., są używane przed nazwiskiem, tytuły 

służbowe (dyrektor, prezes, itp.) nie są powszechnie używane. W kontaktach z urzędnikami 

rządowymi właściwe jest stosowanie tytułów. Jest pewną osobliwością tego kraju, że prawnicy i 

duchowni nie używają tytułów. 

Gesty 

- Norwegowie są osobami spokojnymi. Unikajmy głośnego mówienia, 

- unikajmy gwałtownych zachowań i gestów „języka ciała”, 

- unikajmy publicznego okazywania uczuć, 

- podrzucenie głowy oznacza „chodź tutaj”, 

- Norwegowie nie zawsze wstają, kiedy inna osoba wchodzi do pokoju. Nie bądź tym zgorszony, 

- jednakowoż wstań, kiedy jesteś przedstawiany innej osobie, 
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- rozmawianie z ręką w kieszeni traktuje się jako zbyt swobodne, 

- nasz gest „O.K.” (kciuk i palec wskazujący tworzą kółko) uważany jest za obraźliwy, 

- niektórzy Norwegowie wierzą w stary rybacki przesąd, że splunięcie za odjeżdżającą osobą (w jej 

kierunku, ale nie na nią) przynosi tej osobie szczęście.  

Prezenty 

- upominki nie się rozpowszechnione w kontaktach handlowych, 

- nie należy wręczać upominku w trakcie pierwszej wizyty, 

- upominek wręcza się na zakończenie udanych negocjacji, 

- upominkiem może być firmowy gadżet lub inny, nie osobisty drobiazg, jak np. książka lub wino. W 

Norwegii na alkohol nałożone są wysokie podatki, stąd jest on cenionym upominkiem, 

- wręczając upominek zwróć uwagę, aby był zapakowany w papier dobrej jakości. Upominek nie 

powinien być wygórowany cenowo, ale również zbyt skąpy, 

- będąc zaproszonym do norweskiego domu na przyjęcie prześlij przedtem kwiaty dla pani domu 

(lub wyślij następnego dnia ze słowami podziękowania). Nie przesyłaj czerwonych róż, jak również 

kwiatów składanych w czasie pogrzebu: lilii, goździków i wszelkich białych kwiatów, 

- alternatywą dla kwiatów mogą być wyroby czekoladowe lub cukiernicze, wino, wódka. 

Ubiór 

- na rozmowy handlowe strój konserwatywny i ubiór półoficjalny na wyjścia wieczorne, 

- w trakcie spotkań biznesowych akceptowane są też marynarki o sportowym kroju, lecz z krawatem, 

- panie mogą nosić zarówno suknie jak i spodnie, 

- czyste niebieskie jeansy i koszulki typu „t-shirt” są powszechnym strojem w czasie wolnym (nie 

mogą być podarte), 

- krótkie spodnie ubiera się na wędrówki, nie są popularne na terenie miasta. 
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1.5. Wybrane rynki docelowe – Szwajcaria 

Tabela 18. Sektory gospodarki Szwajcarii z wyszczególnieniem gałęzi przemysłu istotnych dla tych 

gospodarek 

Nazwa kraju  

Szwajcaria Długotrwała neutralność (proklamowana w 1815 roku) i zasada 

nienaruszalności tajemnicy bankowej ugruntowały zaufanie do Szwajcarii 

jako finansowego centrum Europy i świata. Napływ obcych zasobów 

pieniężnych umożliwił stopniowy rozwój rodzimego, wysoko 

wyspecjalizowanego przemysłu, usług (głównie finansowych) i turystyki. 

W Szwajcarii działają liczne, znane w świecie firmy ubezpieczeniowe 

(Zürich Insurance, Rentenaustalt, Reassurances), 6 giełd papierów 

wartościowych, w tym w Zurychu — największa w Europie. Same podatki 

stanowią 30% PKB Szwajcarii, dodatkowo 7% PKB stanowią 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, inwalidzkie, składki na 

służbę zdrowia), co łącznie daje 37% PKB (dla porównania: Szwecja 52%, 

Wielka Brytania 36%, Polska 34,5%, Stany Zjednoczone 27%; z 

uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych). W przeciwieństwie na przykład 

do Niemiec czy Szwecji, służby zdrowia w Szwajcarii nie finansuje się z 

podatków, tylko z obowiązkowych ubezpieczeń, które są parapodatkami. 

Szwajcaria posiada bardzo nieliczne złoża surowców mineralnych. 

Przemysł przetwórczy wytwarza z surowców importowanych produkty 

wysoko przetworzone (przeznaczone głównie na eksport), wymagające 

dużego nakładu pracy oraz myśli technicznej. Rozwinięty przemysł, 

głównie elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Przemysł 

elektromaszynowy dostarcza urządzenia sterownicze dla różnych gałęzi 

przemysłu: turbiny, generatory i silniki, między innymi okrętowe. 

Tradycyjnie bardzo duże znaczenie ma wyrób zegarków znanych firm (np.: 

Tissot, Montres Rolex, Philippe Patek), a także przemysł chemiczny 

wyspecjalizowany w produkcji leków (np.: Roche i Novartis), spożywczy – 
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serów, przetworów mięsnych i czekolady (np. koncern Nestlé, Lindt). 

Ponadto przemysł papierniczy, cementowy, włókienniczy i jubilerski. 

Rolnictwo wysokotowarowe, przeważa uprawa pszenicy, ziemniaków i 

buraków cukrowych. Rozwinięta jest głównie hodowla bydła o kierunku 

mlecznym, a na terenach górskich – owiec. 

Gospodarka szwajcarska należy do najbardziej konkurencyjnych 

gospodarek świata. W 2012 spodziewany jest ok. 1-procentowy wzrost 

PKB dzięki silnej konsumpcji wewnętrznej i sektorowi budownictwa. 

Również sektor eksportu wyrobów przemysłu precyzyjnego przeżywa 

pomyślny rozwój, pomimo kryzysu gospodarczego na świecie. Popyt z 

Chin, Indii i państw Zatoki Perskiej na luksusowe wyroby szwajcarskie 

utrzymuje produkcję w tej gałęzi gospodarki na wysokim poziomie. 

Spodziewana dynamika gospodarcza na 2013 to 1,9%. Eksporterzy 

szwajcarscy, których głównym rynkiem zbytu jest strefa euro odczuwają 

jednak presję konkurencyjną w postaci rosnących cen na towary 

szwajcarskie. W rezultacie wysokiego kursu franka spodziewane jest 

osłabienie dynamiki eksportu. Saldo handlu zagranicznego w okresie 

styczeń-maj 2012 było dodatnie (+9,7 mld CHF), jednak występowała 

tendencja wzrostu wartości importu i spadku eksportu, szczególnie w 

handlu z państwami UE, z którymi saldo bilansu handlowego było ujemne 

(- 8,7 mld CHF). Zauważalny jest efekt przesunięcia handlu. Zyskują 

znaczenie państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Płn. oraz Meksyk i 

Brazylia, spada natomiast wartość eksportu do UE. Problemy przeżywa 

sektor turystyczny, ale rząd wraz z organizacjami promocji turystyki 

dokonuje zmiany w kierunkach marketingu, koncentrując się obecnie na 

rynkach państw Zatoki Perskiej, indyjskim i chińskim.  

Do głównych składników wzrostu gospodarczego KS zaliczany jest sektor 

budownictwa, konsumpcja wewnętrzna oraz inwestycje krajowe i 

zagraniczne. Bardzo dobra sytuacja budżetowa i niepewność ws. 

przyszłości euro jest dodatkowym sygnałem dla inwestorów, traktujących 
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franka szwajcarskiego, jako pewną lokatę do czasu uregulowania 

problemów w strefie euro. 

Źródło: www.msz.gov.pl , www.kig.pl 

 

Tabela 19. Informacje o współpracy gospodarczej oraz wymianie handlowej pomiędzy Polską a 

Szwajcarią 

Nazwa 

kraju 

  

 

Szwajcaria 

Współpraca 

gospodarcza 

z Polską 

Wstąpienie Polski do UE oznaczało konieczność wypowiedzenia 

umów handlowych ze Szwajcarią w świetle wyłącznych kompetencji 

traktatowych Wspólnoty. Z dniem 1 maja 2004 roku straciły ważność 

następujące umowy:  

 Konwencja handlowa z 1922 r. 

 Umowa o wymianie gospodarczej z 1973 r. 

 Umowa w sprawie płatności z 1973 r. 

 Umowa o wolnym handlu Polska - EFTA wraz z dwustronną 

umową w sprawie handlu rolnego z 1992 r. 

Zostały one zastąpione Umową o wolnym handlu między Europejską 

Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z 1972 r. oraz 

pakietem umów sektorowych UE - Szwajcaria z 1999r. dotyczących 

swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego, transportu 

towarów i osób koleją, handlu produktami rolnymi, wzajemnego 

uznawania w dziedzinie oceny zgodności, zamówień publicznych, 

współpracy naukowo-technicznej. Umowy te zostały przejęte 

automatycznie z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób, 

której tryb przejęcia i okresy przejściowe dla 10-tki nowych krajów UE 

musiały być dodatkowo negocjowane.  

Drugi pakiet umów UE – Szwajcaria (w sprawie współpracy w 

dziedzinie statystyki, współpracy w dziedzinie audiowizualnej, udziału 

http://www.msz.gov.pl/
http://www.kig.pl/
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Szwajcarii w Schengen, regulacji z azylowych, zwalczania oszustw 

podatkowych, opodatkowania oszczędności, handlu towarami rolnymi 

przetworzonymi, uczestnictwa Szwajcarii w Europejskiej Agencji 

Środowiska, opodatkowania emerytowanych pracowników Komisji 

Europejskiej mieszkających w Szwajcarii), został zawarty już po 

wstąpieniu Polski do UE i przejęty do prawa polskiego na ogólnych 

zasadach inkorporacji prawa unijnego. Nie straciły ważności bilateralne 

umowy między Polską i Szwajcarią, których nie obejmuje kompetencja 

wspólnotowa, w tym: 

- umowa w sprawie konwersji zadłużenia na ochronę środowiska z 

1993 r. 

- umowa o wymianie stażystów z 1993 r. 

- umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 1989 r. 

- konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1991 r.         

- umowa o redukcji polskiego zadłużenia gwarantowanego z 1992 r. 

 Handel 

zagraniczny 

Po akcesji Polski do UE poziom ceł w handlu między Polską a 

Szwajcarią nie uległ zasadniczej zmianie. Stawki celne spadły jedynie 

dla kilku pozycji towarowych stanowiących ok.1,5% polskiego importu 

ze Szwajcarii (m.in. produkty czekoladowe i zawierające kakao, 

produkty do karmienia zwierząt). Wzrostem stawek objęte zostały 

towary, których import stanowił ok.1,7% importu ze Szwajcarii do 

Polski ogółem (m.in. masło, syropy cukrowe). Dla pozostałych 

towarów (ok. 97% importu ogółem) stawki celne nie uległy zmianie. W 

2011r. polsko-szwajcarskie obroty towarowe wzrosły o 11% w 

porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 2,4 mld EUR. Po raz 

pierwszy we wzajemnych obrotach handlowych zanotowano 

praktycznie równowagę między eksportem a importem. Było to przede 

wszystkim rezultatem znaczącego wzrostu polskiego eksportu, przy 

stagnacji importu (wysoki kurs franka), a nawet jego spadku wobec 

rekordowego poziomu zanotowanego w 2008 roku. Do 
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najważniejszych produktów sprowadzanych ze Szwajcarii należą 

farmaceutyki i produkty chemiczne. Znaczący wzrost polskiego 

eksportu w ostatnich latach był m. innymi rezultatem inwestycji 

szwajcarskich w Polsce generujących obroty wewnątrzkoncernowe, a 

także rozszerzeniem sprzedaży pojazdów, wagonów, wyrobów 

metalowych i mebli.  

W polskim eksporcie do Szwajcarii największy udział mają: 

- maszyny, aparaty i elektronika (21,2%), 

- pojazdy (20,5%),  

-meble i wyposażenie mieszkań (12,4%),  

-metale i wyroby metalowe (12%),  

-tekstylia, ubiory i obuwie (7%). 

W polskim imporcie ze Szwajcarii dominują: 

- farmaceutyki i wyroby chemiczne (47%),  

- maszyny, aparaty i elektronika (24,3%),  

-metale i wyroby metalowe (7,5%)  

oraz instrumenty precyzyjne, zegarki i biżuteria 5,6%).  

W ciągu pierwszych miesięcy 2012 roku utrzymuje się niewielki 

wzrost polskiego eksportu, przy spadku importu w granicach 3%. 

Szwajcarzy są dość nieufni w odniesieniu do kontaktów gospodarczych 

z partnerami z dawnego bloku wschodniego, stąd ogromne znaczenie 

rzetelnej informacji, kontaktów osobistych, także parlamentarzystów i 

organizacji pozarządowych. Przy wysokiej konkurencji na rynku 

szwajcarskim oraz niewysokim jeszcze zaufaniu do dostawców 

polskich, szansą pozostaje koncentracja na eksporcie produktów 

niszowych, przy wzmożonej promocji tradycyjnego eksportu pojazdów, 

mebli, wyrobów metalowych i art. rolno-spożywczych. 

Polsko-szwajcarska wymiana handlowa w mln EUR 

mln Euro 2008 2009 2010 2011 I-II 2012 I-II.2012 
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I-II.2011 

Obroty 2236,0 1 815,5 2 106,6 2 364,1 204,6 102,1 

Eksport 842,8 816,4 1 001,4 1 189,1 200,3 97,1 

Import 1393,2 999,1 1 105,2 1 175,0 404,9 99,9 

Saldo -550,4 -182,7 -103,8 +14,1 +4,3 * 

2011-dane wstępne GUS , dane za 2012 r.- szacunkowe 

  

Import 

szwajcarsk

i 2010 mln 

CHF 

Import 

szwajcars

ki 2011 

mln CHF 

+/- 

% 

Eksport 

szwajcars

ki 2010 

mln CHF 

Eksport 

szwajcars

ki 2011 

mln CHF 

+/- 

% 

Ogółem  173.990,9 173.725,4 -0,15 193.479,8 197.571,9 2,11 

Kraje uprzemysłowione 150.537,2 151.386,1 0,56 145.069,6 144.961,0 -0,07 

W tym : - europejskie 138.015,8 139.389,3 1 114.032,7 113.308,9 0,63 

 UE 137.666,3 139.071,4 1,02 113.268,8 112.430,4 -0,74 

Polska 1.286,9 1.370,0 6,45 2.068,0 1.973,3 4,58 

Kraje w okresie 

transformacji 9.030,8 9.357,3 3,62 11.380,9 13.362,7 

17,4

1 

Kraje nowo 

uprzemysłowione 6.722,0 6.897,5 2,61 21.143,6 22.765,1 7,67 

Kraje rozwijające się 7.700,9 6.084,5 -21 18.885,7 16.483,2 3,76 

Źródło: Statystyka celna Szwajcarii, dane z dnia 06.02.2012, WPHI Ambasady RP w 

Bernie 

Pomimo pozytywnej tendencji wzrostu we wzajemnych obrotach 

handlowych, obroty handlowe Polski ze Szwajcarią nie odzwierciedlają 

potencjalnych możliwości obu stron zarówno w kontekście wielkości 

tych obrotów, jak i ich struktury towarowej. Szwajcarski biznes nadal 

chętnie inwestuje w Polsce. Ze względu na swoje specyficzne relacje z 

UE Szwajcaria pozostaje rynkiem trudnym dla eksporterów i 

potencjalnych inwestorów z Polski. Członkostwo Polski w UE 

przyniosło - generalnie - poprawę dostępu polskich firm do rynku 

szwajcarskiego wraz z przejęciem uprzywilejowanych regulacji 

traktatowych Unia- Szwajcaria. Nadal jednak występuje szereg 

specyficznych ograniczeń związanych z obrotem towarowym, w tym 

np. z ochroną rynku rolnego, którym podlega import ze wszystkich 
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krajów UE (kontyngenty, ceny minimalne, czasowe zawieszenia 

importu, opłaty graniczne). Między polskimi i szwajcarskimi 

instytutami badawczymi trwa współpraca naukowo-techniczna. 

Przodująca w skali międzynarodowej pozycja Szwajcarii w zakresie 

konkurencyjności gospodarczej jest funkcją wysokiego stopnia 

innowacyjności jej firm. Szwajcaria plasuje się w czołówce krajów, 

które posiadają największą ilość patentów w dziedzinie 

nanotechnologii. Rosnący rynek światowy, obliczany jest obecnie na 3 

biliony USD. Szwajcaria przoduje również w innych dziedzinach (np. 

fotoogniw), które wpisują się w obecne trendy rozwoju 

cywilizacyjnego świata – ochrony środowiska, energii odnawialnej, 

zdrowej żywności etc. 

Szwajcaria należy do otwartych gospodarek świata. Obroty handlowe z 

zagranica stanowią 76% PKB. Głównymi partnerami handlowymi są 

wysoko-uprzemysłowione rozwinięte państwa, na które przypada 

76,5% szwajcarskiego eksportu i 86,6% importu. UE odgrywa 

szczególnie ważną rolę (59,7% eksportu i 78% importu). Główni 

partnerzy handlowi KS (dane administracji celnej KS za styczeń- maj 

2012) to Niemcy (20,2% eksportu i 31,2% importu), Włochy (7,4% i 

10,5%), USA (11,1% i 5,1%), Francja (7,0% i 8,9%), W. Brytania 

(4,5% i 3,5%), Chiny (3,7% i 5,5%), Austria (2,8% i 4,3%), Niderlandy 

(2,5% i 3,6%), Hiszpania (2,7% i 2,9%), Japonia (3,1% i 2,0%). Na 

pozostałe kraje przypada 35% eksportu i 22,5% importu. Do 

pozytywnych elementów szwajcarskiej gospodarki eksperci zaliczają 

specjalizację w tych dziedzinach eksportu, które są mało wrażliwe na 

wahania koniunktury i ryzyko kursowe (wysokie technologie, 

farmaceutyka, przemysł mechaniki precyzyjnej). Struktura towarowa 

charakteryzuje się specjalizacją w nowoczesnych dziedzinach 

gospodarki. Udział chemikaliów i produktów przemysłu maszynowego 

przekracza 56% w eksporcie i 38% w imporcie. Produkty rolno-
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spożywcze stanowią 7,1% importu i 2,8% eksportu (1.1.2010).  

Główni partnerzy w szwajcarskim eksporcie (1.1.2010): 

Inne kraje:     59.983,2 mln CHF 

Niemcy          35.686,9 mln CHF 

Włochy          15.745,6 mln CHF 

Francja           15.745,6 mln CHF 

USA               18.744,8 mln CHF 

W. Brytania      9.372,4 mln CHF 

Niderlandy       5.436,0 mln CHF 

Austria             5.436,0 mln CHF 

Chiny               5.436,0 mln CHF 

Japonia             7.123,0 mln CHF 

Hiszpania         6.560,7 mln CHF 

Źródło: Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2011, Verlag NZZ, Zurich 

2011, s. 541 

Ważnym elementem strategii gospodarczej Szwajcarii jest 

dywersyfikacja eksportu. Szwajcaria, pozostająca poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym, reguluje swoje stosunki gospodarcze, w tym 

handlowe z Unią Europejską poprzez umowy bilateralne. Swym 

głównym instrumentem traktatowym w dziedzinie wymiany handlowej 

zarówno z Unią, jak i z krajami poza-unijnymi uczyniła umowy o 

wolnym handlu. Zawiera je bądź samodzielnie, bądź też pod 

auspicjami EFTA. W sierpniu 2010 Berno i Pekin doszły do 

porozumienia ws. rozpoczęcia negocjacji o wolnym handlu. W czasie 

wizyty latem 2012 Ministra Gospodarki KS w Pekinie ogłoszono bliski 

koniec negocjacji. Berno od lat podejmowało wysiłki na rzecz zbliżenia 

ekonomicznego z Pekinem przyznając mu m.in. status gospodarki 

wolnorynkowej (w odróżnieniu od UE i USA). Ważne znaczenie dla 

KS odgrywają Indie. Problemem w relacjach z Indiami jest spór 

między koncernem Novartis, a rządem Indii ws. wprowadzenia na 
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rynek indyjski tzw. generyków. Szwajcaria poświęca wiele uwagi 

rozwojowi stosunków gospodarczych z pozostałymi państwami BRICS 

– Brazylią, Rosją i RPA. Inwestycje bezpośrednie Szwajcarii w 

Brazylii, Chinach, Rosji, Indiach oraz RPA wyniosły w 2011 

odpowiednio 20 mld CHF, 7 mld CHF, 6 mld CHF, 4 mld CHF oraz 3,5 

mld CHF. Główni partnerzy w szwajcarskim imporcie (1.1.2010): 

Inne kraje:     35.489,6 mln CHF 

Niemcy          55.093,4 mln CHF 

Włochy          18.082,4 mln CHF 

Francja           15.716,8 mln CHF 

USA                 9.802,0 mln CHF 

W. Brytania      6.252,9 mln CHF 

Niderlandy       7.604,9 mln CHF 

Austria             7.266,9 mln CHF 

Chiny               5.238,9 mln CHF 

Japonia             3.548,0 mln CHF 

Hiszpania         3.887,0 mln CHF 

Struktura towarowa eksportu szwajcarskiego (1.1.2010): 

Chemikalia   38,3% 

Produkty przemysłowe elektro-maszynowe 17,3% 

Metale 5,6% 

Samochody i pojazdy motorowe 4,4% 

Źródła energii 2,9% 

Produkty rolne i leśne 2,8% 

Metale i kamienie szlachetne 3,1% 

Tekstylia 2% 

Inne towary 5,7% 

Źródło: Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2011, Verlag NZZ, Zurich 

2011, s. 541 

Struktura towarowa importu szwajcarskiego (1.1.2010): 
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Chemikalia 20,7% 

Produkty przemysłowe elektro-maszynowe 17,3% 

Instrumenty techniczne, zegarki 9,1% 

Metale 7,3% 

Samochody i pojazdy motorowe 7,9% 

Źródła energii 8,9% 

Produkty rolne i leśnictwa 7,1% 

Materiały i kamienie szlachetne 4,4% 

Tekstylia 5,4% 

Inne towary 12% 

Źródło: Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2011, Verlag NZZ, Zurich 

2011, s. 541 

 Dostęp do 

rynku 

Szwajcaria jest rynkiem trudnym dla eksporterów i potencjalnych 

inwestorów z Polski. Członkostwo w UE przyniosło poprawę dostępu 

do rynku szwajcarskiego wraz z przejęciem uprzywilejowanych 

regulacji traktatowych Unia - Szwajcaria. Nadal jednak występują 

specyficzne ograniczenia związane z obrotem towarowym, np. z 

ochroną rynku rolnego, którym podlega import ze wszystkich krajów 

UE (kontyngenty, ceny minimalne, czasowe zawieszenia importu, 

opłaty graniczne). Współpracę handlową regulują umowy zawarte 

pomiędzy UE i EFTA, której Szwajcaria jest członkiem oraz 

dwustronne umowy sektorowe z Unią. Polska przejęła automatycznie 

dorobek traktatowy UE-Szwajcaria. Jedynie umowa o swobodzie ruchu 

osób była wprowadzana stopniowo, stanowiąc okresy przejściowe i 

kontyngenty pozwoleń na pobyt, mających chronić przed nadmierną 

migracją do Szwajcarii. Ograniczenia te wygasły w maju 2011r.  

Niestety już w kwietniu 2012 r. Rząd Szwajcarii, powołując się na art. 

10 umowy z UE o swobodnym przepływie osób, zdecydował o 

czasowym ograniczeniu liczby zezwoleń na pobyt powyżej 12 miesięcy 

dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich, w tym Polski. 
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Kwota została ustalona łącznie na 2 tys. zezwoleń rocznie. Przed 

majem 2013 r. dokonana będzie ponowna ocena wpływu migracji na 

szwajcarski rynek pracy, co może skutkować zniesieniem ograniczeń 

albo przedłużeniem ich obowiązywania, nie dłużej jednak niż do maja 

2014 r. Decyzja miała charakter czysto polityczny wynikający z 

uwarunkowań wewnętrznych i dążenia rządu do zaspokojenia 

oczekiwań partii opozycyjnych, a nie z rzeczywistych problemów na 

rynku pracy. Stopień regulacji szwajcarskiego rynku różni się w 

niektórych dziedzinach od unormowań w krajach unijnych. Dotyczy to 

zwłaszcza obszarów, które nie zostały zharmonizowane w ramach 

umów z Unią Europejską. Szwajcaria posiada restrykcyjne przepisy 

regulujące ochronę różnych dziedzin (zdrowie ludzi, zwierząt i roślin, 

konsumentów, środowiska). Mogą one dotyczyć produktu, opakowania, 

oznakowania, procedury produkcji, transportu i składowania, jak 

również oceny zgodności albo dopuszczenia produktów do sprzedaży. 

Na zakup nieruchomości w Szwajcarii wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia wydawanego przez władze kantonalne. Bez pozwolenia 

można kupić nieruchomości, które mają służyć do stałego prowadzenia 

działalności gospodarczej, albo być głównym miejscem legalnego i 

rzeczywistego zamieszkania cudzoziemca, który wcześniej uzyskał 

zgodę na pobyt w Szwajcarii. Daleko idące dopasowanie w dziedzinie 

prawodawstwa technicznego ma miejsce zwłaszcza w dziedzinie 

maszyn, zgodności elektromagnetycznej, wyrobów niskonapięciowych, 

urządzeń gazowniczych czy wyposażenia ochrony osób. W odniesieniu 

do artykułów spożywczych rząd szwajcarski zapowiada dalsze 

dopasowania. Jednakże wprowadzanie nowych szwajcarskich reguł 

wobec kolejnych produktów lobbowane jest przez różne grupy 

interesów. Przyjęcie propozycji w tym zakresie prowadziłoby do 

powstania nowych przeszkód w wymianie handlowej. Należy do nich 

np. proponowana przez Federalny Urząd Zdrowia deklaracja dot. 
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przypraw zawierających dużo tłuszczu, szczególne etykiety 

energetyczne czy obowiązek oznakowania intensywności 

promieniowania telefonów komórkowych. Pozornie różnice wymogów 

stawianych produktom w Szwajcarii i krajach UE są niewielkie. W 

deklaracjach istnieją jednak różnice, które przeczą zasadniczym 

regułom. Bez wprowadzenia środków przeciwdziałających będą one 

narastać. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem władz, nieliczne 

istniejące jeszcze różnice w ocenie zgodności leżą w niewłaściwym 

stosowaniu prawa przez urzędy wykonawcze. Rząd szwajcarski 

zaproponował takie dopasowanie unormowań prawnych, tak aby 

produkty, które odpowiadają zharmonizowanym normom UE (oraz 

niebędące w pełni zharmonizowane, ale odpowiadające narodowym 

przepisom), mogły być sprzedawane także w Szwajcarii. Wyjątki od tej 

zasady miałyby być zdecydowanie dalej utrzymane (w szczególności 

lekarstwa oraz produkty zmodyfikowane genetycznie). Podobnie jak w 

krajach UE ograniczenia miałyby dotyczyć produktów, wobec których 

nie istnieją zharmonizowane reguły. Przy takich założeniach 

dyskutowane są pojawiające się pytania i problemy mogące powstać 

przy przyjęciu proponowanych regulacji dla Szwajcarii jako miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej. Podnoszą się bowiem głosy, że 

jeżeli zagraniczne wyroby będą dopuszczone do wolnej sprzedaży na 

terenie Szwajcarii, a wobec krajowych będą obowiązywać bardziej 

restrykcyjne normy, oznaczać to będzie dyskryminację miejscowych 

producentów. Jej skutkiem byłoby zwiększenie tempa przenoszenia 

produkcji do innych krajów. Dla uniknięcia tego rodzaju sytuacji rząd 

szwajcarski rozważa produkcję według przepisów unijnych. 

Cła i kontyngenty. Mechanizm opłat granicznych, cła, kontyngenty 

ilościowe, subwencjonowanie eksportu i produkcji reguluje Światowa 

Organizacja Handlu (WTO, ang. World Trade Organization), której 

Szwajcaria jest członkiem. Poza regulacjami powszechnymi 
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obowiązują także rozwiązania regionalne w ramach Europejskiej Strefy 

Wolnego Handlu (EFTA, ang. European Free Trade Agreement). 

Dostęp wyrobów przemysłowych z tych regionów do tutejszego rynku 

wolny jest od cła, podlega niekiedy niewysokim opłatom granicznym 

(np. do 2% w przypadku samochodów osobowych) i podatkowi 

obrotowemu VAT. Natomiast silnie chroniony jest rynek produktów 

rolno-spożywczych. Na wiele pozycji towarowych wyznaczone są 

kontyngenty uprawniające do wprowadzania na szwajcarski obszar 

celny chronionych produktów po preferencyjnych stawkach celnych w 

ilościach niezagrażających producentom miejscowym. Import poza 

kontyngentem obciążony jest znacznie wyższą stawką celną, co 

praktycznie eliminuje go z obrotu rynkowego. Kontyngenty 

przyznawane są na dany rok kalendarzowy importerom szwajcarskim 

według kolejności składania wniosków, coraz częściej stosuje się 

przetargi do rozdziału ograniczonej wagowo puli podlegającej 

preferencyjnym stawkom. W niektórych przypadkach (mięso) 

przyznawanie kontyngentów uzależnione jest od zużywania przez 

importera w jego zakładach przetwórczych produktu pochodzenia 

krajowego. Kraje Unii Europejskiej mają przyznany bezcłowy 

kontyngent na około 50 artykułów, np.: świeże owoce i warzywa, 

mrożony drób, kwiaty cięte, jaja. Po wstąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej Szwajcaria przeniosła do swojego reżimu importowego 

bilateralne preferencje wobec artykułów rolno-spożywczych 

wymienionych w załącznikach do starej umowy o wolnym handlu 

zawartej jeszcze w 1991 r. Na większość artykułów przemysłowych 

importowanych z krajów Unii Europejskiej stawka celna wynosi zero 

(„0”). Artykuły rolno-spożywcze objęte są zredukowanym podatkiem 

VAT w wysokości 2,4%, a artykuły przemysłowe w normalnej 

wysokości 7,6%. Informacje na temat stawek celnych i kontyngentów 

znajdują się na stronie internetowej Szwajcarskiego Związkowego 
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Urzędu Ceł – www.zoll.admin.ch i Związkowego Urzędu do Spraw 

Rolnictwa – www.blw.admin.ch. 

Zezwolenia, licencje, koncesje.  

W szwajcarskiej praktyce gospodarczej jak również w piśmiennictwie 

przez pojęcie „zezwolenie” rozumie się wszelkie pozwolenia, koncesje, 

kontyngenty, świadectwa zdolności, patenty, uznania, rejestracje, 

obowiązek meldowania itp. czynności. Jest to więc obowiązkowe 

zwrócenia się do urzędu związanego z działalnością gospodarczą, 

prowadzące do udzielenia pozwolenia przez ten urząd (w formie 

explicite albo implicite). Łącznie pozwoleniom podlega 354 

postępowania na szczeblu federalnym oraz 160 dalszych, wobec 

których właściwe są kantony. Szeroka analiza przeprowadzona przez 

34 urzędy centralne w latach 2005–2007 wykazała, że część z nich 

mogłaby zostać wręcz anulowana (45 ogólnoszwajcarskich i 17 

kantonalnych). Aby to mogło się stać, wymagany jest konsensus 

różnych grup interesu, którego aktualnie brakuje. Proponowane przez 

szwajcarskie Ministerstwo Gospodarki przyjęcie przez obowiązującej 

w Unii Europejskiej zasady „Cassis-de-Dijon” umożliwiającej w 

państwach tego ugupowania swobodny obrót towarami mającymi 

świadectwo dopuszczenia albo homologacji w jednym kraju wywołuje 

tu silny sprzeciw licznych grup interesu. Największą liczbę zezwoleń 

wydają: Federalny Urząd Rolnictwa (53), Główny Urząd Ceł (30), 

Federalny Urząd Zdrowia (23 + 13 Swissmedic – jego agenda), 

Federalny Urząd Weterynarii (30), Federalny Urząd Gospodarki (21), 

FU Lotnictwa Cywilnego (40), FU Transportu (31), FU Komunikacji 

(11), FU Ochrony Środowiska (10). Szwajcaria posiada szczególne 

przepisy regulujące ochronę różnych dziedzin jak np.: zdrowia ludzi, 

zwierząt i roślin, konsumentów, środowiska czy hałasu. Koncentrują 

się one na produkcie (jego właściwości, opakowanie, oznakowanie – 

np. bezpieczeństwo pożarowe materiału budowlanego), procedurze 
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(produkcja, transport, składowanie – np. przepisy higieniczne przy 

przetwórstwie mleka), jak również na ocenie zgodności (sprawdzenia, 

inspekcje, certyfikacje) albo dopuszczenia produktów (np. 

dopuszczenie do sprzedaży leków). Całość tego zagadnienia ujęta 

została w ponad 30 ustawach, ponad 160 rozporządzeniach oraz tzw. 

technicznych regulacjach w części kantonów pozwoleń nie jest sprawą 

prostą podobnie jak opis, który zawierałby ich wykaz oraz warunki 

stosowania. Stopień regulacji szwajcarskiego rynku znacząco różni się 

w niektórych dziedzinach od unormowań w krajach unijnych. Dotyczy 

to zwłaszcza obszarów niebędących przedmiotem zharmonizowania w 

ramach umów z Unią Europejską. Należy mieć nadzieję, że najbliższe 

lata zbliżą przepisy w tym zakresie do obowiązujących w naszym 

ugrupowaniu. 

Źródło: MSZ
15

, www.mg.gov.pl 

 

1.5.1. Analiza rynku szwajcarskiego - charakterystyka, wybrane zagadnienia 

Szwajcaria należy do najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów europejskich, a jej 

gospodarka jest bardzo uzależniona od eksportu i sektora bankowo-ubezpieczeniowego. Szwajcarski 

przemysł zatrudnia za granicą w firmach zależnych prawie tyle samo pracowników, co w swoim 

kraju. W samej Szwajcarii prowadzone są prace badawczo –rozwojowe nad nowymi wyrobami, 

funkcjonują siedziby central holdingów i koncernów, centra marketingowe i zarządy spółek, zaś 

produkcja wielu wyrobów następuje za granicą, gdzie są niższe koszty pracy i wymogi ochrony 

środowiska.  

Kraj należy do najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata. Posiada atrakcyjny system 

podatkowy (konkurencja podatkowa między kantonami), liberalne przepisy dotyczące zakładania 

firm i fundacji, elastyczny kodeks pracy oraz znakomicie rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą i 

bankową. Szwajcarski system bankowy administruje ponad połową światowych depozytów 

prywatnych, dzięki specyficznie praktykowanej tajemnicy bankowej (wykroczenia podatkowe są 

traktowane tylko jako delikt administracyjny a nie kryminalny).  

http://www.mg.gov.pl/
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Kryzys gospodarczy 2009 r. został szybko przezwyciężony dzięki elastyczności gospodarki i 

dostępności kapitału. Banki szwajcarskie poniosły wprawdzie znaczące straty na rynku 

amerykańskim, ale dzięki wysokim zasobom i dopływie środków zewnętrznych zachowały 

równowagę. Mimo wysokiego uzależnienia od rynków zagranicznych odporność Szwajcarii na 

kryzys w gospodarce europejskiej związana jest z mniejszą wrażliwością na wahania koniunkturalne 

głównych pozycji eksportowych: farmaceutyków, specjalistycznych produktów chemicznych, 

luksusowych zegarków i niszowych wyrobów przemysłu precyzyjnego. Oczekiwany wzrost PKB w 

2012 roku nie przekroczy jednakże 0,5% przy zerowej stopie inflacyjnej i zrównoważonym budżecie 

państwa. Sytuacja na rynku pracy jest na tle innych państw europejskich korzystna, bezrobocie 

kształtuje się aktualnie w granicach 3,3 -3,8%, jakkolwiek w Szwajcarii poziom ten uważany jest za 

wysoki. Sprawa bezrobocia nadużywana jest w rozgrywkach wewnątrzpolitycznych i polityce 

migracyjnej. Faktem jest, że udział cudzoziemców należy do najwyższych w Europie i wynosi nieco 

ponad 20% mieszkańców. 

Według czołowych think-tanków ekonomicznych świata Szwajcaria stała się w 2010 r. 

najbardziej konkurencyjną gospodarką świata (World Economic forum – WEF Competitive Report, 

2010). Według WEF wśród 139 państw świata pierwsze zajmuje Szwajcaria uznana również w 

raporcie 2009 r. za najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata. Na wynik składa się średnia z 12 

wskaźników: instytucje, infrastruktura, środowisko makroekonomiczne, zdrowie i podstawowa 

edukacja, wyższe wykształcenie, efektywność rynku produktów, efektywność siły roboczej, rynki 

finansowe, technologie, rozmiar rynku, innowacje i jakość infrastruktury biznesowej. 

Podstawą polityki gospodarczej pozostaje utrzymanie konkurencyjności międzynarodowej 

Szwajcarii, jej eksportu oraz sektora bankowo-ubezpieczeniowego generującego 13% PKB. Sytuację 

zaostrzył gwałtownie rosnący kurs franka szwajcarskiego w latach 2011-2012 związany z napływem 

kapitałów z krajów UE i rynków wschodzących do Szwajcarii. Spowodowało to silne podrożenie 

eksportu i szkodliwą dla gospodarki deflację cen wewnętrznych. Rozpowszechniło się zjawisko 

dokonywania zakupów przez Szwajcarów w miejscowościach przygranicznych Niemiec i Francji 

(dzięki regułom Schengen), doprowadzając do odczuwalnych strat w handlu detalicznym. Bank 

centralny podejmuje szerokie i kosztowne interwencje na rynku finansowym starając się utrzymywać 

granicę kursu wobec Euro na poziomie 1,20 CHF.  

                                                                                                                                                                    
15 http://www.msz.gov.pl/ 
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Rząd szwajcarski nie zamierza ubiegać się o członkostwo w UE, jakkolwiek stosunki z 

Wspólnota mają dla Szwajcarii żywotne znaczenie. Rozbudowane umowy dwustronne z Unią 

przynoszą, według niektórych ekspertów, więcej korzyści Szwajcarii aniżeli UE. Szwajcaria naciska 

na poszerzenie ich zakresu i skomasowania w jednej umowie ramowej. Za wszelką cenę pragnie 

utrzymać status quo w dziedzinie podatkowej i w zakresie tajemnicy bankowej. Kraje UE i USA 

bardzo negatywnie oceniają ucieczki kapitału przed opodatkowaniem i nieuczciwą konkurencje 

podatkową ze stron szwajcarskich kantonów. Urzędy podatkowe krajów związkowych Niemiec nie 

wahają się przed zdobywaniem (różnymi metodami) list depozytariuszów, którzy nie zadeklarowali 

posiadania kont w Szwajcarii. Rząd szwajcarski realizuje od 2 lat strategię przywracania wysokiej 

wiarygodności kraju na arenie finansowej. Parlament zatwierdził w 2010 r. umowę państwową z 

USA dot. ujawnienia informacji bankowych największego banku UBS. Stworzyło to szansę na 

normalizację, napiętych, stosunków finansowych USA-Szwajcaria. Ważnym elementem strategii 

gospodarczej Szwajcarii jest dywersyfikacja eksportu, szersze wejście na rynki Chin, Japonii i 

Brazylii, także w drodze umów o wolnym handlu zawieranych samodzielnie, bądź też w ramach 

EFTA. 

 

Tabela 20. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PKB na 1 mieszkańca (w CHF) 69 653 71 900 68 753 69 434 66 947a 66 248a 

PKB (w mld CHF) 508,3 532,1 535,3 546,2 530,2a 532,9a 

PKB (dynamika w %)  3,1 1,9 -2,0 2,6 1,9 0,5 

Deficyt budżetowy (% PKB) 0,9 1,1 0,8 0,2 1,0 0,0 

Dług publiczny (% PKB) 51,0 50,0 39,2 38,3 39,5 39,5 

Inflacja (w %) 0,7 0,2 -0,5 0,7 -0,5 0,0 

Bezrobocie (w %) 2,8 3,0 3,7 3,9 3,1 3,3 

Eksport (w mld CHF) 206,0 206,4 166,1 204,3 225,4a 235,5a 

Import (w mld CHF) 193,0 187,2 147,0 186,7 205,3a 211,5a 

Bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne w CH (mld CHF) 

48,5 46,8 29,3 - - - 
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Inwestycje bezpośrednie 

Szwajcarii za granicą (mld CHF). 

61,2 56,4 36,2 - - - 

Źródło: Szwajcarski Urząd Statystyczny, Szwajcarski Bank Narodowy, SECO, IMF, 

a – dane w USD, wskaźniki makroekonomiczne w 2012 - prognoza  

 

Polsko-szwajcarskie kontakty handlowe 

Członkostwo Polski w UE przyniosło poprawę dostępu polskich towarów do rynku 

szwajcarskiego. Nadal jednak występują ograniczenia związane z ochroną rynku rolnego, którym 

podlega import z wszystkich krajów (kontyngenty, ceny minimalne, zawieszenia importu, opłaty 

graniczne). Kontyngenty importowe na mięso są przyznawane tylko tym firmom szwajcarskim, które 

trudnią się handlem zawodowo i zużywają taką samą ilość drogiego surowca miejscowego. 

Wyklucza to bezpośrednią sprzedaż do gastronomii, hotelów i odbiorców okazjonalnych. Licencje 

importowe wymagane są w przypadku towarów, dla których obowiązują obligatoryjne zapasy. 

Związki rolników szwajcarskich posiadają prawo ustalania cen na sezonowe produkty rolne oraz 

określania terminów uruchamiania kontyngentów importowych, wchodzących w życie dopiero po 

sprzedaży produkcji miejscowej. Dostawcy zagraniczni są obowiązani składać deklaracje w 

przypadku towarów pochodzących z hodowli, które nie  przestrzegają zasad dobrostanu zwierząt. 

Część certyfikatów nie ma charakteru obligatoryjnego, ale ich brak dyskwalifikuje dostawcę w 

oczach konsumentów. Produkty rolne muszą posiadać świadectwa sanitarne wystawione w jednym z 

języków obowiązujących w Szwajcarii. W przypadku wyrobów mięsnych ich producenci muszą 

uzyskać wpis na listy szwajcarskiego Urzędu ds. Weterynarii, co upoważnia do eksportu na rynek 

szwajcarski. Występuje też szereg innych barier rynkowych, np.: zgodnie z prawem handlowym 

połowa członków zarządu firmy zagranicznej (spółki akcyjnej) musi na stałe mieszkać w Szwajcarii. 

Innym przykładem jest prawo zamówień publicznych: w przetargach preferowane są firmy lokalne, a 

czas składania ofert i wymogi językowe, warunki przedłożenia gwarancji bankowych, faworyzują 

firmy miejscowe. 

Możliwości eksportowe branż i towarów 

Poziom cen rynkowych w Szwajcarii należy do najwyższych w Europie, na przykład 

produkty żywnościowe są od 20 do 40% droższe aniżeli w sąsiednich krajach Unii Europejskiej. 

Jednakże dostęp do rynku wewnętrznego chroniony jest różnego rodzaju środkami taryfowymi i 
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pozataryfowymi. Decydującym elementem konkurencyjności jest w tej sytuacji jakość, marka i 

zaufanie importera wobec dostawcy i kraju pochodzenia produktu. Natomiast cena odgrywa główną 

rolę w transakcjach kooperacyjnych, w produkcji na zlecenie i obrocie uszlachetniającym, gdzie 

dostawca pozostaje anonimowy, a wyrób sprzedawany jest pod miejscową marką. Wysoki poziom 

cen wewnętrznych stabilizuje zakaz tzw. importu „paralelnego”, to jest sprowadzania towarów poza 

dystrybutorami i importerami generalnymi, prowadzącymi własną politykę cenową. Zasady 

etykietowania i nazewnictwa produktów oraz normy ekologiczne uregulowane są własnymi, 

restrykcyjnymi przepisami,odbiegającymi od stosowanych w innych krajach rozwiniętych.  

W rezultacie przygotowanie produktu do rynku szwajcarskiego jest często obciążone dodatkowymi 

kosztami i czynnościami. 

Członkostwo Polski w UE wpłynęło korzystnie na konkurencyjność naszego eksportu przez 

dostosowanie do norm i standardów Unii oraz zwiększenie liczby zakładów mających uprawnienia 

do sprzedaży żywności na jednolitym rynku europejskim (mięso, przetwory, wyroby przemysłu 

cukierniczego). Polska przejęła umowę Unii ze Szwajcarią dotyczącą ułatwień w obrocie 

przetworzonymi artykułami rolnymi. Istotne ułatwienia w dostępie do rynku wyrobów technicznych 

przyniosło wdrożenie unijnych zasad certyfikacji i wzajemnego uznawania narodowych świadectw 

zgodności również przejętych do polskiego systemu prawnego. Równolegle nastąpiło uproszczenie 

odpraw granicznych wraz z przejęciem unijnych procedur i standardów celnych. 

Rosnące płace w pracochłonnych dziedzinach produkcji jak przemysł odzieżowy, skórzany i 

metalowy w Polsce powodują jednak przenoszenie zamówień do krajów o niższych płacach, jak 

Chiny, kraje bałkańskie i Ukraina, prowadząc do spadku eksportu polskich wyrobów tekstylno-

odzieżowych i obuwia. Towary polskie są najbardziej konkurencyjne w średnim i niższym 

segmencie cenowym produktów standardowych, głównie mebli, wyposażenia mieszkań, wyrobów 

chemicznych, sprzętu mechanicznego i żywności, w tym ryb słodkowodnych oraz owoców 

przetworzonych. Wyjątkową pozycję konkurencyjną mają dostawy wewnątrzkoncernowe, w ramach 

powiązań kooperacyjnych związanych z inwestycjami szwajcarskimi w Polsce (płyty pilśniowe, 

elementy mebli, opakowania tekturowe i pieczywo cukiernicze). Polska posiada korzystną pozycję 

konkurencyjną jako miejsce inwestycji zagranicznych. Tym niemniej inwestorzy szwajcarscy 

wskazują na rosnące szybko ceny niektórych materiałów zaopatrzeniowych (drewno, gaz ziemny) i 

niższe wsparcie finansowe z funduszy publicznych dla projektów inwestycyjnych realizowanych w 
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Polsce w porównaniu z innymi krajami naszego regionu. 

System zamówień publicznych 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zamówienia publiczne w Szwajcarii są: 

- ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o zamówieniach publicznych (SR 172.056.1); 

- rozporządzenie z 11 grudnia 1995 r. o zamówieniach publicznych (SR 172.056.11). 

Obowiązujące w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO, ang. World Trade Organization) 

regulacje w zakresie zamówień publicznych określają obowiązek rozpisania międzynarodowego 

zamówienia na dostawę towarów i usług (w tym budowlanych) przez jednostki sektora publicznego, 

o ile osiągnie ono określoną wartość. Reguły WTO obowiązywały w Szwajcarii początkowo do 

zamówień na szczeblu narodowym oraz kantonalnym i dotyczyły wyłącznie przedsiębiorstw 

sektorów: zaopatrzenie w wodę, transport miejski i zaopatrzenie w energię. Umowa Szwajcarii z 

Unią Europejską o zamówieniach publicznych (podpisana 21 czerwca 1999 r. w ramach pierwszego 

pakietu umów bilateralnych, przyjęta w referendum 21 maja 2000 r. weszła w życie 1 czerwca 2002 

r.) rozszerzyła zakres reguł WTO na zamówienia towarów i usług w następujących dziedzinach: 

- zamówienia gmin: np. miast w zakresie transportu publicznego (tramwaje, autobusy), infrastruktury 

(szpitale, ulice, mosty itp.) albo usługi architektoniczne (muzea) itp., 

-zamówienia w sektorach: transport kolejowy i energia (zaopatrzenie w gaz i energię cieplną), 

- zamówienia koncesjonowanych prywatnych przedsiębiorstw z sektorów: woda, elektryczność, 

bliski transport oraz lotniska. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami rozstrzyganie o zamówieniu opiera się na trzech zasadach: 

na równym traktowaniu wszystkich oferentów (niedyskryminacja), na przejrzystości postępowania 

oraz prawie do wniesienia odwołania w ramach procedury zamówienia. Przedsiębiorstwa sektora 

publicznego oraz część koncesjonowanych przedsiębiorstw prywatnych są zobowiązane do 

stosowania reguł WTO przy zamówieniach publicznych, jeśli ich wartość osiągnie odpowiednio: dla 

federalnych zamówień na towary i usługi – 248 950 CHF, kantonalnych – 766 000 CHF oraz dla 

firm państwowych z sektorów woda, energia i transport – 383 000 CHF. Umowa Szwajcarii z UE 

przewiduje np. rozpisanie przez gminę przetargu, jeśli jego wartość przekroczy 383 tys. CHF. 

(Podane kwoty dotyczą 2008 r.). 

Przetargi federalne. Informacje o wszystkich przetargach federalnych jak również 

niektórych kantonalnych oraz części rozpisanych przez kantony i przedsiębiorstwa państwowe 
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publikowane są w dzienniku „Schweizerisches Handelsamtsblatt”, można też wyszukać je na stronie 

internetowej www.shab.ch. 

Przetargi kantonalne. Przetargi publikowane przez kantony, gminy oraz firmy państwowe 

publikowane są w dziennikach urzędowych tych jednostek jak również na stronie 

internetowej www.simap.ch. W ogłoszeniach dominują przetargi dotyczące szeroko rozumianych 

usług budowlanych. Ponieważ możliwość świadczenia tego rodzaju prac przez firmy m.in. z Polski 

jest uzależniona od uzyskania pozwoleń na pracę (w ramach rocznych kontyngentów dla obywateli 

nowych krajów UE), podmioty te praktycznie nie uczestniczą w składaniu swych ofert. Przy 

analizie ogłoszeń o przetargach należy zwrócić m.in. uwagę na wymogi związane z zapewnieniem 

gwarancji napraw dostarczonych towarów (np. występują żądania posiadania na terenie Szwajcarii 

stacji serwisowych) bądź też samej formy składanych ofert.  

Ochrona własności przemysłowej 

Szwajcarzy przywiązują szczególną rolę do ochrony własności intelektualnej. Podstawowymi 

aktami regulującymi to zagadnienie są ustawa z 25 czerwca 1954 r. o patentach wynalazczych (SR 

232.14) oraz rozporządzenie z 19 października 1977 r. o patentach wynalazczych (SR 232.141). 

Szwajcarskie prawo dóbr niematerialnych dotyczy ochrony praw własności przemysłowej oraz 

ochrony praw autorskich. Obejmuje ono: 

- patenty, 

- marki (chronione znaki, dzięki którym przedsiębiorstwo wyróżnia swoje wyroby i usługi od 

towarów i usług innych firm), 

-  wzory użytkowe i przemysłowe (dwu- albo trzywymiarowe), 

-  topografia układu scalonego, 

-  prawo autorskie i pokrewne (ang. Copyright), 

-  pochodzenie (inf. wskazujące pośrednio lub bezpośrednio o pochodzeniu towarów i usług), 

-  prawo konkurencji. 

Z prawem dóbr niematerialnych związane jest nieodłącznie prawo rejestracji dające jego 

właścicielowi prawo do wyłączenia stron trzecich z gospodarczego użytkowania. Pojęcie to 

obejmuje w szczególności: produkcję, zastosowanie, obrót, import i eksport. Zasada terytorialności 

mówi, że prawa rejestrowe mają ważność w kraju rejestracji, ale informacje o ochronie praw (np. 

rozwiązań technicznych wynalazku) publikowane są na całym świecie. Prawa rejestrowe są 

http://www.simap.ch/


                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

125 

 

ograniczone czasowo; w Szwajcarii tylko ochrona marki może być dowolnie przedłużana. Są one 

udzielane bez gwarancji, co oznacza, że osoby trzecie mogą je kwestionować przed sądem. Patentem 

jest udzielony przez władzę (urząd) tytuł ochronny na wynalazek, który jest ważny zarówno na 

terenie Szwajcarii, jak i Liechtensteinu. Ochrona własności w tym przedmiocie udzielona w jednym 

kraju obowiązuje, na zasadzie wzajemności, także w drugim. Wnioski dot. patentów zgłaszane są w 

Szwajcarii do Instytutu Własności Intelektualnej, będącego jednostką rządową. Ochrona może trwać 

maksymalnie 20 lat. Wyjątek: uzupełniający certyfikat ochronny (ESZ) dla lekarstw oraz środków 

ochrony roślin. W tym przypadku wymagane jest urzędowe zezwolenie przed komercjalnym 

użyciem opatentowanego wynalazku wydawane przez Swissmedic, Federalny Urząd Weterynarii lub 

Federalny Urząd Rolnictwa. Ponieważ postępowanie w tym przedmiocie może trwać do 10 lat, może 

w tym okresie wygasnąć 20-letni okres ochronny patentu. Uzupełniający certyfikat ochronny może 

przedłużyć ten okres o maksymalnie dalszych 5 lat. Obok wymienionej ustawy o patentach w prawie 

szwajcarskim istnieje szereg ustaw oraz towarzyszącym im rozporządzeń wykonawczych 

chroniących dobra niematerialne. 

Do najważniejszych w tym zakresie należy wymienić ustawy: 

  z dn. 28.08.1992 r. z o ochronie marek i danych pochodzenia (SR 232.11,) 

 z dn. 5.10.2001 r. o ochronie design (SR 231.2), 

  z dn. 9.10.1992 r. o ochronie topografii układu scalonego (S R231.2), 

  z dn. 9.10.1992 r. o prawach autorskich i pokrewnych prawach ochronnych (SR231.1) 

  z dn. 19.12.1986 r. o przeciwdziałaniu niedozwolonej konkurencji (SR 241), 

  z dn. 20.03.1975 r. o ochronie upraw roślinnych (o ochronie gatunków) SR 232.16. 

W pakietach umów bilateralnych Szwajcarii z Unią Europejską żadna nie dotyczy 

szczególnej ochrony dóbr niematerialnych. Wydaje się, że istniejące prawodawstwo w tym zakresie 

w wystarczającym stopniu obejmuje tematykę. Mimo to nie należą do rzadkości zajęcia przez 

celników na wzajemnych granicach towarów, wobec których strony mają odmienne stanowisko w 

przedmiocie zachowania ochrony własności przemysłowej. 

Relacje gospodarcze z UE  

Unia Europejska pozostaje dla Szwajcarii centralnym punktem odniesienia. To ugrupowanie 

integracyjne jest najważniejszym partnerem Berna, bowiem szwajcarski dobrobyt i szeroko pojęte 

bezpieczeństwo zależą w pierwszym rzędzie od rozwoju sytuacji w łonie UE i jej relacji ze światem 
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zewnętrznym. Najważniejsze decyzje dla przyszłości kontynentu europejskiego zapadają w ramach 

Unii. W przyszłych stosunkach z UE rząd federalny Szwajcarii chce dalej kroczyć drogą umów 

bilateralnych, która – w jego ocenie - do tej pory w pełni się sprawdziła.  

Głównym dokumentem nt. stanu stosunków KS-UE jest opublikowany we wrześniu 2010 

„Raport Europejski” rządu Szwajcarii. Obecnie obserwuje się osłabienie wizerunku UE w 

Szwajcarii, będące skutkiem kryzysu w strefie euro, który Szwajcarzy odebrali, jako kolejny dowód 

na słuszność decyzji o pozostawaniu poza Unią.  

Analiza stanu stosunków KS-UE w ww. raporcie potwierdza, że mimo ewolucji globalnego 

układu sił, kryzysu finansowego i traceniu na znaczeniu ludnościowym przez kontynent europejski, 

Unia Europejska pozostaje dla Szwajcarii centralnym punktem odniesienia.  

Po rozpatrzeniu 6 wariantów dalszego rozwoju relacji Szwajcarii z UE tj.: a) utrzymania 

dotychczasowych porozumień bilateralnych bez zawierania nowych; b) utrzymania 

dotychczasowych i zawieranie nowych porozumień bilateralnych; c) stworzenia ram 

instytucjonalnych; d) przystąpienia do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; e) przystąpienia do 

Unii Europejskiej; f) przystąpienia do Unii Europejskiej przy wynegocjowaniu pewnych wykluczeń, 

rząd federalny potwierdza, że w przyszłych stosunkach z UE dalej chce kroczyć drogą umów 

bilateralnych, która – w jego ocenie - do tej pory w pełni się sprawdziła.  

Głównym elementem strategii jest zaakceptowanie przez KS zasady homogeniczności prawa 

w obszarze KS-UE. Ramami prawnymi wzajemnych relacji ma być prawo stanowione w UE. Jednak 

w przypadku odrzucenia prawa w referendum KS nie wprowadzi go na swoim terytorium, a 

Bruksela będzie miała mandat do reperkusji. Rząd KS dopuszcza sytuacje, w których Szwajcaria 

poniesie koszty braku wprowadzenia prawa unijnego. Mogą być to koszty finansowe lub koszty w 

postaci ograniczenia w dostępie do rynku. Muszą mieć charakter współmierności. 

KS zaproponowała także powołanie rozjemczej instytucji kontrolnej, do rozwiązywania 

sporów złożonej ze szwajcarskich specjalistów. Byłaby ona odpowiednikiem Komisji Europejskiej. 

System kontrolny składałby się z 2 filarów: unijnego (KE) i szwajcarskiego.  

Praktyki i zwyczaje w biznesie (handlowe) 

W Szwajcarii obowiązują oficjalnie cztery języki: francuski, włoski, niemiecki i 

retoromański. Język niemiecki przeważa w części centralnej i wschodniej, francuski w zachodniej a 

włoski w południowej. Zróżnicowanie etniczne Szwajcarii (ludność niemieckojęzyczna - około 65%, 
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francuskojęzyczna - 18%, włoskojęzyczna - 10%) stwarzać może szereg problemów negocjacyjnych. 

Poszczególne grupy etniczne przenoszą swoje cechy kulturowe na sposób prowadzenia negocjacji. 

Przydatne zatem może być doświadczenie negocjacyjne z partnerami z Niemiec, Francji czy Włoch. 

Niemniej jednak jest wiele cech typowych dla każdego Szwajcara, a przede wszystkim ich 

zamiłowanie do ciężkiej pracy, stateczność, oszczędność i niezależność; cenią sobie również 

prywatność i uwielbiają punktualność. Znane jest w Szwajcarii powiedzenie, że osoba, która się 

spóźnia, albo nie ma szwajcarskiego zegarka albo nie korzysta ze szwajcarskich pociągów.  

Spotkania w biznesie  

- Szwajcarzy słyną z punktualności. Zawsze przychodź na czas. Dotyczy to zarówno spotkań w 

biznesie jak i prywatnych, 

- termin i zakres rozmów należy uzgodnić korespondencyjnie lub telefonicznie z wyprzedzeniem 

(nie działać „z marszu”), 

- w przypadku uzgodnień telefonicznych najlepiej dzwonić rano (między 7.00 a 8.00), gdyż 

większość osób na kierowniczych stanowiskach posiada wypełniony rozkład dnia, 

- dla większości Szwajcarów miesiące lipiec i sierpień są okresem wakacji. Nie należy zatem 

umawiać ważnych spotkań w tym okresie, 

- zalecane jest potwierdzenie przed wyjazdem terminu spotkania, 

- godziny pracy urzędów: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku, 

- godziny otwarcia banków: 8.30 - 17.00, od poniedziałku do piątku, 

- godziny otwarcia sklepów zróżnicowane: 8.30 - 16.00/16.30, od poniedziałku do piątku; lub: 8.00 - 

12.00 i 13.30 - 18.30, od poniedziałku do soboty (niektóre zamknięte w soboty lub poniedziałek 

rano), 

- godziny pracy w biurach: 7.30/8.30 - 17.00/18.00 od poniedziałku do piątku, z jedno- lub 

dwugodzinną przerwą na lunch. 

Negocjacje 

- w biznesie używa się trzech języków: francuskiego, niemieckiego i włoskiego, lecz język angielski 

jest niemal powszechnie znany, 

- biznes jest traktowany w sposób poważny i rzeczowy, stąd humor nie odgrywa w negocjacjach 

większej roli, 

- Szwajcarzy są dość formalni w kontaktach z zagranicznymi partnerami handlowymi. Nie należy 
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zbyt szybko skracać tego dystansu, 

- prowadzenie negocjacji cechuje się powolnością. Rozmowy są z zasady drobiazgowe. Dlatego nie 

zaleca się technik wywierania presji na szybkie ich zakończenie, gdyż i tak nie przyspieszy się 

podjęcia decyzji. Zaleca się kooperacyjny styl prowadzenia negocjacji, 

- wiele czasu zabiera ustanowienie wzajemnych relacji. Bądź cierpliwy. Ustanowienie dobrych 

wzajemnych relacji jest bardzo pomocne w dalszym prowadzeniu negocjacji, 

- przychodząc na spotkanie wręcz bilet wizytowy sekretarce. Wręcz również bilet wizytowy 

szwajcarskiemu partnerowi; sekretarka otrzymany od ciebie bilet wizytowy zatrzyma w 

dokumentach, 

- w trakcie rozmów Szwajcarzy niemieckiego pochodzenia przechodzą od razu do sprawy. 

Pochodzenia francuskiego i włoskiego zaczynają rozmowę od krótkiej pogawędki, 

- jeżeli korzystasz z usług tłumacza mów wyraźnie i powoli. Unikaj idiomów. Często upewniaj się 

czy to co powiedziałeś zostało zrozumiane, 

- w trakcie spotkań etykieta wymaga aby zwracać się do osób z wyższego kierownictwa. Decyzje 

tradycyjnie zapadają na wyższych szczeblach zarządzania, 

- plan rozmów w negocjacjach Szwajcarzy mają starannie przygotowany i uporządkowany, bez 

improwizacji. Spotkania prowadzą w logicznej kolejności, do nowego tematu przechodzi się dopiero 

po znalezieniu odpowiedzi na poprzednią kwestię, 

- swoje propozycje i argumenty przedstawiaj w zwięzły sposób, 

- dokumentacja przedmiotu negocjacji powinna być solidnie przygotowana (najlepiej w języku 

obowiązującym w danym kantonie np. w Zurichu dominuje język niemiecki), 

- prezentacja produktu/usługi musi być przeprowadzona fachowo i starannie. Dobrze jest korzystać z 

nowoczesnych środków prezentacji: rzutników pisma, przeźroczy, kolorowych plansz, laserowych 

wskaźników. Szwajcarzy wychowani na najwyższych osiągnięciach techniki doceniają ten sposób 

prezentacji co sprzyja nabraniu zaufania również do prezentowanego produktu, 

- Szwajcarzy ni targują się o byle ustępstwo, stąd cena i inne warunki kontraktu nie powinny być 

obłożone zbyt wysokim marginesem negocjacyjnym, 

- w trakcie wieloetapowych negocjacji wskazane jest pisemne potwierdzenie osiągniętych 

cząstkowych uzgodnień,  

- w klauzuli arbitrażowej zaleca się unikania zapisów rozstrzygania ewentualnych sporów przez sąd 
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arbitrażowy w Szwajcarii z uwagi na wysokie koszty postępowania, 

- dobrymi tematami do rozmowy są: sporty zimowe (dobrze znać kilka nazwisk i ostatnich 

rekordów), kolarstwo, piękno szwajcarskiego krajobrazu, podróże, polityka, 

- nie jest właściwe rozmawianie na temat diety, zwłaszcza w trakcie posiłku. Unikaj pytań osobistych 

i rozmowy o pracy, 

- nie należy okazywać zachwytu (szczególnie z nutą zazdrości) nad bogactwem Szwajcarii i 

Szwajcarów i dyskutować o ich zarobkach, 

- starszym osobom okazuje się szacunek. Oczekuje się, że w środkach komunikacji publicznej 

młodzi ustąpią miejsca starszym, 

- nie jest czymś niezwykłym, że przechodzień upomni nieznajomych z powodu ich niewłaściwego 

zachowania się na ulicy. Zwłaszcza na terenach niemieckojęzycznych, 

- kiedy nowa osoba wchodzi do pokoju należy się unieść. 

Przyjęcia biznesowe 

- zwyczajowa pora posiłków - śniadania: 7.00 - 9.00; lunch 12.00 - 14.00; obiad 19.00 - 23.00, 

- przyjęte są lunche i obiady biznesowe; natomiast śniadania biznesowe nie są przyjęte, 

- lunch biznesowy często ma charakter nieoficjalny; niejednokrotnie jest organizowany w firmowym 

barze, 

- w pierwszym dniu spotkania nie zapraszaj swego szwajcarskiego partnera na lunch lub obiad, 

- doceniane jest zaproszenie szwajcarskiego partnera na lunch lub obiad w miarę postępu w rozwoju 

wzajemnych stosunków, ale biorąc pod uwagę napięty kalendarz dnia pracy szwajcarskiego 

biznesmena, nie traktuj odmowy jako oznaki braku zainteresowania robieniem z tobą interesów, 

- w trakcie posiłków często dyskutuje się na tematy polityczne i biznesowe, ale zachowaj 

dyplomatyczny takt, 

- nie należy oczekiwać w tym tradycyjnie zdominowanym przez mężczyzn kraju, że mąż 

przyprowadzi żonę na obiad o ile nie zostanie specjalnie o to poproszony, 

- tradycja zamiera w Szwajcarii bardzo powoli. O ile kobieta będzie traktowana z szacunkiem i 

obiektywnie w trakcie rozmów o biznesie, to szwajcarski biznesmen wciąż będzie czuł się 

niezręcznie będąc zaproszonym przez kobietę na obiad (na lunch ostatecznie może być), 

- z rozpoczęciem picia zaczekaj na wzniesienie toastu, 

- wznoszenie toastu posiada charakter ceremonialny. Kiedy gospodarz zaproponuje toast spójrz 
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prosto na niego lub nią i słownie odpowiedz (toast „Pana (i) zdrowie” wydaje się być najbardziej 

uniwersalnym, lecz należy starać się go powiedzieć w miejscowym języku - niemiecki „Prost”, 

włoski „Salute”, francuski „A’votre Sante”), potem trąć się kieliszkiem    z każdym w twoim zasięgu 

- najlepiej ze wszystkimi przy stole. Dopiero wtedy można wypić, 

- po obiedzie wznieś toast z podziękowaniem, 

- wszystko na talerzu winno być zjedzone, 

- w szwajcarskich restauracjach istnieje zwyczaj podawania dokładki. Pamiętaj o tym nabierając na 

talerz po raz pierwszy,  

- w trakcie posiłku trzymaj nadgarstki rąk na stole. Nigdy nie kładź rąk na kolanach, 

- 15- procentowa opłata jest doliczana w większości lokali do rachunków. Dodatkowy napiwek jest 

dowolny, 

- Szwajcarzy rzadko zapraszają kontrahentów do swoich domów, 

- goście czekają, aż pani domu usiądzie pierwsza i nie zaczynają jeść zanim ona nie zacznie, 

- jeżeli masz chęć na dokładkę (jest to dobrze odbierane jako komplement dla gospodyni), oprzyj 

swój widelec i nóż o bok talerza; kiedy skończyłeś jeść połóż je razem w poprzek talerza, 

- powinieneś spróbować każdego proponowanego dania, 

- wychodząc z domu po obiedzie uprzejmie jest żegnając się podać rękę wszystkim członkom 

rodziny. 

Powitanie 

- typowym powitaniem jest podanie ręki. Nawet dzieci zachęcone są do jej podawania, 

- uścisk dłoni jest mocny, „męski”, bez nadmiernego potrząsania (i bez całowania dłoni kobiet), 

- w pierwszej kolejności podaj rękę kobietom, pozostałym w kolejności posiadanej rangi, 

- w niemieckojęzycznej części Szwajcarii kobiety czasem ściskają się na powitanie, lecz nie 

mężczyźni, 

- na obszarach francusko- i włoskojęzycznych Szwajcarzy na powitanie mogą także całować się w 

policzki, 

- zawsze wstań, gdy masz być przedstawionym. Czekaj, aż trzecia osoba przedstawi ciebie, 

- w niemieckojęzycznej części Szwajcarii mężczyźni mijając znajomych na ulicy unoszą swój 

kapelusz, 

- wchodząc w Szwajcarii do sklepu powiedz „Hello” do ekspedienta, 
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- bilety wizytowe mogą być w języku angielskim, 

- jeżeli twoja firma istnieje od wielu lat, zaznacz rok jej założenia na twojej wizytówce. Szwajcarzy 

wysoce cenią firmy o długim rodowodzie. 

Używanie tytułów, zwracanie się 

- dla dorosłych Szwajcarów należy zwracać się używając ich tytułów lub przez „pan”, „pani” z 

nazwiskiem dopóki nie zasugerują innej formy zwracania się, 

- zwracając się do rozmówcy postaraj się zastosować jego język ojczysty.  

W odniesieniu do Szwajcarów niemieckojęzycznych: Herr, Frau lub Fraulein; do 

francuskojęzycznych: Monsieur, Madame lub Mademoiselle; do włoskojęzycznych: Signor, Sognora 

lub Signorita, 

- tylko dzieci zwracają się do siebie po imieniu, 

- w biznesie dopiero wspólne, pozytywne doświadczenia, niekiedy kilkuletnie, pozwolą przejść na 

„ty” ze szwajcarskim partnerem. 

Gesty 

- niegrzeczne jest rozmawianie z rękami trzymanymi w kieszeniach, 

- klepanie po plecach nie jest mile widziane, 

- żucie gumy w miejscach publicznych jest niestosowne, 

- nie siedź z nogą w kostce założoną na kolanie drugiej nogi, 

- nie siedź przygarbiony i nie wyciągaj nóg w trakcie siedzenia, 

- nie podpieraj głowy ręką opartą łokciem o stół i nie opieraj się łokciami o stół. 

Prezenty 

- upominek można wręczyć szwajcarskiemu partnerowi, gdy jesteśmy blisko końca pomyślnych 

rozmów, 

- jako upominek można wręczyć gustowną reklamówkę firmową, mały wyrób artystyczny lub dobre 

wino, 

- tłumacz lub przewodnik bardziej aniżeli napiwek cenią sobie osobisty upominek, 

- kwiaty, dobre wino lub czekoladki są dobrymi prezentami, jeżeli zostałeś zaproszony do domu, 

- nie przynoś czerwonych  i parzystej ilości kwiatów (poproś o radę kwiaciarkę), 

Ubiór 

- w biznesie przyjęty jest dobrze skrojony, konserwatywny ubiór, 
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- kobiety prowadzące w tym kraju biznes powinny zainwestować w dobrej jakości, klasycznie 

stylizowany strój, 

- Szwajcarzy doceniają dyskrecję odnośnie do zamożności. Nie noś w sposób ostentacyjny biżuterii 

itp., 

- na krzykliwe stroje patrzy się z dezaprobatą, 

- cały rok nosi się ubrania średniej wagi i ciepły płaszcz zimą. 

 

W granicach Wspólnoty Europejskiej nie stosuje się ceł eksportowych i importowych oraz 

ograniczeń ilościowych. Tym samym dostawy między uczestnikami rynku wspólnotowego określane 

są nie jako import i eksport, ale jako wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe 

nabycie towarów. W transgranicznym obrocie towarowym między przedsiębiorstwami w granicach 

Wspólnoty dostawca zwolniony jest z podatku obrotowego VAT, który pobierany jest w państwie, do 

którego towar jest wwożony, według warunków i stawek stosowanych w tym państwie (tzw. zasada 

kraju przeznaczenia). Według zasady kraju przeznaczenia nabycie wewnątrzwspólnotowe 

poprzedzone jest wewnątrzwspólnotową dostawą lub wewnątrzwspólnotowym zbyciem towarów 

opatrzonych w kraju pochodzenia zerową stawką VAT. Jednak dostawca podlega zwolnieniu z 

podatku tylko, jeśli: 

* obrót towarowy rzeczywiście miał miejsce w granicach UE, 

* odbiorcą towaru jest przedsiębiorca, który nabywa go w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. Nabywca spełnia ten warunek legitymując się przed dostawcą numerem VAT UE. 

W wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów i usług dla instytucji i przedsiębiorstw 

zwolnionych z podatku VAT oraz w nabyciu wewnątrzwspólnotowym przez osoby fizyczne podatek 

VAT pobierany jest w państwie nabycia (zasada kraju pochodzenia). Zasady 

wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy zastąpiły prawo celne 

obowiązujące w poszczególnych krajach członkowskich UE do końca 1992 r. Z punktu widzenia 

prawa podatkowego jest to jeden z bardziej znaczących komponentów jednolitego rynku 

wewnętrznego, ponieważ wraz z wprowadzeniem zasady kraju przeznaczenia odprawa celna na 

granicach poszczególnych państw członkowskich została zastąpiona podatkiem obrotowym. 

Oznaczenie CE (Communité Européen, czyli Wspólnota Europejska) na wyrobach 

wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej  
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Oznakowanie CE informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi 

określonymi, jako zharmonizowane Normy Europejskie (hEN). Kiedy producent wykaże, że jego 

produkt jest zgodny z wymaganiami odnośnej hEN może on nanieść oznakowanie CE na swój 

produkt, opakowanie oraz dokumenty dostawy. Producent musi jednak prowadzić wspomagającą 

ewidencję w swojej Dokumentacji Technicznej, która demonstruje zgodność produktu z odpowiednią 

normą hEN. Ponieważ deklarowane wartości oznakowania CE będą ogólnie dostępne i przejrzyste, 

stworzy to jednostkom nadzorującym lub innym producentom szkła możliwość ustalenia, czy 

deklaracja nie jest zafałszowana. Dokumentacja Techniczna musi zostać udostępniona jednostkom 

nadzorującym w wypadku zakwestionowania deklarowanych wartości. 

Zharmonizowane normy europejskie oznaczenia CE to normy przyjęte przez Comité 

Européen de Normalisation (CEN) reprezentujące narodowe jednostki normalizacyjne, zgodnie z 

mandatem Komisji Europejskiej. Normy zostały opracowane na drodze przejrzystego i otwartego 

procesu, opartego o konsensus pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

Oznakowanie CE NIE jest: 

 oznaczeniem pochodzenia produktu 

 znakiem jakości w tradycyjnym rozumieniu 

 związane z jakąkolwiek z charakterystyk (czy funkcji) wyrobu spoza wymagań zasadniczych 

tj. nie dotyczy koloru, wyglądu itp. 

 licencją pozwalającą na używanie produktu do wszystkich znanych zastosowań na terenie 

państw członkowskich 

W każdym kraju członkowskim UE i EFTA teksty norm krajowych wprowadzających Normy 

Europejskie są takie same. Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ma oznaczenie PN-EN, 

niemiecka DIN-EN, francuska AFNOR-EN (AFNOR – Asociation Francaise de Normalisation, 11, 

rue Francis de Pressense, 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex, tel. +33(0)1.41.62.80.00 oraz 

jego delegatury na terenie całego kraju), itd. Aktualnie istnieje 31 300 norm francuskich (symbol 

NF). 

Wyroby spełniające normę krajową, spełniają jednocześnie postanowienia norm pozostałych 

krajów UE i EFTA. Ma to decydujące znaczenie przy swobodnym przepływie towarów na rynku 

europejskim. 

Zgodność z normami zharmonizowanymi jest dobrowolna, a producenci mogą wybrać inne 
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rozwiązania techniczne udowadniające zgodność ich produktów z wymogami zasadniczymi. 

W przypadku dyrektyw Nowego Podejścia, zgodność z normami zharmonizowanymi oznacza 

zgodność z oznakowaniem CE. Jeśli produkt podpada pod zakres dyrektyw Nowego Podejścia, to 

aby mógł zostać umieszczony na rynku Unii Europejskiej, wymagane jest oznakowanie CE. Do 

chwili obecnej przyjęto ponad dwadzieścia dyrektyw Nowego Podejścia określających wymagania w 

odniesieniu do dużych grup wyrobów, w tym: maszyn, zabawek, wyrobów medycznych, 

elektrycznych i elektronicznych, materiałów budowlanych. 

 W związku z faktem, że większość rynków docelowego eksportu to kraje nadmorskie z 

rozwiniętą branżą morską, ANRO chcąc oferować swoje produkty eksportowe dla branży 

przemysłowej obsługującej sektor morski musi zapewnić, że wyroby te spełniają wymagania 

stawiane znakom morskim, dlatego też niezbędnym jest pozyskanie specjalnego międzynarodowego 

certyfikatu Lloyd’s TA uznawanego w branży morskiej na rynkach norweskim, duńskim i fińskim, 

bez którego produkty ANRO nie będą mogły być na tych rynkach oferowane.  

 

Zestawienia dla krajów docelowego eksportu (Finlandia, Norwegia, Szwajcaria, Dania, 

Niemcy) rok 2011 

Wykres 2. Przyrost PKB (%) Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria  
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Źródło: Opracowanie własne  
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Wykres 3. Stopa bezrobocia (%) Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria 
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Źródło: Opracowanie własne  

 

Wykres 4. Stopa inflacji (%) Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria 
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Źródło: Opracowanie własne  

 

Projekcje różnych organizacji międzynarodowych wskazywały, że w 2011 roku gospodarka 

globalna miała nadal się rozwijać, jednakże nieco wolniej niż w roku 2010. Według raportu 

ekspertów OECD (z maja 2011 roku) światowa gospodarka miała wzrosnąć w 2011 roku o 4,2%, a w 
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roku 2012 przyśpieszyć do ok. 4,6%. Według OECD istotnie wolniej niż przeciętnie mają rozwijać 

się państwa strefy euro, tj. w tempie ok. 2% w latach 2011-2012. Decydujący na to wpływ ma kryzys 

zadłużeniowy i utrzymujące się nierównowagi w niektórych krajach tego obszaru. Eksperci OECD 

ostrzegają, że czynnikiem mogącym hamować rozwój gospodarczy wielu państw, jest ich rosnące 

zadłużenie. Według prognoz w 2011 roku dług publiczny w strefie euro miał osiągnąć 95,6%, w 

USA 101,1%, Japonii 212,7%, a w roku 2012 zwiększy się jeszcze bardziej odpowiednio do: 96,5%, 

107% i 218,7%. W strefie euro kryzys zadłużeniowy i utrzymujące się nierównowagi w niektórych 

krajach członkowskich stanowią główne czynniki ryzyka w ocenie rozwoju sytuacji gospodarczej 

tego ugrupowania w krótkiej i średniej perspektywie. Jakkolwiek według szacunków OECD w 

dwóch kolejnych latach strefa euro będzie się rozwijać w umiarkowanym tempie ok. 2%, to należy 

zaznaczyć, że będą istniały znaczące dysproporcje między poszczególnymi jej gospodarkami. 

Motorem napędowym obszaru euro są Niemcy, gdzie zgodnie z przewidywaniami, w 2011 roku PKB 

zwiększył się o 3,4%, po czym w 2012 roku nieco zwolni do 2,5%. Z drugiej natomiast strony 

państwami spowalniającymi rozwój strefy euro będą: Portugalia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, które 

borykają się ze szczególnie trudną sytuacją finansową, a ich deficyty budżetowe osiągają zbyt 

wysokie poziomy. W stosunku do krajów WNP, ekonomiści spodziewają się wzrostu gospodarczego 

na poziomie 5% w roku 2011, w tym u najważniejszych partnerów handlowych Polski tego regionu 

– Rosji, Ukrainy i Białorusi – odpowiednio o 4,8%, 4,5% i 6,8%. 

W zaktualizowanej projekcji MFW (z lipca 2012r.) przewiduje się spowolnienie wzrostu 

gospodarczego w II połowie 2012 r. zarówno w gospodarkach wysoko rozwiniętych, jak i w 

kluczowych gospodarkach wschodzących. Generalnie zakłada się wzrost gospodarki globalnej na 

poziomie 3,5% w 2012 r. oraz 3,9% w roku 2013, tj. minimalnie (o 0,1 i o 0,2 pkt. proc.) wolniejszy  

niż w prognozie z kwietnia 2012r. Wzrost w gospodarkach rozwiniętych przewidywany jest na 

poziomie 1,4% w roku 2012 oraz 1,9% w roku 2013 (tj. o 0,2 pkt. wolniejszy niż w prognozie 

kwietniowej MFW). W nowej prognozie przewiduje się spowolnienie w strefie euro, zwłaszcza w 

krajach peryferyjnych, gdzie efekt hamowania wywołany niepewnością oraz zaostrzeniem 

warunków finansowych będzie silniejszy. Negatywny wpływ sytuacji w strefie euro widoczny będzie 

w większości pozaunijnych gospodarek rozwiniętych. Wzrost w gospodarkach wschodzących i 

rozwijających się spowolni do 5,6% w 2012 r., a następnie nieco przyspieszy do 5,9% w roku 2013. 

W najbliższej perspektywie oczekuje się, że aktywność gospodarcza na wielu wschodzących rynkach 
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będzie wspierana przez dalsze łagodzenie polityki fiskalnej, rozpoczęte pod koniec 2011 r. i na 

początku 2012r. W regionach ściśle powiązanych ze strefą euro, w szczególności w krajach Europy 

Środkowo – Wschodniej, nie przewiduje się znaczącego ożywienia gospodarczego. Odmiennie od 

ogólnych trendów, wzrost na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w latach 2012-2013 będzie 

wyższy niż w roku ubiegłym, dzięki kontynuacji zwiększonego wydobycia ropy oraz rosnącemu 

popytowi wewnętrznemu, m.in. w wyniku ożywienia gospodarczego w Libii po zaburzeniach w 

2011 r. Podobnie, w Afryce Subsaharyjskiej w latach 2012-2013 spodziewane jest utrzymanie trendu 

wzrostowego, dzięki stosunkowo znacznej izolacji tego regionu od zewnętrznych szoków 

finansowych. 

Poniżej największe gospodarki świata w Rankingu Instytutu Globalizacji oceniającego 

najszybciej rozwijające się państwa świata (2011). W czołówce znalazły się kraje azjatyckie: 

Singapur (1 miejsce), Chiny (4 miejsce), USA (7 miejsce), Australia (9 miejsce). Najsilniejsze i 

najbardziej dynamiczne gospodarki europejskie to Niemcy (2), Holandia (5) i Szwajcaria (8). 
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   Źródło: www.egospodarka.pl 

W tegorocznym rankingu krajów pod względem warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej w danym kraju pt. „Doing business 2012" trzy pierwsze miejsca w rankingu (kraje o 

najbardziej sprzyjających warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej) zajęły: Singapur, 

Hong-Kong oraz Nowa Zelandia, następnie USA i Dania. To biznesowe raje. Dania uplasowała się 

na miejscu 5, Norwegia na miejscu 6, Finlandia 11, Niemcy uplasowały się na 20 miejscu, a 

Szwajcaria 28. Trzy ostatnie miejsca (kraje o najmniej sprzyjających warunkach do prowadzenia 

działalności gospodarczej) zajęły: Kongo, Republika Centralnej Afryki oraz Czad. Polska w 

rankingu „Doing business 2012" zajęła 62. pozycję (w ubiegłorocznym rankingu: 70. miejsce). 

http://www.egospodarka.pl/
http://biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/usa?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art
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1.6. Analiza sektora przemysłowego na wybranych rynkach docelowych 

(Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria) 

 Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata, a ich gospodarka 

jest trzecią co do wielkości gospodarką po USA i Japonii. Średnio- i długookresowe perspektywy dla 

niemieckiej gospodarki eksportowej są pomyślne. Niemiecka gospodarka rozwija się szybciej niż 

oczekiwano. W drugim kwartale roku 2010 PKB tego kraju wzrósł o 2,2% w porównaniu z 

pierwszym kwartałem (dane Federalnego Urzędu Statystycznego). To był najlepszy wynik od czasu 

zjednoczenia Niemiec. Do pozytywów należało zaliczyć wzrost z 58,4 pkt. w czerwcu 2010 do 61,2 

pkt. w lipcu 2010 indeksu PMI dla niemieckiego przemysłu, jak również dla usług – odpowiednio z 

54,80 pkt. do 56,50 pkt.  Analitycy oczekiwali, że wzrost wyniesie 1,3%. Według skorygowanych 

danych, w poprzednim kwartale największa gospodarka Europy odnotowała wzrost o 0,5%, a nie jak 

wcześniej podawano 0,2%. W ujęciu rok do roku wzrost gospodarczy w okresie od kwietnia do 

czerwca 2010 r. wyniósł 4,1%. Poprawa w światowej gospodarce zwiększyła popyt na niemiecki 

eksport. Wzrastała też liczba zamówień przemysłowych i zaufanie wśród przedsiębiorców. Do 

wzrostu gospodarczego przyczynił się również wzrost konsumpcji zarówno w sektorze prywatnym, 

jak i publicznym. Zamówienia w niemieckim przemyśle były w lipcu 2010 r. o 3,2% wyższe niż w 

czerwcu, a w ciągu 12 miesięcy wzrosły o 24,6%. W Niemczech eksport przewyższył w czerwcu 

ub.r.  import o 12,4 mld euro. 

 W Niemczech we wrześniu 2010 r. produkcja przemysłowa niespodziewanie spadła o 0,8% 

mdm, po wzroście w poprzednim miesiącu o 1,5%. Analitycy spodziewali się tymczasem we 

wrześniu 2010 r. wzrostu produkcji mdm o 0,4%. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu 

ub.r. w Niemczech o 7,9%, po uwzględnieniu dni roboczych, po wzroście poprzednio o 10,7%. Tu 

analitycy oczekiwali większego wzrostu, o 9,5%. W roku 2011 wzrost produkcji niemieckiej 

osiągnął poziom 7%. 

 Budownictwo Niemiec stanowiło w 2010 r. 4% produktu krajowego brutto. Ponad 330.000 

przedsiębiorstw tworzących ponad 2 miliony miejsc pracy jest bezpośrednio związane z 

budownictwem. Ponad 3 miliony miejsc pracy innych branży jest z nią pośrednio powiązane. 

Większość przedsiębiorstw jest zrzeszona w związkach, z czego największym jest Związek 

Federalny Gospodarki Budowlanej (Bundesvereinigung Bauwirtschaft) skupiający blisko 300.000 

przedsiębiorstw i ok. 2,7 miliona zatrudnionych oraz Centralny Związek Niemieckiej Branży 
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Budowlanej (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes). Budownictwo gospodarcze z udziałem 

32% ogółu inwestycji, jest drugim co do wielkości segmentem branży. Przez ostatnie 3 lata właśnie 

tutaj odnotowano największy wzrost nakładów pieniężnych. Wzrost gospodarczy tej dziedziny był 

przede wszystkim związany ze wzrostem nakładów na roboty budowlane związane ze wznoszeniem 

budynków (Hochbau), gdzie przyrost wyniósł 9%. Roboty związane z budową obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej (Tiefbau) osiągnęły przyrost ok. 3%. Rozwój budownictwa gospodarczego jest 

ściśle związany z gotowością inwestycji pozostałych branży. Inwestycje handlu, hotelarstwa, 

komunikacji drogowej i instytucji kredytowych były 4-krotnie wyższe niż inwestycje zakładów 

przemysłowych. Te ostatnie inwestowały głównie w budowę obiektów związanych z dostępem do 

energii elektrycznej i wody. Niemniej jednak wzrost gospodarczy ostatnich lat i związany z tym 

wzrost produkcji i handlu zwiększył zapotrzebowanie zarówno na budynki handlowe, magazyny, 

jaki i fabryki. 

 Proeksportowa gospodarka niemiecka jest niekwestionowaną lokomotywą Europy, a wyniki 

Eurolandu byłyby dużo gorsze bez niej. To dla Polski jest dobra wiadomość, bowiem Niemcy są 

naszym największym partnerem gospodarczym. 

Szwajcaria należy do najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów europejskich, a jej 

gospodarka jest bardzo uzależniona od eksportu i sektora bankowo-ubezpieczeniowego.  Szwajcarski 

przemysł zatrudnia za granicą w  firmach zależnych prawie tyle samo pracowników, co w swoim 

kraju. W samej Szwajcarii prowadzone są prace badawczo – rozwojowe nad nowymi wyrobami, 

funkcjonują siedziby central holdingów i koncernów, centra marketingowe i  zarządy spółek, zaś 

produkcja wielu wyrobów następuje za granicą, gdzie są niższe koszty pracy i wymogi ochrony 

środowiska. Szwajcarski sektor produkcyjny wytwarza około 27,5% wartości dodanej PKB i 

zatrudnia około 23,8% osób aktywnych zawodowo. Szwajcaria posiada bardzo nieliczne złoża 

surowców mineralnych. Przemysł przetwórczy wytwarza z surowców importowanych produkty 

wysoko przetworzone (przeznaczone głównie na eksport), wymagające dużego nakładu pracy oraz 

myśli technicznej. Rozwinięty jest przemysł, głównie elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. 

Przemysł elektromaszynowy dostarcza urządzenia sterownicze dla różnych gałęzi przemysłu: 

turbiny, generatory i silniki, między innymi okrętowe. Tradycyjnie bardzo duże znaczenie ma wyrób 

zegarków znanych firm (np.: Tissot, Montres Rolex, Philippe Patek), a także przemysł chemiczny 

wyspecjalizowany w produkcji leków (np.: Roche i Novartis), spożywczy – serów, przetworów 
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mięsnych i czekolady (np. koncern Nestlé, Lindt). Ponadto przemysł papierniczy, cementowy, 

włókienniczy i jubilerski. Gospodarka szwajcarska należy do najbardziej konkurencyjnych 

gospodarek świata. W 2012 spodziewany jest ok. 1% wzrost PKB dzięki silnej konsumpcji 

wewnętrznej i sektorowi budownictwa. Szwajcarski system bankowy administruje ponad połową 

światowych depozytów prywatnych, dzięki specyficznie praktykowanej tajemnicy bankowej 

(wykroczenia podatkowe są traktowane tylko jako delikt administracyjny a nie kryminalny).  

W roku 2010 Dania zdołała przełamać zastój w gospodarce i uzyskać dodatni wynik wzrostu 

PKB, szacowany według Danske Bank, na poziomie 2,1%. Jednocześnie do 2,3% wzrosła stopa 

inflacji, w stosunku do 1,9% w roku 2009. Relatywnie wysokie jak na Danię bezrobocie 

ustabilizowało się według danych Danske Bank, na poziomie 7,4%. Duńscy pracodawcy w chwili 

obecnej są bardziej zainteresowani wzrostem produktywności swoich pracowników niż 

zwiększeniem zatrudnienia. Ze względu na utrzymujący się poziom bezrobocia, rok 2010 był 

również okresem zatrzymania wzrostu wynagrodzeń.   

Według  raportu przygotowanego dla duńskiego rządu przez firmę McKinsey & Company, 

duńska gospodarka musi wzrastać o dwa punkty procentowe rocznie jeśli Dania chce pozostać na 

pozycji trzynastego najbogatszego kraju na świecie. Oznacza to, że duńskie firmy będą musiały 

wygenerować przychód na poziomie 250 mld DKK rocznie. Pełna normalizacja duńskiego rynku po 

kryzysie jest oczekiwana dopiero po 2015 roku. Wraz z zaostrzeniem polityki fiskalnej, w 2011 r. 

wzrost PKB spadł do poziomu 1%. Dania jest krajem prowadzącym od lat otwartą gospodarkę – 

wartość wymiany handlowej z zagranicą (towary i usługi) to ok. 81% PKB. Jest to wynikiem z 

jednej strony ograniczonego rynku wewnętrznego – tylko niewiele ponad 5,5 mln ludzi, a z drugiej 

strony położenia geograficznego – między północą a południem oraz między Morzem Bałtyckim a 

Morzem Północnym. Choć mięso i przetwory mięsne to nadal jedna z najważniejszych pozycji w 

duńskim eksporcie, to firmy duńskie znalazły dla siebie wiele nisz rynkowych w takich dziedzinach, 

jak: farmaceutyki, wysoko przetworzone wyroby metalowe, elektronika, zabawki, meble czy 

przetworzone produkty rolne. Około połowa produkcji przemysłowej Danii jest przeznaczana na 

eksport, co stanowi niemal 80% wartości całego duńskiego eksportu. Liczne firmy duńskie (na ogół 

małe i średnie, które zatrudniają niemal 90% siły roboczej) są dostawcami części i komponentów dla 

wielu producentów wyrobów finalnych w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Równocześnie, 

przyjęty przez Danię model państwa opiekuńczego sprawia, że rola sektora publicznego jest bardzo 
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duża. Zatrudnia on ok. 35% siły roboczej obejmując swym zakresem szeroko pojętą sferę usług dla 

ludności. Mimo to udział państwa w sektorze produkcyjnym jest niski w porównaniu z innymi 

krajami UE, a polityka przemysłowa mało aktywna. Jedną z cech charakterystycznych gospodarki 

duńskiej jest długoletnia tradycja samorządu gospodarczego. Stowarzyszenia branżowe mają bardzo 

silną pozycję, a ich wewnętrzne regulacje w zakresie poszczególnych zawodów i branż są często 

ważniejsze niż oficjalna legislacja rządowa. Stowarzyszenia są zaangażowane w ustalanie wspólnych 

norm, cen, warunków dostępu do wybranych zawodów, kontrolują sprawy wewnętrznej konkurencji 

między członkami, w tym reklamowanie towarów, czy działalności sieci handlowych. Stwarza to 

sytuację, w której pomimo formalnej otwartości duńskiej gospodarki dostęp do wielu segmentów 

rynku, w tym zwłaszcza do sektora usług zdominowanych przez przedsiębiorstwa publiczne jest 

bardzo trudny. W przeglądach OECD Dania określana jest, jako kraj prowadzący mało aktywną 

politykę przemysłową. Konkurencja na rynku wewnętrznym została uznana za niezadowalającą, 

zarówno w sektorze prywatnym, jak i szeregu usługach publicznych, głównie z powodu wielu 

ograniczeń w dostępie do rynku, związanych z: 

1. silną koncentracją w wielu dziedzinach produkcji, 

2. powszechną w Danii sytuacją, że wiele dziedzin gospodarki nie ma szczegółowych 

uregulowań prawnych, tylko opiera się na przepisach opracowanych przez izby i 

stowarzyszenia przemysłowe, 

3. istniejącą siecią nieformalnych porozumień, 

4. silną pozycją organizacji branżowych. 

Mała skala rynku duńskiego i wysokie koszty dostępu do niego są też przyczyną tego, że brak 

konkurencji wewnętrznej nie jest kompensowany konkurencją firm zagranicznych. Za dziedziny o 

najbardziej ograniczonej konkurencji uznane zostały: produkcja żywności i napojów, przemysł 

tytoniowy i produkcja materiałów budowlanych. Niedostateczna konkurencja jest też w części 

przemysłu chemicznego, elektronicznego, aparatury medycznej oraz publikacji książek, czasopism i 

gazet. W zakresie usług jest to handel hurtowy i detaliczny, instalowanie urządzeń elektrycznych i 

gazowych, transport i niektóre wolne zawody. W tych dziedzinach poziom cen jest wyższy, niż w 

krajach UE o najwyższych dochodach. Według danych duńskiego urzędu statystycznego Danmarks 

Statistik (www.dst.dk) Dania ma najwyższe ceny konsumenckie w UE na towary i usługi, z których 

korzystają gospodarstwa domowe. Dania jest również najdroższym krajem UE w dziedzinie 

http://www.dst.dk/
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żywności, gdzie ceny tych artykułów znacznie przekraczają  średnią unijną. 

Większość partnerów handlowych Danii znajduje się w bliskiej odległości geograficznej. Od 

lat handel z państwami członkowskimi Unii Europejskiej stanowił 68% całej duńskiej wymiany 

handlowej, dodatkowo 5,7% przypadało na Norwegię. Handel międzynarodowy Danii można 

określić jako wysoce skoncentrowany, ponieważ 10-ciu największych partnerów handlowych tworzy 

ponad 70% całej wymiany towarowej zarówno w przypadku importu, jak i eksportu. Od lat 

największym partnerem handlowym Danii są Niemcy – na poziomie ok. 18% całości eksportu, 

natomiast duński import z tego kraju wynosi ok. 21%. Obie wielkości kształtowały się na podobnym 

poziomie w trakcie ostatniej dekady. Drugim partnerem handlowym pod względem wielkości 

udziału w eksporcie i imporcie Danii jest Szwecja, która jest odbiorcą 12% duńskiego eksportu, a jej 

udział w imporcie Danii to 13%.  Trzecią pozycję w przypadku eksportu zajmuje Wielka Brytania, w 

przypadku importu Holandia. Należy podkreślić rosnącą rolę Chin, jako partnera handlowego Danii, 

które w szybkim tempie zwiększyły swój udział w duńskim imporcie. W ciągu ostatniej dekady 

udział chińskich towarów w imporcie zwiększył się z ok. 2% do 5,6% w 2008 roku oraz 6,6% w 

2009 r. i stale rośnie, co oznacza, że Chiny stały się czwartym największym partnerem importowym 

Danii. Udział eksportu do Chin w całości eksportu Danii wyniósł w 2009 r. jedynie 2%. 

W eksporcie największy udział mają maszyny i urządzenia - 24,3%, środki spożywcze i żywe 

zwierzęta – 17,3% oraz chemikalia i produkty chemiczne – 15,8%. W imporcie dominowały 

maszyny i urządzenia – 25,3%, produkty przetworzone, głównie półprodukty – 14,2% chemikalia i 

produkty chemiczne – 11,8%. Według danych wartość duńskiego eksportu i importu towarów i usług 

w 2009 roku wyniosła odpowiednio 815,0 mld DKK i 764,0 mld DKK. 

Dania jest krajem ubogim w surowce mineralne inne niż ropa naftowa i gaz naturalny, w 

związku z tym rozwój przemysłu, który nastąpił po II wojnie światowej nie był związany z 

występowaniem konkretnych surowców. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój przemysłów 

związanych z wysoko wyspecjalizowaną produkcją (tworzywa sztuczne i metale), wykorzystujących 

nisze rynkowe, a także opartych na osiągnięciach naukowych, jak np. produkcja specjalistycznych 

chemikaliów i farmaceutyków, elektronika profesjonalna i projekty inżynierskie. Najważniejsze 

sektory przemysłowe: 
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 Wydobycie ropy i gazu - po odkryciu w latach 70. złóż ropy i gazu w duńskim sektorze 

Morza Północnego, Dania osiągnęła samowystarczalność w zakresie zaopatrzenia w ropę w 

1992 r. Wraz z wydobyciem rozwinął się przemysł towarzyszący tej dziedzinie, w tym 

budowa platform wiertniczych, a także zostały rozwinięte nowoczesne techniki poszukiwań i 

wydobycia ropy i gazu jak np. wiercenie horyzontalne. Utworzona została krajowa sieć 

dystrybucji gazu. Od 1997 r. Dania eksportuje ropę i gaz, przede wszystkim do Niemiec i 

Szwecji. Głównymi firmami działającymi w tej dziedzinie są państwowy koncern DONG 

Energy i Mærsk Olie og Gas, jedna ze spółek należących do największego konsorcjum 

duńskiego o ponad stuletniej tradycji A.P. Møller- Mærsk A/S. Jednocześnie warto 

zaakcentować, iż od 2005 r. wydobycie gazu i ropy systematycznie zmniejsza się o 3-9% rok 

do roku. Wydobycie w okresie 5 lat ropy spadło z ok. 24 mln m³, a gazu z ok. 10 mld Nm³ do 

ok. 7 mld Nm³. 

 Przemysł stoczniowy - duński przemysł stoczniowy swoje lata świetności ma już za sobą. 

Wprawdzie lista firm zajmujących się budową jednostek pływających liczy 18 pozycji, 

jednak są to w większości małe stocznie jachtowe lub produkujące wyspecjalizowany sprzęt 

jak: platformy wiertnicze, holowniki czy sprzęt do robót podwodnych. 

 Przemysł odzieżowy i obuwniczy - duński przemysł tekstylny i odzieżowy stracił w ostatnich 

latach, na skutek silnej konkurencji krajów o niskich kosztach siły roboczej (Europa 

Środkowa i Wschodnia, Azja) swą silną pozycję na europejskim rynku. Obecnie duńskie 

firmy większość swoich wyrobów wytwarzają w swych filiach zagranicznych, lub zlecają do 

przerobu usługowego. W Danii pozostała na ogół produkcja wyspecjalizowana, krótkie serie 

ekskluzywnej odzieży oraz specjalistyczne ubrania ochronne i robocze. Przemysł tekstylny i 

odzieżowy jest od wielu lat dziedziną kontaktów gospodarczych między Polską a Danią. 

Wiele firm duńskich założyło swoje filie w Polsce. Liczne są też powiązania kooperacyjne 

(przerób usługowy). 

 Przemysł farmaceutyczny - duński przemysł farmaceutyczny jest bardzo nowoczesny, 

rozwija się dynamicznie i odnosi sukcesy na całym świecie. Oprócz firm dużych, jak przede 

wszystkim NovoNordisk, wytwarzającej niemal 50% światowej produkcji insuliny, H. 

Lundbeck, Novoenzyms,filii Astra Zeneca czy Roche’a, jest tu wiele mniejszych firm, 

wykorzystujących niewielkie nisze rynkowe. Specjalność duńskiego przemysłu, to oprócz 
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insuliny enzymy, leki hormonalne, psychotropowe i antybiotyki. Rozwój przemysłu 

farmaceutycznego i biotechnologicznego jest jednym z priorytetów duńskiej polityki 

przemysłowej. W oparciu o bazę naukową w Kopenhadze (Uniwersytet Kopenhaski, 

Państwowy Instytut Serologiczny) i w Lund w Szwecji, przy wsparciu władz samorządowych 

jest realizowany projekt „Medicon Valley”, którego celem jest wsparcie rozwoju nowych, 

dynamicznych i innowacyjnych firm farmaceutycznych. Obecnie w tym regionie, oprócz 

gigantów jak „Novo Nordisk” czy „Lundbeck” funkcjonuje blisko 100 firm 

biotechnologicznych, co przekształciło region Øresund w miejsce o największym nasyceniu 

firm biotechnologicznych w Europie. Oprócz leków duński przemysł specjalizuje się w 

produkcji sprzętu medycznego, w tym aparatów słuchowych. 

 Przemysł maszynowy - duński przemysł maszynowy charakteryzuje daleko posunięta 

specjalizacja. Największe firmy to Danfoss, światowy lider w produkcji termostatów, 

systemów klimatyzacyjnych, ciepłowniczych i kompresorów oraz Grundfoss, jeden z 

największych na świecie producentów pomp i zarazem największy producent pomp 

cyrkulacyjnych, pokrywający około 50% globalnego zapotrzebowania na te urządzenia. 

Firmy duńskie specjalizują się także w produkcji urządzeń służących ochronie środowiska 

(Krüger), maszyn i urządzeń dla cementowni i przemysłu wydobywczego (FL Smidth), 

maszyn i urządzeń dla rolnictwa i przemysłu spożywczego (APV, Kongskilde, Skako), 

elektrowni wiatrowych (Vestas), a także urządzeń chłodniczych (Vestfrost). Jednak o sile 

duńskiego przemysłu świadczy przede wszystkim duża ilość małych i średnich firm, 

oferujących specjalistyczne technologie i produkty na najwyższym światowym poziomie. 

 Przemysł elektroniczny - przemysł elektroniczny jest również przykładem daleko posuniętej 

specjalizacji. Praktycznie nie wytwarza się tu produktów masowych. W elektronice 

konsumpcyjnej duńska firma Bang & Olufsen jest znana na całym świecie ze swego 

luksusowego i oryginalnego wzornictwa. Dania jest też największym w Europie producentem 

kolumn głośnikowych (firma JAMO) i głośników, które montowane są w kolumnach 

wiodących firm światowych. Jednak najsilniejszą pozycję ma Dania w zakresie elektroniki 

profesjonalnej. Prawie 30% produkcji to elektronika medyczna, znaczną część zajmuje 

aparatura pomiarowa i elektroniczny sprzęt laboratoryjny. Duński przemysł elektroniczny 

eksportuje ponad 75% swojej produkcji i przeznacza równowartość ponad 10% obrotów na 
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prace badawcze i rozwojowe. Duński sektor przemysłowy zatrudnia ok. 21% siły roboczej i 

ma ponad 26- procentowy udział w PKB. 

Mocne strony gospodarki Danii to sektory rolnictwa i przetwórstwa żywności, konsultingu, 

elektroniki, infrastruktury IT, technologii środowiskowych, energii odnawialnej, ogrzewania 

rozproszonego, ropy i gazu, farmaceutyczny oraz transportu. 

Najważniejsze gałęzie fińskiej gospodarki to przemysł elektroniczny, drzewny i branża 

metalowa. Finlandia jest zaliczana do liderów technologii informatycznych, choć wskazuje się na 

możliwość utraty tej pozycji. Polityka rządu ma orientację prosocjalną, a pozycja związków 

zawodowych jest bardzo silna. Najważniejszymi partnerem Finlandii tak w imporcie jak i w 

eksporcie są Rosja, Niemcy i Szwecja. Pod koniec 2008 r. produkcja przemysłowa Finlandii spadła o 

10%, a wartość nowych zamówień dla fińskiego przemysłu spadła o ponad 30% w porównaniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek eksportu wyniósł 20%, a importu 14%. 

Najdynamiczniej spadł eksport maszyn i urządzeń oraz produktów przemysłu metalowego 

i drzewno-papierniczego. W połowie 2009 r. sytuacja przedsiębiorstw fińskich uległa 

dramatycznemu pogorszeniu. Przedsiębiorstwa, w szczególności w sektorze papierniczym masowo 

redukują zatrudnienie. Produkcja przemysłowa spadła aż o 20% w porównaniu z analogicznym 

okresem poprzedniego roku, budownictwo o 13%, handel zmalał o 11%, a transport o 7%. Według 

prognoz fińskiego Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki w najbliższych latach najwyższy 

wskaźnik wzrostu produkcji obserwować się będzie w przemyśle maszynowym i wydobywczym. 

Spadek produkcji dotknie branży motoryzacyjnej, tekstylnej, odzieżowej oraz skórzanej i 

obuwniczej.  

Gospodarka fińska pokazuje swoją siłę pomimo obaw przed nadchodzącą recesją. Ostatnie dane 

statystyczne oraz badania pokazują, że stan gospodarki poprawia się, jednak niektóre 

długoterminowe wskaźniki są mniej uspokajające. Wskaźnik bezrobocia spadł w lutym do 7,7% z 

8,4% w lutym 2011 r., a Urząd Statystyczny podał, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudnienie 

wzrosło o 32 000 osób.  

Badania przeprowadzone przez firmę konsultingową Gutta pokazały, że 6 na 10 fińskich 

głównych księgowych oczekuje poprawy sprzedaży przez swoje firmy w ciągu następnych 6 

miesięcy, a jedynie 20% jest odmiennego zdania. Jari Kolehmainen z firmy Gutta wskazał na 

pozytywne informacje z USA oraz duży potencjał wschodzących rynków, co jak się wydaje 
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przyniesie poprawę wskaźnika zaufania, natomiast problemy w strefie euro nie są w stanie 

zniechęcić oczekiwań co do wzrostu gospodarki światowej.  

Fiński bank centralny szacuje wzrost gospodarki krajowej w tym roku o 0,4%, a gospodarki 

światowej o 3%. Opublikowano także niepokojące dane dotyczące załamania eksportu w 2011 r., 

kiedy po raz pierwszy od 22 lat Finlandia odnotowała deficyt handlowy, a zagraniczne inwestycje 

praktycznie wyniosły zero w 2011 r. (według danych Bank of Finland inwestycje zagraniczne w 

Finlandii wzrosły zaledwie o 64 mln EUR). 

U źródeł sukcesów gospodarczych Finlandii leżą między innymi osiągnięcia sektora 

technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, wysoki poziom rozwoju edukacji i skuteczny 

system finansowania działalności badawczo-rozwojowej, dobrze rozwinięta infrastruktura, a także 

wysoki poziom umiędzynarodowienia fińskiej gospodarki. Finlandia jest zaliczana do liderów 

technologii informatycznych.  

Kryzys na światowych rynkach finansowych spowodował wzrost niepewności zauważalny 

również w Finlandii. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarki światowej, które rozpoczęło się od 

sektora ICT w Stanach Zjednoczonych miało swój negatywny wpływ na przemysł metalowy, 

elektrotechniczny i elektroniczny w Finlandii, których udział w eksporcie wynosi ok. 55% oraz 

przemysł papierniczy (udział w eksporcie ok. 25%). Odnotowano stosunkowo duży spadek 

zamówień i produkcji. 

Siłą napędową gospodarki jest przemysł metalowy, elektrotechniczny i elektroniczny oraz 

celulozowo - papierniczy. Przemysł elektroniczny wraz z przemysłem leśnym stanowią znaczącą 

część eksportu Finlandii. Wysoka konkurencyjność sektora ICT pozwoli mu zachować mocną 

pozycję w eksporcie w następnych latach, pomimo przewidywanego spadku cen eksportowych. 

Liczy się także na szersze wykorzystanie technologii informatycznych w innych branżach, co 

pozwoli na zwiększenie wydajności i eksportu. Branża IT zdominowała fińską gospodarkę i 

uzależniła od popytu na rynkach eksportowych. 

Przemysł rozwiniętych technologii jest wielkim kreatorem nowych miejsc pracy. Brakuje jednak dla 

niego pracowników o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. Stąd też zapotrzebowanie na 

specjalistów z branży ICT z zagranicy oraz w niektórych sektorach gospodarki np. w budownictwie. 

Po okresowym ożywieniu w 2010 roku (3,7% wzrost PKB), fińska gospodarka w 2011 roku 

odnotowała spadek dynamiki wzrostu PKB do 2,9%.  
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W 2011 roku odnotowano jedynie 1% wzrost produkcji przemysłowej. W wielu sektorach 

gospodarczych wzrosty te były wyższe, w tym w branży metalowej 13,6% i w sektorze rolnym 

7,6%. 

 Norwegia jest wysoko rozwiniętym krajem przemysłowym. Gospodarka Norwegii oparta jest 

w głównej mierze na bogactwach naturalnych takich jak ropa naftowa i gaz, których złoża odkryto w 

1977 r. na szelfie Morza Norweskiego i Północnego oraz ryby. Lokomotywą wzrostu gospodarczego 

Norwegii są również inwestycje i konsumpcja prywatna. Gospodarka norweska jest kombinacją 

wolnego rynku i interwencjonizmu państwowego (państwo kontroluje sektor wydobycia i 

przetwórstwa ropy naftowej). Rok 2008 był rokiem ostrego wyhamowania norweskiej gospodarki po 

4 latach najszybszego w historii wzrostu. Rok 2009 dzięki dużej mobilności norweskiej gospodarki, 

wysokiej i stałej nadwyżce budżetowej, utrzymaniu inwestycji publicznych na wysokim poziomie 

oraz prac na Norweskim Szelfie Kontynentalnym był rokiem powrotu gospodarki na ścieżkę 

wzrostu. W roku 2010 gospodarka cały czas wykazywała ślady kryzysu sprzed 2 lat, niemniej jednak 

wzrost został utrzymany. 

Norwegia jest głównym producentem energii wodnej. Blisko jedną trzecią tej energii wykorzystuje 

się do produkcji metali, chemikaliów, produktów przemysłu petrochemicznego, produktów 

mineralnych, papieru i celulozy. Przemysł przetwórczy w Norwegii jest największym na lądzie 

sektorem eksportowym. Stosowanie niemal wyłącznie hydroenergii pozwala Norwegii korzystać z 

urządzeń i obiektów w sposób bardziej oszczędny i czysty niż czyni to większość pozostałych 

krajów. To jeden z głównych na świecie dostawców takich metali, jak aluminium, magnez i 

żelazostopy, a także jednym z największych producentów i eksporterów aluminium hutniczego. 

Półprodukty aluminiowe są wykorzystywane w budownictwie, transporcie i pakowaniu przez branże 

będące użytkownikami końcowymi. Żelazostopy, takie jak żelazokrzem, żelazomangan i 

żelazochrom, są głównie używane do produkcji stali. Norwegia wytwarza także stal krzemową, 

cynk, nikiel i miedź. 

Wybudowany przez Norsk Hydro pierwszy w Norwegii kompleks, który wykorzystywał na 

dużą skalę energię wodną, rozpoczął pracę w 1907 roku. Ta największa w ówczesnej Europie 

elektrownia miała zapewniać energię na potrzeby produkcji nawozów rolniczych. Przedsiębiorstwo 

Norsk Hydro  jest obecnie wiodącym w Europie dostawcą azotanów, nawozów złożonych, mocznika 

i amoniaku. Będąc głównym dostawcą ropy naftowej i gazu ziemnego w Europie, Norwegia jest 
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również źródłem surowców wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych, na przykład 

monomeru chlorku winylu i polichlorku winylu (PCW). Z kolei takie produkty techniczne jak farby, 

kleje, detergenty, alginiany i chemikalia czyste składają się na odrębny sektor norweskiego 

przemysłu chemicznego.  

Połączenie rozległych zasobów leśnych oraz opłacalnej energii wodnej pozwala Norwegii odgrywać 

główną rolę na światowych rynkach celulozy i papieru. Około 90% krajowej produkcji celulozy i 

papieru trafia na eksport. Norwescy producenci dostarczają różnego rodzaju celulozę, łącznie z 

krótko- i długowłóknistymi masami celulozowymi siarczanowymi, które są ważnymi komponentami 

papieru gazetowego i papieru do drukowania czasopism ilustrowanych. 

Zanieczyszczenia pochodzące z norweskiego przemysłu przetwórczego podlegają opłatom w postaci 

szeregu „zielonych podatków”, dzięki którym konsument ponosi koszty czystej produkcji. W ciągu 

ostatnich dziesięciu lat emisja szkodliwych substancji zmniejszyła się o 90%, a emisja gazów 

cieplarnianych o około 10%. 

 

Wykres 5. Stopa wzrostu produkcji przemysłowej (%) Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, 

Szwajcaria 
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1.7. Analiza sektora tworzyw sztucznych na wybranych rynkach 

docelowych (Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria) 

Tworzywa sztuczne to bardzo wszechstronny materiał, który jest obecnie wykorzystywany w 

całej gamie zastosowań; są to przykładowo opakowania do farmaceutyków i kosmetyków, 

Żywności, płyty i rury dla budownictwa, a także gotowe części dla przemysłu motoryzacyjnego, 

elektrotechnicznego czy medycznego. Tradycyjne materiały, takie jak szkło i metale, są coraz 

częściej zastępowane przez tworzywa sztuczne, co pozwala przypuszczać, że branża wciąż ma spory 

potencjał rozwoju. Przemysł tworzyw sztucznych staje się coraz bardziej zinternacjonalizowany, od 

kilku lat obserwuje się wzrost stopy eksportu oraz wolumenu importu.  

Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2010 r. wyniosła 265 mln ton (wzrost o 6% w 

stosunku do roku poprzedniego), z czego 57 mln ton, tj. 22%, wyprodukowano w Europie, a 23,5% 

w Chinach. Tym samym Państwo Środka po raz pierwszy wyprzedziło kontynent europejski, stając 

się największym producentem tworzyw. Branża tworzyw sztucznych odgrywa ważną rolę z punktu 

widzenia wzrostu gospodarczego dzięki innowacjom w wielu sektorach europejskiej gospodarki, 

m.in. w motoryzacji, przemyśle elektrycznym i elektronicznym, budownictwie oraz produkcji 

żywności i napojów. Tworzywa sztuczne najlepszy materiał pod względem oszczędności zasobów, 

ponieważ pozwala na zaoszczędzenie większej ilości surowców kopalnych niż zużywa się do jego 

produkcji. Innymi słowy, „więcej znaczy mniej”. Przykładowo zastąpienie tworzyw materiałami 

alternatywnymi spowodowałoby wzrost zużycia energii o 46%, wzrost emisji dwutlenku węgla 

również o 46%, a także oznaczałoby zwiększenie ilości odpadów w całej Unii Europejskiej o 100 

mln ton rocznie. Można się spodziewać, że popularność tworzyw sztucznych będzie wzrastać, 

ponieważ dzięki swoim unikalnym właściwościom znajdą one coraz więcej innowacyjnych 

zastosowań. 

W krajach Unii Europejskiej z każdym kolejnym rokiem wzrasta wielkość zapotrzebowania 

na produkty wykonane z tworzyw sztucznych. Jednocześnie UE stawia przed swoimi krajami 

członkowskimi coraz wyższe wymagania, co do odzysku i recyklingu odpadów. Wiąże się to z 

obowiązkami dla członków UE wprowadzenia odpowiednich regulacji do wewnętrznego 

ustawodawstwa, które pozwalałoby na zachowanie równowagi pomiędzy celami stawianymi przez 

przetwórców tworzyw sztucznych a warunkami ochrony środowiska na terytorium całej Unii. Polska 

pod względem perspektyw rozwoju branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jest na dobrej pozycji. 
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Przetwórcy w UE oraz Norwegii i Szwajcarii zużyli w roku 2007 52,2 miliona ton tworzyw 

sztucznych, o 3% więcej niż w roku 2006. Ze wszystkich zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych 

w 2007 powstało 24,6 milionów ton odpadów pokonsumeckich, podczas gdy w roku 2006 było to 

23,7 miliona. Z tej ilości 50% tworzyw sztucznych zostało poddanych odzyskowi, natomiast reszta 

trafiła do utylizacji przez składowanie lub spalanie bez odzysku energii. Z tej ilości odzyskanego 

materiału 5 milionów ton poddano recyklingowi - mechanicznemu i surowcowemu, a z 7,2 miliona 

ton wyprodukowano energię. Ogółem w 2007 recyklingiem objęto 20,4% zużytych tworzyw 

sztucznych, z czego 20,1% stanowił recykling mechaniczny (wzrost o 1,2% w porównaniu z rokiem 

2007), a 0,3% recykling surowcowy (spadek o 0,3% w stosunku do roku 2007). W roku 2007 12,4 

miliona ton tworzyw sztucznych trafiło na wysypiska. W 2010 r. zapotrzebowanie europejskich 

przetwórców wzrosło do 46,4 mln ton, czyli o 4,5% w porównaniu do 2009 r. Względny udział 

rodzajów zastosowań pozostał zasadniczo niezmieniony w stosunku do lat poprzednich – w dalszym 

ciągu największe zapotrzebowanie zgłaszała branża opakowaniowa – 39%. Udział ten jest jednak 

mniejszy, niż rok wcześniej (40,1%), co wynika z szybszego rozwoju w 2010 r. w porównaniu z 

2009 r. i zastosowań o charakterze technicznym. Za branżą opakowaniową znalazły się kolejno: 

budownictwo (20,6%), motoryzacja (7,5%) oraz przemysł elektryczny i elektroniczny (5,6%). 

Pozostałe segmenty to sport, zdrowie i bezpieczeństwo, rozrywka i wypoczynek, rolnictwo, budowa 

maszyn, produkcja urządzeń AGD oraz meble. 

Ze względu na liczne zastosowania tworzyw sztucznych jedynie nieco ponad połowa (24,7 mln ton) 

przetworzonych tworzyw staje się co roku odpadem. W Europie w 2010 r. ilość wyprodukowanych 

odpadów z tworzyw wzrosła o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, czyli nieco poniżej wzrostu 

zapotrzebowania na tworzywa (+4,5%). Z ogólnej ilości wytworzonych pokonsumenckich odpadów 

tworzyw sztucznych odzyskowi podano blisko 58%.  

Niemiecki przemysł tworzyw sztucznych osiągnął w 2007 r. obrót w wysokości 84 mld euro 

(według analizy IKB – Deutsche Industriebank AG), na który składają się obroty poszczególnych 

sektorów: wytwarzanie tworzyw sztucznych (22,2 mld euro), przetwórstwo tworzyw sztucznych 

(49,3 mld euro), przetwórstwo gumy/elastomerów i kauczuku (5,1 mld euro) oraz segment budowy 

maszyn dla przemysłu gumowego (7,5 mld euro). Przemysł wytworzył 20 mln ton towarów, z czego 

eksportowano 13,1 mln ton. Plastics Europe podaje, że obrót przemysłu w 2008 r. zamknął się kwotą 

74 mld euro, z czego 22,8 mld przypada na wytwórców tworzyw sztucznych, 43,2 mld euro na 
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przetwórców, zaś 8 mld euro na budowę maszyn dla tworzyw sztucznych. Dane Plastics Europe nie 

objęły segmentu gum i kauczuku. 

Według szacunków we wszystkich sektorach niemieckiego przemysłu tworzyw sztucznych czynnych 

zawodowo jest około 350-400 tys. osób. Plastics Europe podaje, że wytwarzaniem tworzyw 

sztucznych zajmuje się w Niemczech 48,2 tys. osób, przetwórstwem tworzyw sztucznych 280 tys. 

osób, obróbką gumy/elastomerów i kauczuku 33 tys. osób, natomiast segment budowy maszyn dla 

przemysłu tworzyw sztucznych zatrudnia 46,8 tys. osób. Niekiedy inne organizacje (w tym urząd 

statystyczny) przypisują część zatrudnionych w przetwórstwie tworzyw sztucznych do segmentu 

obróbki gum i kauczuku (gdzie wg Destatis pracuje 74 tys. osób), zaś część organizacji nie zalicza 

do przemysłu tworzyw sztucznych branży maszynowej, wytwarzającej urządzenia do produkcji i 

przetwarzania tworzyw sztucznych (m.in. stąd wynikają różnice w publikowanych danych). Koszty 

pracy stanowią 17,9% wartości obrotu osiąganego przez branżowe przedsiębiorstwa. W pierwszej 

połowie 2008 roku poziom zatrudnienia zwiększył się o ponad 3%. W drugim półroczu 2008 mimo 

nadchodzącego kryzysu udało się ten podwyższony poziom zatrudnienia w większości utrzymać 

(2,9% wzrost zatrudnienia w skali całego roku), głównie dzięki zmienionym regulacjom dotyczącym 

czasu pracy. Nieznacznie (-2,5%) spadło zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących 

tworzywa sztuczne dla budownictwa, zaś o 7,5% zwiększyła się liczba personelu przedsiębiorstw 

produkujących opakowania, o 2,1% w przedsiębiorstwach wytwarzających płyty, folie i profile, oraz 

o 3,3% w pozostałych przedsiębiorstwach. W Niemczech można wyróżnić blisko 200 ośrodków, w 

których skupia się 80% wszystkich zatrudnionych w branży. Największa ilość przedsiębiorstw 

przemysłu tworzyw sztucznych zlokalizowana jest w Nadrenii Północnej-Westfalii, która jest 

uznawana za kolebkę niemieckiego przemysłu tworzyw sztucznych. W Nadrenii Północnej-Westfalii 

pracuje 20,2% wszystkich zatrudnionych w branży w Niemczech (dane 2009, według Regionale 

Wirtschaftsforschung Berlin). Niewiele mniejszy udział ma Bawaria (19,5%) i Badenia- 

Wirtembergia (16,7%). Znaczący udział w zatrudnieniu mają także Dolna Saksonia (11,5%), Hesja 

(9,7%), Nadrenia-Palatynat (6,1%) i Turyngia (4%). Najmocniejsze regiony (mierząc wielkością 

zatrudnienia) przemysłu tworzyw sztucznych w RFN to: 

• region Hanoweru – 9 tys. osób, tj. 2,4% zatrudnionych w branży, 

• powiat Oberbergisch – 6,4 tys., 1,7%, 

• powiat Main-Kinzig – 6,3 tys., 1,7%, 
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• region Rhein-Neckar – 5,4 tys., 1,4%, 

• powiat Waldeck-Frankenberg – 5,3 tys., 1,4%, 

• Vechta – 4,8 tys., 1,3%, 

• powiat Odenwald – 4,1 tys., 1,1%, 

• Hof – 4,1 tys., 1,1%, 

• Märkischer Kreis (powiat) – 3,9 tys., 1%, 

• Karlsruhe – 3,8 tys., 1%. 

Ważniejsze ośrodki, w których odnotowano szczególnie wysoki przyrost zatrudnienia w latach 1999-

2007 to: Ansbach (wzrost zatrudnienia o 229,9%), powiat Altmarkkreis Salzwedel (136,5%), powiat 

Rhein-Kreis Neuss (97,8%), Döbeln (97,2%), Gotha (92,3%) i Bernkastel-Wittlich (86%). 

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2008 roku w 1613 przedsiębiorstwach 

zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych, zatrudniających co najmniej 50 osób, 

pracowało 251,3 tys. osób. Jest to o 4 tys. więcej niż w roku 2006 i 2 tys. więcej niż w roku 2007. 

Szacuje się, że po wliczeniu mniejszych przedsiębiorstw liczba zatrudnionych w tym segmencie 

przekroczyłaby 300 tysięcy. Obrót generowany przez przetwórców tworzyw sztucznych przekracza 

43 mld euro. 369 zakładów produkcyjnych (zatrudniających co najmniej 50 osób) zajmuje się 

wytwarzaniem płyt, folii i profili, zakłady te zatrudniają 68 tys. osób. 219 przedsiębiorstw, które 

zatrudniają łącznie 28 tys. osób, wytwarza tworzywa sztuczne wykorzystywane w budownictwie. 

231 przedsiębiorstw produkuje opakowania, w tych firmach pracuje 34 tys. osób. 794 

przedsiębiorstwa wytwarzają pozostałe tworzywa sztuczne - pod względem wielkości zatrudnienia 

jest to segment największy, ich personel przekracza 120 tys. osób. Branża boryka się z brakami 

inżynierów niektórych specjalności, przykładowo inżynierów przetwórstwa tworzyw, techników, 

mechaników technologii i projektantów narzędzi. Pierwsza połowa 2008 roku pozwoliła 

przedsiębiorstwom przetwarzającym tworzywa sztuczne osiągnąć dobre rezultaty, obrót wzrósł o 

4,4%. Kolejne półrocze było znacznie gorsze, dlatego roczny obrót wzrósł jedynie o 1,8%. 

Najmocniej spadł obrót związany z przemysłem samochodowym; przedsiębiorstwa motoryzacyjne 

zakupiły 3,5% mniej towarów niż w 2007 roku. Kryzysu nie odczuli producenci opakowań, którzy 

zwiększyli swoje obroty o 8,8%. Segment tworzyw sztucznych dla budownictwa także zakończył rok 

na plusie, jednak 2,5% wzrost obrotów zawdzięcza rządowym programom wsparcia udzielanym przy 

renowacji energetycznej budynków. Dlatego niektóre przedsiębiorstwa tego segmentu, które nie 
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mogły w pełni wykorzystać rządowych programów wsparcia, ponieważ ich obrót w znacznym 

stopniu jest uzależniony od odbiorców zagranicznych, takich jak m.in. Rosja, Hiszpania i Anglia, 

poniosły w 2008 roku pierwsze od kilku lat straty. Obroty przedsiębiorstw wytwarzających płyty, 

folie i profile wzrosły o 1,9%, zaś obroty pozostałych firm zmalały o 1,1%.  

Znaczącymi producentami tego segmentu w Niemczech są m.in.: 

• Dräxlmaier-Gruppe, 

• Rehau AG+Co., 

• tesa, 

• Roder Kunststofftechnik, 

• Weidenhammer Packaging Group, 

• SLS Kunststoffverarbeitung, 

• Knauer Group, 

• Seufert, 

• FM – Plast. 

Przemysł chemiczny wytwarza w Norwegii corocznie około 1,4 % wartości PKB Norwegii i 

daje zatrudnienie ponad 30 tys. osobom. Norwegia będąc głównym dostawcą ropy naftowej i gazu 

ziemnego w Europie jest również źródłem surowców wykorzystywanych do produkcji tworzyw 

sztucznych, na przykład monomeru chlorku winylu i polichlorku winylu (PCW). Tradycyjnym 

elementem norweskiego przemysłu chemicznego jest produkcja nawozów sztucznych. Produkty 

techniczne jak farby, kleje, detergenty, alginiany i chemikalia czyste składają się na odrębny sektor 

norweskiego przemysłu chemicznego. Produkcja surowców chemicznych odbywa się w dużych 

zakładach, dla których najważniejszym czynnikiem produkcyjnym jest energia elektryczna. Dlatego 

też ceny i warunki dostaw energii elektrycznej mają bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania 

przemysłu surowców chemicznych w Norwegii.  

Norweski przemysł chemiczny jest silnie nastawiony na eksport. Wartość eksportu produktów 

chemicznych wynosi około 25 miliardów norweskich koron (około 60% wielkości produkcji). 

Norweskie przedsiębiorstwo Yara jest jednym z największych producentów nawozów sztucznych na 

świecie, posiadającym fabryki w wielu krajach na świecie. 

Przemysł chemiczny w tym przemysł tworzyw sztucznych jest jednym z trzech głównych 

sektorów przemysłowych w Finlandii, jego korzenie sięgają XVII wieku. Przemysł chemiczny jest 
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jedną z takich dziedzin, w których prowadzone są zaawansowane prace badawczo-naukowe, w 

których poza rozwijaniem danej technologii ważne jest neutralizowanie negatywnego wpływy danej 

technologii na środowisko naturalne oraz racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. Przemysł 

chemiczny w Finlandii stanowi 10% wszystkich inwestycji przemysłowych w kraju. W sektorze 

przemysłu chemicznego zatrudniony 9,2% całkowitej siły roboczej w Finlandii. Około 40% 

wszystkich produktów przemysłu chemicznego jest eksportowanych, co stanowi 12% całkowitego 

eksportu Finlandii. Chemia przemysłowa Finlandii produkuje szeroką gamę produktów, które są 

stosowane w innych sektorach przemysłu, zwłaszcza w lasach i na obszarach rolniczych. 

Największym producentem chemikaliów i dystrybutorem tworzyw sztucznych w Finlandii jest Aspo 

Chemicals. Główną zaletą firmy jest to, że opiera się na swojej logistyce i  własnej technologii, która 

jest stale rozwijana. Firma w Finlandii jest na całym świecie dostawcą rozwiązań dla branży 

chemicznej na cały świat. Przemysł chemiczny w Finlandii jest bardzo zróżnicowany i produkuje 

szeroką gamę produktów. Najbardziej rozwiniętą gałęzią tego przemysłu jest biotechnologia, która 

uważana jest za jeden z najbardziej obiecujących sektorów nowoczesnych technologii w Finlandii i 

szybko rośnie. Era globalizacji stworzyła okazję dla fińskiego przemysłu chemicznego do wyjścia ze 

swoimi produktami na zewnątrz i umocnienia silnej pozycji rynkowej. 

Wysoka świadomość proekologiczna w Finlandii napędza innowacyjność w przemyśle  

chemicznym, który ma być przyjazny dla środowiska naturalnego. Finlandia w 2000 r. była 

największym światowym producentem chemicznych rozwiązań do uzdatniania wody, ale także 

proekologicznych praktyk biznesowych. W 1992 roku Finlandia przystąpiła do dobrowolnego  

międzynarodowego programu o nazwie „Responsible Care”, związanego z ochroną środowiska i 

zdrowia działającego z inicjatywy Rady Bezpieczeństwa ONZ w 45 krajach. Chociaż tylko 12% firm 

chemicznych w Finlandii przystąpiło do programu, tylko niektórzy z największych producentów w 

Finlandii są jego członkami, to ponad 80% produkcji chemicznej jest objęte inicjatywą. Firmy te 

zobowiązują się do ciągłego doskonalenia w wydajności w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i 

bezpieczeństwa oraz do otwartej komunikacji na temat działalności i osiągnięć w tym zakresie.  

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego i Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego w 2011 r. eksport do Danii zwiększył o 9,9%, wynosząc 2,4 mld euro. Stanowiło to 

1,8% całkowitego eksportu z Polski. W pierwszej piątce towarów, mających największy udział w 

eksportowej wymianie handlowej Polski z tym krajem tworzywa sztuczne nie znalazły się, jednak 
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ich udział stanowił 5,5% (8 pozycja). W 2011 r. eksport do Finlandii zwiększył o 16,7%, wynosząc 

1,0 mld euro. I podobnie jak w przypadku Danii polski eksport tworzyw sztucznych do Finlandii 

stanowi 5,3% udziału w wymianie eksportowej do tego kraju (7 pozycja). Niemcy zajmują pierwsze 

miejsce jako partner eksportowy Polski. Jest to wynik zarówno wielkości niemieckiej gospodarki jak 

i bezpośredniego sąsiedztwa. W 2011 r. eksport do Niemiec zwiększył się o 12,6%, wynosząc 35,4 

mld euro. Stanowiło to 26,1% całego eksportu z Polski. W pierwszej piątce towarów mających 

największy udział w eksportowej wymianie handlowej z tym krajem znalazły m.in. tworzywa 

sztuczne (kauczuk i tworzywa z kauczuku) 8,0% (4 pozycja). Na 22 sekcje towarów w przypadku 17 

odnotowano wzrost sprzedaży, a w przypadku 5 spadek. Na tle wszystkich grup towarów wyróżniał 

się eksport m.in. tworzyw sztucznych i artykułów z nich – wzrost o 26,6%. W 2011 r. eksport do 

Norwegii zwiększył się o 53,7%, wynosząc 2,7 mld euro. Stanowiło to 2,0% całego eksportu z 

Polski. W pierwszej piątce towarów, mających największy udział w eksportowej wymianie 

handlowej Polski z tym krajem tworzywa sztuczne nie znalazły się, jednak ich udział stanowił 1,8%  

(7 pozycja). W 2011 r. eksport do Szwajcarii zwiększył się o 18,6% do kwoty 1,2 mld euro. Wartość 

ta stanowiła ekwiwalent 0,9% całego eksportu z Polski. Szwajcaria znalazła się więc poza gronem 

dziesięciu największych odbiorców naszych towarów. W pierwszej piątce towarów mających 

największy udział w eksportowej wymianie handlowej z tym krajem znalazły m.in. tworzywa 

sztuczne z udziałem 6,2%. W 2011 r. Polska odnotowała znaczne wzrosty eksportu tworzyw 

sztucznych, na poziomie 20,4%.  

Przemysł chemiczny w Danii jest dość ograniczonej wielkości. W ramach przemysłu 

chemicznego funkcjonują głównie producenci produktów farmaceutycznych, pestycydów, farb i 

dodatków do żywności. Dania stanowi 1,3% całego unijnego rynku chemicznego. W 2005 roku 

duński obrót przemysłu chemicznego wynosił  € 8 mld euro, co stanowi średnią roczną stopę wzrostu 

2% w latach 2001 i 2005 (CEFIC, 2006). Według duńskiego urzędu statystycznego obroty 

chemikaliów i surowców chemicznych spadły między 2001 i 2003, ale ponownie wzrosła między 

rokiem 2003 a 2005. Według źródeł branżowych towary wykonane z tworzywa sztucznego stanowią 

ważną cześć przemysłu chemicznego w Danii.  W ostatniej dekadzie, przemysł chemiczny w Danii  

jest zdominowany przez duże przedsiębiorstwa. Główną częścią przemysłu chemicznego jest 

produkcja farmaceutyków (60% rocznego obrotu). Wyroby z tego sektora są w większości 

sprzedawane na rynkach zagranicznych. 
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Duńska produkcja chemiczna jest zaawansowana technologicznie. Duński przemysł chemiczny 

będzie zatem nadal wykazuje pozytywny rozwój. Duński przemysł chemiczny cierpi na brak 

wystarczającej liczby pracowników. Choć sektor stara się rozwiązać ten problem poprzez 

przyciągnięcie taniej siły roboczej z nowych krajów UE, może to stanowić poważny problem dla 

przyszłej rozbudowy przemysłu chemicznego, w tym tworzyw sztucznych w Danii.  

Szwajcaria jest jednym ze światowych czołowych producentów chemikaliów i 

farmaceutyków. Przemysł chemiczny koncentruje się na produkcji barwników, esencji zapachowych 

i aromatów spożywczych. Centrum przemysłu jest Bazylea. Największa firma farmaceutyczna to 

Novartis Roche (utworzona przez połączenie 1996 firmy Ciba-Geigy i Sandoz). Przemysł chemiczny 

i farmaceutyczny eksportuje 85% swojej produkcji. Przemysł chemiczny rozwija się w Szwajcarii od 

II połowy XIX w. W wyniku wprowadzenia surowych przepisów, nastąpił gwałtowny spadek 

sprzedaży produktów zawierających substancje toksyczne oraz zanieczyszczające środowisko, np. 

metale ciężkie, dioksyny i (PCB), jak również inne trwałe zanieczyszczenia organiczne. Chemikalia 

należą do najważniejszych dóbr eksportowych. Szwajcaria charakteryzuje się specjalizacją w 

nowoczesnych dziedzinach gospodarki. „Według badań Instytutu  ETH KOf Szwajcaria ma mocną 

pozycję na rynku światowym w dziedzinie instrumentów naukowych, takich jak instrumenty do 

pomiarów i precyzyjne  urządzenia medyczne i zegarki (1. miejsce w świecie w udziale w wartości  

eksportu), produkty branży chemicznej (2. miejsce), maszyny nieelektryczne, jak aparaty, maszyny 

tekstylne, gazowe turbiny (1. miejsce). W dziedzinie najwyższej techniki Szwajcaria pomimo 

wiodącej pozycji w produkcji prostszych maszyn ma dystans technologiczny. Udział chemikaliów i 

produktów przemysłu maszynowego przekracza 56% w eksporcie i 38% w imporcie.  

Gospodarka szwajcarska jest nastawiona na eksport wysoko przetworzonych produktów i 

usług finansowych. Dzięki silnej pozycji na rynkach światowych udaje się jej utrzymywać wartości 

eksportu i nadwyżkę w bilansie handlowym. Jednak pierwsze ślady negatywnego wpływu kryzysu i 

aprecjacji CHF są widoczne od jesieni 2011 r. Istnieje ryzyko spadku eksportu i zmniejszenia się 

nadwyżki w bilansie handlowym w 2012 i 2013 oraz spadku zatrudnienia w szwajcarskich 

przedsiębiorstwach nastawionych na eksport produktów i usług i pogorszenia bilansu płatniczego. 

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny jest 2 po przemyśle maszynowym najważniejszym sektorem 

przemysłowym Szwajcarii, przyczynia się znacząco do Produktu Krajowego Brutto Szwajcarii. 

Szwajcarski Przemysł chemiczny i farmaceutyczny działa prawie wyłącznie w zakresie wysoko 
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przetworzonych wyspecjalizowanych produktów. Dzisiaj 90% szwajcarskiego przemysłu 

chemicznego całego portfela produktów to szwajcarskie specjalności, jest to wyjątkoowe w 

porównaniu do średniej międzynarodowej. Produkowanych jest ponad 30'000 produktów,  

wyjątkowo zróżnicowanych.  

Główne grupy produktów to: 

 Farmaceutyki  

 Chemikalia 

 Witaminy 

 Aromaty i dodatki do żywności 

 Środki ochrony roślin 

 Specjalne środki chemiczne do celów przemysłowych, technicznych 

 Pigmenty, farby i lakiery. 

Ta strategia koncentracji na specjalności jest kluczem do sukcesu. Dzięki wysokiej jakości 

produktów specjalistycznych szwajcarskie przedsiębiorstwa uzyskały wiodącą pozycję na 

światowych rynkach. 

Badania i rozwój nowych produktów i procesów technologicznych są siłą napędową szwajcarskiego 

przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Dzięki korzystaniu z wyników badań naukowych firmy 

stawiają na rozwój nowych, które spełniają obecne i przyszłe wymagania klientów. Przemysł 

chemiczny jest wysoce innowacyjny dzięki wykorzystaniu naukowego i technologicznego know-

how i umiejętności siły roboczej. Szwajcarskie firmy zapewniają niezbędną infrastrukturę badawczą 

i stworzą  otwartą, kreatywną atmosferę sprzyjającą tworzeniu nowych innowacyjnych rozwiązań 

Szwajcaria jest wiodącym eksporterem chemikaliów. Z udziałem około 5% eksportu światowego 

produktów chemicznych i farmaceutycznych, Szwajcaria zajmuje 8 pozycję wśród największych 

krajów eksportowych. Ta pozycja lidera jest zadziwiająca gdyż Szwajcaria zajmuje 95 pozycję pod 

względem liczby ludności i 147 pozycję pod względem wielkości powierzchni. Obecnie łączna 

liczba pracowników w całej branży chemicznej i farmaceutycznej w Szwajcarii to 65 000 osób 

(2011), około połowa z tych miejsc pracy znajduje się w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Szwajcarski przemysł chemiczny i farmaceutyczny jest liderem w zakresie nowoczesnych 

technologii. Wiodąca pozycja z firm szwajcarskich, w porównaniu z innymi krajami, można 

wyjaśnić głównie przez wysoki udział badań farmaceutycznych. Szwajcaria jest ważnym miejscem 
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badań dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Ponad jedna trzecia wydatków na badania i 

rozwój w Szwajcarii jest właśnie w branży chemicznej i farmaceutycznej. Przemysł chemiczny i 

farmaceutyczny jest jednym z najważniejszych pracodawców kadry naukowej w Szwajcarii, 

zatrudnia 29% wszystkich pracowników naukowych w szwajcarskim przemyśle. W 2008 roku 

zatrudniony 11 633 wysoko wykwalifikowanych osób w zakresie badań naukowych. Szwajcarski 

przemysł chemiczny i farmaceutyczny jest silnie uzależniony od handlu zagranicznego. Tylko około 

5% produkcji sprzedawane jest na rynku krajowym; 95% produkcji jest eksportowane. Najwyższa 

część eksportu, ponad 55%, trafia do krajów Unii Europejskiej. Przemysł chemiczny i 

farmaceutyczny zajmuje 1 miejsce w zakresie udziału całkowitego w szwajcarskim eksporcie; 

mierząc wartość eksportu netto (2011: 37,2 mld CHF) jest to szwajcarski najważniejszy sektor 

przemysłowy, a następnie produkcja zegarków (2011: 16,3 mld CHF) oraz przemysł maszynowy 

(2011: -5,6 mln CHF). Eksport przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, należy rozpatrywać w 

kontekście wewnętrznych spółek międzynarodowych sieci: ponad trzy czwarte eksportu to dostawy 

do jednostek zależnych. Część z tych materiałów są półproduktami do firm zależnych, które 

przetwarzają je w gotowe produkty. Ta dwustopniowa procedura umożliwia przedsiębiorstwom na 

skorzystanie z efektu skali w syntezie chemicznej składników i z drugiej strony, aby optymalnie 

dostosować produkty do lokalnych warunków i przepisów. Przemysł chemiczny i farmaceutyczny w 

Szwajcarii osiągnął nadwyżkę eksportu per capita, który jest jednym z najwyższych na świecie. W 

roku 2011 wyniósł ponad 3 600 EUR, który jest 7 razy większy niż porównywalne dane w 

Niemczech. Przemysł chemiczny i farmaceutyczny jest szczególnie dynamiczną częścią 

szwajcarskiej gospodarki. Produkcja wzrosła w latach 1995 i 2011 przy średnim tempie 12,4%, 

podczas gdy cały szwajcarski przemysł osiągnął jedynie wartość 2,8%. 
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Tabela 21. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.97 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

UE UE UE UE 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria  341 630.980     29 274.200     431 116.100     43 155.500 

Norwegia 20 234.220     2 446.900     161 270.480    23 165.400 

Partner: 

wszystkie kraje 

poza unijne 

  3 282 756.940     544 162.800     3 952 357.300     422 613.700 

Źródło: Comext 

 

Tabela 22. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.97 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria    228 363.460     19 151.600     212 717.480    18 657.300 

Norwegia   927.280     32.000     30 924.990     5 951.600 

Partner: 

wszystkie kraje 

poza unijne 

  876 487.230     97 875.400     1 588 427.910     130 587.600 

Źródło: Comext 

 

 

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
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Tabela 23. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.97 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

Finlandia  Finlandia Finlandia Finlandia 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria  632.030     16.800     697.860     64.900   

Norwegia   1 014.320     108.000     2 311.100     173.800 

Partner: 

wszystkie kraje 

poza unijne 

25 332.700     5 686.000     36 667.830    2 074.800 

Źródło: Comext 

 

Tabela 24. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.97 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

Dania Dania Dania Dania 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria   2 051.880   223.700   1 838.310   150.300  

Norwegia  2 356.880   353.300   9 735.980   1 555.900 

Partner: 

wszystkie kraje 

poza unijne 

 47 493.500   9 343.900   60 102.420   5 582.300  

Źródło: Comext 

 

 

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
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Tabela 25. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.97 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

Polska Polska Polska Polska 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria    1 621.860     64.300     4 126.150     802.500 

Norwegia   922.280     31.200     3 661.250     773.700   

Partner: 

wszystkie kraje 

poza unijne 

83 741.570     13 027.700     128 785.000     14 629.100 

Źródło: Comext 

 

Tabela 26. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.92 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

UE UE UE UE 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria  22 092.840     3 292.800     30 197.060     2 850.100 

Norwegia 1 066.650     148.800     14 115.060     1 835.300 

Partner:  

wszystkie kraje 

poza unijne 

433 556.870     130 027.500     213 355.320    24 292.400 

Źródło: Comext 

 

 

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
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Tabela 27. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.92 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria  158.060     4.600     28.060     3.500 

Norwegia 18.220     0.500     58.110     3.000 

Partner:  

wszystkie kraje 

poza unijne 

11 035.750     5 327.600     2 621.570    457.400 

Źródło: Comext 

 

Tabela 28. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.92 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

Finlandia Finlandia Finlandia Finlandia 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria  20.000     0.200     430.900     23.700   

Norwegia   4.530     0.100     291.150     21.400   

Partner:  

wszystkie kraje 

poza unijne 

3 554.330     1 457.900     8 783.360     132.500 

Źródło: Comext 

 

 

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
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Tabela 29. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.92 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

Polska Polska Polska Polska 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria  158.060     4.600     28.060     3.500 

Norwegia 18.220     0.500     58.110     3.000 

Partner:  

wszystkie kraje 

poza unijne 

11 035.750     5 327.600     2 621.570     457.400   

Źródło: Comext 

 

Tabela 30. Statystyki handlu (import-eksport), Kod produktu: 3926.90.92 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Wskaźniki Wartość 

eksportu z  UE/ 

MS (1000 Euro) 

Eksport ilościowo 

z UE/MS (1000 

kg) 

Wartość importu 

do UE/MS 

(1000kg) 

Import ilościowo 

do UE/MS  

(1000 kg) 

Państwo 

Członkowskie UE 

Dania Dania Dania Dania 

Lata 2011 2011 2011 2011 

Szwajcaria  235.130     5.400     141.960     6.600 

Norwegia   405.050     13.000     1 960.150    572.500 

Partner:  

wszystkie kraje 

poza unijne 

10 071.740     3 632.800     4 810.720    961.300 

Źródło: Comext 

 

 

 

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical.htm?action=output&viewName=partners_ms&cb_reporters=all&list_years=2010&measureList=iv,ev,eq,iq&ahscode1=903210&cb_partners=1011&languageId=EN
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Tabela 31. Statystyka produkcji na wybranych rynkach eksportowych (na podstawie raportu 

Eurostatu – Baza Prodcom rok 2010) 

Kod i opis produktu Waluta Niemcy Polska UE 27 UE 25 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

1000 € 3 253 479 849 062 13 120 

000 

12 989 

131 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

1000 € 128 044 17 081 1 517 765 1 511 594 

Źródło: Prodcom 2011 r.; dane aktualne na 04.10.2012 

 

Kod i opis produktu Waluta Finlandia Dania Bułgaria Norwegia 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

1000 € 142 717 695 558 31 800 83 478 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

1000 € 24 219 56 207 2 224 Dane 

utajnione 

Źródło: Prodcom 2011 r.; dane aktualne na 04.10.2012 

 

Kod i opis produktu Waluta Łotwa Słowenia Belgia Estonia 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

1000 € 9 635 32 842 339 441 18 716 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

1000 € Dane 

utajnione 

Dane 

utajnione 

104 368 1 929 

Źródło: Prodcom 2011 r.; dane aktualne na 04.10.2012 

 

Kod i opis produktu Waluta Czechy Irlandia Francja Włochy 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

1000 € 573 205 138 525 526 805 2 921 276 
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22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

1000 € 19 923 20 258 309 598 193 437 

Źródło: Prodcom 2011 r.; dane aktualne na 04.10.2012 

 

Kod i opis produktu Waluta Węgry Holandia Portugalia Słowacja 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

1000 € 204 491 564 354 111 884 417 427 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

1000 € 1 460 36 053 7 642 2 680 

Źródło: Prodcom 2011 r.; dane aktualne na 04.10.2012 

Kod i opis produktu Waluta W. 

Brytania 

Rumunia Litwa Hiszpania 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

1000 € 1 007 016 97 589 46 504 94 623 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

1000 € 523 360 3 947 2 636 25 330 

Źródło: Prodcom 2011 r.; dane aktualne na 04.10.2012 
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Wykres 6. Produkcja wg powyższych kodów produktu eksportowego w wybranych państwach UE 

(w tym w Niemczech, Polsce, Norwegii, Danii, Finlandii) oraz ogółem w UE dla 25 i 27 krajów 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie danych statystycznych bazy PRODCOM 2011 największa produkcja wyrobów 

w ramach kodu produktu 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych w UE widoczna jest 

w krajach tj. Niemcy, Włochy, W. Brytania, Polska, Dania, Czechy, Holandia, a następnie Francja. 

W odniesieniu do wyrobu sklasyfikowanego w ramach kodu produktu 22.29.29.50 Pozostałe 

artykuły z tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza największymi producentami w UE są W. 

Brytania, Francja, Włochy, Niemcy i Belgia.  

Według statystyk International Trade Centre największy import w ramach kodu produktu 

3926.90 (HS) artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów w 2011 roku według poniższej 

tabeli (w tys. dolarów) mają USA, Niemcy, Meksyk, Chiny, Francja, Japonia i W. Brytania. 

Spośród państw europejskich w czołówce importerów znajdują się Niemcy, Francja, W. Brytania, 

Włochy, Czechy, Belgia, Holandia. Spośród rynków wskazanych do docelowego eksportu ANRO w 
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czołówce importerów znajdują się dla powyższego produktu kraje tj. Niemcy (2 pozycja w 

imporcie), następnie dopiero Szwajcaria (20 pozycja w imporcie), Dania (33 pozycja w imporcie), 

Norwegia (34 pozycja w imporcie), Finlandia (35 pozycja w imporcie). 

  

Tabela 32. W tys. $ 

Importerzy 

Wartość 

importu w  

2007 

Wartość 

importu w  

2008 

Wartość 

importu w  

2009 

Wartość 

importu w  

2010 

Wartość 

importu w  

2011 

Świat 38 005 623 41 138 103 34 536 485 42 612 568 46 325 814 

USA 4 377 189 4 433 951 3 867 795 4 776 687 5 127 644 

Niemcy 3 127 754 3 572 141 2 953 523 3 330 414 3 938 615 

Meksyk 3 025 346 2 826 738 2 173 877 3 928 994 3 058 394 

Chiny 1 862 342 1 961 585 1 771 987 2 320 731 2 583 118 

Francja 2 017 303 2 159 037 1 803 893 2 201 392 2 456 971 

Japonia 1 445 031 1 579 611 1 462 115 1 706 235 2 052 897 

W. Brytania 1 592 190 1 523 850 1 259 080 1 502 389 1 633 564 

Tajlandia 1 083 516 1 234 126 959 244 1 333 091 1 413 157 

Kanada 1 182 753 1 208 923 1 037 245 1 235 185 1 367 113 

Włochy 1 027 564 1 078 094 872 420 1 025 754 1 221 746 

Czechy 1 022 235 1 162 423 863 740 1 027 005 1 180 890 

Belgia 1 015 913 1 113 392 971 986 975 863 1 078 255 

Holandia 786 178 926 257 898 047 970 405 1 000 903 

Polska 838 880 976 885 736 594 875 479 983 730 

Hong Kong, Chiny 897 330 896 631 754 109 934 330 951 076 

Federacja Rosyjska 420 027 628 060 463 439 705 158 933 497 

Hiszpania 878 570 945 183 883 510 823 854 867 670 

Austria 664 559 765 969 623 286 674 354 773 138 

Węgry 709 063 831 675 513 297 574 188 746 835 

Szwajcaria 601 217 677 859 572 940 656 160 744 743 

Singapur 579 540 621 965 432 631 602 948 659 995 

Malezja 715 962 628 392 435 133 547 739 640 969 

Australia 458 732 514 070 469 425 523 468 618 196 

Republika Korei 464 917 498 634 403 936 499 509 578 440 

Rumunia 390 106 423 278 335 401 430 778 549 554 

Brazylia 299 676 384 178 348 712 435 386 529 361 

Szwecja 462 719 480 107 402 807 437456 489 608 

Turcja 339 268 401 304 314 167 394 498 479 384 

Słowacja 386 289 432 718 377 014 529 511 452 082 

Chińskie Taipei 292 779 286 575 246 191 343 192 396 060 
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Wietnam 224 995 397 876 350 261 330 300 369497 

Indie 268 879 337 947 328 255 439 997 367 374 

Dania 295 689 334 289 265 136 306 663 348 194 

Norwegia 274  524 285 004 240 047 267 852 299 070 

Indonezja 54 599 219 524 166 029 255 951 290 845 

Portugalia 239 912 255 984 204 673 262 869 287 623 

ZEA 115 300 145 348 186 353 204 921 241 183 

Kostaryka 68 656 81 283 76 458 105 025 217 133 

Irlandia 180 923 185 324 176 210 196 906 206 572 

Finlandia 175 830 194 152 161 314 195 133 199 606 

Źródło: obliczenia na podstawie ITC ONZ statystyk COMTRADE 

 

Według statystyk International Trade Centre Dania najwięcej importowała w ramach kodu 

produktu 3926.90 artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, w 2011 roku, według 

poniższej tabeli (w tys. dolarów) z: Niemiec, Szwecji, Chin, Holandii, W. Brytanii, Czech, Francji i 

Belgii, Polska w tej klasyfikacji dostawców znalazła się na 14 pozycji.  

 

Tabela 33. W tys. $ 

Eksporterzy 

Wartość 

importu w  

2007 

Wartość 

importu w  

2008 

Wartość 

importu w  

2009 

Wartość 

importu w  

2010 

Wartość 

importu w  

2011 

Świat 295 689 334 289 265 136 306 663 348 194 

Niemcy 85 267 108 451 75  587 72 223 83 786 

Szwecja 49 047 44 594 36 006 41 599 43 291 

Chiny 30 900 38 026 27 323 39 087 42 610 

Holandia 16 766 19 588 16 128 17 561 24 114 

W. Brytania 15 170 15 156 11 129 12 616 23 049 

Czechy 686 2 785 9 265 17 838 18 597 

Francja 9 605 8 279 7 864 12 808 13 376 

Belgia 13 565 13 967 13 986 14 599 13 238 

Włochy 14 721 14 508 11 099 11 640 10 589 

Finlandia 3 126 5 488 3 971 3 529 9 608 

USA 8 823 11 001 8 349 10 628 9 544 

Irlandia 558 5 867 8 831 7 131 8 766 

Polska 3 127 3 502 2 824 4 423 6 295 

Wietnam 1 564 2 075 2 642 3 880 4 331 

Norwegia 4 593 4 045 3 942 3 184 3 913 

Węgry 4 825 1 508 1 417 9 333 3 546 
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Słowacja 7 347 8 483 6 032 3 059 3 234 

Szwajcaria 2 052 2 088 2 074 1 533 3 201 

Hiszpania 3 502 3 555 2 215 2 247 2 647 

 Źródło: obliczenia na podstawie ITC ONZ statystyk COMTRADE 

 

 

Źródło: COMTRADE 

 

Według statystyk International Trade Centre Norwegia najwięcej importowała w ramach 

kodu produktu 3926.90 artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, w 2011 roku, według 

poniższej tabeli (w tys. dolarów) z: Szwecji, Niemiec, Chin, Danii, W. Brytanii, USA, Włoch i 

Holandii, Polska w tej klasyfikacji dostawców znalazła się na 9 pozycji.  

Tabela 34. W tys. $ 

Eksporterzy 

Wartość 

importu w  

2007 

Wartość 

importu w  

2008 

Wartość 

importu w  

2009 

Wartość 

importu w  

2010 

Wartość 

importu w  

2011 

Świat 274 524 285 004 240 047 267 852 299 070 

Szwecja 64 185 64 870 55 561 60 029 70 683 

Niemcy 36 281 41 205 31 919 35 459 37 597 

Chiny 22 845 24 979 22 274 29 972 32 051 

Dania 36 974 37 920 27 947 23 396 27 593 
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W. Brytania 22 956 20 663 18 480 21 318 23 761 

USA 9 814 10 701 9 236 19 988 12 414 

Włochy 11 787 14 870 11 175 10 269 11 519 

Holandia 9 113 10 122 8 141 8 082 9 740 

Polska 5 545 5 621 6 582 5 560 7 956 

Francja 5 746 5 555 5 640 8 116 6 827 

Belgia 8 417 8 017 7 306 5 495 5 878 

Chińśkie Taipei 4 613 4 475 3 196 3 903 5 081 

Finlandia 4 833 4 332 4 585 3 697 4 231 

Bułgaria  14  140  159  398 3 992 

Singapur 2 149 2 400 2 499 2 668 3 325 

Szwajcaria 2 076 3 440 2 366 2 636 3 132 

Austria 2 359 2 985 2 210 2 639 2 662 

Hong Kong, Chiny 3 055 2 577 2 087 1 618 2 540 

Hiszpania 2 087 2 130 1 897 1 641 2 496 

 Źródło: obliczenia na podstawie ITC ONZ statystyk COMTRADE 

 

 

Źródło: COMTRADE 
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Według statystyk International Trade Centre Finlandia najwięcej importowała w ramach kodu 

produktu 3926.90 artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, w 2011 roku, według 

poniższej tabeli (w tys. dolarów) z: Szwecji, Niemiec, Chin, Danii, Włoch, Estonii, Holandii, W. 

Brytanii, Francji, Wietnamu i Belgii, Polska w tej klasyfikacji dostawców znalazła się na  13 pozycji.  

 

Tabela 35. W tys. $ 

Eksporterzy 

Wartość 

importu w  

2007 

Wartość 

importu w  

2008 

Wartość 

importu w  

2009 

Wartość 

importu w  

2010 

Wartość 

importu w  

2011 

Świat 175 830 194 152 161 314 195 133 199 606 

Szwecja 28 802 32 488 30 741 32 629 44 997 

Niemcy 33 486 36 409 35 589 43 969 42 541 

Chiny 18 967 18 730 17 861 31 422 17 007 

Dania 6 777 6 844 6 990 8 565 10 617 

Włochy 11 768 12 316 7 177 7 896 10 503 

Estonia 6 747 8 729 6 901 7  874 9 965 

Holandia 7 016 7 272 4 842 5 032 8 898 

W. Brytania 12 308 12 274 7 877 8 662 7 757 

Francja 6 673 6 380 4 665 5 415 7 147 

Wietnam 3 473 4 277 2 853 3 996 5 170 

Belgia 4 697 4 207 3 839 4 501 4 356 

USA 8 137 9 397 6 911 7 520 4 307 

Polska  826 1 787 1 453 1 864 3 462 

Hong Kong, Chiny  855  801 253 525 2 891 

Austria 2 285 2 458 1 502 3 140 2 828 

Chiński Taipei 1 494 2 223 1 537 2 099 2 811 

Czechy 870 1 312 806 789 1 462 

Norwegia 2 382 2 417 2 148 2 730 1 449 

Republika Korei 2 043 1 265 500 619 1 440 

Turcja  386  393 222 356 1 436 

Źródło: obliczenia na podstawie ITC ONZ statystyk COMTRADE 
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Źródło:  COMTRADE 

 

Według statystyk International Trade Centre Niemcy najwięcej importowały w ramach kodu 

produktu 3926.90 artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, w 2011 roku, według 

poniższej tabeli (w tys. dolarów) z: Chin, Włoch, Szwajcarii, Francji, Czech, Holandii, Austrii i 

USA, Polska w tej klasyfikacji dostawców znalazła się na 9 pozycji.  

 

Tabela 36. W tys. $ 

Eksporterzy 

Wartość 

importu w  

2007 

Wartość 

importu w  

2008 

Wartość 

importu w  

2009 

Wartość 

importu w  

2010 

Wartość 

importu w  

2011 

Świat  3 127 754 3 572 141 2 953 523 3 330 414 3 938 615 

Chiny 268 760 323 714 309 682 369 291 417 290 

Włochy 303 445 325 807 252 162 282 539 368 210 

Szwajcaria 280 348 328 066 277 201 333 247 339 030 

Francja 228 987 255 778 212 587 255 211 286 714 

Czechy  232 965 311 444 206 766 230 425 276 556 

Holandia 240 693 250 198 244 110 231 959 272  968 

Austria 187 928 197 247 178 537 182 258 234 718 

USA 167 198 189 486 170 782 202 440 228 306 

Polska 134 243 177 624 154 015 200 113 228 234 
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W. Brytania 125 802 129 995 87 958 104 608 144 853 

Węgry 101 058 120 904 94 934 110 691 129 997 

Belgia 127 130 140 492 110 437 113 289 127 657 

Dania 120 352 121 430 79 463 83 414 122 989 

Japonia 63 481 82 173 78 330 78 998 91 275 

Turcja 107 370 106 886 38 861 52 344 62 430 

Hiszpania 60 920 68 577 52 197 54 069 60 323 

Szwecja 36 759 45 370 36 860 42 931 54 314 

Chińskie Taipei 33 062 39 453 31 600 42 570 48 218 

Malta 11 760 15 334 20 757 28 712 40 450 

Słowenia 27 984 32 211 27 667 31 558 37 901 

 Źródło: obliczenia na podstawie ITC ONZ statystyk COMTRADE 

 

 

Źródło:  COMTRADE 

 

Według statystyk International Trade Centre Szwajcaria najwięcej importowała w ramach 

kodu produktu 3926.90 artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, w 2011 roku, według 

poniższej tabeli (w tys. dolarów) z: Niemiec, Francji, Włoch, Chin, Austrii, USA, Belgii, Holandii i 

W. Brytanii, Polska w tej klasyfikacji dostawców znalazła się na 13 pozycji.  
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Tabela 37. W tys. $ 

Eksporterzy 

Wartość 

importu w  

2007 

Wartość 

importu w  

2008 

Wartość 

importu w  

2009 

Wartość 

importu w  

2010 

Wartość 

importu w  

2011 

Świat 601 217 677 859 572 940 656 160 744 743 

Niemcy 275 802 310 991 270 320 310 474 339 805 

Francja 53 968 73 918 64 608 81 441 89 831 

Włochy 94 812 97 288 74 777 70 502 82 953 

Chiny 21 291 22 796 22 118 32 763 43 231 

Austria 34 088 36 823 29 470 31 460 36 062 

USA 17 249 19 520 16 686 23 808 26 697 

Belgia 16 998 19 109 15 657 17 935 18 781 

Holandia 18 771 21 944 17 345 17 008 17 867 

W. Brytania 11 112 10 253 7 383 9 696 13 094 

Czechy 4 303 7 567 3 869 5 457 9 439 

Szwecja 6 713 7 675 6 331 7 804 9 001 

Hiszpania 5 559 5 194 6 407 5 392 5 456 

Polska 2 317 4 315 3 182 3 468 5 260 

Dania 4  855 5 180 5  400 5 181 5 017 

Chiński Taipei 2 814 3 371 2 984 3 485 4 959 

Węgry 5 918 6 229 4 131 4 235 4 920 

Japonia 1 725 1 897 1 720 2 863 3 687 

Wietnam 1 472 1 595 2 275 2 612 3 017 

Hong Kong, Chiny 1 773 1 791 1 739 2 494 2 830 

Tajlandia 3 238 2 470 989 1 232 2 197 

Źródło: obliczenia na podstawie ITC ONZ statystyk COMTRADE 
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Źródło:  COMTRADE 

 

1.8. Analiza branży budowalnej na wybranych rynkach docelowych 

(Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria) 

Produkcja podstawowych materiałów budowlanych, podobnie jak całe budownictwo, zalicza 

się do grupy większych sektorów światowej i europejskiej gospodarki. Unia Europejska jest jednym 

z największych na świecie producentów materiałów i wyrobów budowlanych. Zostały one też jako 

pierwsze dotknięte światowym kryzysem finansowym i globalnym spowolnieniem gospodarczym. 

Stało się tak, mimo że warunki funkcjonowania tego sektora (zwłaszcza w Unii Europejskiej) 

ostatnio wyraźnie się poprawiły: spadły ceny surowców i nośników energii, a także wzrósł kurs 

dolara, poprawiając konkurencyjność europejskiego przemysłu. 

W Unii Europejskiej w 2010 roku nakłady inwestycyjne w sektorze budowlanym zostały 

obniżone o 3,6%. Częściowo w skutek kłopotów budżetowych w takich krajach jak Grecja, Irlandia, 

Hiszpania i Portugalia, zmniejsza się wydatki na inwestycje budowlane. W roku 2010 wartość 

inwestycji budowlanych państw Europy Zachodniej w miliardach euro wyniosła: w Niemczech 

249,8 , we Francji 247,7 , we Włoszech 152,5. Holandia w tym zestawieniu uplasowała się na 6 

miejscu z wynikiem 60,1 mld euro. Wśród państw Europy Wschodniej w czołówce znalazała się 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

177 

 

Polska z wartością wysokości 39,6 mld euro, Bułgaria uplasowała się na piątym miejscu w rankingu 

z kwotą 5,7 mld euro.  

Instytut Euroconstruct prognozował, że w 2011 r. produkcja budowlana w 19 największych 

krajach europejskich zmniejszy się 0,1% w zestawieniu z rokiem poprzednim. Najsilniejszy spadek 

objął segment budownictwa inżynieryjnego (dużym stopniu zależnego od wydatków publicznych) 

oraz budownictwo niemieszkaniowe. W latach 2009-2010 spadek produkcji w tych dziedzinach 

wyniósł odpowiednio: 8,8% i 3,3%. Euroconstruct przewiduje, że dopiero w 2012 r. nastąpi wzrost 

produkcji budowlanej w Europie o 2%. W roku następnym tempo wzrostu podniesie się do 2,5%. W 

dalszym ciągu jednak jej wartość będzie niższa niż w rekordowym 2007 r. W 2013 r. wyniesie ona 

1341 mld euro wobec 1506 mld euro w 2007 r. 

Polskie przedsiębiorstwa budowlane przewidywały, że 2011 rok przyniesie im wzrost w branży 

(o 3,4%). Ich zdaniem w 2012 roku branża budowlana będzie w dalszym ciągu rozwijać się, choć 

widoczny jest w tym przypadku wysoki poziom niepewności wśród przedsiębiorców. W 2011 roku (I 

połowa roku) dynamika sprzedaży w badanych dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach 

budowlanych była zgodna z ogólnym trendem przewidywanym w branży (przewidywany wzrost 

sprzedaży wyniesie na koniec roku 2011 3,5%). W 2011 roku przedsiębiorstwa budowlane 

spodziewały się wzrostu rynku o 3,4%, przy czym najbardziej optymistyczne były prognozy małych 

i średnich przedsiębiorstw (4,1%) oraz przedsiębiorstw budownictwa ogólnego (3,7%).  

Respondenci przewidują, że w 2012 roku sektor budowlany będzie się rozwijał w tempie 1,5%. 

Dla 2012 roku liczba respondentów, którzy nie byli stanie odpowiedzieć na pytanie o wyniki rynku 

wzrosła do 21%. Najważniejsze dwa priorytety dla polskich przedsiębiorstw budowlanych w ciągu 

najbliższych dwunastu miesięcy to optymalizacja procesów zakupu oraz intensywne działania w celu 

podniesienia efektywności biznesowej i operacyjnej.  

Firmy budowlane choć najsłabiej oceniają swoją bieżącą sytuację finansową, to w przyszłość 

spoglądają z optymizmem. Mimo tego, że 30% faktur nie jest regulowanych w terminie lub wcale, a 

na zapłatę trzeba czekać ponad 5 miesięcy, 42% przedsiębiorców z tej branży spodziewa się poprawy 

swojej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach.  

Aktualna kondycja branży budowlanej w Polsce oraz prognozy jej przyszłego rozwoju są 

optymistyczne, a oczekiwany wzrost sektora kształtuje się na wyższym poziomie niż w pozostałych 

krajach np. Grupy Wyszehradzkiej. Zgodnie z opinią przedsiębiorców przetargi pozostają 
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najpopularniejszą metodą pozyskiwania nowych zleceń, niemniej niosą za sobą dla firm z branży 

budowlanej istotne ryzyko oraz wysoki poziom niepewności. W przetargach wygrywają 

najkorzystniejsze cenowo propozycje, których realizacja wiąże się z ryzykiem zmian cen materiałów 

budowlanych, które w konsekwencji mogą niekorzystnie wpłynąć na zyskowność kontraktu. 

W ostatnich latach na polski rynek budowlany istotny wpływ miały przede wszystkim dwa 

czynniki: dofinansowania unijne oraz przyznanie Polsce praw do organizacji Euro 2012. To one w 

największym stopniu wpłynęły na trendy rynkowe. Fundusze unijne powoli wyczerpują się, dlatego 

firmy budowlane poszukują nowych rynków – jest to widoczne już od kilku miesięcy. Do 

segmentów z bardzo dobrymi perspektywami rozwoju zaliczamy: inwestycje energetyczne, 

kolejowe, oczyszczalnie ścieków oraz projekty związane z utylizacją śmieci. 

Dla wiodących europejskich firm budowlanych najlepszą metodą ograniczenia trudności jest 

rozszerzenie i zróżnicowanie obszarów działalności gospodarczej. Według ekspertów wiele 

europejskich firm budowlanych wcześnie zauważyło, że tradycyjne modele biznesowe przestają się 

sprawdzać i narażają firmy na duże ryzyko w okresie dekoniunktury. Są to działania oparte przede 

wszystkim na prowadzeniu prac budowlanych w kraju dla sektora publicznego lub dla inwestorów 

prywatnych. Część przedsiębiorstw zdążyła już pomyślnie wdrożyć strategie dywersyfikacji 

działalności ograniczające uzależnienie działalności od rynków tradycyjnych i generując przychody 

z działalności pozabudowlanej. Działalności te są zazwyczaj komplementarne do usług 

budowlanych, skierowanych do tych samych klientów oparte na długoterminowych kontraktach na 

zarządzanie, koncesje lub dostarczanie usług, które przynoszą wysokie marże i stabilne przypływy 

pieniężne. Są to głównie usługi środowiskowe, usługi dla sektora energetycznego oraz obecność na 

rynku koncesji infrastrukturalnych. Trend ten będzie też widoczny w najbliższych latach na rynku 

polskim, kiedy fundusze unijne przestaną być głównym źródłem finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych. Europejskie firmy budowlane poszukują możliwości rozwoju za granicą.  

Tempo wzrostu światowego budownictwa w najbliższym 10-leciu będzie szybsze od tempa 

wzrostu globalnego produktu brutto. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Global 

Construction Perspectives i Oxford Economics, w latach 2010-2020 wartość światowego rynku 

budowlanego zwiększy się o 67%: z 7,2 bln USD do 12 bln USD. Tak wysokiej dynamiki ten sektor 

gospodarki nigdy w przeszłości nie odnotował. Obecnie przyczyni się do tego przede wszystkim 

rozwoju praktycznie wszystkich segmentów budownictwa w Chinach i Indiach oraz ożywienia w 
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tym sektorze w Stanach Zjednoczonych. Na te 3 kraje przypadnie łącznie ponad połowa (4,8 mld 

USD) spodziewanego przyrostu światowego rynku budowlanego do 2020 r. 

Chiński rynek budowlany powiększy się w latach 2010-20 ponad 2-krotnie osiągając w końcu 

prognozowanego okresu poziom 2,5 mld USD. Będzie miał wówczas ponad 20% udział w rynku 

światowym. Będzie największym krajowym rynkiem na świecie.  

Z kolei na 8 największych krajów (oprócz wyżej wymienionych, również Japonia, Kanada, 

Indonezja, Francja, Niemcy i Australia) przypadnie 2/3 globalnego rynku budowlanego. 

Największe na świecie rynki budowlane w 2020 r. (udziały w rynku światowym - w proc.): 

Chiny – 21, USA – 15, Indie - 7, Japonia – 6, Kanada – 3, Indonezja – 3, Francja – 3, Niemcy – 3, 

Australia – 3, Hiszpania - 2, Włochy – 2, Wielka Brytania – 2, Brazylia – 2, Rosja – 2, Meksyk – 2. 

 Według danych firmy Cushman & Wakefield, w drugim kwartale 2011 roku aktywność 

inwestycyjna na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie spowolniła i wolumen obrotów 

wyniósł 26,2 mld euro, czyli o 11,5% mniej niż w pierwszych trzech miesiącach. Jednak tendencje 

na poszczególnych rynkach były zróżnicowane - inwestycje w nieruchomości biurowe przewyższały 

inwestycje w nieruchomości handlowe oraz najważniejsze rynki wzbudzały większe 

zainteresowanie. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się rynki najlepszych 

nieruchomości biurowych, które pozwalają minimalizować ryzyko inwestycji. Udział rynku 

handlowego w obrotach zmniejszył się także z powodu zawarcia mniejszej liczby dużych transakcji 

niż w pierwszym kwartale bieżącego roku. „Wielu inwestorów odzyskało wiarę w rynek biurowy, ale 

popyt na nieruchomości handlowe był nadal silny. Jednak obserwujemy coraz większe 

zróżnicowanie trendów w poszczególnych krajach i sektorach. Wielka Brytania, Francja i Niemcy 

były najbardziej atrakcyjnymi krajami dla większości inwestorów, ale znaczenie poszczególnych 

sektorów w tych państwach nie jest jednakowe. Kraje skandynawskie, zwłaszcza Szwecja, znowu 

cieszą się dużym zainteresowaniem. W Norwegii i Finlandii wzrósł popyt na nieruchomości 

biurowe. W Rosji silny popyt na nieruchomości biurowe kształtują skłonni do podejmowania ryzyka 

kupujący, natomiast w Polsce nadal dużym powodzeniem cieszą się obiekty handlowe. W 

najbliższych miesiącach może wzrosnąć aktywność na rynku handlowym w Czechach, natomiast 

Holandia znajdzie się wśród pięciu najbardziej popularnych rynków nieruchomości magazynowych” 

– skomentował Michael Rhydderch. Najważniejsze rynki umocniły swoją pozycję. „Wielka trójka” 

(tj. Wielka Brytania, Niemcy i Francja) utrzymała pod koniec 2011 r. udział w rynku na poziomie 
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64%, przy czym popyt w Niemczech wzrósł, we Francji pozostał stabilny, a w Wielkiej Brytanii 

nieznacznie się zmniejszył. Jednak w sumie Europa Zachodnia odnotowała wzrost popytu, którego 

liderami były Austria, Dania, Norwegia i Szwecja. Szczególnie dobrymi wynikami mogły pochwalić 

się kraje skandynawskie, w których wolumeny obrotów wzrosły do poziomu 4,4 mld euro w drugim 

kwartale w porównaniu z 2,4 mld euro w pierwszym kwartale. W tym samym czasie zmniejszył się 

udział w obrotach wielu rynków wschodzących. W Europie Środkowo-Wschodniej obniżył się z 

poziomu 3,9 mld euro do 2,1 mld euro. Jednak tak jak w przypadku Europy Zachodniej, również 

rynków wschodzących nie należy postrzegać jednakowo. W Turcji i Rosji utrzymywał się silny 

popyt na nieruchomości biurowe, natomiast Polska jest często lepiej oceniana przez inwestorów pod 

względem ryzyka niż niektóre rynki zachodnie. Spadek obrotów był najbardziej widoczny na 

rynkach państw dotkniętych największym zadłużeniem. W krajach określanych skrótem PIIGS, czyli 

w Portugalii, Włoszech, Irlandii, Grecji i Hiszpanii, obroty pomiędzy pierwszym a drugim 

kwartałem zmniejszyły się o 42%, natomiast w pozostałych krajach eurostrefy wzrosły o 6,7%. Ze 

względu na zalety rynków takich jak Szwecja, Niemcy i Francja, kraje te będą wysoko cenione przez 

inwestorów. Natomiast w przypadku innych rynków ważniejsza od podstawowych trendów 

ekonomicznych może być chęć coraz większej liczby inwestorów do skorzystania na zbyt ostrożnych 

wycenach w niektórych regionach. Specyfika każdego kraju jest inna, na przykład aktualnie 

niedostateczna podaż aktywów wysokiej jakości we Włoszech, dostępność wysokiej jakości 

obiektów przy wysokich stopach kapitalizacji w Portugalii czy też silny popyt na rynku najmu i 

wysokie stopy kapitalizacji w Moskwie.  

 Zdaniem brytyjskich ekspertów „Europa tkwi w samym centrum „przedłużającej się agonii” 

rynku mieszkaniowego, którego końca nie widać. Krach rozpoczął się pięć lat temu, trwa zatem 

dłużej niż typowy 12-18-miesięczny spadek – alarmuje w najnowszym raporcie Royal Institution of 

Chartered Surveyors (Rics)”. Ceny domów w Irlandii i Hiszpanii spadły w zeszłym roku – 

odpowiednio - o 17% i 10% w porównaniu z rokiem 2010. Ale w Niemczech, Francji, Szwajcarii i 

Norwegii domy podrożały o 5 i więcej procent. Przegląd rynku mieszkaniowego w Europie 

dokonany przez Rics sugeruje, że jego przyszłość zależy od skali gospodarczego spowolnienia. 

Rynek w Europie może przetrwać tylko z niewielkimi stratami, jeśli spowolnienie gospodarki w 

regionie będzie umiarkowane. 

W kilku krajach europejskich ceny domów jednak rosły, choć z różnych powodów. We Francji 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/tematy/d/domy
http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/tematy/d/domy
http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/tematy/g/gospodarka
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zadziałał pakiet bodźców stymulacyjnych, Islandia odbiła się od głębokiego dna, wzrostom w 

Norwegii nie dorównał żaden z krajów skandynawskich. W Finlandii, Szwecji i Danii ostatnia fala 

podwyżek miała miejsce w 2011 roku. 

Na Wyspach domy są średnio o 1% tańsze niż przed rokiem. Jedynie w Londynie, gdzie za dom 

trzeba było przeciętnie wyłożyć 351,3 tys. funtów, ceny wzrosły o 2,9%. 

Podział sektora budowlanego w Niemczech przedstawiony został na poniższym wykresie. 

 

Rys 1. Podział sektora budowlanego w Niemczech 2008 roku 

 

Źródło: www.bauindustrie.de 
16

 

 

Sektor budowlany w Niemczech reprezentowany jest przez prawie 80 tys. firm, mimo 

kilkuletniej spadkowej tendencji jest wciąż największy w Europie. Wielkość niemieckiego rynku 

budowlanego w 2008 roku wyniosła 251 mld € (co stanowiło 10,1% PKB). W przemyśle materiałów 

budowlanych w tym kraju funkcjonuje ok. 4 tys. przedsiębiorstw zatrudniających łącznie 140 tys. 

pracowników. Największą pozycją w niemieckiej produkcji materiałów budowlanych są masy 

betonowe prefabrykowane. W 2007 r. wartość produkcji tego wyrobu wyniosła prawie 2 mld euro. 

Liczącymi się pozycjami są również zaprawy murarskie otrzymywane fabrycznie - 1,1 mld euro, 

oraz szary cement portlandzki (włączając cement mieszany) - nieco ponad 1 mld euro. 

Niemiecki rynek budowlany w chwili obecnej wychodzi z recesji i choć nie można mówić o 

                                                 
16

 www.bauindustrie.de 
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boomie, zmiany są łatwo zauważalne. Jednak ważną informacją jest to, że szacuje się, iż rynek 

budownictwa niemieszkaniowego (biurowego, przemysłowego) wzrastać będzie w najbliższych 

latach w tempie około 1% rocznie
17

. Obroty branży budowlanej w roku 2009 zmalały o 4%, w roku 

2010 zmalały już tylko o 0,3%, aby w roku 2011 miały wzrosnąć według prognoz o 4,5%. W roku 

2011 planowano wzrost budownictwa mieszkaniowego o 8%, o 7% budownictwa przemysłowego, a 

publicznego spadek o 2%. Liczba zleceń w sektorze budownictwa naziemnego wzrosła w 

Niemczech  w przeciągu ostatnich 12 miesięcy aż o +9,3%. Przy takim popycie na usługi budowlane 

niemieckie firmy nie nadążają z realizacją zleceń. W budownictwie naziemnym oraz przy robotach 

podziemnych jest zatrudnionych aktualnie w Niemczech 734.000 osób. Łączny roczny wzrost 

zatrudnienia pracowników w obu sektorach kształtuje się na poziomie +2,6%.  Wszystko to jednak 

za mało, zważywszy na faktyczne zapotrzebowanie na siłę roboczą. Ocenia się, że w samym tylko 

budownictwie naziemnym i podziemnym mogłoby pracować nawet do 1 miliona pracowników. 

Firmom budowlanym działającym w sektorze Hoch- u. Tiefbau udało się ostatecznie w samym tylko 

2011 roku wypracować w Niemczech obrót o wysokości 93,4 miliarda euro. Wzrost obrotów w 

porównaniu do roku 2010 wyniósł aż +12,5%. Ten nieprawdopodobny wzrost o dokładnie 1/8 

pokazuje faktyczny stan koniunktury na niemieckim rynku budowlanym. 90% niemieckich firm 

budowlanych już teraz jest zadowolona z koniunktury panującej w 2012 roku. Temu pozytywnemu 

nastawieniu nie ma się co dziwić, gdyż zleceń ciągle przybywa. Jedynie bolączką niemieckich firm 

budowlanych jest powoli wyczerpujący się rynek pracy w Niemczech, na którym brakuje 

fachowców. Również obroty niemieckich firm w produkujących maszyny budowlane oraz materiały 

budowlane wzrosły w przeciągu roku i to aż o +17%. Za sam cały 2011 rok obroty wyniosły łącznie 

12,6 miliarda euro, z czego na sektor maszyn budowlanych przypadło 7,8 miliarda euro obrotu 

rocznego, a na sektor materiałów budowlanych 4,8 miliarda euro. Również budownictwo 

mieszkaniowe rozkwita w Niemczech w najlepsze. W przeciągu całego 2011 roku liczba 

budowanych nowych mieszkań wzrosła o +22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według 

prognoz w przeciągu całego roku 2012 ma zostać wybudowanych w Niemczech pomiędzy 180.000 a 

210.000 nowych budynków mieszkalnych. Już teraz jednak wiadomo, że roczne obroty w sektorze 

budownictwa mieszkaniowego wzrastają w przeciągu 12 miesięcy aż o +14%. Także prywatni 

inwestorzy, którzy budują domki jednorodzinne, są w Niemczech coraz bardziej aktywni. Liczba 

                                                 
17www.erbud.pl, www.bauindustrie.de 
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pozwoleń budowlanych w ciągu tylko jednego roku wzrosła w Niemczech o +21%. W niedalekiej 

przyszłości należy się jednak liczyć z wyższymi kosztami prowadzenia działalności w 

budownictwie, co na przedsiębiorcach wymuszają niemieckie przepisy. Co kilkanaście miesięcy 

zwiększają się bowiem stawki wynagrodzeń minimalnych i za jakiś czas osiągną bardzo wysoki 

pułap, poniżej którego nie można zejść.  

Wszystkie ważniejsze instytuty badawcze w Niemczech stawiają tezę, że rok 2012 będzie 

korzystnym rokiem dla branży budowlanej w Niemczech. Planowany wzrost ma nastąpić w 

przedziale od 0,5% do 1,7%. Żadna z tych szanowanych i znanych instytucji (RWI, HWWi, DIW, 

WF, IWH, SVR, ifo, IfW) ani nie przewiduje bessy, ani też jakiegoś załamania rynku w związku z 

zapowiadaną drugą falą kryzysu gospodarczego. Oczywiście rzeczywistość gospodarcza jak zwykle 

zweryfikuje badania naukowców, ale mimo wszystko można patrzeć optymistycznie w przyszłość, 

gdyż zleceń w sektorze budowlanym nie powinno zabraknąć. Wartym podkreślenia jest fakt, że już 

rok 2010 oraz rok 2011 przyniosły wzrost na rynku budowlanym w Niemczech, a więc rok 2012 ma 

być jedynie kontynuacją tej dobrej passy. 

Poniższe wykresy obrazują zmiany obrotów w sektorze budowlanym na rynku niemieckim.  

 

Rys 2. Zmiany wielkości obrotów sektora budowlanego w Niemczech w latach 2000 – 2008 [mln 

Euro] 

 

Źródło: www.bauindustrie.de 
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Rys 3. Zmiany wielkości obrotów poszczególnych rodzajów budownictwa w Niemczech w latach 

2000 – 2009 [mln Euro] 

 
Źródło: www.bauindustrie.de 

19
 

  

Udział sektora budowlanego w PKB Niemiec prezentuje poniższy wykres. 

 

Rys 4. Udział procentowy sektora budowlanego w PKB Niemiec w latach 2000 – 2008 

 
Źródło: www.bauindustrie.de 

20
 

  

Jak wynika z powyższych wykresów, najlepiej miały się sektory budownictwa niemieszkaniowego. 
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Zauważalne jest tu tendencja wzrostowa. Poniżej przedstawiono tendencję dla poszczególnych 

rodzajów budynków niemieszkalnych w latach 2005 – 2008 w Niemczech. 

 

Rys 5. Pozwolenia na budowę z podziałem na rodzaje budynków niemieszkalnych w Niemczech w 

latach 2005 - 2008 (wg szacowanych kosztów budowy w mld Euro) 

 

Źródło: www.bauindustrie.de 
21

 

 

 

Rys. 6. Budownictwo publiczne, budownictwo gospodarcze, mieszkaniowe w Niemczech 

http://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/statistik/ 
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W 2009 roku recesja spowodowała na rynku szwajcarskim zaostrzenie warunków 

kredytowych i niższy poziom inwestycji. Doprowadziło to do ograniczenia ilości nowych projektów 

budowlanych. W 2010 roku szwajcarski przemysł budowlany stanowił 5,3% krajowego 

PKB. Szwajcarski przemysł budowlany odnotował CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) na 

poziomie 3,12% w tym okresie. W 2010 roku szwajcarski przemysł budowlany skorzystał z 

rosnącego zaufania i wzrostu krajowego popytu. Po słabym wzroście o 1,6% w 2009 r., przemysł 

zanotował wzrost o 3% w 2010 roku. W podziale na poszczególne rodzaje budownictwa w latach 

2006-2010 rynek szwajcarski odnotował następujące wskaźniki wzrostu: 

 Szwajcaria przeszła okres recesji w połowie 2008 r., co powoduje opóźnienia w projektach 

budowlanych i spadek nowych zamówień. W konsekwencji, szwajcarskie budownictwo 

zwolniło w 2009 i zanotowało zmniejszony wzrost tempie 1,6%, w stosunku do wzrostu o 

4,9% w 2008 roku. 

 Rynek budownictwa mieszkaniowego wzrósł (CAGR) na poziomie 2,13% w tym okresie. 

 Rynek budowlany budynków handlowych zanotował CAGR 0,54%.  Taki słaby wzrost był 

wynikiem braku inwestycji, gdyż firmy wstrzymały prace budowlane w omawianym okresie 

(2006-2010). 
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 Rynek budowlany związany z infrastrukturą zanotował wzrost w CAGR 5,81%. Wzrost 

rynku był w dużej mierze napędzany przez prace budowlane w branży energetycznej oraz 

drogowej. 

 Budownictwo realizowane przez sektor publiczny  było najszybciej rozwijającym się 

obszarem budownictwa i  rosło w CAGR 7,73%. 

 Budownictwo przemysłowe wzrosło w CAGR o 2,69%. 

Według ocen czołowych ośrodków opiniotwórczych (Ministerstwo Finansów, Rada 

Ekonomiczna, Danske Bank, Konfederacja Przemysłu Duńskiego - Dansk Industri) pojawia się coraz 

więcej i coraz mocniejszych oznak świadczących o stopniowym słabnięciu boomu w gospodarce 

duńskiej. Zarysowującą się tendencję słabnącej dynamiki gospodarczej potwierdzają dane o 

zmniejszających się wydatkach konsumpcyjnych w rezultacie wzrostu stóp procentowych i 

gwałtownym zahamowaniu wzrostu cen na rynku nieruchomości i w budownictwie mieszkaniowym. 

Dodatkowo, bezrobocie praktycznie nie może się już obniżyć bardziej. W tej sytuacji jest oczywiste, 

że nieruchomości i rynek pracy nie będą wspierać wzrostu ekonomicznego. Ożywienie gospodarcze 

w ostatnich latach najczęściej wiązano z boomem na rynku nieruchomości, rynku pracy i wzrostem 

konsumpcji. Wnikliwa analiza ekonomiczna pokazuje, że to inwestycje były lokomotywą szybkiego 

tempa rozwoju. Jeśli chodzi o strukturę inwestycji to przeważały inwestycje zwiększające moce 

wytwórcze w przemyśle oraz budownictwo mieszkaniowe. Stopniowo zmniejszało się znacznie 

inwestycji infrastrukturalnych wskutek zakończenia prac nad wielkimi projektami jak mosty nad 

Wielkim Bełtem i Sundem oraz Kopenhaskim metro.  

Budownictwo odgrywa znaczącą rolę w życiu gospodarczym Danii. Duńskie firmy reprezentują 

najwyższy światowy poziom w dziedzinie budownictwa lądowego i są obecne na rynkach całego 

świata. Dania jest również światowym liderem w dziedzinie technologii wytwarzania cementu, a 

także producentem i eksporterem gotowych elementów budowlanych. Duński sektor budowlany ma 

coraz bardziej globalny charakter poprzez korzystanie z zagranicznej siły roboczej, import 

materiałów budowlanych oraz fakt, że wiele przedsiębiorstw wchodzi w skład międzynarodowych 

koncernów, a część z nich jest eksporterami. o największych duńskich firm budowlanych należą MT 

Højgaard, TK Development i Per Aarsleff. Ok. 10% pracowników zatrudnionych w duńskim 

sektorze budowlanym stanowią obcokrajowcy, w tym także Polacy. Organizacją zrzeszającą duńskie 

firmy budowlane jest Duńskie Stowarzyszenie Firm Budowlanych - Dansk Byggeri 

http://www.danskbyggeri.dk/english/english
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Adres siedziby:  

Nørre Voldgade 106 , 1358 København K 

Adres kontaktowy: 

Postboks 2125 , 1015 København K 

Telefon: (+45) 72 16 00 00 , Fax: (+45) 72 16 00 10 

Mail: info@danskbyggeri.dk 

Danię uważa się za pioniera energooszczędnego budownictwa w Europie. Oszczędność energii w 

budynkach traktowana jest jako realny, wielowymiarowy zysk widoczny choćby w postaci niskich 

rachunków za ogrzewanie, czystego środowiska naturalnego czy większego bezpieczeństwa 

energetycznego kraju.  

 

Tabela 38. Wartość prac budowlanych w Danii w latach 2003-2007. 

WARTOŚCI PRODUKCJI W FIRMACH BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNYCH W MLD KR 

– CENY Z 2005 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Mieszkania:  

Nowe budowy 

Profesjonalne remonty 

24, 

820, 

8 

29, 

021, 

7 

33, 

124, 

1 

35, 

024, 

4 

35, 

524, 

5 

Budownictwo mieszkań razem 45,6 50,7 57,2 59,4 60,0 

Budynki gospodarcze:  

Nowe budowy 

Profesjonalne remonty 

19, 

58, 

0 

19, 

57, 

9 

18, 

88, 

1 

19, 

38, 

7 

19, 

69, 

0 

Budownictwo gospodarcze razem 27,5 27,4 26,9 28,0 28,6 

Budynki publiczne: 

Nowe budowy  

Profesjonalne remonty 

7, 

11, 

9 

7, 

11, 

9 

7, 

82, 

0 

6, 

72, 

1 

5, 

92, 

0 

Budownictwo publiczne razem 9,0 9,0 9,9 8,8 7,9 

mailto:info@danskbyggeri.dk
http://ekobudowanie.pl/kotly/111-dom-energooszczedny-ogrzewanie
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Profesjonalne inwestycje budowlane 82,1 87,1 94,0 96,2 96,5 

Profesjonalne naprawy budynków 18,7 19,2 19,1 19,4 19,7 

Profesjonalna aktywność budowlana 100,8 106,2 113,1 115,6 116,1 

Materiały zakupione prywatnie 24,3 25,0 25,6 25,9 26,2 

Aktywność budowlana razem 124,9 131,2 138,7 141,6 142,4 

Nowe konstrukcje Naprawa konstrukcji 27,2 19,7 25,8 20,5 24,0 21,5 24,5 21,5 24,7 21,5 

Aktywność konstrukcyjna razem 46,9 46,2 45,4 46,0 46,2 

Aktywność budowlana i konstrukcyjna 

razem* 

172,1 177,8 184,7 187,6 188,6 

*) W tym software 0,5 mld kr. Uwaga: W wyniku zaokrąglania sumy nie zawsze są równe liczbom 

całościowym 

Na postawie raportu Duńskiego Zrzeszenia Budownictwa 

 

Wartość produkcji jest miarą całkowitej aktywności budowlano-montażowej. Jest to produkcja 

wykonana przez prywatne firmy budowlane oraz publiczne i koncesjonowane firmy wykonujące 

usługi budowlane. Dochodzą do tego materiały budowlane zakupione przez prywatne gospodarstwa 

domowe i firmy na naprawy wykonywane przez własną siłę roboczą. Wartość podana jest w cenach 

podstawowych netto tzn. bez VAT i akcyzy.  

Z analizy sprawozdań finansowych 11,5 tys. firm duńskich z branży budowlanej wynika, iż 

przychody wspomnianych firm w latach 2007-2011 spadły o 95%, tj. z 7 mld DKK w 2007 r. do 300 

mln DKK w 2011 r. Głównym problemem duńskiej branży budowlanej jest brak płynności 

finansowej, którą pogarsza wyraźny spadek zdolności kredytowej większości Duńczyków po tym, 

jak banki zaostrzyły politykę przyznawania kredytów hipotecznych. 

Duński rynek budowlany i konstrukcji infrastrukturalnych to przede wszystkim mała liczba firm 

dużych, współpracujących z licznymi małymi i średnimi firmami podwykonawczymi. Konkurencja 

między największymi firmami wykonującymi zlecenia w ramach zamówień publicznych jest 

relatywnie niewielka. To m.in. wynik barier i wymogów stawianych przez reguły wspomnianych 
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zamówień, które eliminują część potencjalnych mniejszych wykonawców przy ograniczonej liczbie 

klientówi zleceń. 

Ilość zamówień publicznych i wielkość środków finansowych na nie przeznaczanych, tj. w efekcie 

siła nabywcza zamawiających, uzależniona jest od ogólnej kondycji gospodarczej w kraju. W 

efekcie, im większa jest liczba zamówień publicznych, w które mogą zaangażować się firmy z 

branży, tym lepsza jest ich ogólna kondycja finansowa umożliwiająca dalszy rozwój i odwrotnie. 

Duży wpływ na sytuację ekonomiczną branży mają także podwykonawcy oferujący specjalistyczne 

usługi oraz dostawcy surowców naturalnych wykorzystywanych, m.in. przy pracach budowlanych. 

Skutki recesji gospodarczej wpłynęły na znaczny wzrost cen wielu surowców i materiałów. 

Powyższe wpłynęło na osłabienie branży, co w połączeniu z restrykcyjnymi regulacjami prawnymi 

zamówień publicznych stanowi skuteczną barierę wejścia dla nowych firm i jednocześnie eliminuje 

najsłabszycyh uczestników rynku. 

Zamówienia publiczne i organizowane przetargi są skomplikowane i zniechęcają do udziału, a 

jednocześnie generują znaczne koszty zarówno po stronie firm, jak i instytucji zamawiających. 

Niewielki dostęp do zamówień publicznych mają również firmy zagranicze. Najczęściej szansę na 

liczące się kontrakty budowlane mają jedynie duże firmy o dobrej reputacji. Jednocześnie warto 

podkreślić, iż sama marka nie jest czynnikiem najistotniejszym. W Danii najważniejszym kapitałem 

pozostaje jakość, cena i wydajność. 

Do największych firm duńskich w branży budowlanej należą: 

• MT Højgaard 

• NCC 

• Skanska 

Firma MT Højgaard zaangażowana jest zarówno w duże prace konstrukcyjne, jak również w 

mniejsze cywilne prace budowlane. Działalność firmy obejmuje, m.in. roboty i usługi użyteczności 

publicznej, konstrukcję budynków mieszkalnych, wyposażanie wnętrz i instalację urządzeń, 

budownictwo komercyjne, budynki użyteczności publicznej, konstrukcje sportowe i kulturalne, 

modernizację, rozwój i projektowanie. Firma wykonuje prace budowlane i remontowe na lądzie i 

morzu w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. W latach 2010-11 firma zatrudniała ok. 5 

000 osób. 

Firma NCC specjalizuje się w budowaniu i projektowaniu autostrad i innych obiektów 
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infrastruktury lądowej, w tym również m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej, biur, szkół, 

budynków komercyjnych i instytucjonalnych, a także budynków mieszkalnych. Firma działa w 

Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii oraz Niemczech. NCC oferuje również surowce naturalne 

stosowane w budownictwie, w tym m.in. kruszywa do asfaltu i świadczy usługi remonotwe dróg. 

Organizacyjnie firma podzielona jest na trzy główne segmenty, tj.: budownictwo, nieruchomości 

oraz drogi. Część „NCC Budownictwo” odpowiada za budowę mieszkań i budynków, biur, obiektów 

przemysłowych, dróg, obiektów inżynierskich i infrastrukturę. „NCC Nieruchomości” opracowuje 

strategie marketingowe koncentrując się na budynkach mieszkalnych i komercyjnych. „NCC Drogi” 

odpowiada za produkcję i dostawy kruszyw oraz mieszanek asfaltu, w tym również za rozbudowę 

chodników i usługi remontowe dróg. W latach 2010-11 firma zatrudniała ok. 17 000 osób. 

Firma Skanska jest jedną z największych firm budowlanych na świecie. Tworzy i rozwija projekty 

komercyjne i mieszkaniowe oraz wykonuje duże przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Firma prowadzi działalność w wielu krajach europejskich (m.in. Szwecji, Wielkiej 

Brytanii, Danii, Finlandii, Norwegii, Polsce, Czechach, Estonii) oraz na kilku kontynentach, w tym 

m.in. w USA i Argentynie. Firma działa w czterech branżach: inżynieria, budownictwo 

mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, rozwój infrastruktury. Skanska jest jedną z czołowych 

firm deweloperskich w krajach skandynawskich. Od podstaw zajmuje się wykupem gruntów, 

projektowaniem i nadzorowaniem do momentu ostatecznej finalizacji inwestycji. Przy inwestycjach 

komercyjnych, firma inicjuje projekty i rozwija je, opracowuje plany dzierżawy, aktywnie działa na 

rynku deweloperskim skupując i odsprzedając aktywa komercyjne, tj. głównie nieruchomości z 

przeznaczeniem na powierzchnie biurowe, centra handlowe oraz logistyczne w głównych miastach 

europejskich. W latach 2010-11 firma zatrudniała ok. 52 000 osób na całym świecie. 

Liczba mieszkań w Finlandii przekracza obecnie 2,7 milionów. Obecnie na rynku 

mieszkaniowym dominują bloki mieszkalne. Jeszcze w roku 1990 liczba mieszkań w blokach 

mieszkalnych (939 000) porównywalna była do liczby mieszkań w budynkach jednorodzinnych 

(tylko o 4000 mniej). W ostatnim dziesięcioleciu wyraźnie zwiększył się udział budownictwa 

bloków mieszkalnych. Pod koniec roku 2008 liczba mieszkań w blokach o 106 000 przekroczyła 

liczbę mieszkań w domach jednorodzinnych. Od roku 1970 dziesięciokrotnie wzrosła liczba 

budynków jednorodzinnych wykonanych w zabudowie bliźniaczej: z 30 000 do 382 000. Wartość 

rynku budownictwa kubaturowego wynosiła w 2008 roku 24,1 miliarda EUR, z czego prace 
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budowlane wyniosły 14,7 miliardów, a prace remontowe - 9,4 miliardów EUR. 

Spośród nowo wybudowanych obiektów 5,8 miliardów EUR pochłonął rynek budownictwa 

mieszkaniowego, natomiast pozostałe 8,9 miliardów EUR - rynek budownictwa użyteczności 

publicznej. Równolegle udział prac remontowych wyniósł w budownictwie mieszkaniowym 4,9 

miliardów EUR, a w budownictwie użyteczności publicznej - 4,5 miliardów EUR.  

 

Tabela 39. Rozpoczęcie prac budowlanych - wielkość powierzchni mieszkalnej i budynków 

użyteczności publicznej w milionach metrów sześciennych od roku 2006 do 2010 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Powierzchnia mieszkalna 15,1 13,5 10,6 8,2 9,0 

Powierzchnia biurowa i sklepowa 8,2 12,2 8,5 4,5 4,0 

Budynki użyteczności publicznej 1,9 2,4 3,1 3,0 3,0 

Powierzchnia przemysłowa i magazynowa 10,0 15,2 12,5 7,0 6,0 

Budynki rolnicze 4,2 4,5 3,5 4,0 4,0 

Inne 3,9 3,9 3,7 3,3 3,5 

Razem 43,3 51,7 41,9 30,0 29,5 

 

Budownictwo mieszkaniowe i budownictwo użyteczności publicznej w I-II kwartale 2009 roku w 

porównaniu z analogicznym okresem roku 2008: 

Budownictwo mieszkaniowe i budownictwo użyteczności publicznej        -14% 

Rozpoczęcie prac budowlanych                                                             -42% 

Mieszkania                                                                                          -31% 

Budynki biurowe i sklepowe                                                                 -56% 

Budynki użyteczności publicznej                                                             -5% 

Budynki przemysłowe i magazynowe                                                     -56% 

Wydane zezwolenia                                                                              -25% 
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W roku 2009 rynek budownictwa mieszkaniowego i budownictwa użyteczności publicznej w 

Finlandii dotknął kryzys, który spowodował spadek w budownictwie. Dane opublikowane przez 

Fińską Federację Przemysłu Budowlanego Rakennusteollisuus RT pokazały spadek wielkości rynku 

budownictwa mieszkaniowego i budownictwa użyteczności publicznej o 12% w roku 2009 i o 

kolejne 3% w roku 2010. Oznacza to 21 000 mieszkań oddanych do użytku w roku 2009 oraz ok. 23 

000 mieszkań w roku 2010. W najbliższych latach zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym w 

Finlandii będzie wynosić ok. 30 000 nowych mieszkań rocznie. Udział budownictwa w tworzeniu 

PKB jest w Finlandii wyższy niż w innych krajach o porównywalnym poziomie rozwoju. Prognozy 

przewidują spadek w najbliższych latach, który nie będzie jednak równie dotkliwy jak przykładowo 

w innych krajach nordyckich. Trwająca wciąż rozbudowa miast zapewnia ciągłe zapotrzebowanie na 

budowę nowych mieszkań. Szacuje się, że w najbliższych latach dzięki ulgom oferowanym przez 

rząd fiński znacznie wzrośnie wartość budownictwa remontowego. 

Przed fińskim rynkiem budowlanym stoją nowe wyzwania ze względu na problem starzenia się 

społeczeństwa. Liczba osób starszych (za takie uważa się osoby, które ukończyły 65. rok życia) 

wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat o pół miliona, co zmusi fiński rynek budownictwa 

mieszkaniowego do zwrócenia większej uwagi na dostosowanie funkcjonalności budynków do osób 

starszych. W roku 2008 w blokach mających ponad 3 piętra i nie wyposażonych w windy mieszkało 

24 000 starszych osób. W blokach trzypiętrowych bez wind mieszkało blisko pół miliona osób, z 

których liczba osób starszych wynosiła 72 000. 

Sektor budownictwa w Norwegii przeżywa fazę ożywienia, zarówno w odniesieniu do nowych 

inwestycji, jak i w zakresie prac remontowo-modernizacyjnych. Jest to rezultatem sprzyjających dla 

inwestorów warunków, określonych stosunkowo łatwym dostępem do źródeł finansowania, niskim 

oprocentowaniem kredytów oraz rosnącymi cenami nieruchomości. W konsekwencji tego stanu, 

liczba nowo podejmowanych projektów w roku 2011 wzrosła, według danych Norweskiego Biura 

Statycznego o blisko 40% w porównaniu z rokiem 2010. Wzrost dotyczy zarówno budownictwa 

mieszkaniowego jak i przemysłowo-infrastrukturalnego. Należy jednak mieć na uwadze, że 

szczególne warunki klimatyczne Norwegii (od klimatu umiarkowanego do warunków arktycznych) 

oraz szczególne wymagania odnośnie jakości i certyfikacji np. w obszarze offshore czy 

infrastruktury inżynieryjnej (drogi, mosty tunele, instalacje sieciowe) wymagają od firm 

podejmujących działalność w norweskim sektorze budownictwa starannego rozeznania warunków 
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prowadzenia prac, a szerzej – także i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Norwegii. 

Według ostatnich danych w 5-cio milionowym kraju, jakim jest Norwegia, substancja mieszkaniowa 

składa się z 2.3 mln jednostek, z tego 1.2 mln są to domy jednorodzinne. Z tej liczby blisko 60 % 

zlokalizowane jest w regionach Oslo, Bergen i Trondheim. 

Do tego należy doliczyć jeszcze ok 0.42 mln domów letniskowych, których szczególnie duża 

koncentracja występuje na południu Norwegii.  

Budowy w Norwegii są przedmiotem intensywnego nadzoru i kontroli prowadzonej przez 

upoważnione podmioty, m.in. Norweską Inspekcje Pracy (Arbeidstilsynet). W pierwszej kolejności 

sprawdzane jest, czy zatrudnieni na budowie pracownicy są zarejestrowani i posiadają właściwie 

wyeksponowaną „kartę identyfikacyjną dla branży budowlanej” i niezbędną do wykonywania pracy 

odzież ochronną oraz dokumentację. Jakikolwiek brak w tym zakresie jest podstawą nałożenia 

dotkliwych kar na zatrudniającego. Informacje o właściwości Norweskiej Inspekcji, także w języku 

polskim, są dostępne na stronie: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=92397 Norweska 

Inspekcja Pracy zaangażowana jest także aktywnie w proces wydawania zezwolenia na budowę 

(construction permit) przez Dyrekcję ds. Jakości Budownictwa, w oparciu o formularz 5 177:2010 

(byggblanket 5177:20100). Adres strony Dyrekcji ds. Jakości Budownictwa (informacje na stronie 

niestety tylko w j. norweskim): http://www.dibk.no/en. 

Informacje o podstawowych standardach w budownictwie, obowiązujących w Norwegii można 

uzyskać za pośrednictwem strony w Internecie: http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20100326-

0488.html. 

Podstawowym dokumentem jest: Prawo budowlane i Rozporządzenie nr 488 z 26 marca 2010 r. 

Rozdział 10 i 11 określa wymogi jakie musi spełniać firma budowlana, aby działać na terenie 

Norwegii jako samodzielny wykonawca (podstawowym problemem w korzystaniu z tej strony jest 

to, iż strona ta dostarcza informacji wyłącznie w języku norweskim. Można korzystać (na własną 

odpowiedzialność) z automatycznych translatorów, np. tłumacz Google, z tym, iż zalecane jest 

korzystanie z opcji translacji z języka norweskiego na angielski, opcja norwesko-polska daje 

zdecydowanie gorsze rezultaty). Informacje o standardach budowlane dostępne w internecie, a 

odnoszących się do:  

 Projektowania budowlanego, w tym CAD: http://www.standard.no/en/Search-

andbuy/Standardsamlinger/?ProdCat=5637146076 

http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=92397
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20100326-0488.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20100326-0488.html
http://www.standard.no/en/Search-andbuy/Standardsamlinger/?ProdCat=5637146076
http://www.standard.no/en/Search-andbuy/Standardsamlinger/?ProdCat=5637146076
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 Efektywności energetycznej budynków: http://www.standard.no/en/Search-

andbuy/ProductCatalog/ProductPresentation/?ProductID=438630 

 Różne inne standardy odnoszące się do robót ziemnych, pokryć dachowych, konstrukcji 

metalowych/stalowych: http://www.standard.no/en/Search-

andbuy/Standardsamlinger/?ProdCat=46022032 można nabyć odpłatnie w Standard.no. 

 Dane kontaktowe do tej instytucji na stronie: http://www.standard.no/en/Aboutus/Contact-Us/ 

Tekst dokumentu definiującego wymogi w budownictwie norweskim/realizowanym na terenie 

Norwegii, a odnoszących się do zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy HSE i podlegających 

nadzorowi Norweskiej Inspekcji Pracy jest dostępny w języku angielskim internecie na stronie: 

http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622. 

Istotą tego dokumentu jest zapewnienie pracownikom i przedsiębiorcy dostępu do informacji o 

warunkach zdrowotnych i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także o ryzykach i sposobach ich 

eliminacji. Posiadanie certyfikatu ISO 14001 jest przesłanką stwierdzenia zgodności praktyk i 

procedur w firmie z HSE. Więcej informacji w języku angielskim, odnoszących się do HSE 

zawartych jest w Regulations No. 377 of 21 April 1995 laid down by Royal Decree pursuant to the 

Working Environment Act. (safety, health and working environment on construction sites), 

dostępnym w internecie na stronie: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77837. 

Ostatnia wersja dokumentu określająca wymogi w zakresie HSE dostępną jest wyłącznie w j. 

norweskim w internecie na stronie: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090803-

1028.html. W przypadku zaangażowania w prace na placu budowy kilku wykonawców, musi być 

uzgodnione pomiędzy nimi, który z nich odpowiada w imieniu pozostałych na zgodność 

prowadzonych prac z wymogami HSE. 

Ważne: w przypadku realizowania prac budowlanych w okresie dłuższym niż 30 roboczodni lub 500 

osobodni, Norweska Inspekcja Pracy musi być powiadomiona o ich prowadzeniu. 

W prowadzeniu działalności w norweskim budownictwie należy uwzględniać także przepisy zawarte 

w: rozporządzenie No 4 z dn. 24.05.1929 o inspekcji instalacji elektrycznych i sprzętu 

elektrycznego, rozporządzenie No 79 z dn. 11.06.1976 o kontroli produktów, rozporządzenie No 4 z 

dn. 4.02.1977 o środowisku pracy rozporządzenie No 6 z dn. 13.03.1981 r. o kontroli skażeń, 

rozporządzenie No 20 z dn. 4.02.2002 r. o zapobieganiu pożarom i eksplozjom. 

Norweskie uregulowania dotyczące bezpieczeństwa pracy, postępowania z materiałami 

http://www.standard.no/en/Search-andbuy/ProductCatalog/ProductPresentation/?ProductID=438630
http://www.standard.no/en/Search-andbuy/ProductCatalog/ProductPresentation/?ProductID=438630
http://www.standard.no/en/Search-andbuy/Standardsamlinger/?ProdCat=46022032
http://www.standard.no/en/Search-andbuy/Standardsamlinger/?ProdCat=46022032
http://www.standard.no/en/Aboutus/Contact-Us/
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77837
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090803-1028.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090803-1028.html
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i odpadami niebezpiecznymi są dostępne na rządowym portalu legislacyjno-informacyjnym 

LOVDATA. Znaczna ich część dostępna jest wyłącznie w języku norweskim. Dotyczy to m.in. tak 

istotnych regulacji, jak rozporządzenie (Forskrift) w sprawie ochrony przed narażeniem na działanie 

substancji chemicznych w miejscu pracy (nr 443: om vern mot eksponering for kjemikalier på 

arbeidsplassen, http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010430-0443.html).  

 

1.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w Europie 

Rozwój technologii oraz powiązane z nim procesy gospodarcze, polityczne i społeczne, 

zachodzące we współczesnym świecie są źródłem istotnych przemian w wielu dziedzinach 

funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Jednym z obszarów najbardziej podatnych na te 

zmiany jest środowisko pracy, gdzie w konsekwencji przemian technologicznych i społecznych, 

powstają nowe zagrożenia oraz zmienia się skala dotychczas występujących. Charakter i organizacja 

pracy zmieniają się stając się bardziej ukierunkowane na odbiorcę oraz pozyskiwanie wiedzy. 

Następują  zmiany w strukturze demograficznej populacji pracującej, polegające na jej starzeniu się 

oraz zmniejszaniu udziału mężczyzn. Znaczne rozproszenie osób pracujących w małych 

przedsiębiorstwach utrudnia monitorowanie warunków pracy. Tematyka bezpieczeństwa pracy 

obejmuje także ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy. Jakość pracy i zatrudnienia ma wpływ 

na konkurencyjność Europy na arenie światowej. Dotyczy to takich zagadnień, jak koszty społeczne 

(social non-quality), które uwzględniają koszty związane z warunkami pracy (łącznie z kosztami 

absencji związanej z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych) oraz rozwój narzędzi 

integrujących system zarządzania i finansów pod kątem zapewnienia odpowiedniego stanu bhp. 

Wśród narastających zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, w raportach Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, wymieniono wybrane czynniki fizyczne, biologiczne, 

psychofizyczne i psychospołeczne oraz zagrożenia wieloma czynnikami łącznie.  

Potrzeba poprawy warunków pracy dotyczy wszystkich, zarówno ze względów humanitarnych, 

jak i gospodarczych. Jednym z głównych celów unijnej polityki społecznej jest stworzenie większej 

liczby lepszych miejsc pracy. Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy stanowi zasadniczy element 

jakości pracy.  

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy zaliczają się obecnie do najważniejszych obszarów 

unijnej polityki społecznej. Podstawę prawną działań UE w tym zakresie określono w artykule 137 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010430-0443.html
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Traktatu o UE. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników rozpoczęto już 

w 1952 r. w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Od tamtej pory przyjęto wiele aktów 

prawnych, które w możliwie zwięzłej formie, chronią przed najróżniejszymi zagrożeniami.  

Jednak działania Wspólnoty nie ograniczają się jedynie do ustanawiania przepisów prawnych. 

We współpracy z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny w Miejscu Pracy oraz 

Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Komisja rozszerzyła zakres swoich 

działań związanych z informowaniem, udzielaniem wskazówek i promowaniem zdrowego 

środowiska pracy, mając szczególnie na uwadze małe i średnie przedsiębiorstwa.  

W komunikacie Komisji „Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na 

rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012” określono możliwości dalszych działań 

mających przyczynić się do tego, aby miejsca pracy w Europie były bezpieczniejsze i zdrowsze. 

Główne cechy strategii BHP są następujące:  

• globalne podejście do dobrostanu w pracy,  

• koncentracja na kulturze przeciwdziałania zagrożeniom, a także łączenie ze sobą różnorodnych 

instrumentów politycznych i budowanie partnerstwa,  

• wskazywanie,  że ambitna polityka społeczna jest czynnikiem mającym wpływ na 

konkurencyjność. 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w roku 2010 przez  Europejski  Urząd 

Statystyczny EUROSTAT (ang. European Statistical Office), w roku 2007 w krajach UE-27:  

 5580 pracujących poniosło śmierć w wyniku wypadków przy pracy, 

 ok. 2,9% pracujących uległo w pracy wypadkowi, którego wynikiem była ponad 3-dniowa 

absencja. 

Z powodu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych umiera ok. 167 tys. osób w UE. Unijna 

strategia BHP na lata 2007-2012 zakłada ograniczenie o 25% liczby wypadków przy pracy w Unii 

Europejskiej. Tempo zmniejszania liczby wypadków wciąż różni się w zależności od kraju, sektora 

gospodarki, przedsiębiorstw oraz w poszczególnych grupach pracowników. Zmieniający się 

charakter wykonywanych zawodów powoduje nowe rodzaje ryzyka zawodowego, zwiększa się 

również zapadalność na określone choroby zawodowe. Dbałość o dobry stan zdrowia i 

bezpieczeństwo należy traktować jako dobrą inwestycję, a nie utrudnienie czy wręcz barierę dla 

konkurencyjności. Podstawowe znaczenie ma właściwy sposób przekazywania przesłania o 
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korzyściach gospodarczych płynących z dobrego stanu zdrowia pracowników.  

„Choroby zawodowe i wypadki przy pracy stanowią poważny problem tak dla pracowników, jak i 

dla pracodawców w Europie. Każdego roku odnotowuje się 4 mln wypadków przy pracy, co 

powoduje olbrzymie koszty dla gospodarki europejskiej. Znaczna ich część spada na systemy 

zabezpieczenia socjalnego oraz finanse publiczne", powiedział Vladimír Špidla, komisarz ds. 

zatrudnienia, spraw społecznych i równouprawnienia. „Polepszenie poziomu zdrowia i 

bezpieczeństwa pracowników jest fundamentalną kwestią unijnej strategii na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia. Zwiększając wydajność i jakość pracy, wspieramy europejski wzrost 

gospodarczy i konkurencyjność Europy” 

(http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm).  

            W ciągu ostatnich 5 lat odnotowano wiele zjawisk pozytywnych w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia. Koszty wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych nie rozkładają się równo na wszystkich. Utrata zysku spowodowana nieobecnością w 

pracy kosztuje europejskich pracowników około 1 mld euro rocznie. Pracodawcy muszą ponosić 

koszty związane z wypłatą świadczeń chorobowych, zatrudnianiem pracowników czasowych oraz ze 

spadkiem wydajności; wiele z tych kosztów nie jest ubezpieczonych. Szczególnie narażone są małe i 

średnie przedsiębiorstwa, w których ma miejsce 82% wszystkich wypadków przy pracy oraz 90% 

wypadków śmiertelnych. Największe ryzyko wypadków przy pracy istnieje w takich sektorach jak 

budownictwo, rolnictwo, transport i ochrona zdrowia, a najbardziej narażeni na nie są pracownicy 

młodzi, migranci, pracownicy starsi oraz osoby pracujące w nieodpowiednich warunkach. 

Wzrasta liczba określonych chorób, włączając w to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego - 

takie jak bóle kręgosłupa, urazy stawów i chroniczne przeciążenie organizmu – oraz choroby 

wywołane napięciem psychologicznym. 

Cele strategii na lata 2007 – 2012: 

 Poprawa i uproszczenie obowiązującego prawodawstwa oraz zwiększenie skuteczności jego 

wykonywania w praktyce poprzez niezobowiązujące instrumenty, takie jak wymiana dobrych 

praktyk, kampanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy oraz lepsze informowanie i 

szkolenia. 

 Określenie i wdrożenie strategii krajowych, dostosowanych do konkretnych warunków 

poszczególnych państw członkowskich. Strategie te powinny obejmować najbardziej 

http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm
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zagrożone sektory i przedsiębiorstwa oraz służyć realizacji krajowych celów na rzecz 

zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 Wprowadzenie do głównego nurtu polityki zagadnień związanych z bezpieczeństwem i 

higieną pracy w pozostałych dziedzinach polityk krajowych i europejskich (takich jak 

edukacja, zdrowie publiczne, badania) oraz poszukiwanie nowych synergii. 

 Lepsze określanie i ocena nowych, potencjalnych rodzajów zagrożenia poprzez wymianę 

informacji, badania i praktyczne zastosowanie ich wyników. 

           W Strategii Rozwoju Kraju  na lata 2007 – 2015 przyjętej przez rząd polski w listopadzie 

2006 roku sformułowano Priorytet 3 „Wzrost zatrudnienia i podnoszenie jego jakości”, w ramach 

którego z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej ujęto przedsięwzięcie pt. „Poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy”. Określono je następująco: „Kontynuowane będą działania na 

rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy. Wspierane będą inicjatywy w zakresie skutecznego 

zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach oraz rozwoju edukacji i 

szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Kontynuowane też będą 

wysiłki dostosowujące warunki pracy w Polsce do standardów UE. Zapewnienie odpowiednich 

standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardów prawa wymagać będzie zwiększenia 

skuteczności publicznych służb inspekcji pracy”.   

           W Unii Europejskiej minimalne wymagania dotyczące stosowania barw i znaków 

bezpieczeństwa określa Dyrektywa 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dla zapewnienia 

znaków bezpieczeństwa i/lub higieny pracy.  

           Dla uczynienia z Europy bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej wydajnego miejsca pracy 

powołano Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).  

Dąży do zwiększenia poziomu świadomości i rozpowszechnia informacje na temat znaczenia 

zdrowia i bezpieczeństwa pracowników dla społecznej i gospodarczej stabilności i wzrostu  

w Europie. Zajmuje się projektowaniem i opracowywaniem praktycznych instrumentów dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby wspierać je  

w przeprowadzaniu oceny ryzyka w ich miejscach pracy i umożliwiać im dzielenie się wiedzą i 

dobrymi praktykami w zakresie BHP znajdującymi się w ich zasięgu, jak i poza nim. 

Ściśle współpracuje z rządami, organizacjami pracodawców i pracowników, organami 

 i sieciami UE oraz prywatnymi przedsiębiorstwami. Europejska Agencja Zdrowia  
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i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy jest organizacją sieciową, posiadającą "punkt centralny"  

w każdym państwie członkowskim, w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) oraz w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących. 

Pozwala to EU-OSHA na osiągnięcie lepszych wyników pod względem tworzenia zdrowszych, 

bezpieczniejszych i bardziej wydajnych miejsc pracy, poprzez dzielenie się informacjami na większą 

skalę. 

Krajowe punkty centralne, mianowane przez rządy wszystkich państw na oficjalnych przedstawicieli 

EU-OSHA, to zazwyczaj krajowe ośrodki BHP, które w pierwszej kolejności mają za zadanie 

wdrażanie programów roboczych EU-OSHA. 

Każdy punkt centralny kieruje swoją własną trójstronną siecią złożoną z organów rządowych oraz 

przedstawicieli stowarzyszeń pracowników i prawodawców. Sieć ma swój wkład  

w pracę EU-OSHA i w mechanizm rozpowszechniania produktów i informacji w danym kraju. 

Ponadto krajowe punkty centralne odgrywają rolę przy planowaniu i wdrażaniu kampanii EU-OSHA 

oraz przy mianowaniu krajowych ekspertów do grup i seminariów  

w ramach Agencji. 

 Polski punkt centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

W Polsce podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP. Sposób realizacji tego prawa określa ustawa, 

jaką jest Kodeks Pracy. Podstawowe uregulowania kodeksowe w zakresie bhp znajdują się w dziale 

X kodeksu dotyczącym bhp, w dziale VII dotyczącym ochrony pracy kobiet i w dziale IX 

dotyczącym ochrony pracy młodocianych. System organizacyjny ochrony pracy można podzielić na 

ogólnokrajowy i zakładowy. 

Do pierwszego zalicza się parlament, rząd i inne urzędy państwowe, państwowe organy nadzoru i 

kontroli, które mają zróżnicowane zadania. Organami nadzoru i kontroli są Państwowa Inspekcja 

Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz sądy i prokuratura. Istotną 

rolę w systemie organizacyjnym bhp pełni Rada Ochrony Pracy, która działa przy Sejmie RP i 

nadzoruje Państwową Inspekcję Pracy. 

 Niemiecki punkt centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

Niemiecki system ochrony pracowników charakteryzuje się podwójną strukturą. Składa się on z 

państwowej ochrony pracowników (federacja oraz kraje związkowe) oraz niezależnie zarządzanych 
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zakładów ubezpieczeń od wypadków. Państwo (federacja i kraje związkowe) wydaje ustawy, 

rozporządzenia i wytyczne dla instytucji państwowych. Zakłady ubezpieczeń od wypadków 

opracowują własne przepisy ws. ochrony przeciwwypadkowej, po analizie zapotrzebowania i za 

zezwoleniem rządu federalnego oraz krajów związkowych. 

Inspektorzy właściwych państwowych urzędów inspekcji (krajów związkowych) i zakładów 

ubezpieczeń od wypadków kontrolują przedsiębiorstwa oraz doradzają im. 

Federacja, kraje związkowe oraz zakłady ubezpieczeń od wypadków opracowały Wspólną 

Niemiecką Strategię Ochrony Pracowników [Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)] 

w celu utrzymania i polepszenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników za pomocą uzgodnionej i 

systematycznie stosowanej ochrony oraz wsparcia w tym zakresie. W przyszłości strony GDA 

uściślą współpracę w dziedzinie prewencji, na podstawie wspólnie ustalonych celów ochrony 

pracowników. 

Podwójny system ochrony pracowników w Niemczech zostanie utrzymany, lecz będzie ulegał 

dalszym usprawnieniom, we współpracy ze służbami kontrolnymi ustawowych zakładów 

ubezpieczeń od wypadków i urzędów ochrony pracowników w krajach związkowych, przy 

jednoczesnym doradzaniu przedsiębiorstwom i kontrolowaniu ich. 

 Duński punkt kontaktowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  

Duński Urząd Inspekcji Pracy działa pod zwierzchnictwem Ministerstwa Pracy. Urząd jest 

odpowiedzialny za zapewnianie zgodności z ustawodawstwem w dziedzinie zdrowia  

i bezpieczeństwa w pracy obowiązującym dla wszystkich zawodów w Danii. Jednakże 

 w niektórych sektorach odpowiedzialność za przepisy i ich egzekwowanie spoczywa na innych 

organach, a mianowicie: 

• duńska Agencja ds. Energii jest odpowiedzialna za kontrolę zakładów/instalacji znajdujących 

się na morzu, 

• duński Urząd Morski jest odpowiedzialny za kontrolę żeglugi, 

• duńska Administracja Lotnictwa Cywilnego jest odpowiedzialna za kontrolę  

w sektorze lotniczym. 
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Za pomocą skutecznej kontroli, odpowiednich przepisów i informacji Urząd Inspekcji Pracy 

czuwa nad zapewnieniem bezpiecznego, zdrowego i coraz lepszego środowiska pracy. Jeżeli 

Urząd stwierdzi, że przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w pracy nie są przestrzegane, 

może zastosować różne sankcje. We współpracy z partnerami na rynku pracy Urząd sporządza 

również zalecenia i instrukcje. Urząd ma siedzibę  

w Kopenhadze, podobnie jak dwa z sześciu jego oddziałów. Urząd Inspekcji Pracy koordynuje 

współpracę z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. 

 Fiński Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  

      Ministerstwo spraw socjalnych i zdrowia Finlandii jest odpowiedzialne za opracowywanie 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i za ich wdrażanie oraz za 

przygotowywanie innych przepisów związanych z tym zagadnieniem. Ministerstwo to blisko 

współpracuje w zakresie kwestii dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy m.in. z 

ministerstwem zatrudnienia i gospodarki, ministerstwem edukacji, ministerstwem spraw 

wewnętrznych, ministerstwem środowiska, ministerstwem transportu i komunikacji  

i  z różnymi specjalnymi organami. 

W zakres kompetencji ministerstwa odnoszących się do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

wchodzi monitorowanie przestrzegania przepisów BHP. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i 

zdrowia w miejscu pracy opiera się na przepisach wykonawczych oraz na istotnych umowach 

zawartych przez organizacje rynku pracy. Przedstawiciele ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu 

pracy reprezentują pracowników w ramach współpracy w zakresie BHP. Przedstawicielem 

pracodawcy jest kierownik ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu w pracy, chyba że pracodawca 

osobiście wypełnia obowiązki związane ze współpracą. 

Fińska sieć ds. BHP stanowi część europejskiej sieci informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa i 

zdrowia w miejscu pracy składającej się z krajowych punktów centralnych  

z każdego państwa członkowskiego UE. Krajowy Punkt Centralny w Finlandii zarządza krajową 

siecią dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i koordynuje jej działalność. 

 Norweski punkt centralny jako część europejskiej współpracy w dziedzinie BHP  

Norweska ustawa o środowisku pracy ma na celu zapewnienie wszystkim zatrudnionym 

bezpiecznych warunków zatrudnienia, bezpiecznego środowiska pracy oraz odpowiedniej sytuacji 

pracy. Przedsiębiorstwa odpowiadają za zapobieganie wypadkom w miejscu pracy  



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

203 

 

i ponoszeniu uszczerbku na zdrowiu. Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia właściwego  

i zadowalającego środowiska pracy i poziomu bezpieczeństwa. Organy władzy udzielają wsparcia 

poprzez wymaganie, by przedsiębiorstwa regularnie wypełniały zadania związane ze zdrowiem, 

bezpieczeństwem i środowiskiem. Norweska inspekcja pracy, norweski organ nadzoru 

bezpieczeństwa w przemyśle naftowym oraz dział badań krajowego instytutu BHP (STAMI) 

podlegają pod ministerstwo pracy. Ponadto norweska inspekcja pracy jest agencją rządową i 

odpowiada za nadzór przedsiębiorstw w celu zapewnienia przestrzegania przez nie przepisów ustawy 

o środowisku pracy. 

Norweska inspekcja pracy pełni rolę punktu centralnego w zakresie kontaktów z Europejską Agencją 

Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. 

 Szwajcarski Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa  

i Zdrowia w Pracy  

W Szwajcarii obowiązują dwa podstawowe przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo  

i higienę pracy. Ustawa o pracy obejmuje wymiar pracy, ochronę zdrowia, normy dotyczące 

budownictwa oraz ochronę integralności osobistej. Ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym obejmuje 

zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, które są powodowane niemalże 

wyłącznie przez pracę. Przestrzeganie tych przepisów jest egzekwowane przez kantonalne inspekcje 

pracy, SUVA (główny zakład ubezpieczeń od wypadków) oraz sekretariat stanu ds. gospodarczych 

(Seco). Komisja koordynacyjna (EKAS) nadzoruje i finansuje system inspekcji w celu zapobiegania 

wypadkom. 

Partnerzy społeczni są reprezentowani w komisji koordynacyjnej (EKAS) oraz w federalnej komisji 

pracy zajmującej się opracowywaniem ogólnych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. 

Przedsiębiorstwa, w których istnieje większe zagrożenie występowania wypadków i które 

zatrudniają ponad 10 osób, muszą konsultować się ze służbami zajmującymi się bezpieczeństwem i 

zdrowiem w miejscu pracy. 
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1.10. Odbiorcy produktów ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej Eksport - 

Import Anna Rotarska na wybranych rynkach eksportowych  

     Głównym rynkiem dla produktów ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej Eksport - Import 

Anna Rotarska jest przede wszystkim rynek B2B. Oferta jest kierowana do dystrybutorów, dużych 

sieci hurtowni zajmujących się dystrybucją znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP, PPOŻ. oraz 

tablic informacyjnych, a także bezpośrednio do końcowych odbiorców jakimi są zakłady 

przemysłowe. Produkty ANRO mają szerokie spektrum zastosowania: oznakowanie budynków i 

budowli, w zakładach pracy, na maszynach, na samochodach, branża BHP, przeciwpożarowa i 

ochrona pracy, morska, w domach i budynkach użyteczności publicznej. Zasadniczo uznać można, 

że produkty ANRO kierowane są ogólnie do branży przemysłowej. Na badanych rynkach (Niemcy, 

Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria) istnieje szeroka gama odbiorców. Użytkownikami 

produktów jest przede wszystkim branża przemysłowa, w tym budowlana, maszynowa, 

przeciwpożarowa, morska, a zatem przedsiębiorstwa reprezentujące tę branżę, które są głównym 

klientem.  

Zapotrzebowanie na produkty oferowane przez firmę rośnie, w związku z rozwojem 

gospodarki światowej, wzrostem branży przemysłowej, w tym budowlanej i coraz większą wagą jaką 

przykłada się do bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i zdrowia człowieka. Daje to 

możliwość tworzenia przez firmę planów długoterminowych w tym obszarze. Zmiany zachodzące w 

branży przemysłowej, wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia człowieka 

bezpośrednio wpływają na zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w branży BHP i PPOŻ. Firmy 

elastycznie reagujące na potrzeby rynku i zmieniające się przepisy w zakresie BHP i PPOŻ, z 

możliwościami na ich szybką realizację mają niewątpliwie spore szanse na sukces.  

 Sposoby dystrybucji towarów na rynku duńskim różnią się w zależności od rodzaju towaru. 

Środki produkcji i surowce przemysłowe wchodzą na rynek najczęściej za pośrednictwem agentów 

handlowych, zrzeszonych w Zrzeszeniu Agentów Handlowych i Wyłącznych Dystrybutorów 

(www.agenturnet.dk). Zrzeszenie jest członkiem Nordyckiej Federacji Agentów Handlowych i 

Wyłącznych Dystrybutorów oraz Międzynarodowej Unii Agentów Handlowych i Brokerów 

(IUCAB). Przedstawiciele Zrzeszenia zapewniają, że członkostwo otrzymują tylko firmy 

wiarygodne, godne zaufania, które reprezentują najwyższy standard etyki biznesowej. Z punktu 

widzenia polskiego przedsiębiorcy członkowie zrzeszenia mogą być traktowani jako potencjalni 
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przedstawiciele na rynku duńskim. Artykuły specjalistyczne oraz wyroby high-tech często są 

sprzedawane za pośrednictwem duńskich oddziałów firm zagranicznych. Towary konsumpcyjne 

wchodzą na rynek najczęściej poprzez agentów importowych, dystrybutorów i coraz częściej za 

pośrednictwem sieci handlu detalicznego i domów towarowych. Sektor handlu detalicznego jest w 

Danii zdominowany przez dwie duże sieci handlowe - Dansk Supermarked i Coop Danmark, 

posiadające łącznie ponad 60 procentowy udział w rynku detalicznym żywności. Obecna łatwość 

komunikacji i jej niskie koszty wyeliminowały wiele istniejących do niedawna barier handlowych, 

lecz wciąż znaczna część firm duńskich preferuje zakup towarów importowanych za pośrednictwem 

lokalnych agentów lub dystrybutorów, niż import bezpośredni. Mimo, że czynniki wpływające na 

import mają w zasadzie przede wszystkim charakter komercyjny (cena, jakość towaru, termin 

dostawy, dogodne sposoby płatności itd.), firmy duńskie zmieniają swoich wypróbowanych 

dostawców rzadko i niechętnie. Ogromne znaczenie odgrywa bowiem zaufanie do dostawcy towaru, 

które budowane jest latami. Dlatego potencjalni eksporterzy na ten rynek powinni wykazać się dużą 

cierpliwością, starannością i konsekwencją w swych działaniach. Funkcjonujący w wielu branżach 

agenci (np. meblowa, tekstylna, wyposażenia wnętrz) pobierają prowizje w wysokości ok. 10 – 20%. 

Bardzo popularną formą w handlu jest franchising. Ewolucja sieci dystrybucji w Danii polega także 

na postępującej centralizacji zakupów oraz tworzeniu nowych sieci sprzedaży, które, ze względu na 

wielkość dokonywanych zakupów, są w stanie same zaopatrywać się w towary po niskich cenach. To 

z kolei umacnia ich pozycję na miejscowym rynku. Zaznacza się jednak tendencja w zakresie 

bezpośredniego importu, szczególnie w odniesieniu do towarów spożywczych importowanych 

bezpośrednio przez sieci detaliczne z krajów europejskich. Nowi eksporterzy spotkają się na rynku 

duńskim z ogromną konkurencją zarówno firm duńskich, jak i zagranicznych mających ogromne 

doświadczenie na lokalnym rynku. Zdarza się, że świadomi tej sytuacji duńscy agenci i 

dystrybutorzy odmawiają współpracy albo żądają ponoszenia przez eksportera znacznych kosztów 

związanych z wprowadzeniem produktu na tutejszy rynek. Dlatego często firmy zagraniczne 

zainteresowane wejściem na rynek decydują się na utworzenie w Danii biura sprzedaży, co z punktu 

widzenia niewielkich firm polskich jest rozwiązaniem drogim. 

Z uwagi na tradycyjne do niedawna zamknięcie rynku norweskiego do regionu Skandynawii 

oraz silną regionalizację w samej Norwegii (trudności komunikacyjne, duże rozproszenie 

geograficzne głównych ośrodków), a także małe społeczeństwo (ok. 4,5 mln) istnieją bardzo silne 
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powiązania między firmami wewnątrz poszczególnych branż. Mają one przede wszystkim charakter 

powiązań rodzinnych (właściciele i kadra kierownicza pochodzą z niewielkiej relatywnie ilości 

rodzin, szczególnie w danym regionie), ale i znajomości od wczesnego dzieciństwa z małych 

społeczności lokalnych lub z uczelni, których w kraju jest zaledwie kilka (licząca się politechnika w 

zasadzie tylko jedna). Dotyczy to również takich nowoczesnych segmentów, jak offshore. Nie 

wyklucza to jednak konkurencji między grupami firm. Jednocześnie mała skala regionów powoduje 

praktycznie monopolizację dystrybucji w poszczególnych regionach. Ponadto w wielu segmentach 

artykułów przemysłowych wiodącymi importerami są producenci. Z drugiej strony wiele firm, 

szczególnie w branży przemysłowej i materiałów budowlanych, to już wytrawni gracze w Europie i 

z powodzeniem stosują światowe metody eksploatacji słabszych ekonomicznie partnerów zlecając 

jak najtaniej produkcję o całym przekroju jakości.  

Według informacji Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Helsinkach większość polskich 

producentów wchodzi na rynek fiński przez nawiązanie kontaktów handlowych z importerem. 

Polecane jest znalezienie sobie odpowiedniego agenta, znającego tutejszy rynek, zwyczaje i 

upodobania konsumentów. Pewną barierą w eksporcie jest koncentracja zakupów przez duże, 

wyspecjalizowane organizacje (np. KESKO), które następnie rozprowadzają towary do sieci 

handlowych i tym samym mają wpływ na uzyskiwane przez zagranicznych eksporterów ceny. 

Należy wspomnieć, iż fiński importer zwyczajowo oczekuje upustu cenowego w granicach 2 - 10% 

przy płatnościach gotówkowych. Niewątpliwie zaletą takiej współpracy z takimi organizacjami 

handlowymi jest możliwość eksportu dużych partii towaru w przeciwieństwie do małych firm 

agencyjnych, które są zainteresowane zakupem mniejszych ilości przy większej różnorodności 

produktów. Ujemnym zjawiskiem jest brak przedstawicielstw polskich przedsiębiorstw w Finlandii 

oraz brak wypromowanej polskiej marki produktu. Przeważająca część polskich towarów jest 

sprzedawana pod innym, miejscowym znakiem towarowym i nie widać, jak na razie, żadnego 

znaczącego działania ze strony polskich firm, aby zmienić ten stan rzeczy. Aktualną tendencją, jeżeli 

chodzi o strategię działania fińskich przedsiębiorstw jest zawężanie zakresu działalności do dziedzin, 

w których są one najbardziej kompetentne i konkurencyjne. To oznacza rosnącą rolę sprawnej 

organizacji sieci zaopatrzenia w części i podzespoły, czyli podwykonawstwo. Gwałtownie rozwija 

się tendencja do maksymalnego zlecania na zewnątrz takich usług jak projektowanie procesu 

technologicznego, komputeryzacja i informatyka, public relations, marketing, księgowość, finanse, 
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itd. 

W Szwajcarii istnieje duża liczba podmiotów pośredniczących w sprzedaży, zarówno 

wyspecjalizowanych w handlu określonymi produktami jak również firm produkcyjnych i 

handlowych jednocześnie. Część z nich stowarzyszona jest w różnych organizacjach, których wykaz 

z danymi adresowymi znajduje się na stronie http://www.verbaende.ch/ . Zasadą jest dostarczanie 

towarów bezpośrednio do odbiorców, a w przypadku dostaw kooperacyjnych według reguły "just in 

time". Ponieważ dla zagranicznych dostawców może być to kłopotliwe rolę dostawców według tej 

reguły przejmują coraz częściej firmy logistyczne. Największe z nich działające na rynku 

ogólnoeuropejskim czy światowym posiadają w Szwajcarii własne magazyny. Firmy logistyczne 

stają się one niekiedy również pośrednikami. Typowi pośrednicy handlowi nie posiadają własnych 

składów. Nie egzystuje tu również pojęcie hurtowni. 

Sprzedaż w branży dóbr przemysłowych odbywa się w Niemczech głównie za 

pośrednictwem przedstawicieli firm lub przedstawicieli handlowych. Wartym polecenia sposobem 

na szybkie ustalenie swojej pozycji na rynku niemieckim bez ponoszenia większych kosztów stałych 

jest skorzystanie z usług przedstawicieli handlowych. Przedstawiciele handlowi są samodzielnymi 

przedsiębiorcami działającymi w sektorze business-to-business w niemal wszystkich branżach. 

Pośredniczą oni w dystrybucji towarów między przedsiębiorstwami na wszystkich szczeblach 

gospodarki. Pośrednictwa handlowe uczestniczą w około 30% całego przepływu towarów w 

Niemczech osiągając obrót w wysokości około 175 mld euro rocznie. Przedstawiciel handlowy może 

wykorzystać posiadane przez siebie kontakty i sieci klientów, co znacznie skraca w czas potrzebny 

do osiągnięcia oczekiwanego sukcesu przy wchodzeniu na rynek w Niemczech. Ponad 60.000 firm 

pośrednictwa handlowego w Niemczech należy do naczelnej organizacji Centralvereinigung 

Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) / Centralne Zrzeszenie 

Niemieckich Stowarzyszeń Pośrednictwa Handlowego i Zbytu: www.cdh24.de . Platforma ta stanowi 

w Niemczech główny punkt kontaktowy, do którego można zwrócić w poszukiwaniu właściwego 

przedstawiciela handlowego dla swojego przedsiębiorstwa. Poniższe linki również mogą być 

pomocne w poszukiwaniach przedstawiciela handlowego. 

- www.cdh-markt.de 

- www.handelsvertreter.de  

http://www.verbaende.ch/
http://www.cdh-markt.de/
http://www.handelsvertreter.de/
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Na obu portalach można wyszukiwać przedstawicieli handlowych według branż. Przedstawicielstwa 

handlowe w Niemczech pobierają za swoją działalność prowizję, z reguły jest to określony procent 

od obrotu uzyskanego ze sprzedaży towarów, uzupełniony ewentualnie o wynagrodzenie za 

dodatkowo świadczone usługi. Przy tym wysokość prowizji nie jest z góry określona, należy ją 

wynegocjować indywidualnie. Stanowi ona – w zależności od branży i świadczenia - ok. 2% - 15% 

sumy obrotów. 

Nowi producenci muszą stworzyć silny i twały związek stosunków handlowych z nowymi 

dystrybutorami/odbiorcami. W przypadku wszystkich rynków eksportowych dla wyrobów firmy 

ANRO odbiorcami będą przede wszystkim dystrybutorzy. Znajomość rynku i rozpoznanie 

najlepszych metod dystrybucji będą miały podstawowe znaczenie.  

Rekomendowane kanały 

Aby osiągnąć sukces należy precyzyjnie wybrać partnerów i kanały zbytu. Przy wyborze 

kanału zbytu firma zagraniczna może skorzystać z czterech podstawowych wariantów:  

1) Przez agenta 

Duże firmy zagraniczne rzadko całkowicie polegają na usługach agenta. Jednak dostawcy i 

przedstawicielstwa często zatrudniają agentów w regionach w celu promocji swoich produktów.  

2) Wykorzystanie lokalnych dystrybutorów 

Najczęstsza strategia wejścia na rynek to znalezienie dobrego dystrybutora lub kilku 

dystrybutorów (w zależności od rodzaju produktu). Dystrybutor zwykle zajmuje się sprzedażą i 

dostawami produkcji zagraniczego producenta do ostatecznych klientów i/lub na rynek detaliczny, a 

także zapewnia pomoc logistyczną (konkretnie – odprawa celna, rozładunek, składowanie, 

zarządzanie zapasami itd.). Zazwyczaj dystrybutorzy nie biorą udziału w bezpośredniej promocji 

produktów. To raczej należy do zadań samej firmy zagranicznej. Wielu dystrybutorów posiada 

rozwinięta sieć, co może partnerowi pomóc zaistnieć na ich rynkach.  

3) Otwarcie własnego przedstawicielstwa/filii 

Niektórzy producenci zagraniczni oprócz korzystania z usług lokalnych dystrybutorów, 

zakładają własne przedstawicielstwa. Główna zaleta takiego rozwiązania polega na tym, że firma 

zagraniczna zyskuje możliwość bliższego kontaktu z ostatecznymi nabywcami i kontroli promocji, 

jak i dystrybucji swoich towarów. Тym niemniej przedstawicielstwa nie mogą być bezpośrednio 

zaangażowane w działalność komercyjną. Zamiast tego przedstawicielstwa kontrolują sieć 
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dystrybutorów i/lub agentów, którzy te operacje wykonują. Takie podejście daje zagranicznemu 

producentowi/sprzedawcy możliwość lepszej kontroli procesu dystrybucji i pomaga zmniejszyć 

potencjalne ryzyko.  

4) Rejestracja firmy zagranicznej. 

Rejestracja firmy-córki to najbardziej perspektywiczny wariant działalności, ponieważ daje 

możliwość pełnej kontroli nad całym procesem zbytu – od pomocy logistycznej po faktyczną 

transakcję sprzedaży towaru ostatecznemu konsumentowi.  

Chcąc zajmować się biznesem należy pamiętać o znaczeniu osobistych kontaktów. Zagraniczna 

firma może oferować świetny produkt i mieć wszelkie dane, żeby móc znaleźć dystrybutorów. 

Jednak jeśli firma nie jest znana na danym rynku zagranicznym, dystrybutorzy mogą odmówić 

współpracy.  

W takim przypadku zagraniczny przedsiębiorca straci dużo czasu na zdobywanie zaufania 

zagranicznych dystrybutorów, albo znajdzie wpływowego człowieka, który poleci go dystrybutorom. 

W każdym z tych wariantów, kiedy zagraniczny przedsiębiorca już raz zdobędzie zaufanie 

dystrybutorów i zbuduje sieć kontaktów, będzie cieszył się stabilną pozycją, dopóki tego zaufania nie 

zawiedzie. 

Biorąc pod uwagę produkt eksportowy jakim są znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ 

oraz tablice informacyjne sklasyfikowane w ramach kodów produktów 22.29.29.90 Pozostałe 

artykuły z tworzyw sztucznych i 22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych, 

wyprodukowane z arkusza (według bazy PRODCOM 2011) na wszystkich docelowych rynkach 

eksportu odbiorcami będą dystrybutorzy, do których Firma powinna dotrzeć bezpośrednio.    

Zagraniczna firma może oferować świetny produkt i mieć wszelkie dane, żeby móc znaleźć 

dystrybutorów. Jednak jeśli firma nie jest znana dystrybutorzy mogą odmówić współpracy. W takim 

przypadku zagraniczny przedsiębiorca straci dużo czasu na zdobywanie zaufania dystrybutorów, 

albo znajdzie wpływowego człowieka, który poleci go dystrybutorom. W każdym z tych wariantów, 

kiedy zagraniczny przedsiębiorca już raz zdobędzie zaufanie dystrybutorów i zbuduje sieć 

kontaktów, będzie cieszył się stabilną pozycją, dopóki tego zaufania nie zawiedzie.  

Szansą polskiego producenta będzie podobna penetracja rynku jak u konkurencji. Wytworzenie 

stałej sieci odbiorców/dystrybucji będzie kapitałochłonne i czasochłonne, ale może się przyczynić do 

pozytywnych wyników w okresie długoterminowym. Firma będzie dążyła w dłuższej perspektywie 
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do pozyskania kontrahentów na rynkach docelowego eksportu pełniących funkcję jej 

dystrybutora/przedstawiciela na danym rynku.  

Wybór kanału dystrybucji na rynkach docelowego eksportu będzie podobny do sposobu 

dystrybucji na tych zagranicznych rynkach, na których już produkty firmy są obecne tj. Estonia, 

Litwa, Czechy, Holandia, Austria, Szwecja. Polityka przedsiębiorstw państw docelowego eksportu 

(Niemcy, Finlandia, Norwegia, Dania, Szwajcaria) nastawiona jest zdecydowanie na intensyfikację 

działań zmierzających do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach życia 

społecznego i gospodarczego, co sprawia, że wprowadzenie na rynek wyrobów wysokiej jakości, 

innowacyjnych, wykonanych w najnowszych technologiach do stosowania w nowoczesnym 

przemyśle będzie bardzo atrakcyjne, choć narażone na rodzimą konkurencję oraz konkurencję obcą 

na tych rynkach czyli tańsze, niższej jakości wyroby z rynków azjatyckich i dużą konkurencję 

międzynarodową. Wyroby proponowane jako produkty eksportowe przez ANRO cechują się wysoką 

jakością, wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych wyrobów, mają wysoką wytrzymałość oraz powtarzalność, 

zakres asortymentowy jest szeroki, ciekawy i nowoczesny design. Powyższe sprawia, że wyroby 

oferowane przez firmę powinny spotkać się z zainteresowniem w krajach rozwiniętych, zwłaszcza 

gdzie produkcja przemysłowa wykazuje, pomimo problemów gospodarczych, tendencję rosnącą 

(Niemcy, Finlandia, Dania, Szwajcaria). Na rynkach docelowego eksportu, pomimo iż na nich 

obserwujemy w ostatnich kilkunastu miesiącach zdecydowane wyhamowanie w branży 

przemysłowej, co  ma istotny wpływ na popyt na produkt eksportowy, szanse sprzedaży produktów 

są znaczne, zwłaszcza, że są to rynki dojrzałe, dla których jakość, innowacyjność, gwarancja 

powtarzalności, nowoczesny design, możliwość szerokiego zastosowania w branży są elementami 

odgrywającymi duże znaczenie.  

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska będzie wchodziła na 

wskazane rynki zagraniczne wielotorowo i ma to ścisły związek z produktami eksportowymi jakimi 

są znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ oraz tablice informacyjne stosowane w branży 

przemysłowej, w tym budowlanej, maszynowej, przeciwpożarowej, morskiej.    
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1.10.1. Potencjalni odbiorcy na docelowych rynkach eksportu 

Tabela 40. Wybrani potencjalni odbiorcy w Finlandii 

Nazwa firmy i adres Informacje o firmie Strona www 

Suomen Turvakilvet Oy 

Savenvalajantie 2 85500 NIVALA;  

tel: 358 8 442 131  

Dyrektor Zarządzający: Juha 

Niemelä 

producent i dystrybutor tablic 

informcynych www.turvakilvet.fi  

Elfving Opasteet Oy Ab Vahva Valtatie 

24 12100 Oitti;  

Tel. 358 207 599 600 

Dyrektor Zarządzający: Harri 

Linnakoski 

producent i dystrybutor znaków 

bezpieczeństwa www.elfving.fi  

Elpac Oy 

Robert Huberin tie 7 01510 Vantaa,  

tel: 358 10 219 07 00  

Dyrektor Zarządzający: Iiro 

Vanninen 

producent i dystrybutor 

odblaskowych znaków na 

jezdni elpac.fi 

Potila Tuotanto Oy Kiikostentie 7 

38360 Kiikoinen; 

tel: 358 2 528 65 00  

Dyrektor Zarządzający: Antti Kiilo 

firma zajmująca się budową 

dróg www.potila.fi  

Laserle Oy  

Valuraudantie 25 0070 Helsinki;  

tel: 358 9 350 93 80  

Dyrektor Zarządzający : Kimmo 

Forsman 

tablice informacyjne z tworzw 

sztucznych www.laserle.fi  

Bang & Bonsomer Group 

Itälahdenkatu 18 A 00210 Helsinki; 

dystrybutor szerokiej gamy 

artykułów chemicznych   

http://www.turvakilvet.fi/
http://www.elfving.fi/
http://www.potila.fi/
http://www.laserle.fi/
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tel.358 9 681 081  

Dyrektor Zarządzający: Mikko 

Teittinen 

Algol Pharma Oy Karapellontie 6 

02610 ESPOO,  

tel: 358 9 509 91  

Dyrektor Zarządzający: Johan Wulff 

międzynarodowa firma opieki 

zdrowotnej www.algolpharma.fi  

Univar Oy 

Malminkaari 23 B 00700 Helsinki tel: 

358 9 350 86 50  

Dyrektor Zarządzający: Kristin 

Martinsen 

sprzedaż  i dystrybucja 

artykułów chemicznych www.univareurope.com.fi  

Koneisto International Oy Salmitie 3 

02430 Masala,  

tel: 358 9 221 82 14  

Dyrektor Zarządzający: Alexandre 

Sakouline 

import i eksport różnego 

rodzaju maszyn i urządzeń 

obrabiarek, maszyn 

budowlanych, urządzeń 

energetycznych i urządzeń do 

przetwarzania obrazu. www.koneisto.fi  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kompass 

 

Tabela 41. Wybrani potencjalni odbiorcy w Norwegii 

Nazwa firmy i adres Informacje o firmie Strona www 

AS Åsane Glasservice Ervikveien 72 

5106 Øvre Ervik 5106'  

tel: +47 55 95 15 02  

Dyrektor Zarządzający:  Helge 

Revheim Producent i dystrybutor luster www.aasaneglass.no 

Fauske Glass & Ramme AS  

Storgaten 46 8200 Fauske  Producent i dystrybutor luster www.fauskeglass.no 

http://www.algolpharma.fi/
http://www.univareurope.com.fi/
http://www.koneisto.fi/
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Dyrektor Zarządzający: Helge 

Henriksen 

Typoform AS Tvetenveien 32 0666 

Oslo;  

tel: 47 22 97 52 80 

Dyrektor Zarządzający: Tor Evensen 

produkcja i dytsrybucja znaków 

drogowych www.typoform.no 

AS Skiltforum  

Kapellveien 18 1410 Kolbotn;  

tel: 47 66 81 78 00  

Dyrektor Zarządzający: Trond Lie 

produkcja i dytsrybucja znaków 

drogowych   

Hatlehol Produkter AS6265 Vatne;  

tel: 47 70 21 37 75  

Dyrektor Zarządzający: Bjørn Rune 

Forsland 

produkcja i dytsrybucja znaków 

drogowych www.hatlehol.no 

Profilhuset Grafisk AS Kolbuvegen 

490 2847 Kolbu;  

tel: 47 61 16 58 00  

Dyrektor Zarządzający: Terje 

Hensvold 

produkcja i dytsrybucja znaków 

drogowych http://profilgrafisk.no/ 

Br. Larsen Asfalt AS Lilletuneveien 2 

1711 Sarpsborg;  

tel: 47 69 11 44 10  

Dyrektor Zarządzający: Stein 

Bergeton Larsen oznakowanie dróg www.larsenasfalt.no 

AS Norfo  

Industriveien 22 A 2020 

Skedsmokorset, 

tel: 47 64 83 68 00 

Dyrektor Zarządzający: Øystein wyjscia ewakuacyjne www.norfo.no  

http://www.norfo.no/
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Jensen 

PM Kummeneje AS Jarleveien 15 7041 

Trondheim;  

tel:+47 73 96 00 00  

Dyrektor Zarządzający: Pål Marius 

Kummeneje wyjscia ewakuacyjne www.kummeneje.com  

Info Skilt AS  

5355 Knarrevik Valen,  

tel: 47 56 31 33 33 

Dyrektor Zarządzający: Terje 

Haugland 

producent i dystrybutor znaów 

bezpieczeństwa www.infoskilt.no  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kompass 

 

Tabela 42. Wybrani potencjalni odbiorcy w Szwajcarii 

Nazwa firmy i adres Informacje o firmie Strona www 

Mauerhofer & Zuber (Entreprises 

Electriques S.A., MZ)  

30, rue du Simplon 1020 Renens VD  

Tel:+41 21 631 17 17  

Direction (Ingénieur EPFL & MBA) 

/ Dyrektor: Pan Denis Berdoz 

produkcja i dystrybucja znaków 

drogowych, odblaskowych i 

luminescencyjnych 

www.mz-sa.ch/ 

Morf AG Grossackerstrasse 52 8152 

Opfikon  

Dyrektor: Pan Roland Hüssy 

produkcja i dystrybucja znaków 

drogowych, odblaskowych i 

luminescencyjnych www.morf-ag.ch 

Lettra Système Ecoffey S.A.  

3, chemin de la Verseuse 1219 Aire  

Tel:+41 22 342 33 77 

Pan Christian Ecoffey 

dystrybucja znaków drogowych 

metalowych 

www.lettrasysteme.ch 

http://www.kummeneje.com/
http://www.infoskilt.no/
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Grafe AG (Beschriftungen & 

Gravuren) 

Brückenstrasse 20 4102 Binningen,  

tel: +41 61 421 23 23 

Pan Hansjörg Urech 

dystrybucja znaków drogowych 

metalowych 

www.grafe.ch 

SIGNAL AG  

Kanalstrasse 34-38 IZ kleine Ey 3294 

Buren an der Aare,  

Tel. +41 32 352 11 11 

Dyrektor: Pan Ernst Moser 

producent i dystrybucja bramek 

i znaków drogowych 

www.signal.ch 

GREUTOL AG 

Libernstrasse 28 8112 Otelfingen;  

tel: +41 43 411 77 77 

Dyrektor: Pan Thomas Kindt 

produkcja i 

dystrybucjaoznakowań 

informacyjnych 

www.greutol.ch 

ICS Identcode Systeme AG Sophie-

Guyer-Strasse 9 8330 Pfaffkon ZH  

Tel. +41 44 952 44 44 

Dyrektor: Pan Jiri Cerny 

dystrybutor tablic 

informacyjnych z tworzyw 

sztucznych, ostrzegających 

informujących www.identcode.ch 

Cellwar GmbH  

Dammweg 43 3053 Münchenbuchsee;  

Tel: + 41 31 919 22 22  

Dyrektor: Pan Marcel Duss 

dystrybutor tablic 

informacyjnych z tworzyw 

sztucznych, ostrzegających 

informujących www.cellwar.com 

Pago AG (Etiketten und 

Etikettiertechnik) Werdenstrasse 85 

9472 Grabs,  

tel: +41 81 772 35 11 

Dyrektor: Pan Fritz Beglinger 

producent oraz ddystrybutor 

tablic informcyjncy 

www.pago.com 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kompass 
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Tabela 43. Wybrani potencjalni odbiorcy w Niemczech 

Nazwa firmy i adres Informacje o firmie Strona www 

Landwehr GmbH  

Benzstraße 3 48712 Gescher  

Tel.: +49 2542 93050  

Dyrektor Generalny: Pan Dipl.-Kfm. 

Jan-Dirk Landwehr fabryka szyldów www.landwehr.de 

Friedrich Wiesmüller 

Bauunternehmung GmbH Wolf-Hirth-

Straße 8 71034 Böblingen  

tel: +49 7031 21910  

Dyrektor Generalny: Pan Ing. 

Friedrich Wiesmüller 

realizacja budowy dróg 

inżynierii lądowej i wodnej www.wiesmuellr-bau.de  

GrünBau Fairkehrssicherungsdienst 

GmbH  

Unnaer Straße 44 44145 Dortmund  

Dyrektor Generalny: Pan Franz 

Stengert 

usługi w zakresie budowy 

bezpiecznego transportu 

www.gruenbau-

dortumnd.de 

GVT -Gesellschaft für Verkehrstechnik 

mbH Röhrenspring 12 58093 Hagen  

Dyrektor Generalny: Pan Karl 

Timmerbeil inżynieria ruchu na drogach www.gvt-hagen.de  

Intercontakt GmbH 

Mergentheimerstraße 20  

71462 Ludwigsburg  

Kierownik d/s Marketingu: Pan 

Hermann Reinhardt Mantsch 

handel akcesoriami 

samochodowymi w tym 

apteczkami www.intercontakt.de  

Sgorzali Glas Im- & Export GmbH  

August-von-Haxthausen-Straße handel lustrami www.glasimex.de 

http://www.wiesmuellr-bau.de/
http://www.gruenbau-dortumnd.de/
http://www.gruenbau-dortumnd.de/
http://www.gvt-hagen.de/
http://www.intercontakt.de/
http://www.glasimex.de/
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1,32839 Steinheim, 

tel: +49 5233 9538999  

Dyrektor Generalny: Pan Mike 

Sgorzali 

Kinzigtäler Glasvertrieb GmbH  

Im Mühlegrün 10 77716 Haslach,  

tel: +49 7832 91240  

Dyrektor Generalny: Mark Böttcher 

handel lustrami, elementami ze 

szkła www.kinzigtaeler.de  

Straat 1 GmbH  

Keilstraße 6 26203 Wardenburg, 

tel: +49 4407 7190 

Dyrektor Generalny: Pan Heinz 

Hoidis naprawa i konserwacja dróg www.straat1.de  

VENNHOFF Feuerschutz GmbH  

Grossenbaumer Allee 17, 47269 

Duisburg 

Tel: +49 203 766078  

Dyrektor Generalny: Pan Horst 

Vennhoff 

dystybucja systemów 

sygnakizacji pożaru, gaśnic 

www.vennhoff-

feuerschutz.de 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kompass 

 

Tabela 44. Wybrani potencjalni odbiorcy w Danii 

Nazwa firmy Informacja o firmie strona www 

Fire Eater A/S  

Vølundsvej 17 3400 Hillerød  

Tel:+45 70 22 27 69  

Dyrektor Zarządzający: Torbjørn 

Laursen 

produkcja, sprzedaż, instalacja, 

eksport systemów 

przeciwpożarowych http://www.fire-ater.com/ 

http://www.kinzigtaeler.de/
http://www.straat1.de/
http://www.vennhoff-feuerschutz.de/
http://www.vennhoff-feuerschutz.de/
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Schmersal Danmark A/S  

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup,  

Tel:+45 70 20 90 27  

Dyrektor Zarządzający: adm. dir 

Kerstin Edén 

producent i dystrybutor 

elementów bezpieczeństwa www.schmersal.dk 

NCC Construction Danmark A/S 

Østmarken 3B 2860 Soborg  

Tel: +45 39 10 39 10  

Dyrektor Zarządzający: Torben 

Biilmann instalacja zanków drogowych www.ncc.dk 

Medical Danmark A/S  

Industribuen 24 5592 Ejby  

Dyrektor Zarządzający: Allan 

Poulsen 

dostawca sprzętu medycznego 

w tym aptczek www.medical.dk  

DALUISO Aalborg A/S  

Gugvej 126 9210 Aalborg SØ 

Dyrektor Zarządzający: Birgith 

Thisted 

dystrybutor luster oraz znaków 

drogowych 

http://www.daluiso.dk/kat

alog.html 

SEMCO maritime A/S  

Stenhuggervej 12-14  6710 Esbjerg V 

Dyrektor Zarządzający: Steen 

Brødbæk 

Tel. +45 79 16 66 66 dystybutor szafek  na gaśnice   

VIKING LIFE-SAVING 

EQUIPMENT A/S Sædding Ringvej 

13-17 6710 Esbjerg V  

Tel. +45 76 11 81 00  

Direktion teknik / Dyrektor 

Zarządzający: Allan Østergaard 

dystrybutor szafek na gaśnice, 

produkcja i serwis urządzeń 

ratowniczych 

http://www.viking-

life.com/viking.nsf 

http://dk.kompass.com/profile_DK058635_pl/ncc-construction-danmark-a/s-ps.html
http://www.medical.dk/
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Krabbe Skilte og Serigrafi ApS 

Sallingsundvej 24 6715 Esbjerg N  

Dyrektor Zarządzający: Jens Jørn 

Lauridsen 

produkcja i dystrybucja 

oznaczeń http://www.krabbe.dk/ 

LKF Vejmarkering A/S 

Longelsevej 34, Longelse 5900 

Rudkøbing  

Dyrektor Zarządzający: Nis 

Ravnskjær 

firma zajmująca się 

znakowaniem dróg http://www.lkf.dk/ 

Arkil A/S  

Åstrupvej 19 6100 Haderslev  

Tel. +45 73 22 50 50  

Dyrektor Zarządzający: Heine Jakob 

Heinsvig 

firma budowlana realizująca 

kontrakty duńskiej dyrekcji 

dróg http://www.arkil.dk/ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kompass 

 

Głównymi odbiorcami (klientami) ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej Eksport - Import 

Anna Rotarska w zakresie sprzedaży znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych na rynku krajowym są dystrybutorzy jak i również bezpośrednio odbiorcy końcowi 

czyli osoby prywatne bądź zakłady przemysłowe. Profil odbiorców na rynkach zagranicznych jest 

analogiczny jak na rynku polskim. Na rynkach docelowego eksportu występują setki tysięcy 

przedsiębiorstw, w których zastosowanie mogą znaleźć produkty oferowane przez ANRO, potencjał 

rynków jest znaczny.  
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1.11. Analiza konkurencji  

1.11.1. Zestawienie wybranych konkurentów na rynkach docelowego 

eksportu  

Wśród producentów znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych (PRODCOM 2011) zdecydowanym liderem w produkcji w państwach UE są 

Niemcy, następnie Dania, a kraje takie jak Norwegia i Finlandia mają znaczenie marginalne. W 

przypadku produktów sklasyfikowanych w ramach kodu 22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza (PRODCOM 2011) liderem w produkcji są zdecydowanie 

Niemcy, w Danii i Finlandii produkcja jest mała, a na terenie Norwegii marginalna. Jednocześnie jak 

pokazują dane International Trade Centre z 2011 r. Niemcy (2 pozycja w światowym imporcie) 

należą do czołówki importerów artykułów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów (kod 

produktu 3926.90 (HS)). Spośród rynków wskazanych do docelowego eksportu ANRO dla 

powyższego produktu Szwajcaria zajmuje 20 pozycję w światowym imporcie, Dania 33, Norwegia 

34, a Finlandia 35. 

Na rynkach docelowego eksportu zwłaszcza w Niemczech produkty eksportowe oferowane 

przez ANRO narażone są na konkurencję rodzimą. Na wszystkich rynkach docelowego eksportu 

działa także silna konkurencja międzynarodowa m.in. taka jak firma: SETON Division – spółka 

zależna od BRADY GmbH, światowego lidera w dziedzinie identyfikacji i rozwiązań 

bezpieczeństwa, znanego z wyspecjalizowanego drukowania i systemów gromadzenia danych, a 

także szerokiej gamy produktów (samoprzylepnych etykiet, oznak i taśm o wysokiej jasności). 

SETON specjalizuje się w produkcji i dystrybucji znaków bezpieczeństwa, sygnalizacji i 

identyfikacji produktów. Posiada swoje oddziały w 14 krajach świata, m.in. w Niemczech, 

Szwajcarii, a na Półwyspie Skandynawskim w Szwecji.  

Bezpośrednią konkurencję na rynkach eksportowych dla wyrobów ANRO stanowi także 

oferta takich firm Kroschke, EverGlow, ERTECNA - Empresa de REVESTIMENTOS TECNICOS, 

LDA właściciel marki EverLux (www.everlux.eu), Marahrens. Kroschke sign-International GmbH 

(http://www.kroschke.com) jest firmą prywatną z Brunszwiku (Niemcy). Spółka oferuje wyroby w 

zakresie znakowania i bezpieczeństwa osobistego (bezpieczeństwa pracy). EverGlow GMBH 

http://www.kroschke.com/
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(www.everglow.de) produkuje fotoluminescencyjne znaki, markery, filmy, taśmy i powłoki 

wykorzystywane w budynkach biurowych, w branży morskiej, lotniczej, transporcie, do 

oznakowania tunelów i środowisk przemysłowych. ERTECNA LDA jest portugalskim producentem 

fotoluminescencyjnych znaków, którego wyroby spotkać można w 41 krajach, z oddziałami w W. 

Brytanii, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, na Węgrzech, Malcie i w Czechach. Marahrens 

(http://www.marahrens.com) to niemiecki producent oferujący znaki bezpieczeństwa, tabliczki i 

znaki bezpieczeństwa dla przemysłu, w tym branży morskiej.  

 Podmioty konkurencyjne wskazane powyżej to producenci podobnych produktów z punktu 

widzenia funkcjonalności jak te oferowane przez Firmę ANRO. Jakość i wzornictwo produktów 

oferowanych przez rodzimą konkurencję na rynkach docelowego eksportu jak i międzynarodową 

konkurencję są dobre, jednakże ich cena jest zdecydowanie wyższa niż produktów ANRO. Cenowo 

oferta ANRO jest zdecydowanie atrakcyjniejsza dla klientów na rynkach docelowego eksportu, 

którzy szukają produktu wysokiej jakości, wykonanego w innowacyjnych technologiach. Ponadto 

biorąc pod uwagę elastyczność firmy względem potrzeb klientów, możliwość szybkiego 

dostosowania się do rynku oferta Firmy może być konkurencyjna zarówno na terenie Niemiec, 

Szwajcarii, Danii, Norwegii i Finlandii.   

  Firma ANRO zainteresowana jest wprowadzeniem na rynki zagraniczne znaków 

bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych. Wysoka jakość produktów, ich 

innowacyjność (produkcja m.in. w oparciu o własną technologię), zakres funkcjonalności, 

nowoczesny design, szeroki asortyment przy korzystnej cenie, możliwość indywidualnych 

zamówień, krótki czas realizacji zamówienia to atuty produktów eksportowych ANRO, które 

sprawiają, że z powodzeniem mogą one konkurować z wyrobami konkurencji międzynarodowej, 

choć dla efektywnej konkurencji na rynkach docelowego eksportu niezbędne są duże nakłady na 

marketing i promocję. Produkty dostępne w ofercie międzynarodowych konkurentów są dobrej 

jakości i mają uznaną markę na rynku, zwłaszcza w Europie Zachodniej, gdzie klienci są 

przywiązani i lojalni wobec tych marek. Międzynarodowa konkurencja oferuje podobnie jak ANRO 

znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ oraz tablice informacyjne wysokiej jakości, o 

nowoczesnym wzornictwie i powtarzalane. Konkurowanie z produktami tych firm o zasięgu 

międzynarodowym z licznymi oddziałami na świecie czy partnerami lokalnymi będzie trudne, ale 

nie niemożliwe. Polski produkt w niczym nie ustępuje tym oferowanym przez międzynarodową 

mailto:info@everglow.de
http://www.marahrens.com/
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konkurencję, a może, ze względu na walory opisane w analizie SWOT produktu, być atrakcyjny na 

rynkach docelowego eksportu. Polski produkt oferowany przez Firmę ANRO wyróżnia na rynkach 

docelowego eksportu atrakcyjność cenowa zarówno w stosunku do konkurencji rodzimej jak i 

międzynarodowej. Niezbędne dla budowania marki na rynkach docelowego eksportu i skutecznej 

konkurencji będą duże nakłady na promocję np. przygotowanie dobrze przetłumaczonych i dobrej 

jakości materiałów informacyjnych. 

  Rynek niemiecki jest rynkiem, na którym spośród państw UE występuje najwięcej firm 

konkurencyjnych, w tym rodzimego pochodzenia. Wynika to z poziomu rozwoju technologicznego i 

przemysłowego docelowego rynku eksportu jakim są Niemcy. Pozostałe kraje docelowego eksportu 

cechuje zdecydowanie mniejsze nasycenie konkurencją, zwłaszcza rodzimą. Rynki docelowego 

eksportu ukierunkowane są na wdrażanie nowych i innowacyjnych rozwiązań we wszystkich 

dziedzinach życia gospodarczego i przywiązują duże znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Główną konkurencją dla wyrobów ANRO są zdecydowanie firmy o zasięgu międzynarodowym. 

Rynki docelowego eksportu mają potencjał do rozwoju sprzedaży na nich wyrobów eksportowych 

jakim są znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ oraz tablice informacyjne.   

 

Tabela 45. Wybrana konkurencja w Niemczech 

Nazwa Firmy Opis firmy 

B-SAFETY GmbH  

Grützmühlenweg 46, DE-22339 Hamburg 

Fon. +49-(0)40/538092-70 

Fax. +49-(0)40/538092-86 

info@b-safety.com 

producent artykułów związanych z 

bezpieczeństwem pracy w tym znaków 

bezpieczeństwa 

BREUELL INGENIEURBÜRO GmbH 

Grützmühlenweg 46, 22339 Hamburg, Niemcy 

Tel:+49 40 53809210 

Faks:+49 40 53809285 

rostock@breuell.de 

http://www.breuell.de 

producent artykułów związanych z 

bezpieczeństwem pracy w tym znaków 

bezpieczeństwa 

 

mailto:rostock@breuell.de
http://www.breuell.de/
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Kroschke Sign International GmbH 

Kroschkestraße 1, 38112 Braunschweig, Niemcy 

Tel:+49 531 3180 

Faks:+49 531 318151 

http://www.kroschke.com 

producent artykułów związanych z 

bezpieczeństwem pracy w tym znaków 

bezpieczeństwa 

RU-TEC Runzheimer GmbH  

Stahlstr. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy 

Tel:+49 5242 40750 

Faks:+49 5242 407529 

http://www.ru-tec.de 

produkcja: tabliczki do oznakowania ulic, 

numeracji budynków i na drzwi z tworzyw 

sztucznych 

znaki bezpieczeństwa, nie elektryczne 

Max Jacob Schilderfabrik GmbH 

Basselweg 23 -25, 22527 Hamburg, Niemcy 

Tel:+49 40 5472740 

Faks:+49 40 54727474 

http://www.max-jacob.de 

produkcja: tabliczki do oznakowania ulic, 

numeracji budynków i na drzwi z tworzyw 

sztucznych 

znaki bezpieczeństwa, nie elektryczne 

B.A.S. Verkehrstechnik AG 

Hoher Holzweg 44, 30966 Hemmingen, Niemcy 

Tel:+49 5101 92810 

Faks:+49 5101 928180 

http://www.bas-verkehr.de 

producent artykułów związanych z 

bezpieczeństwem pracy w tym znaków 

bezpieczeństwa 

 

Bender Schilder GmbH 

Querstraße 1, 57258 Freudenberg, Niemcy 

Tel:+49 2734 27340 

Faks:+49 2734 1680 

http://www.bender-schilder.de 

produkcja tablic i płyt reklamowych  w tym z 

tworzyw sztucznych, znaków bezpieczeństwa  

Fritz Lange GmbH  

Südfeldstraße 3, 31832 Springe, Niemcy 

Tel:+49 5041 9950 

Faks:+49 5041 995222 

produkcja tablic, znaków drogowych,  w tym 

bezpieczeństwa 

http://www.max-jacob.de/
http://www.bas-verkehr.de/
http://www.bender-schilder.de/


                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

224 

 

http://www.fritz-lange.de 

H. Marahrens GmbH 

Schiffs- und Sicherheitsbeschilderung 

Grambker Heerstr. 12 

28719 Bremen, Niemcy 

Tel:+49 421 6944451 

Faks:+49 421 6944452 

http://www.marahrens.com 

produkcja  znaków bezpieczeństwa , 

etykiet i oznakowań przemysłowych ruchu. 

Hein-Industrieschilder GmbH 

Carl-Benz-Straße 4, 74889 Sinsheim, Niemcy 

Tel:+49 7261 9526 

Faks:+49 7261 952708 

http://www.hein-industrieschilder.de  

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

Heinrich Billetter Beschriftungen 

Stiftsplatz 10, 50171 Kerpen, Niemcy 

Tel:+49 2237 3900 

Faks:+49 2237 3227 

http://www.billetter.de 

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

 

 

 

Henrike Euing Expostore  

Friedrich-Ebert-Straße 235 

45659 Recklinghausen, Niemcy 

Tel:+49 2361 9080325 

Faks:+49 2361 9080326 

http://www.expostore.de 

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

Otto Ammann Maschinengravuren 

Kirchstr. 37, 86415 Mering, Niemcy 

Tel:+49 8233 7359813 

Faks:+49 8233 7359814 

http://www.ammann-maschinengravuren.de 

produkcja znaków, w tym znaków 

bezpieczeństwa 

http://www.fritz-lange.de/
http://www.marahrens.com/
http://www.hein-industrieschilder.de/
http://www.billetter.de/
http://www.expostore.de/
http://www.ammann-maschinengravuren.de/


                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

225 

 

Regoplast GmbH 

Herstellung und Vertrieb 

Rheingaustraße 101 

65203 Wiesbaden-Biebrich, Niemcy 

Tel:+49 611 65468 

Faks:+49 611 603581 

http://www.regoplast.de 

produkcja tablic i płyt reklamowych z 

tworzyw sztucznych, wyrobów różnych z 

tworzyw sztucznych 

RÖMMER GmbH & Co. KG 

Osterbrooksweg 38–40, 22869 Schenefeld, Niemcy 

Tel:+49 40 8396080 

Faks:+49 40 83960860 

http://www.roemmer.de 

producent sygnalizacji 

produkcja znaków, w tym znaków 

bezpieczeństwa 

 

UNIPRESS® Etiketten & Schilder e.K. 

Peiner Straße 233, 38229 Salzgitter, Niemcy 

Tel:+49 5341 86900 

Faks:+49 5341 869090 

http://www.unipress.de 

producent etykiet, znaków bezpieczeństwa 

Źródło: Kompass  

 

Tabela 46. Wybrana konkurencja w Szwajcarii: 

Nazwa Firmy Opis firmy 

Lettra Système Ecoffey S.A. 3, chemin de la 

Verseuse 

1219 Aïre, Szwajcaria 

Tel:+41 22 342 33 77 

Faks:+41 22 342 31 71 

http://www.lettrasysteme.ch 

produkcja tablic i płyt reklamowych z 

tworzyw sztucznych, znaków, szyldów z 

tworzyw sztucznych 

Grafe AG (Beschriftungen & Gravuren) 

Brückenstrasse 20, 4102 Binningen, Szwajcaria 

producent oznaczeń , tablic informacyjnych 

http://www.regoplast.de/
http://www.roemmer.de/
http://www.unipress.de/
http://www.lettrasysteme.ch/
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Tel:+41 61 421 23 23 

Faks:+41 61 421 23 22 

http://www.grafe.ch 

SIGNAL SA; SIGNAL Ltd 

Kanalstrasse 34-38 

IZ kleine Ey 

3294 Büren an der Aare, Szwajcaria 

Tel:+41 32 352 11 11 

Faks:+41 32 352 11 01 

http://www.signal.ch 

producent oznaczeń, tablic informacyjnych, 

znaków bezpieczeństwa 

WEISS SIEBDRUCK & SCHRIFTEN AG 

Dorfstrasse 38b, 8309 Nürensdorf, Szwajcaria 

Tel:+41 44 837 10 40 

Faks:+41 44 837 10 42 

http://www.wemedia.ch 

producent oznaczeń , tablic informacyjnych, 

znaków bezpieczeństwa 

ALL-SIGNET AG 

Wiesgasse 1, 9444 Diepoldsau, Szwajcaria 

Tel:+41 71 733 26 26 

Faks:+41 71 733 18 92 

http://www.all-signet.ch 

producent oznaczeń , tablic informacyjnych, 

znaków bezpieczeństwa 

Fischer Schilder GmbH 

Sonnenrain 5, 8916 Jonen, Szwajcaria 

Tel:+41 56 634 15 36  

Faks:+41 56 634 17 68  

http://www.fischerschilder.ch 

producent oznaczeń , tablic informacyjnych, 

znaków bezpieczeństwa 

 

Ensigma GmbH 

Wolleraustrasse 15e, 8807 Freienbach, Szwajcaria 

Tel:+41 55 451 75 75 

Faks:+41 55 451 75 76 

producent oznaczeń , tablic informacyjnych, 

znaków bezpieczeństwa 

http://www.grafe.ch/
http://www.signal.ch/
http://www.wemedia.ch/
http://www.all-signet.ch/
http://www.fischerschilder.ch/
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http://www.sigmaflex.com 

BRADY GmbH 

SETON Division 

Auslieferungslager Altenrhein 

Werftstr. 1, CH - 9423 Altenrhein 

Tel.:+41 08 00 / 55 23 96 

Tel.: +41 08 00 / 55 23 95 

info@seton.ch 

www.seton.ch 

międzynarodowy koncern, oddział firmy 

amerykańskiej, producent oznaczeń , tablic 

informacyjnych, znaków bezpieczeństwa 

 

Źródło: Kompass 

 

Tabela 47. Wybrana konkurencja w Danii 

Nazwa Firmy Opis firmy 

LM Sign ApS 

Grundtvigs Alle 159 - 6400 Sønderborg - Danmark 

E-mail: post@lmsign.dk  

Telefon 74 42 53 00 - Fax 74 43 09 57 

http://www.lmsign.dk/ 

produkcja  znaków bezpieczeństwa  

produkcja tablic i płyt reklamowych z 

tworzyw sztucznych, znaków 

Jebsen & Co. A/S 

Michael Jebsens Plads 1-3, 6200 Aabenraa, Dania 

Tel:+45 74 62 73 73 

Faks:+45 74 62 80 27 

http://www.jnc-safety.dk 

http://www.arsima.dk 

produkcja  znaków bezpieczeństwa  

odzież ochronna, obuwie ochronne 

 

Flo-Code A/S 

Flo-Code Rørmærkning 

Husmandsvej 25, 2630 Taastrup, Dania 

Tel:+45 43 99 55 96 

Faks:+45 43 99 56 94 

produkcja  znaków bezpieczeństwa  

 

http://www.sigmaflex.com/
mailto:info@seton.ch
mailto:post@lmsign.dk
http://www.lmsign.dk/
http://www.arsima.dk/
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http://www.flo-code.dk 

ArSiMa 

Arbejds Sikkerheds Materiel 

Islevdalvej 185, 2610 Rødovre, Dania 

Tel:+45 44 84 14 11 

Faks:+45 44 53 28 11 

http://www.arsima.dk 

produkcja  znaków bezpieczeństwa  

odzież ochronna, obuwie ochronne 

Krabbe Skilte og Serigrafi ApS 

Sallingsundvej 24, 6715 Esbjerg N, Dania 

Tel:+45 75 47 10 66 

Faks:+45 75 47 11 66 

http://www.krabbe.dk 

produkcja  znaków bezpieczeństwa  

produkcja różnego typu oznaczeń 

Źródło: Kompass 

 

Tabela 48. Wybrana konkurencja w Finlandii 

Nazwa Firmy Opis firmy 

Suomen Turvakilvet Oy 

Savenvalajantie 2, 85500 Nivala, Puh. (08) 442 

131, fax (08) 443 061 myynti@turvakilvet.fi 

http://www.turvakilvet.fi 

produkcja  znaków bezpieczeństwa  

Kilpi-Set Oy 

Falcon Business Park, Vaisalantie 2 

02130 Espoo, Finlandia 

Tel:+358 40 306 63 00 

Faks:+358 40 306 63 01 

http://www.kilpiset.fi/ 

produkcja  znaków bezpieczeństwa, szyldów 

Źródło: Kompass 

Tabela 49. Wybrana konkurencja Norwegii 

Nazwa Firmy Opis firmy 

LM Sign ApS produkcja  znaków bezpieczeństwa  

http://www.arsima.dk/
http://www.krabbe.dk/
mailto:myynti@turvakilvet.fi
http://www.kilpiset.fi/
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Grundtvigs Alle 159 - 6400 Sønderborg - Danmark 

E-mail: post@lmsign.dk  

Telefon 74 42 53 00 - Fax 74 43 09 57 

http://www.lmsign.dk/ 

produkcja tablic i płyt reklamowych z 

tworzyw sztucznych 

Protector Skilt A.S Sandbrekketoppen 36, Midttun 

5224 Nesttun, Norwegia 

Tel:+47 55 92 23 50 

Faks:+47 55 92 23 60 

http://www.protector-skilt.no 

produkcja  znaków bezpieczeństwa  

produkcja tablic i płyt reklamowych z 

tworzyw sztucznych 

AS Skiltforum  

Kapellveien 18, 1410 Kolbotn, Norwegia 

Tel:+47 66 81 78 00 

Faks:+47 66 81 78 01 

http://www.skiltforum.no  

produkcja  znaków bezpieczeństwa  

produkcja tablic i płyt reklamowych z 

tworzyw sztucznych 

Damslet Skilt AS 

Sundløkkaveien 79, 1659 Torp, Norwegia 

Tel:+47 69 35 21 00 

Faks:+47 69 34 86 10 

http://www.damslet-skilt.no 

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

Lator Skiltfabrikk AS 

Molløesmauet 1 C, 5017 Bergen, Norwegia 

Tel:+47 55 36 26 90 

Faks:+47 55 36 26 9 

http://www.latorskilt.no 

producent tablic, znaków, oznaczeń, w tym 

znaków bezpieczeństwa 

JA Skilter Tønsberg AS 

Andebuveien 74, 3170 Sem, Norwegia 

Tel:+47 33 33 43 03 

Faks:+47 33 33 43 04 

producent tablic, znaków, oznaczeń, w tym 

znaków bezpieczeństwa 

Keno Reklame A/S firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

mailto:post@lmsign.dk
http://www.lmsign.dk/
http://www.protector-skilt.no/
http://www.skiltforum.no/
http://www.damslet-skilt.no/
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Magnus Barfotsvei 7 

4633 Kristiansand, Norwegia 

Faks:+47 38 11 17 41 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

 

Media Design-Reklameproduksjon AS 

Pindsleveien 8, 3221 Sandefjord, Norwegia 

Tel:+47 33 47 58 98 

Faks:+47 33 47 86 05 

http://www.mdr.no 

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

 

Oslo Sikkerhetssenter AS 

Tevlingveien 2, 1081 Oslo, Norwegia 

Tel:+47 22 90 66 50 

Faks:+47 22 90 66 51 

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

Prikken Reklame AS 

Venneslaveien 267, 4700 Vennesla, Norwegia 

Tel:+47 38 15 30 00 

Faks:+47 38 15 65 00 

http://www.prikken.no 

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

Printo AS 

Gamle Strømmevei 11 

4638 Kristiansand, Norwegia 

Tel:+47 38 05 67 77 

Faks:+47 38 05 67 78 

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

 

Prolink International AS 

Sikterigata 9, 8622 Mo i Rana  

tlf: +47 75 19 87 30 

fax: +47 75 19 87 35 

e-mail: prolink@prolink.no 

www. prolink.no 

Prolink jest dostawcą systemu poradnictwa 

fotoluminescencyjnego, w tym znaków 

bezpieczeństwa 

Skilthuset AS firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

http://www.mdr.no/
http://www.prikken.no/
mailto:prolink@prolink.no
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Skibåsen 26, 4636 Kristiansand, Norwegia 

Tel:+47 38 14 88 88 

Faks:+47 38 14 88 89 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

Skiltmaker Haugen AS 

Grenmarsgate 5, 3912 Porsgrunn, Norwegia 

Tel:+47 35 55 40 97 

Faks:+47 35 55 74 94 

firma poligraficzna i reklamowa, produkcja 

znaków, w tym znaków bezpieczeństwa 

Źródło: Kompass 

 

1.11.2. Pozycja konkurencyjna ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej 

Eksport - Import Anna Rotarska pod kątem  produktów eksportowych 

Na terenie państw docelowego eksportu czyli Niemiec, Finlandii, Danii, Norwegii i 

Szwajcarii działają firmy lokalne pochodzenia krajowego, które oferują innowacyjne produkty oraz 

działają większe przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, które posiadają innowacyjne 

wyroby eksportowe, które mogą stanowić konkurencję dla tych oferowanych aktualnie przez ANRO. 

Produkty eksportowe Firmy ANRO to nie tylko wysoka innowacyjność na skalę kraju, ale najwyższa 

jakość, ciekawy design, elastyczność produkcyjna przy atrakcyjnej cenie. Na wskazanych rynkach 

docelowego eksportu działa rozwinięta w tej branży konkurencja o zasięgu międzynarodowym 

oferująca produkty konkurencyjne. Firma wchodząc na rynku zagraniczne będzie narażona przede 

wszystkim  konkurencję międzynarodową.  

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska posiada szeroką 

ofertę asortymentową w swojej dziedzinie, która zaspokaja potrzeby klientów oczekujących bardzo 

wysokiej jakości (trwałość, odporność), innowacyjności, konkurencyjnej ceny, szybkich i 

terminowych dostaw, ciekawego wzornictwa dostosowanego do potrzeb klienta oraz stabilnej 

polityki cenowej. Firma ma duże zdolności produkcyjne i możliwość rozszerzenia oferty. Rozwój 

Firmy wiąże się z konsekwentną realizacją strategii wdrażania nowych rozwiązań technicznych i 

stałego unowocześniania, czego zamierzonym efektem jest stała poprawa pozycji rynkowej Firmy 

wyrażająca się wzrastającym jej udziałem w rynku krajowym i powoli w zagranicznym. Zakres 

oferty, jakość i innowacyjność wytwarzanych produktów przy atrakcyjnej cenie na rynkach 

zagranicznych stanowią potencjał eksportowy, który firma zamierza wykorzystać. Firma swoją 
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pozycję na krajowym rynku zawdzięcza wysokiej jakości wytwarzanych produktów, elastyczności w 

dostosowaniu produktu do potrzeb klientów, innowacyjności produktowej pozwalającej na 

oferowanie wyrobów najwyższej jakości, szybkości i terminowości dostaw. Firma w swojej polityce 

zarządzania nastawiona jest na ciągły rozwój i doskonalenie oraz kreowanie marki firmy w 

otoczeniu. Wysoka jakość produktów przy atrakcyjnej cenie będzie atutem firmy w konkurencji na 

rynkach zewnętrznych. Analizując ofertę konkurencji lokalnej i międzynarodowej można z całą 

pewnością stwierdzić, że oferta Firmy ANRO w odniesieniu do szerokości oferty, innowacyjności, 

wzornictwa, ceny i jakości jest na bardzo wysokim poziomie międzynarodowym. Wysoka jakość i 

innowacyjność produktowa, nowoczesne wzornictwo w zestawieniu z atrakcyjną ceną będą 

stanowiły o przewadze konkurencyjnej na docelowych rynkach eksportu. 

Biorąc pod uwagę właściwości produktów oferowanych przez ANRO Firma Poligraficzno-

Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska, opisanych w dalszej części Planu (pkt 1.12.1) uznać 

można, że firma dysponując odpowiednim kapitałem na rozwój eksportu, z bardzo wysokimi 

kompetencjami kadry, a przede wszystkim najlepszą i pożądaną przez klientów relacją jakość - 

wzornictwo – cena - innowacyjność może z powodzeniem konkurować z krajowymi i zagranicznymi 

firmami o podobnym profilu działania na rynkach międzynarodowych. Należy jednak podkreślić, iż 

do osiągnięcia sukcesu niezbędne będą nakłady na promocję produktów oraz stworzenie dobrze 

zorganizowanej sieci dystrybucyjnej na planowanych rynkach eksportowych, która zapewni 

odpowiednią dostępność produktów firmy. 

 

1.12. Analiza konkurencyjności ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej 

Eksport - Import Anna Rotarska  na planowanych rynkach docelowych - 

na podstawie analizy SWOT 

Tabela 50.  Analiza konkurencyjności ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej Eksport - Import Anna 

Rotarska 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 wieloletnia doświadczenie branżowe 

 doświadczona kadra 

 zdolności produkcyjne 

 mała wiedza o konkurencji na nowych 

rynkach 

 niska wiedza o nowych rynkach 
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 wielość oferowanych produktów 

 bardzo  wysoka jakość wyrobów 

 uznanie klientów 

 wysoka kreatywność i innowacyjność 

 konkurencyjne ceny  

 terminowość, szybkość i zgodność 

dostaw 

 liczne inwestycje w rozwój 

przedsiębiorstwa (nowoczesny park 

maszynowy i światowe technologie 

produkcji); posiada własną specjalną 

(innowacyjną) metodę druku zgłoszoną 

do opatentowania 

 dobry marketing produktowy (design) 

 dobra reputacja firmy  

 elastyczność produkcyjna 

 dobre relacje z dostawcami 

 wysoka wiarygodność płatnicza 

 zorientowana na klienta i jego potrzeby, 

ma bardzo dobrą znajomość trendów w 

branży; elastyczne reagowanie na 

pojawiające się zmiany, prorozwojowe 

nastawienie, dbałość o poziom obsługi 

klienta, lojalność w stosunku do klientów 

 możliwość rozszerzenia ofertowego 

 zdolności inwestycyjne 

 wiedza o rynkach, na których firma jest 

obecna 

 baza potencjalnych klientów 

 trudności komunikacyjne (nieznajomość 

językowa (języki niepopularne: duński, 

norweski) 

 nieznajomość zwyczajów kulturowych 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 rosnące zainteresowanie produktami 

wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie 

 zwiększenie udziału na rynku dzięki 

większej i lepszej komunikacji 

(marketing)  

 wejście na rynki zagraniczne 

 rozwój eksportu, pozyskanie nowych 

odbiorców zagranicznych 

 środki finansowe UE wspierające rozwój 

przedsiębiorstw 

 zwiększenie produkcji pozwoli na rozwój 

eksportu, nastąpi spadek kosztu 

jednostkowego produkowanego wyrobu 

 zdywersyfikowanie rynków odbiorców 

produktów poprzez rozwój sprzedaży 

eksportowej wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa firmy 

 rozwój gospodarki  

 dobra reputacja polskich produktów na 

rynkach zagranicznych 

 brak ograniczeń/barier dla produktów z 

Polski 

 wysoka chłonność produktów 

innowacyjnych w branży przemysłowej 

 uwarunkowania prawne (nacisk na 

ochronę i bezpieczeństwo zdrowia 

ludzkiego) 

 chłonność nowych rynków 

 zły stan gospodarki krajowej i 

ewentualne pogłębienie kryzysu, w tym 

pogorszenie płynności finansowej rynku 

(ryzyko osłabienia koniunktury 

gospodarczej, które spowoduje spadek 

koniunktury w branży, związane z tym 

ewentualne zatory płatnicze) 

 wzrost cen surowców oraz niekorzystne 

zmiany kursu PLN 

 przedłużający się kryzys gospodarczy na 

świecie (ograniczenie zakupów przez 

odbiorców ostatecznych) 

 wzrost stóp procentowych, kosztu 

kapitału 

 ograniczone zaufanie do nowych 

partnerów biznesowych 

 zmieniający się i niemożliwy obecnie do 

przewidzenia kurs Euro/PLN, który może 

zmieniać istotnie opłacalność produkcji 

eksportowej i konieczność ubezpieczenia 

transakcji eksportowych  

 wzrastające koszty transportu – ceny ropy 

naftowej/ ubezpieczenia towaru podczas 

podróży z uwagi na odległość od Polski 

 niedostateczna znajomość produktu 

wśród nowych klientów 

 uwarunkowania prawne 

 problem z dostawcami półproduktów i 
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 rozszerzenie współpracy z obecnymi 

klientami   

surowców 

 konkurencja 

 płynność w dostawach towarów, które 

firma wysyła  

Źródło: opracowanie własne  

 

1.12.1. Analiza konkurencyjności produktu ANRO Firmy Poligraficzno-

Handlowej Eksport - Import Anna Rotarska na planowanych rynkach 

docelowych - na podstawie analizy SWOT 

Opis produktów  

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska to znaczący 

producent szerokiej gamy znaków bezpieczeństwa i systemów oznaczeń wizualnych. Oferuje 

również specjalistyczne rozwiązania BHP i PPOŻ. skierowane do sektora przemysłowego.  

Systemy informacji wizualnej, są obecnie nieodłącznym elementem wyposażenia każdego 

miejsca pracy – zwiększając bezpieczeństwo, a także potencjalną ochronę pracowników i mienia.  

Produkty ANRO są stworzone, aby możliwie najlepiej i efektywniej zapewnić ochronę prewencyjną, 

zapobiegając ewentualnym zagrożeniom. 

Firma mając na uwadze różnorodne potrzeby klientów oferuje następujące znaki 

bezpieczeństwa, instrukcje i tablice informacyjne: 

• Pełny zakres oznaczeń BHP i PPOŻ 

• Instrukcje bezpiecznej pracy 

• Oznakowanie chemiczne i gazownicze 

• Znaki elektryczne 

• Oznakowania rurociągów i instalacji przemysłowych, dzięki którym łatwo można określić rodzaj i 

kierunek przepływającego medium 

• Oznaczenia maszyn i urządzeń 

• Znaki informacyjno – logistyczne, dzięki którym szybko można zlokalizować szukane 

pomieszczenie lub zidentyfikować miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność 

• Taśmy, którymi w łatwy sposób można wyznaczyć drogi transportowe dla wózków lub drogi 
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komunikacyjne dla pracowników 

• Lustra przemysłowe – znajdujące szerokie zastosowanie w magazynach oraz przy trasach 

przejazdów wózków 

• Znaki drogowe 

• Oznakowanie infrastruktury na zewnątrz budynku 

• Tablice informacyjne – wielkoformatowe i wiele innych 

Znaki oferowane przez ANRO produkowane są z materiałów najwyższej jakości: 

- PVC twarde: odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne 

oraz korozję i chemikalia. Posiada doskonałe właściwości plastyczne w obróbce mechanicznej i 

termicznej, temperatura mięknięcia wynosi 75 stopni Celsjusza. Materiał cechuje również niska 

przewodność ciepła i trudnozapalność.  Dostępny o grubościach 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0 mm. 

- PVC spienione: możemy zaoferować Państwu następujące grubości 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10 

mm. Oprócz cech płyty PVC twardej ten rodzaj podłoża posiada bardzo niską absorpcję wody. 

Doskonale nadaje się do nadruku, lakierowania oraz nakładania folii. Temperatura mięknięcia 

wynosi 73 stopnie Celsjusza. 

- folia samoprzylepna: stosowana na zewnątrz do oznakowania, opisu, dekoracji w krótkim i 

średnim okresie czasu, we wnętrzu trwałość materiału jest w zasadzie nieograniczona. W łatwy 

sposób aplikuje się folię na powierzchnie, ze względu na klej akrylowy permanentny. Odporność 

temperaturowa waha się między -40 do +80 stopni Celsjusza. Dostępna w szerokiej gamie 

kolorystycznej. 

- blacha aluminowa : malowana proszkowo, dzięki czemu jest trwała oraz odporna na warunki 

atmosferyczne. Grubość 0,6 mm. 

- blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo: brzegi podwójnie zgięte do tyłu, 

umożliwiające zamontowanie uchwytów do słupka. Materiał używany przede wszystkim w 

produkcji znaków drogowych. Cechuje go duża odporność na warunki atmosferyczne i wysoka 

trwałość.  Grubość blachy wynosi: 1,2 mm. 

- folia magnetyczna : doskonała do tymczasowego oznakowania maszyn, urządzeń oraz pojazdów. 

Umożliwia tymczasową aplikację na powierzchniach metalowych. Grubość foli wynosi od 0,5 do 0,7 

mm. 

- materiały fotoluminescencyjne: dostępne na różnych podłożach, takich jak folia, płyta twarda 
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oraz płyta twarda samoprzylepna. Posiadają właściwości fotoluminescencyjne. 

- priplak: cechuje się odpornością na działanie wody, alkoholi, niektórych rozpuszczalników, na 

skręcanie, łamanie oraz temperatury w przedziale +1 do +70 stopni Celsjusza. W 100% nadaje się do 

recyklingu. Jest nietoksyczny, oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej. 

- materiał kompozytowy: składa się z dwóch płyt aluminium zespojonych PVC, dlatego jest 

niezwykle sztywny oraz odporny na wszelkie warunki atmosferyczne. 

Firma ANRO jako jedyna firma w Polsce, oferuje fotoluminescencyjne znaki 

bezpieczeństwa: 

- znaki ewakuacyjne według PN-92/N-01256/02 

- znaki PPOŻ. według PN-92/N-01256/01 

- techniczne środki ochrony PPOŻ. według PN-97/N-01256/04 

wykonane w dwóch technologiach, na 11 różnych materiałach. 

Na znaki ewakuacji, ochrony PPOŻ., techniczne środki ochrony PPOŻ. Firma posiada Świadectwa 

Dopuszczenia CNBOP nr 0104/2008; 0105/2008; 0106/2008 wydane przez Centrum Naukowo 

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Wszystkie materiały oferowane przez Firmę 

spełniają, a nawet przekraczają wymagania zarówno normy polskiej PN-92/N-01256 jak i 

niemieckiej DIN 67 510. Technologia produkcji tych znaków, opiera się na zastosowaniu 

efektywnych luminoforów o długim czasie świecenia, do wartości granicznej i zwiększonej 

odporności na wpływ czynników środowiskowych. Znaki wykonane nadrukiem 

fotoluminescencyjnym dostępne są w klasie świecenia A lub B (na życzenie klienta ANRO oferuje 

również znaki wykonane w klasie C i D).  

Na specjalne wyróżnienie w ofercie firmy zasługują z pewnością dwa znaki: LUX - znak 

drukowany na płycie przeźroczystej, specjalną metodą zadruku oraz Exclusive - znak wykonany na 

płycie pleksi, montowany na dystansach, nadający się do eleganckich wnętrz. Metoda zadruku 

wykorzystywana w produkcji znaku LUX jest własnością firmy i została zgłoszona do biura 

patentowego, nadal trwają badania. Tą metodą można drukować każdy znak - piktogram według 

indywidualnych potrzeb klienta. Znak LUX to produkt będący aktualnie w toku rejestracji jako 'wzór 

użytkowy'. Znak Exclusive wyróżnia się natomiast innywacyjnością materiału, na którym znaki są 

drukowane. Jest to gruba płyta pleksi, na którą nadrukowywane są znaki (piktogramy).  
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Wybrane produkty Firmy ANRO: 

 - Instrukcje graficzne: 

  

- Tablice budowalne – znaki i oznaczenia 

   

 

- Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne 

   

- Znaki ewakuacyjne - odgrywają niezwykle ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa osób 
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przebywających w budynkach, obiektach budowlanych lub na ich terenie. Dzięki zastosowaniu w 

odpowiednim miejscu prawidłowego oznaczenia, możliwa jest szybka i bezproblemowa ewakuacja. 

Znaki ewakuacyjne dostępne są w następujących materiałach: 

 Nadruk fotoluminescencyjny 

 Materiały fotoluminescencyjne 

 Materiały zwykłe (folia samoprzylepna, płyta PVC, płyta spieniona PVC, blacha aluminiowa, 

inne według indywidualnego zapotrzebowania 

- Znaki ewakuacyjne duży format 

 

- Znaki ochrony przeciwpożarowej  

- Zanki BHP nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne 

- Instrukcje BHP i PPOŻ : 

 Instrukcje przeciwpożarowe 

 Instrukcje BHP i inne ogólne 

 Obróbka drewna 

 Obróbka metali 

 Warsztaty samochodowe 

 Magazyn i transport 

 Budowlane i mieszkaniowe 

 Gastronomiczno – spożywcze 

 Handel 

- Znaki drogowe i lustra drogowe - oferta firmy ANRO zawiera również wysokiej jakości znaki 

drogowe pionowe: 
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 znaki ostrzegawcze (typ A) – trójkątne w czerwonym obramowaniu 

 znaki zakazu (typ B) – okrągłe w czerwonym obramowaniu, czarny (w niektórych znakach – 

kolorowy) symbol na białym tle 

 znaki nakazu (typ C) – okrągłe, niebieskie, z białym symbolem na niebieskim tle 

 znaki informacyjne (typ D) – prostokątne, niebieskie (ew. z białym polem na tle niebieskim), 

z białym lub czarnym symbolem, na niebieskim lub białym tle 

 znaki kierunku i miejscowości (typ E) – zwane popularnie drogowskazami o różnym 

kształcie i kolorze zależnym od sytuacji: 

 znaki uzupełniające (typ F) – duże prostokąty lub kwadraty kolorów: niebieski i żółty. 

 tabliczki do znaków drogowych (typ T) – małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z 

czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem. 

 inne elementy bezpieczeństwa drogowego (zapory, pachołki, itp.) 

Lica znaków są wykonywane w następujących wersjach: odblaskowej z folii I generacji, II generacji 

przeznaczonych głównie do oznakowania terenów wiejskich i miejsc niezabudowanych oraz z folii 

III generacji, mającej duże zastosowanie w oznakowaniu miast oraz terenów zurbanizowanych; nie 

odblaskowej. Znaki posiadają certyfikat ITS. 

Oferowane lustra cechuje : 

  niezwykła lekkość 

 odporność na uderzenia 

 nieodkształcalność 

  łatwość montażu 

 odporność na warunki atmosferyczne oraz różnice temperatur 

 wykonanie z najwyżej jakości materiałów, dzięki czemu obraz nie ulega zniekształceniu. 

Do każdego lustra dołączany jest uniwersalny uchwyt służący do montażu produktu do ściany lub 

słupka, o średnicy między 60 a 90 mm. Dzięki temu istnieje możliwość bardzo dokładnej regulacji 

lustra. Dodatkowo można zamówić lustra z ochroną UV. 
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Oprócz znaków i luster drogowych, ANRO oferuje również blokady parkingowe, które służą do 

blokowania miejsc parkingowych, ograniczenia ruchu samochodów oraz zabezpieczeniu przed 

kradzieżą. Mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez zakłady pracy, wspólnoty 

mieszkaniowe, przy budynkach publicznych oraz wielu innych lokalizacjach. Produkty są proste i 

łatwe w montażu. 

W ofercie znajdują się trzy rodzaje blokad parkingowych : 

blokada motylkowa : lakierowana proszkowo, oklejona odblaskowymi elementami, które 

zwiększają widoczność, szczególnie w nocy. Podstawa blokady wynosi 170×170 mm, a wysokość w 

pozycji blokowania 500 mm. Mocuje się ją do podłoża za pomocą śrub stalowych rozporowych. 

Cechuje ją wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych. Jest to idealne rozwiązanie 

dla problemu zajętych miejsc parkingowych. 

 

blokada słupek :  również posiada podstawę 170×170 mm oraz słupek 60×60 mm. Lakierowana 

proszkowo. Ważną rzeczą jest również zamek zamykany na kłódkę. Mocuje się ją do podłoża za 

pomocą śrub stalowych rozporowych. Cechuje ją wysoka odporność na działanie czynników 

atmosferycznych, dzięki czemu powierzchnia blokady nie porywa się korozją. 
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blokada parkingowa U : zamykana na kłódkę, pokryta okleiną odblaskową oraz lakierowana 

proszkowo. Podstawa blokady wynosi 250×250 mm, pałąk słupka posiada szerokość 350 mm, a 

wysokość w pozycji blokowania to 450 mm.  Materiał, z którego została wykonana zapobiega 

występowaniu korozji. 

 

- Oznakowanie chemiczne i elektryczne 

- Znaki gazownicze 

- Oznakowanie maszyn i urządzeń (tabliczki znamionowe, tabliczki grawerowane laserowo oraz 

mechanicznie, tabliczki drukowane, znaki informacyjne, arkusze numeracyjne, zawieszki, etykiety 

informacyjne, kontrolki wykonywane z foli samoprzylepnej, oznakowanie oraz naklejki 

ostrzegawcze, zapobiegające występowaniu sytuacji niebezpiecznych podczas pracy przy maszynach 

oraz urządzeniach)  
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- Oznakowanie logistyczno-informacyjne obejmuje swoim zakresem: 

 oznakowanie poziome: przeznaczone do aplikacji na podłoże 

 

 znaki kierunkowe: wykonywane z takich materiałów jak płyta PVC twarda oraz spieniona, 

blacha aluminiowa oraz folia magnetyczna. 
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 kody kreskowe i QR : drukowane na folii samoprzylepnej lub magnetycznej, według treści 

dostarczonej przez klienta   

 arkusze cyfry/litery samoprzylepne 

- Tablice informacyjne wielkoformatowe 

 

- Tablice oznaczeniowe 

 

- Plany zakładów tworzone w sposób indywidualny 
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Wszystkie wyroby oferowane przez Firmę sprawdzane są pod względem jakościowym, a 

proces technologiczny znajduje się pod stałą kontrolą. Wytwarzane produkty od początku do końca 

powstają w ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 

7010. Firma wychodząc naprzeciw potrzebom klienta oferuje również wykonanie znaków zgodnie z 

jego własnym projektem. Wszystkie zakupywane surowce do produkcji są wysokiej jakości. Firma 

oferuje znaki wysokiej jakości, odporności oraz trwałości. Ewentualnie pojawiające się problemy 

techniczne są natychmiast rozwiązywane przez specjalistów od jakości zatrudnionych w Firmie.  

Własny dział projektowy Firmy zajmuje się opracowaniem nowego designu wyrobów, 

technologii wytwarzania zwiększającej jakość, a przede wszystkim opracowaniem nowej grupy 

wyrobów, które posiadałyby innowacyjne funkcjonalności. Stosowanie nowoczesnych technologii, 

najlepszych gatunkowo surowców i branżowe systemy gwarantujące najwyższe wymagania 

jakościowe, sprawiają, że oferowane odbiorcom produkty spełniają ich oczekiwania na najwyższym 

poziomie. Firma ANRO posiada specjalną (innowacyjną) metodę druku, będącą własnością firmy, 

zgłoszoną do opatentowania. Wszystkie oferowane produkty są zgodne z wymaganiami stawianymi 

dla tego rodzaju wyrobów na obszarze Unii Europejskiej i rynkach światowych. Znaki produkowane 

przez Firmę posiadają Certyfikaty Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej.  

Wyroby oferowane przez ANRO mają szerokie zastosowanie w branży przemysłowej, w tym 

morskiej. Charakterystyczną cechą odróżniającą ofertę Wnioskodawcy od konkurencji zagranicznej 

jest niewątpliwie atrakcyjna cena, a także produkcja w oparciu o własną metodę zadruku.   

Firma ANRO w Polsce umiejscowiona jest na wyższej półce cenowej, a na rynkach 

zagranicznej na średniej. Oferta obejmuje produkty o wysokiej jakości za atrakcyjną cenę na rynkach 
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zagranicznych, jest to swego rodzaju alternatywa dla importowanych produktów niskiej jakości oraz 

produktów międzynarodowej konkurencji. Firma postrzegana jest jako lider we wprowadzaniu 

nowości. Kreatywność jest jedną z największych wartości, które pozwalają utrzymać 

zainteresowanie klientów. Zakres asortymentowy i design są niestety szeroko i chętnie kopiowane 

przez konkurencję. Wyroby cechują: solidne wykonanie, wysokiej klasy materiały, odporność, 

trwałość, ciekawe wzornictwo, a przede wszystkim nowoczesne rozwiązania technologiczne, które 

zapewniają wysoki poziom jakości. 

  Oferta ANRO zaspokaja potrzeby klientów oczekujących wysokiej jakości produktów, 

innowacyjnych, w konkurencyjnej cenie, powtarzalnych, dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych wyrobów. Oferowane wyroby spełniają wymagane normy i 

nie ma obowiązku posiadania specjalnych zezwoleń, aby je produkować.  

Rozwój firmy wiąże się z konsekwentną realizacją strategii wdrażania nowych rozwiązań 

technicznych i stałego unowocześniania, czego zamierzonym efektem jest stała poprawa pozycji 

rynkowej firmy wyrażająca się wzrastającym jej udziałem w rynku w Polsce i Europie. Szeroki 

zakres oferty, jakość wytwarzanych produktów, ich innowacyjność, design, funkcjonalność, trwałość 

i odporność, zastosowanie innowacyjnych metod druku, przy korzystnej cenie i stabilności cen, 

stanowią potencjał eksportowy, który firma zamierza wykorzystać, gdyż posiadając stabilną pozycję 

na rynku krajowym, jest obecnie gotowa do dalszego rozwoju poprzez eksport. Firma swoją pozycję 

na krajowym rynku zawdzięcza wysokiej jakości wytwarzanych produktów, innowacyjności 

procesowej pozwalającej na produkcję wyrobów najwyższej jakości z pełną ochroną środowiska 

naturalnego, terminowości i elastyczności dostaw. Firma w swojej polityce zarządzania nastawiona 

jest na ciągły rozwój i doskonalenie oraz kreowanie marki firmy w otoczeniu. Firma ANRO 

regularnie podnosi jakość swoich wyrobów, aby jak najlepiej spełniać wymagania klientów. Wysoka 

jakość produktów, nowoczesny design, możliwość realizacji indywidualnych zamówień przy 

niewygórowanej cenie będą atutem firmy w konkurencji na rynkach zewnętrznych.  

Przedmiotem eksportu ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej Eksport - Import Anna 

Rotarska są przede wszystkim znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ oraz tablice 

informacyjne charakteryzujące się najwyższą jakością, produkowane z najwyższej jakości 

komponentów, stosowane w branży przemysłowej, w tym budowlanej. W ramach Planu rozwoju 

eksportu produktem eksportowym są znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ oraz tablice 
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informacyjne sklasyfikowane w ramach kodów produktów 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych i 22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych, wyprodukowane z 

arkusza (według bazy PRODCOM 2011), dla których to przygotowano poniższą analizę SWOT 

(Tabela od 51 do 60).  

 

Tabela 51. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych firmy ANRO  na rynkach eksportowych - Niemcy 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad produkowanymi 

wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  
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ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

Możliwości wypływające ze wskazanych 

rynków eksportowych: Niemcy 

Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 

eksportowych: Niemcy 

- dojrzałość klientów (poszukiwanie wyrobów 

wysokiej jakości) 

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania wyrobów na UE (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami) 

- tworzywa sztuczne znajdują się w pierwszej 

piątce towarów mających największy udział w 

imporcie z Polski  

- jeden z najlepiej rozwiniętych krajów 

przemysłowych świata i dynamicznie 

rozwijających się regionów świata  

- trzecia co wielkości gospodarka świata 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji 

- bliskość geograficzna  

- przewidywany wzrost rynku  

- 6 miejsce na świecie pod względem PKB w 2011 

r.  

- 4 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

- Niemcy są głównym importerem polskich 

- konkurencja rodzima (firmy z dużym zapleczem 

sprzętowym) i międzynarodowa 

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej z UE 

(wahania kursowe) 

- nieznajomość dostawców polskich na wskazanych 

potencjalnych rynkach eksportowych 

- ponownie ryzyko dla gospodarki światowej 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość 

- regulacje rynku wewnętrznego ograniczające lub 

utrudniające dostęp wyrobów z Polski do sieci 

dystrybucji 

- zmieniający się kurs Euro/PLN, który może 

zmieniać istotnie opłacalność produkcji eksportowej 

i konieczność ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- spadek koniunktury  
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towarów i usług 

- duży rynek pod względem populacji (16 miejsce 

na świecie w 2011 r.) 

- około 26% udział sektora przetwórstwa 

przemysłowego w tworzeniu PKB 

- 45 miejsce na świecie jeśli chodzi o tempo 

wzrostu produkcji przemysłowej w 2011 r.  

- stabilizująca się sytuacja ekonomiczna  

- szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- znalezienie dystrybutorów za granicą  

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenia wyrobów lepszych jakościowo i  

tańszych niż lokalne 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki europejskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych i w umiarkowanej 

cenie 

- rynek zapewnia przewidywalne i przejrzyste 

środowisko biznesowe przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru sprawiedliwości  

- silna gospodarka, wysoki standard życia 

sprawiają, że Niemcy są atrakcyjnym rynkiem 

zbytu 
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- udział w imprezach wystawienniczych  

- przejrzyste zasady rządzące udzielaniem 

zamówień publicznych gwarantujące m.in. równe 

traktowanie 

- dynamiczny wzrost importu  

- rynek budowlany wychodzi z recesji 

- wysoka chłonność produktów innowacyjnych w 

branży przemysłowej 

- prognozy wzrostu branży budowlanej 

- według Rankingu Instytutu Globalizacji 

oceniającego najszybciej rozwijające się państwa 

świata (2011) Niemcy znalazły się na 2 miejscu 

- silny sektor budowlany, mimo kilkuletniej 

spadkowej tendencji jest wciąż największy w 

Europie 

- w 2011 wzrost budownictwa mieszkaniowego o 

8%, o 7%  wzrośnie budownictwa przemysłowego 

- prognozuje się, że Niemcy znajdą się w roku 

2020 w gronie największych na świecie rynków 

budowlanych 

- W rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 19 

- założenia zawarte w komunikacie Komisji UE 

„Podniesienie wydajności i jakości w pracy: 

wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i 

higieny pracy na lata 2007-2012” - duże znaczenie 

przypisywane bezpieczeństwu i zdrowiu 

człowieka ( pracowników) 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 52. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych firmy ANRO  na rynkach eksportowych - Szwajcaria 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  

Możliwości wypływające ze wskazanych 

rynków eksportowych: Szwajcaria 

Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 

eksportowych: Szwajcaria 
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- 38 miejsce na świecie pod względem PKB w 

2011r.  

- dojrzałość klientów (poszukiwanie stabilnych i 

dobrze wykonanych rozwiązań) 

- tworzywa sztuczne znajdują się w pierwszej 

piątce towarów mających największy udział w 

imporcie z Polski  

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania produkt na rynek (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami); regulacja dostępu opiera się w 

zasadniczej części na wspólnotowych swobodach: 

przepływu towarów i kapitału 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji ANRO, odpowiadający wymagającym 

klientom szwajcarskim 

- jedna z najbardziej konkurencyjnych gospodarek 

świata. W 2012 spodziewany jest ok. 1% wzrost 

PKB dzięki silnej konsumpcji wewnętrznej i 

sektorowi budownictwa. 

- mała konkurencja rodzima 

- prognozy wzrostu rynku budowlanego 

- przewidywany wzrost rynku  

- stabilizująca się sytuacja ekonomiczna   

 - szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- znalezienie dystrybutorów za granicą  

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej (wahania 

kursowe) 

- słaba znajomość dostawców polskich na 

wskazanych potencjalnych rynkach eksportowych 

- niestabilna sytuacja ekonomiczna, ponownie 

ryzyko dla gospodarki światowej, spadek 

koniunktury 

- niepewna sytuacja w związku z nową falą kryzysu 

- konkurencja międzynarodowa 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość; trudne 

negocjacje cenowe 

- zmieniający się kurs PLN, który może zmieniać 

istotnie opłacalność produkcji eksportowej i 

konieczność ubezpieczenia transakcji eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 
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wprowadzenie produktów lepszych jakościowo i  

tańszych niż lokalne 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki europejskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych i umiarkowanej cenie 

- udział w imprezach wystawienniczych 

- dynamiczny wzrost importu  

- wysoka chłonność produktów o innowacyjnych 

cechach (rynek konsumentów nastawiony na 

wysoką jakość, nowe rozwiązania, nowe wzory) 

- szerokie otwarcie Szwajcarii na współpracę 

gospodarczą i wymianę handlową z zagranicą 

- 8 miejsce w Rankingu Instytutu Globalizacji 

oceniającego najszybciej rozwijające się państwa 

świata (2011) 

- w rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 26 

- mało liczna konkurencja 

- duże znaczenie przypisywane bezpieczeństwu i 

zdrowiu człowieka ( pracowników) 

-  19 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 53. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych firmy ANRO  na rynkach eksportowych – Norwegia 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  

Możliwości wypływające ze wskazanych 

rynków eksportowych: Norwegia 

Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 

eksportowych: Norwegia 
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- 48 miejsce na świecie pod względem PKB w 

2011r.  

- dojrzałość klientów (poszukiwanie stabilnych i 

dobrze wykonanych rozwiązań) 

- tworzywa sztuczne znajdują się na 7 pozycji 

towarów mających największy udział w imporcie 

z Polski  

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania produkt na rynek (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami); regulacja dostępu opiera się w 

zasadniczej części na wspólnotowych swobodach: 

przepływu towarów i kapitału 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji ANRO, odpowiadający wymagającym 

klientom norweskim 

- wysoko rozwinięty, uprzemysłowiony kraj o 

otwartej gospodarce zorientowanej na eksport 

- prognozowany wzrost branży budowlanej 

-  37 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

- 34 pozycja w światowym imporcie tworzyw 

sztucznych 

- mała konkurencja rodzima 

- prognozy wzrostu rynku budowlanego 

- przewidywany wzrost rynku  

- duże znaczenie przypisywane bezpieczeństwu i 

zdrowiu człowieka ( pracowników) 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej (wahania 

kursowe) 

- monopolizacja dystrybucji 

- słaba znajomość dostawców polskich na 

wskazanych potencjalnych rynkach eksportowych 

- niestabilna sytuacja ekonomiczna, ponownie 

ryzyko dla gospodarki światowej, spadek 

koniunktury 

- spadek produkcji przemysłowej 

- niepewna sytuacja w związku z nową falą kryzysu 

- konkurencja międzynarodowa 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość; trudne 

negocjacje cenowe 

- zmieniający się kurs PLN, który może zmieniać 

istotnie opłacalność produkcji eksportowej i 

konieczność ubezpieczenia transakcji eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 
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 - szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenie produktów dobrych jakościowo i  

tańszych niż lokalne bądź oferowane przez 

konkurencję międzynarodową 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki europejskie, 

zwłaszcza skandynawskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych i umiarkowanej cenie 

- udział w imprezach wystawienniczych 

- dynamiczny wzrost importu  

- wysoka chłonność produktów o innowacyjnych 

cechach (rynek konsumentów nastawiony na 

wysoką jakość, nowe rozwiązania, nowe wzory) 

- szerokie otwarcie Norwegii na współpracę 

gospodarczą i wymianę handlową z zagranicą 

- 19 miejsce w Rankingu Instytutu Globalizacji 

oceniającego najszybciej rozwijające się państwa 

świata (2011) 

- w rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 6 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 54. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych firmy ANRO  na rynkach eksportowych – Dania 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad produkowanymi 

wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  

Możliwości wypływające ze wskazanych Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 
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rynków eksportowych: Dania eksportowych: Dania 

- dojrzałość klientów (poszukiwanie wyrobów 

wysokiej jakości) 

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji ANRO, odpowiadający wymagającym 

klientom duńskim 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania wyrobów na UE (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami) 

- jeden z najbogatszych krajów UE 

- wzrost produkcji branży budowlanej 

- tworzywa sztuczne znajdują się na 8 pozycji 

towarów mających największy udział w imporcie 

z Polski  

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji 

- rozwinięty przemysł 

- bliskość geograficzna  

- przewidywany wzrost rynku  

-  54 miejsce na świecie pod względem PKB w 

2011 r.  

-  34 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

-  124 miejsce na świecie jeśli chodzi o tempo 

wzrostu produkcji przemysłowej w 2011 r.  

- stabilizująca się sytuacja ekonomiczna  

- szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

- konkurencja międzynarodowa oraz rodzima 

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej z UE 

(wahania kursowe) 

- nieznajomość dostawców polskich na wskazanych 

potencjalnych rynkach eksportowych 

- ponownie ryzyko dla gospodarki światowej 

- duży stopień monopolizacji produkcji wielu 

towarów oraz hurtu i detalu utrudnia dostęp do 

rynku firmom zagranicznym 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość 

- regulacje rynku wewnętrznego ograniczające lub 

utrudniające dostęp wyrobów z Polski do sieci 

dystrybucji 

- zmieniający się kurs Euro/PLN, który może 

zmieniać istotnie opłacalność produkcji eksportowej 

i konieczność ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- spadek koniunktury  

- pogorszenie koniunktury w branży budowlanej 
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dotarcia do klienta ostatecznego 

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenia wyrobów lepszych jakościowo i  

tańszych niż lokalne 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki skandynawskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych i w umiarkowanej 

cenie 

- udział w imprezach wystawienniczych  

- wysoka chłonność produktów innowacyjnych w 

branży przemysłowej 

- według Rankingu Instytutu Globalizacji 

oceniającego najszybciej rozwijające się państwa 

świata (2011) Dania znalazła się na  miejscu 28 

- w rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 5 

- założenia zawarte w komunikacie Komisji UE 

„Podniesienie wydajności i jakości w pracy: 

wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i 

higieny pracy na lata 2007-2012” - duże znaczenie 

przypisywane bezpieczeństwu i zdrowiu 

człowieka ( pracowników) 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 55. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych firmy ANRO  na rynkach eksportowych - Finlandia 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad produkowanymi 

wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  

Możliwości wypływające ze wskazanych Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 
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rynków eksportowych: Finlandia eksportowych: Finlandia 

- dojrzałość klientów (poszukiwanie wyrobów 

wysokiej jakości) 

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania wyrobów na rynek (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami) 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji ANRO, odpowiadający wymagającym 

klientom fińskim 

- jeden z najbogatszych krajów UE 

- stabilna gospodarka 

- relatywnie dobra sytuacja budżetu Finlandii na 

tle innych państw UE 

- najwyższa w świecie konkurencyjność oraz 

najmniej uciążliwe bariery biurokratyczne i 

regulacje administracyjne 

- dobre perspektywy dla wzrostu produkcji branży 

budowlanej 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji 

- rozwinięty przemysł 

- bliskość geograficzna  

- przewidywany wzrost rynku  

- niewielka konkurencja rodzima 

-  55 miejsce na świecie pod względem PKB w 

2011 r.  

-  39 miejsce na świecie pod względem importu w 

- konkurencja międzynarodowa  

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej z UE 

(wahania kursowe) 

- nieznajomość dostawców polskich na wskazanych 

potencjalnych rynkach eksportowych 

- ponownie ryzyko dla gospodarki światowej 

- duży stopień monopolizacji produkcji wielu 

towarów oraz hurtu i detalu utrudnia dostęp do 

rynku firmom zagranicznym 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość 

- regulacje rynku wewnętrznego ograniczające lub 

utrudniające dostęp wyrobów z Polski do sieci 

dystrybucji 

- zmieniający się kurs Euro/PLN, który może 

zmieniać istotnie opłacalność produkcji eksportowej 

i konieczność ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- spadek koniunktury  

- pogorszenie koniunktury w branży budowlanej 
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2011 r.  

-  127 miejsce na świecie jeśli chodzi o tempo 

wzrostu produkcji przemysłowej w 2011 r.  

- Polska znajduje się na 7 pozycji jako dostawca 

artykułów z tworzyw sztucznych lub innych 

materiałów (5,3% udziału w wymianie 

eksportowej) 

- stabilizująca się sytuacja ekonomiczna  

- szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- znalezienie dystrybutorów za granicą  

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenia wyrobów lepszych jakościowo i  

tańszych niż lokalne 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki skandynawskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o 

umiarkowanej cenie 

- udział w imprezach wystawienniczych  

- wysoka chłonność produktów innowacyjnych w 

branży przemysłowej 

- w rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 
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kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 11 

- założenia zawarte w komunikacie Komisji UE 

„Podniesienie wydajności i jakości w pracy: 

wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i 

higieny pracy na lata 2007-2012” - duże znaczenie 

przypisywane bezpieczeństwu i zdrowiu 

człowieka ( pracowników) 

Źródło: opracowanie własne  

 

Tabela 56. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.50 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza firmy ANRO  na rynkach eksportowych - Niemcy 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad produkowanymi 

wyrobami  

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 
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- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

w porównaniu z tanim importem z Azji  

Możliwości wypływające ze wskazanych 

rynków eksportowych: Niemcy 

Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 

eksportowych: Niemcy 

- dojrzałość klientów (poszukiwanie wyrobów 

wysokiej jakości) 

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania wyrobów na UE (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami) 

- tworzywa sztuczne znajdują się w pierwszej 

piątce towarów mających największy udział w 

imporcie z Polski  

- jeden z najlepiej rozwiniętych krajów 

przemysłowych świata i dynamicznie 

rozwijających się regionów świata  

- trzecia co wielkości gospodarka świata 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji 

- bliskość geograficzna  

- przewidywany wzrost rynku  

- konkurencja rodzima (firmy z dużym zapleczem 

sprzętowym) i międzynarodowa 

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej z UE 

(wahania kursowe) 

- nieznajomość dostawców polskich na wskazanych 

potencjalnych rynkach eksportowych 

- ponownie ryzyko dla gospodarki światowej 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość 

- regulacje rynku wewnętrznego ograniczające lub 

utrudniające dostęp wyrobów z Polski do sieci 

dystrybucji 

- zmieniający się kurs Euro/PLN, który może 

zmieniać istotnie opłacalność produkcji eksportowej 

i konieczność ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  
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- 6 miejsce na świecie pod względem PKB w 2011 

r.  

- 4 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

- Niemcy są głównym importerem polskich 

towarów i usług 

- duży rynek pod względem populacji (16 miejsce 

na świecie w 2011 r.) 

- około 26% udział sektora przetwórstwa 

przemysłowego w tworzeniu PKB 

- 45 miejsce na świecie jeśli chodzi o tempo 

wzrostu produkcji przemysłowej w 2011 r.  

- stabilizująca się sytuacja ekonomiczna  

- szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- znalezienie dystrybutorów za granicą  

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenia wyrobów lepszych jakościowo i  

tańszych niż lokalne 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki europejskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych 

- rynek zapewnia przewidywalne i przejrzyste 

środowisko biznesowe przy minimalnej korupcji, 

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- spadek koniunktury  
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poszanowaniu wymiaru sprawiedliwości  

- silna gospodarka, wysoki standard życia 

sprawiają, że Niemcy są atrakcyjnym rynkiem 

zbytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o 

umiarkowanej cenie 

- udział w imprezach wystawienniczych  

- przejrzyste zasady rządzące udzielaniem 

zamówień publicznych gwarantujące m.in. równe 

traktowanie 

- dynamiczny wzrost importu  

- rynek budowlany wychodzi z recesji 

- wysoka chłonność produktów innowacyjnych w 

branży przemysłowej 

- prognozy wzrostu branży budowlanej 

- według Rankingu Instytutu Globalizacji 

oceniającego najszybciej rozwijające się państwa 

świata (2011) Niemcy znalazły się na 2 miejscu 

- silny sektor budowlany, mimo kilkuletniej 

spadkowej tendencji jest wciąż największy w 

Europie 

- w 2011 wzrost budownictwa mieszkaniowego o 

8%, o 7%  wzrośnie budownictwa przemysłowego 

- prognozuje się, że Niemcy znajdą się w roku 

2020 w gronie największych na świecie rynków 

budowlanych 

- W rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 19 

- założenia zawarte w komunikacie Komisji UE 
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„Podniesienie wydajności i jakości w pracy: 

wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i 

higieny pracy na lata 2007-2012” - duże znaczenie 

przypisywane bezpieczeństwu i zdrowiu 

człowieka ( pracowników) 

Źródło: opracowanie własne  

 

Tabela 57. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.50 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza firmy ANRO  na rynkach eksportowych - 

Szwajcaria 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad produkowanymi 

wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  
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- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

Możliwości wypływające ze wskazanych 

rynków eksportowych: Szwajcaria 

Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 

eksportowych: Szwajcaria 

- 38 miejsce na świecie pod względem PKB w 

2011r.  

- dojrzałość klientów (poszukiwanie stabilnych i 

dobrze wykonanych rozwiązań) 

- tworzywa sztuczne znajdują się w pierwszej 

piątce towarów mających największy udział w 

imporcie z Polski  

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania produkt na rynek (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami); regulacja dostępu opiera się w 

zasadniczej części na wspólnotowych swobodach: 

przepływu towarów i kapitału 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji ANRO, odpowiadający wymagającym 

klientom szwajcarskim 

- jedna z najbardziej konkurencyjnych gospodarek 

świata. W 2012 spodziewany jest ok. 1% wzrost 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej (wahania 

kursowe) 

- słaba znajomość dostawców polskich na 

wskazanych potencjalnych rynkach eksportowych 

- niestabilna sytuacja ekonomiczna, ponownie 

ryzyko dla gospodarki światowej, spadek 

koniunktury 

- niepewna sytuacja w związku z nową falą kryzysu 

- konkurencja międzynarodowa 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość; trudne 

negocjacje cenowe 

- zmieniający się kurs PLN, który może zmieniać 

istotnie opłacalność produkcji eksportowej i 

konieczność ubezpieczenia transakcji eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 
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PKB dzięki silnej konsumpcji wewnętrznej i 

sektorowi budownictwa. 

- mała konkurencja rodzima 

- prognozy wzrostu rynku budowlanego 

- przewidywany wzrost rynku  

- stabilizująca się sytuacja ekonomiczna   

 - szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- znalezienie dystrybutorów za granicą  

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenie produktów lepszych jakościowo i  

tańszych niż lokalne 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki europejskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych i umiarkowanej cenie 

- udział w imprezach wystawienniczych 

- dynamiczny wzrost importu  

- wysoka chłonność produktów o innowacyjnych 

cechach (rynek konsumentów nastawiony na 

wysoką jakość, nowe rozwiązania, nowe wzory) 

- szerokie otwarcie Szwajcarii na współpracę 

gospodarczą i wymianę handlową z zagranicą 

- 8 miejsce w Rankingu Instytutu Globalizacji 

oceniającego najszybciej rozwijające się państwa 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 
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świata (2011) 

- w rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 26 

- mało liczna konkurencja 

- duże znaczenie przypisywane bezpieczeństwu i 

zdrowiu człowieka ( pracowników) 

-  19 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

Źródło: opracowanie własne  

 

Tabela 58. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.50 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza firmy ANRO  na rynkach eksportowych - Norwegia 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 
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- ciągłe prace rozwojowe nad produkowanymi 

wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  

Możliwości wypływające ze wskazanych 

rynków eksportowych: Norwegia 

Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 

eksportowych: Norwegia 

- 48 miejsce na świecie pod względem PKB w 

2011r.  

- dojrzałość klientów (poszukiwanie stabilnych i 

dobrze wykonanych rozwiązań) 

- tworzywa sztuczne znajdują się na 7 pozycji 

towarów mających największy udział w imporcie 

z Polski  

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania produkt na rynek (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami); regulacja dostępu opiera się w 

zasadniczej części na wspólnotowych swobodach: 

przepływu towarów i kapitału 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji ANRO, odpowiadający wymagającym 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej (wahania 

kursowe) 

- monopolizacja dystrybucji 

- słaba znajomość dostawców polskich na 

wskazanych potencjalnych rynkach eksportowych 

- niestabilna sytuacja ekonomiczna, ponownie 

ryzyko dla gospodarki światowej, spadek 

koniunktury 

- spadek produkcji przemysłowej 

- niepewna sytuacja w związku z nową falą kryzysu 

- konkurencja międzynarodowa 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość; trudne 

negocjacje cenowe 

- zmieniający się kurs PLN, który może zmieniać 

istotnie opłacalność produkcji eksportowej i 

konieczność ubezpieczenia transakcji eksportowych 
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klientom norweskim 

- wysoko rozwinięty, uprzemysłowiony kraj o 

otwartej gospodarce zorientowanej na eksport 

- prognozowany wzrost branży budowlanej 

-  37 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

- 34 pozycja w światowym imporcie tworzyw 

sztucznych 

- mała konkurencja rodzima 

- prognozy wzrostu rynku budowlanego 

- przewidywany wzrost rynku  

- duże znaczenie przypisywane bezpieczeństwu i 

zdrowiu człowieka ( pracowników) 

 - szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- znalezienie dystrybutorów za granicą  

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenie produktów dobrych jakościowo i  

tańszych niż lokalne bądź oferowane przez 

konkurencję międzynarodową 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki europejskie, 

zwłaszcza skandynawskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych i umiarkowanej cenie 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 

 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

273 

 

- udział w imprezach wystawienniczych 

- dynamiczny wzrost importu  

- wysoka chłonność produktów o innowacyjnych 

cechach (rynek konsumentów nastawiony na 

wysoką jakość, nowe rozwiązania, nowe wzory) 

- szerokie otwarcie Norwegii na współpracę 

gospodarczą i wymianę handlową z zagranicą 

- 19 miejsce w Rankingu Instytutu Globalizacji 

oceniającego najszybciej rozwijające się państwa 

świata (2011) 

- w rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 6 

Źródło: opracowanie własne  

 

Tabela 59. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.50 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza firmy ANRO  na rynkach eksportowych - Dania 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  
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odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad produkowanymi 

wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  

Możliwości wypływające ze wskazanych 

rynków eksportowych: Dania 

Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 

eksportowych: Dania 

- dojrzałość klientów (poszukiwanie wyrobów 

wysokiej jakości) 

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania wyrobów na UE (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami) 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji ANRO, odpowiadający wymagającym 

klientom duńskim 

- jeden z najbogatszych krajów UE 

- wzrost produkcji branży budowlanej 

- konkurencja międzynarodowa oraz rodzima 

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej z UE 

(wahania kursowe) 

- nieznajomość dostawców polskich na wskazanych 

potencjalnych rynkach eksportowych 

- ponownie ryzyko dla gospodarki światowej 

- duży stopień monopolizacji produkcji wielu 

towarów oraz hurtu i detalu utrudnia dostęp do 

rynku firmom zagranicznym 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość 
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- tworzywa sztuczne znajdują się na 8 pozycji 

towarów mających największy udział w imporcie 

z Polski  

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji 

- rozwinięty przemysł 

- bliskość geograficzna  

- przewidywany wzrost rynku  

-  54 miejsce na świecie pod względem PKB w 

2011 r.  

-  34 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

-  124 miejsce na świecie jeśli chodzi o tempo 

wzrostu produkcji przemysłowej w 2011 r.  

- stabilizująca się sytuacja ekonomiczna  

- szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- znalezienie dystrybutorów za granicą  

- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenia wyrobów lepszych jakościowo i  

tańszych niż lokalne 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki skandynawskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych i w umiarkowanej 

- regulacje rynku wewnętrznego ograniczające lub 

utrudniające dostęp wyrobów z Polski do sieci 

dystrybucji 

- zmieniający się kurs Euro/PLN, który może 

zmieniać istotnie opłacalność produkcji eksportowej 

i konieczność ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- spadek koniunktury  

- pogorszenie koniunktury w branży budowlanej 
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cenie 

- udział w imprezach wystawienniczych  

- wysoka chłonność produktów innowacyjnych w 

branży przemysłowej 

- według Rankingu Instytutu Globalizacji 

oceniającego najszybciej rozwijające się państwa 

świata (2011) Dania znalazła się na  miejscu 28 

- w rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 5 

- założenia zawarte w komunikacie Komisji UE 

„Podniesienie wydajności i jakości w pracy: 

wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i 

higieny pracy na lata 2007-2012” - duże znaczenie 

przypisywane bezpieczeństwu i zdrowiu 

człowieka ( pracowników) 

Źródło: opracowanie własne  

 

Tabela 60. Analiza SWOT znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 22.29.29.50 Pozostałe artykuły z 

tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza firmy ANRO  na rynkach eksportowych - Finlandia 

Silne strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

Słabe strony znaków bezpieczeństwa, instrukcji 

BHP i PPOŻ oraz tablic informacyjnych 

sklasyfikowanych w ramach kodu produktu 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw 

sztucznych, wyprodukowane z arkusza 

- dobry produkt – bardzo wysoka jakość dzięki 

stosowaniu materiałów wysokiej jakości,  

dobranych odpowiednio dla zapewnienia 

- ograniczona  współpraca z dystrybutorami 

zagranicznymi 

- słaba znajomość docelowych rynków 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

277 

 

optymalnych parametrów technicznych - surowce 

do produkcji są wysokiej jakości i posiadają 

certyfikaty,  solidne wykonanie (trwałość i 

odporność) 

- konkurencyjność cenowa - korzystna relacja 

cena – jakość na rynkach zagranicznych (produkt 

atrakcyjny cenowo na rynkach eksportowych) 

- ciągłe prace rozwojowe nad produkowanymi 

wyrobami  

- dostosowywanie produktu do potrzeb klienta  

- wysoka innowacyjność wyrobów  

- szeroka oferta asortymentowa 

- nowoczesne wzornictwo 

- produkty od początku do końca powstają w 

ANRO, zgodnie z normami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010 

- specjalna (innowacyjna) metoda druku, będąca 

własnością firmy, zgłoszona do opatentowania 

zagranicznych 

- brak doświadczenia na planowanych rynkach 

eksportowych  

- niedostateczna znajomość produktu wśród nowych 

klientów 

- wysokie koszty produkcji (wysokiej jakości 

surowce, przestrzeganie procedur jakościowych, 

koszty związane z atestami i certyfikacją wyrobów) 

sprawiają, iż wyrobu okazują się nie konkurencyjne 

w porównaniu z tanim importem z Azji  

Możliwości wypływające ze wskazanych 

rynków eksportowych: Finlandia 

Zagrożenia wypływające  ze wskazanych rynków 

eksportowych: Finlandia 

- dojrzałość klientów (poszukiwanie wyrobów 

wysokiej jakości) 

- bardzo dobry klimat i sprzyjające warunki 

prawne do prowadzenia działalności gospodarczej 

- brak obciążeń dla klienta wynikającego z 

wprowadzania wyrobów na rynek (cło i odprawy 

celne, opłaty związane z odzyskiem, zgodność z 

normami) 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji ANRO, odpowiadający wymagającym 

- konkurencja międzynarodowa  

- konkurencja z Azji – wyroby niższej jakości, ale 

tańsze, co w okresie kryzysu staje się atutem 

- brak wspólnej waluty rozliczeniowej z UE 

(wahania kursowe) 

- nieznajomość dostawców polskich na wskazanych 

potencjalnych rynkach eksportowych 

- ponownie ryzyko dla gospodarki światowej 

- duży stopień monopolizacji produkcji wielu 

towarów oraz hurtu i detalu utrudnia dostęp do 
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klientom fińskim 

- jeden z najbogatszych krajów UE 

- stabilna gospodarka 

- relatywnie dobra sytuacja budżetu Finlandii na 

tle innych państw UE 

- najwyższa w świecie konkurencyjność oraz 

najmniej uciążliwe bariery biurokratyczne i 

regulacje administracyjne 

- dobre perspektywy dla wzrostu produkcji branży 

budowlanej 

- bardzo wysoki poziom technologiczny w 

produkcji 

- rozwinięty przemysł 

- bliskość geograficzna  

- przewidywany wzrost rynku  

- niewielka konkurencja rodzima 

-  55 miejsce na świecie pod względem PKB w 

2011 r.  

-  39 miejsce na świecie pod względem importu w 

2011 r.  

-  127 miejsce na świecie jeśli chodzi o tempo 

wzrostu produkcji przemysłowej w 2011 r.  

- Polska znajduje się na 7 pozycji jako dostawca 

artykułów z tworzyw sztucznych lub innych 

materiałów (5,3% udziału w wymianie 

eksportowej) 

- stabilizująca się sytuacja ekonomiczna  

- szerokie spektrum możliwości dystrybucji i 

dotarcia do klienta ostatecznego 

- znalezienie dystrybutorów za granicą  

rynku firmom zagranicznym 

- reakcja odbiorcy na rynkach eksportowych  na 

produkt pochodzący z Polski – cena/ jakość 

- regulacje rynku wewnętrznego ograniczające lub 

utrudniające dostęp wyrobów z Polski do sieci 

dystrybucji 

- zmieniający się kurs Euro/PLN, który może 

zmieniać istotnie opłacalność produkcji eksportowej 

i konieczność ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

- wzrastające koszty transportu – ceny ropy naftowej  

- różnice kulturowe, językowe, odmienność systemu 

prawnego oraz praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- spadek koniunktury  

- pogorszenie koniunktury w branży budowlanej 
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- możliwość pozyskania klientów poprzez 

wprowadzenia wyrobów lepszych jakościowo i  

tańszych niż lokalne 

- częstsze kontakty z firmami zagranicznymi 

mogą zaowocować współpracą oraz poznaniem 

nowych technologii 

- możliwość kontaktów z firmami zagranicznymi 

w celu ekspansji na dalsze rynki skandynawskie 

- uzyskanie stałego utrzymującego się na wysokim 

poziomie popytu 

- rynek eksportowy oczekuje wyrobu o wysokich 

parametrach jakościowych i w umiarkowanej 

cenie 

- udział w imprezach wystawienniczych  

- wysoka chłonność produktów innowacyjnych w 

branży przemysłowej 

- w rankingu krajów pod względem warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej w danym 

kraju pt. „Doing business 2012" miejsce 11 

- założenia zawarte w komunikacie Komisji UE 

„Podniesienie wydajności i jakości w pracy: 

wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i 

higieny pracy na lata 2007-2012” - duże znaczenie 

przypisywane bezpieczeństwu i zdrowiu 

człowieka ( pracowników) 

Źródło: opracowanie własne  

 

Jak wynika z powyższej analizy produkty eksportowe: znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP 

i PPOŻ oraz tablice informacyjne mają szanse na zaistnienie na planowanych rynkach eksportowych, 

choć są narażone na konkurencję zwłaszcza międzynarodową oraz ze strony produktów 
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zdecydowanie tańszych, ale w gorszej jakości napływających z Azji. Nie bez znaczenia dla 

prognozowanej ekspansji na docelowe rynki zagraniczne jest nadal stosunkowo trudna sytuacja w 

branży przemysłowej, a zwłaszcza budowlanej, która nierozerwalnie jest związana z produktem 

eksportowym firmy, która nie jest jednak tak mocno odczuwalna na rynkach wskazanych do 

eksportu. Głównym rynkiem jest rynek B2B. Branża przemysłowa wygląda nieco odmiennie na 

każdym z rynków docelowego eksportu jednakże uznać można, że pomimo pewnych różnic należy 

spodziewać się w niej na każdym z tych rynków wzrostu o ile nie w najbliższych miesiącach to w 

dłuższej perspektywie. Aktualnie najkorzystniej wygląda sytuacja w branży przemysłowej w 

Niemczech, Finlandii i Danii, w dalszej kolejności na rynku Szwajcarii i Norwegii. Na rynkach 

eksportowych działają producenci oferujący produkty konkurencyjne dla tych oferowanych przez 

ANRO, ale największą konkurencję stanowią firmy międzynarodowe, a na rynku duńskim także 

firmy lokalne. Wyroby Firmy charakteryzują się innowacyjnością produktową, wysoką jakością 

(trwałe, odporne, wytrzymałe), spełniają wszystkie wymagania nakładane na tego typu produkty 

zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej – BGV A8 oraz ISO 7010, cechują się powtarzalnością, 

ciekawym wzornictwem, atrakcyjną ceną, a także elastycznością względem potrzeb klienta.   

Spośród państw docelowego eksportu najwięcej producentów lokalnych oferujących wyroby 

konkurencyjne do produktów eksportowych ANRO znajduje się na rynku niemieckim i duńskim, na 

pozostałych rynkach dominuje konkurencja międzynarodowa, która także obecna jest w Niemczech i 

Danii. Powyższe wynika m.in. z różnic w poziomie rozwoju technologicznego i przemysłowego 

poszczególnych rynków zagranicznych oraz poziomu kosztów wytwarzania. Rynki docelowego 

eksportu są dobrze rozwiniętymi rynkami przemysłowymi. Istotna dla wprowadzania na rynki 

docelowego eksportu produktów oferowanych przez ANRO jest także polityka tych państw w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Założenia zawarte w komunikacie Komisji UE 

„Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i 

higieny pracy na lata 2007-2012” wskazują na duże znaczenie przypisywane bezpieczeństwu i 

zdrowiu człowieka (pracowników).  

Przewagę ANRO nad konkurencją można wykazać w kilku aspektach. Konkurencję 

reprezentują często firmy młode, mające małe doświadczenie na rynku. ANRO posiada kilkadziesiąt 

lat doświadczenia w branży. W odróżnieniu od konkurencji ANRO gwarantuje stabilne ceny. Jako 

firma produkcyjna proponuje klientom wyroby własnej produkcji. Firma prowadzi lojalną politykę 
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handlową zarówno wobec partnerów handlowych, jak i konkurencji. Firma jest postrzegana jako 

lider we wprowadzaniu nowości w branży. Kreatywność jest jedną z największych wartości, które 

pozwalają utrzymać zainteresowanie klientów.  

Z pewnością rynki docelowego eksportu mają potencjał do rozwoju sprzedaży na nich 

wyrobów eksportowych jakimi są znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ oraz tablice 

informacyjne. Proponowane przez Firmę rozwiązania doskonale wpisują się w charakterystykę 

rynku i jego potrzeby. Konkurencja będzie z pewnością próbowała naśladować produkty firmy 

ANRO i proponować własne rozwiązania w branży mogące być konkurencyjnymi, albo wprowadzać 

tańsze, gorszej jakości produkty pochodzenia azjatyckiego, jednakże polski producent powinien 

wykorzystać aktualną przewagę konkurencyjną. Przewiduje się, że zarówno doświadczenie w 

branży, innowacyjność, wysoka jakość, stabilność i wysokość cen, nowoczesny design, elastyczność 

w dostosowywaniu do potrzeb klienta, a także lojalna polityka handlowa będą stanowić klucz do 

sukcesu. Oprócz tego znajomość rynku i rozpoznanie najlepszych metod dystrybucji będą miały 

podstawowe znaczenie.  

Nie bez znaczenia dla prognozowanej ekspansji Firmy na docelowe rynki zagraniczne 

(Niemcy, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwajcaria) jest nadal jeszcze stosunkowo trudna sytuacja 

gospodarcza. Oferowane wyroby posiadają liczne silne strony, są odpowiedzią na potrzeby rynku, co 

pozwala sądzić, że również wpłynie na sukces na planowanych rynkach eksportowych, zwłaszcza 

przy ukierunkowaniu działań na klienta zainteresowanego wysoką jakością, terminowością, 

elastycznością, nowoczesnym designem, atrakcyjną ceną, krótkimi terminami realizacji zamówień. 

Atrakcyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości w porównaniu z produktami konkurencji na 

rynkach docelowych mogą stanowić źródło szans dla ANRO Firmy Poligraficzno-Handlowej 

Eksport - Import Anna Rotarska. 

Firma powinna skupić się na wykorzystaniu własnych mocnych stron oraz możliwości 

wypływających z docelowych rynków eksportowych, natomiast ograniczyć wpływ zagrożeń 

rynkowych oraz ewentualnie zmienić cechy produktów tak, aby zniwelować ich słabe strony.  
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2. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach 

funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności ANRO Firmy 

Poligraficzno-Handlowej Eksport - Import Anna Rotarska poprzez eksport 

   Firma „ANRO” została utworzona w 1985 roku jako rodzinna pracownia sitodruku. 

Właścicielami firmy są Anna i Stefan Rotarscy. Od początku działalności głównym profilem firmy 

jest produkcja znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP, PPOŻ. oraz tablic informacyjnych. Z roku na 

rok firma odnotowywała znaczny wzrost produkcji co w następstwie wymusiło rozbudowę zakładu 

oraz przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia. 

Kolejny etap ugruntowania pozycji firmy na rynku to udział w imprezach targowych, w 

pierwszej kolejności na Międzynarodowych Targach Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i 

Ratownictwa „SAWO” w Bydgoszczy, Katowicach i Szczecinie. 

W 1996 roku firma uruchomiła nowy dział produkcji – fleksografię, umożliwiającą 

drukowanie etykiet samoprzylepnych z roli na rolę. W roku 1999 firma przeniosła działalność do 

nowej siedziby. Na powierzchni 1400m2 zostały stworzone nowoczesne, bardziej przyjazne warunki 

produkcyjne i socjalne.  

Na początku lat 2000-nych firma uczestniczyła jako wystawca w zagranicznych imprezach 

targowych o zasięgu międzynarodowym. Były to m.in. Fire-Tech w Kijowie, A+A w Dusseldorfie, 

Interschutz w Hanowerze oraz inne w Kownie, Brnie. 2005 to rok jubileuszowy – XX-lecie firmy. W 

tym samym roku firma ANRO wprowadza system zarządzania jakością ISO 9001-2000 i otrzymuje 

Certyfikat. W 2008 roku firma poszerza swoją ofertę o znaki bezpieczeństwa z nadrukiem 

fotoluminescencyjnym.  

„ANRO” prowadzi działalność jako Zakład Pracy Chronionej i zatrudnia 70 pracowników. 

Oferta firmy obejmuje wyroby dla branż m.in.: przemysłowej, budowlanej, morskiej, BHP i ochrony 

w pracy, do oznakowania budynków, maszyn, samochodów. Firma regularnie inwestuje w nowe 

technologie produkcji czego dowodem jest nowoczesny park maszynowy (w 1996 r. zakupiono nową 

angielskią maszynę KDO do produkcji etykiet samoprzylepnych z roli na rolę, w 2002r. zakupiono 

nowoczesną 7 kolorową maszynę fleksograficzną HEIDELBERG – GALLUS EM – 280, w 2006 r. 

zakupiono nowoczesną maszynę do produkcji etykiet i opakowań - holenderskiej firmy MPS EF – 

330, w 2007 r. zakup nowoczesnych urządzeń poligraficznych, linii produkcyjnych UV działu 
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sitodruku).  

Firma w produkcji stosuje najnowsze maszyny (np. maszyna Arizona do cyfrowego zadruku 

na podłożach twardych) i urządzenia oraz światowe technologie (ulepszono proces produkcji 

wprowadzając innowacyjną metodę nadruku fotoluminescencyjnego na materiałach standardowych), 

co pozwala osiągnąć najwyższą jakość produktów oraz stosunkowo konkurencyjne ceny 

oferowanych produktów. 

Firma Poligraficzno-Handlowa ANRO Anna Rotarska chcąc być liczącym się producentem 

znaków bezpieczeństwa oraz instrukcji BHP i PPOŻ posiada w ramach swojej struktury 

organizacyjnej dział, który zajmuje się opracowaniem nowego designu, technologii wytwarzania 

zwiększającej jakość dla dotychczasowych wyrobów, a przede wszystkim opracowaniem nowej 

grupy wyrobów, które posiadałyby innowacyjne funkcjonalności. Efektem prowadzonych prac 

rozwojowych nad produktami są nowe wyroby, które firma wprowadza regularnie do swojej oferty. 

Jeden z wyrobów znak LUX został zgłoszony do rejstracji wzoru użytkowego. 

Firma posiada branżowe systemy, które gwarantują produkcję na najwyższym poziomie 

jakościowym. Wszystkie oferowane przez ANRO produkty są zgodne z wymaganiami stawianymi 

dla tego rodzaju wyrobów na obszarze Unii Europejskiej. 

Firma „ANRO” sprzedaje swoje produkty głównie na rynku polskim – ok. 91,84% sprzedaży 

ogólnej netto. Udział eksportu w ogólnej sprzedaży wynosi według danych na koniec 2011 r. 8,16%, 

a wyroby trafiają do odbiorców z Estonii, Litwy, Czech, Holandii, Austrii, Irlandii, Niemiec, 

Norwegii, Szwajcarii, Finlandii i Szwecji. Firma w swojej strategii rozwoju zakłada ekspansję na 

rynki zagraniczne i liczy, że wdrożenie Planu rozwoju eksportu przyczyni się do wzrostu udziału 

eksportu w sprzedaży ogółem. Firma jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę i kooperację. 

Sprawdzona kadra techniczna w połączeniu z dynamicznym zespołem marketingowo-

handlowym tworzy mocne fundamenty i gwarantuje ciągły rozwój. Dynamiczny rozwój firmy, 

stosowanie nowoczesnych technologii i najlepszych gatunkowo surowców sprawiają, że oferowane 

odbiorcom produkty spełniają wymagania jakościowe. Wdrażany aktualnie w firmie system ERP 

pomoże w organizacji cyklu produkcyjnego i systemu sprzedażowego. Zaangażowanie załogi, jej 

mobilizacja i zdobyte umiejętności, nowoczesność w dziedzinie produkcji i dystrybucji pozwalają 

firmie osiągać coraz wyższy poziom marki i oferowanych przez Firmę produktów. ANRO ma dobrze 

zorganizowaną, wypróbowaną sieć dostawców i odbiorców, dobrze zorganizowaną logistykę dostaw 
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i sieć sprzedaży. 

Firma uczestniczy w najważniejszych wystawach targowych w kraju jak i za granicą. 

Opracowuje katalog produktów firmy i uzupełnia w miarę pojawiania się nowych wyrobów. 

Głównymi produktami eksportowymi ANRO są znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ oraz 

tablice informacyjne.  

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska dla utrzymania tempa 

rozwoju systematycznie wdraża nowe technologie, aby oferta zaspokajała potrzeby klientów 

oczekujących wysokiej jakości produktów. Posiada własną technologię zadruku zgłoszoną do biura 

patentowego. Jest przedsiębiorstwem posiadającym jasną wizję rozwoju, zgodnie z którą do oferty 

wprowadzane są systematycznie nowe produkty. Posiada doświadczenie w działalności projektowej. 

Zgodnie ze strategią firmy w ostatnich latach konsekwentnie realizowany jest program rozwoju 

firmy w oparciu o własne pomysły i koncepcje.  

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska działa na rynku o 

dużym potencjale, gdzie konkurencja rośnie, zwłaszcza międzynarodowa, ze względu na potencjał 

branży i możliwości zagospodarowania rynku. Aby odnieść sukces rynkowy musi się w tej 

rzeczywistości odnaleźć. Konieczne jest zatem ustawiczne monitorowanie otoczenia i podejmowanie 

działań będących odpowiedzią na zachodzące zmiany. W najbliższych latach firma spodziewa się 

rosnącego popytu na swoje produkty (realizacja założeń Komisji Europejskiej w zakresie ochrony 

zdrowia i życia ludzkiego m.in. w miejscu pracy), które zaspokoją aktualne potrzeby klientów z 

rynków docelowego eksportu, przyczynią się do wzmocnia pozycji i marki firmy, a także 

zwiększenia jego przewagi konkurencyjnej. ANRO ma stabilną pozycję na rynku krajowym, a także 

z powodzeniem realizuje powoli proces internacjonalizacji swoich produktów sprzedając je na 

rynkach takich krajów jak: Estonia, Szwecja, Irlandia, Holandia, Niemcy, Czechy, Austria, Litwa, 

Norwegia, Szwajcaria. Sprzedaż eksportowa ma tendencję rosnącą co związane jest przede 

wszystkim ze spełnianiem przez wyroby Firmy coraz wyższych norm jakościowych, w tym 

międzynarodowych, ale także w związku z ich wysoką jakością, nowoczesnością, funkcjonalnością, 

trwałością, odpornością, atrakcyjnym wizerunkiem i dobrą ceną. Oceniając obecny potencjał firmy 

oraz ofertę produktową należy stwierdzić, że jest to dobry moment, aby intensyfikować ekspansję na 

rynki zagraniczne zupełnie nowe, proponowane w Planie rozwoju eksportu czyli: Finlandia i Dania.  

Głównym rynkiem dla produktów eksportowych czyli znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP 
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i PPOŻ oraz tablice informacyjne jest rynek B2B. Wysoką jakość produktów firmy zapewniają 

odpowiednio wykwalifikowane zasoby osobowe z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesne 

urządzenia i produkcja zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu produktów w branży.  

Jakość produktów, trwałość, odporność, ich innowacyjność, zakres funkcjonalności, 

nowoczesny design, szeroki asortyment przy korzystnej cenie, możliwość indywidualnych 

zamówień, krótki czas realizacji zamówienia, własna technologia produkcji stanowią potencjał 

eksportowy, który firma zamierza wykorzystać, gdyż posiadając stabilną pozycję na rynku krajowym 

jest obecnie gotowa do dalszej intensyfikacji rozwoju poprzez eksport. Stałe podnoszenie jakości 

produktów, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i dostosowywanie ich do potrzeb klientów 

powoduje regularny wzrost zainteresowania nimi co przekłada się na stały wzrost sprzedaży. 

Oferowane wyroby są atrakcyjne dla potencjalnych klientów krajowych i zagranicznych ceniących 

jakość, funkcyjność, elastyczność w dostosowywaniu do potrzeb klienta, konkurencyjność cenową, 

design.  

Polityka cenowa firmy uzależniona jest od wielu czynników zarówno wewnętrznych i 

zewnętrznych. Stale poszukuje się tzw. optymalnej ceny mając na uwadze z jednej strony koszty 

związane z wytworzeniem produktów, z drugiej zaś strony rynek branży, który jest bardzo wrażliwy 

na zmiany. Aby odnaleźć swoje miejsce na rynku ANRO stale monitoruje sytuację cenową na rynku 

oraz ruch konkurencji, będąc elastycznym w kontaktach z klientami. Firma jest zwolennikiem 

stosowania stabilnej polityki cenowej nastawionej na wieloletnią współpracę z kontrahentami.  

Ceny produktów ANRO są atrakcyjne, zarówno dla klientów z Europy Zachodniej jak i z rynku 

skandynawskiego, pod warunkiem, że klienci poszukują wyrobów dobrej jakości w atrakcyjnej 

cenie. Wyroby są innowacyjne, a rynek bardzo chłonny.  

Wyroby opisane powyżej będą atutem Firmy w konkurencji na rynkach zewnętrznych, a 

oferując je doskonale wpisuje się w charakterystykę rynku. Firma zamierza swoją przewagę 

konkurencyjną na rynkach docelowego eksportu zdobyć dzięki wysokiej innowacyjności 

produktowej wynikającej z nowoczesnych procesów wytwarzania (własna technologia zadruku, 

nowoczesny park maszynowy i surowce najwyższej jakości), atrakcyjnej cenie, bardzo wysokiej 

jakości, szerokiemu asortymentowi, atrakcyjnemu wzornictwu i stabilnej polityce cenowej.  

Obecnie firma nie posiada zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu 

Skarbowego. Nie posiada również zadłużenia kredytowego, leasingowego bądź wobec innej 
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instytucji finansowej. Zobowiązania wobec dostawców regulowane są terminowo. W firmie nie 

występują zatory płatnicze od odbiorców. 

 Prognozy rozszerzenia działalności poprzez eksport. 

Eksport jak napisano we wstępie niesie wiele korzyści. Prognozy rynku wskazują, iż firmy 

oferujące produkty dla szeroko pojętej branży przemysłowej, związane z ochroną i bezpieczeństwem 

życia ludzkiego mogą spodziewać się dalszego zwiększania swoich przychodów z eksportu w ciągu 

najbliższych lat. Firma ANRO może zwiększyć sprzedaż produktów i obniżyć koszty jednostkowe, 

zwiększyć udział w wymianie międzynarodowej i nawiązać nowe kontakty z firmami, biorcami 

wyrobów, które ułatwiają wyszywanie nowych nisz rynkowych i nawiązywanie nowych więzi 

kooperacyjnych. Nowe kontakty prowadzą z reguły do pojawienia się kolejnych możliwości 

współpracy. Wzrasta elastyczność firmy, jej innowacyjność i konkurencyjność.  

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska ma stabilną pozycję 

na rynku krajowym, a także z powodzeniem realizuje proces internacjonalizacji swoich produktów 

sprzedając je na rynkach takich krajów jak: Estonia, Litwa, Czechy, Holandia, Austria, Irlandia, 

Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Finlandia i Szwecja.  

Potencjał firmy, szeroki asortyment, bardzo wysoka jakość, atrakcyjny i nowoczesny design, 

atrakcyjna cena wyrobów to dobre podstawy do ekspansji na rynki zagraniczne. Firma dla 

utrzymania tempa rozwoju systematycznie wdraża nowe technologie, aby oferta zaspokajała 

potrzeby klientów oczekujących wysokiej jakości produktów. Posiada jasną, własną wizję rozwoju, 

zgodnie z którą do oferty wprowadzane są systematycznie nowe, coraz bardziej zaawansowane pod 

względem technicznym i wizerunkowym produkty. Firma widzi potrzebę dywersyfikacji sprzedaży, 

rozszerzenia o nowych kontrahentów, w tym z rynków zagranicznych. Dywersyfikacja rynków zbytu 

zwiększy jej bezpieczeństwo, gdyby poziom sprzedaży na jednym z nich spadł i pozwoli na wzrost i 

rozwój. Firma podejmie działania mające na celu pozyskanie nowych rynków tj. Dania.  

Pozwoli to na budowę dobrego wizerunku produktów na rynkach docelowego eksportu, nastąpi 

wzrost sprzedaży eksportowej Firmy w sprzedaży ogółem. ANRO zwiększy swój udział w rynku na 

rynkach docelowego eksportu. Kontakty zagraniczne pozwolą nie tylko na zwiększenie eksportu, ale 

także rozpoznanie potrzeb potencjalnych kontrahentów na tych rynkach i analizę działań 

konkurencji. Firma ANRO spełnia kryteria pozwalające na rozwój eksportu. Prognozy typowanych 

rynków eksportowych dla jej wyrobów są bardzo dobre. Prognozy dla branży na najbliższe lata, 
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pomimo aktualnego kryzysu, powinny być optymistyczne. Popyt na wybranych rynkach powinien 

mieć w dłuższej perspektywie tendencję rosnącą (1.1., 1.2., 1.3, 1.4, 1.5). Firma spełnia wszelkie 

wymagane kryteria do osiągnięcia sukcesu w eksporcie. 

 

3. Uzasadnienie wyboru rynków eksportowych  

W opracowaniu wykazano wielkość i rozmiar rynku dla produktu eksportowego t.j. znaki 

bezpieczeństwa, instrukcje BHP, PPOŻ. oraz tablice informacyjne kierowane na rynek B2B. Oferta 

jest kierowana do dystrybutorów, dużych sieci hurtowni, a także bezpośrednio do końcowych 

odbiorców jakimi są zakłady przemysłowe. Produkty ANRO mają szerokie spektrum zastosowania: 

oznakowanie budynków i budowli, w zakładach pracy, na maszynach, na samochodach, branża BHP, 

przeciwpożarowa i ochrona pracy, morska, w domach i budynkach użyteczności publicznej. 

Zasadniczo uznać można, że produkty ANRO kierowane są ogólnie do szeroko pojętej branży 

przemysłowej.  

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska aktualnie prowadzi 

działania eksportowe koncentrując się na sprzedaży do krajów europejskich, głównie Estonii, Czech,  

Holandii, Austrii, Szwecji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Finlandii i na Litwę. Wartość 

eksportu stanowi obecnie ok. 8,16% udziału w przychodach firmy. Firma ANRO zainteresowana jest 

dalszym rozwojem eksportu, poprzez wchodzenie na nowy rynek zagraniczny, na którym jeszcze nie 

sprzedaje, wskazane w Planie tj. czyli Dania, a także rozszerzaniem eksportu na rynkach, na których 

już sprzedaje tj. Norwegia, Niemcy, Szwajcaria, Finlandia. W ramach strategii rozwoju eksportu 

Firma przyjęła założenie, że dla większej efektywności działań mających na celu zwiększenie 

sprzedaży eksportowej skoncentruje swoją uwagę i podejmie działania na kilku strategicznych 

rynkach europejskich należących do grupy państw rozwiniętych, uprzemysłowionych, z 

rozbudowaną branżą przemysłową, w tym budowlaną, morską na których ulokowani są potencjalni 

klienci produktu eksportowego, gdzie koncentracja konkurencji nie jest zbyt duża. Aktywność 

przejawiająca się w postaci napływających zapytań ofertowych z rynku niemieckiego, 

szwajcarskiego, a także skandynawskiego (duńskiego, fińskiego, norweskiego) utwierdza ją w 

słuszności ukierunkowania swoich dostaw na nie. Kraj tj. Dania, to rynek, na którym ANRO nie 

sprzedaje swoich wyrobów, jednakże klienci z tego państwa m.in. podczas międzynarodowych 

targów, w których Firma uczestniczyła, zwracali się już do niej z pytaniami dotyczącymi 
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charakterystyki produktów i możliwości eksportowych firmy na niego. Szwajcaria, Niemcy, 

Finlandia i Norwegia to rynki już znane Firmie ANRO. Z tych rynków napływają zapytania odnośnie 

możliwości sprzedaży na nich produktów ANRO.  

Na podstawie danych statystycznych bazy PRODCOM 2011 największa produkcja wyrobów 

w ramach kodu produktu 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych w UE widoczna jest 

w krajach tj. Niemcy, Włochy, W. Brytania, Polska, Dania, Czechy, Holandia, a następnie Francja. 

W odniesieniu do wyrobu sklasyfikowanego w ramach kodu produktu 22.29.29.50 Pozostałe 

artykuły z tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza największymi producentami w UE są W. 

Brytania, Francja, Włochy, Niemcy i Belgia. Spośród rynków docelowego eksportu największa 

konkurencja na docelowych rynkach eksportu zlokalizowana jest zatem na terenie Niemiec, a w 

dalszej kolejności także w Danii.  

Koncentracja konkurencji na powyżej wskazanych rynkach jest znaczna, co oznacza na nich 

spore nasycenie wyrobami konkurencyjnymi do tych oferowanych przez ANRO, choć 

bezpośrednimi konkurentami dla produktów ANRO są przede wszystkim firmy działające na 

rynkach międzynarodowych (globalne). Na terenie pozostałych państw docelowego eksportu 

produkcja w powyższych grupach produktowych jest marginalna o czym świadczą dane co do 

wielkości produkcji i wartości importu. Według statystyk International Trade Centre (szczegółowe 

dane liczbowe znajdują się w rozdziale 1.7. Planu) największy import w ramach kodu produktu 

3926.90 (HS) artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów w 2011 roku miały USA, 

Niemcy, Meksyk, Chiny, Francja, Japonia i W. Brytania. Spośród państw europejskich w czołówce 

importerów znajdują się Niemcy, Francja, W. Brytania, Włochy, Czechy, Belgia, Holandia. Spośród 

rynków wskazanych do docelowego eksportu ANRO w czołówce importerów znajdują się dla 

powyższego produktu kraje tj. Niemcy (2 pozycja w imporcie), następnie dopiero Szwajcaria (20 

pozycja w imporcie), Dania (33 pozycja w imporcie), Norwegia (34 pozycja w imporcie), Finlandia 

(35 pozycja w imporcie).  

Niemcy i Dania pomimo znacznej konkurencji lokalnej tam występującej oraz Norwegia, Szwajcaria 

i Finlandia zostały uwzględnione jako rynki potencjalnego eksportu ze względu na potencjał 

gospodarczy tych rynków.  

W wyniku przeprowadzenia wstępnej diagnozy potencjalnych rynków eksportowych uznano, 

że rynki UE oraz rynki państw z nią stowarzyszonych tj. Szwajcaria i Norwegia ze względu na brak 
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ograniczeń w przepływie dóbr i świadczeniu usług, a także potencjalny popyt będą z pewnością 

rynkami, na których oferowane wyroby będą cieszyły się zainteresowaniem, choćby ze względu na 

łatwiejszy dostęp do nich. Również  dostęp polskich produktów na rynek szwajcarski i norweski nie 

stanowi problemu ze względu na umowy jakie podpisały te państwa z UE. Spośród państw 

europejskich skoncentrowano się głównie na tych państwach, które leżą w stosunkowo bliskim 

sąsiedztwie Polski i cechują się potencjałem rozwojowym tj. Niemcy, Dania, Norwegia, Finlandia, 

Szwajcaria. Kryterium bliskości, które miało wpływ na wybór powyższych krajów wiąże się z 

niższym kosztem organizacji warunków dostawy (np. koszt dostaw wyrobów). 

 Oczywiście wszystkie wskazane w Planie rozwoju eksportu rynki przeanalizowano pod 

kątem potencjału ekonomicznego, danych makroekonomicznych, w tym branż, które mogą być 

odbiorami wyrobów ANRO. Wpływ na decyzje o wyborze rynków eksportowych miały także 

szacunki OECD, które wskazują, że w dwóch kolejnych latach strefa euro będzie się rozwijać w 

umiarkowanym tempie ok. 2%, oczywiście należy także zaznaczyć, że będą istniały znaczące 

dysproporcje między poszczególnymi jej gospodarkami. Motorem napędowym obszaru euro są i 

będą z pewnością Niemcy. 

W Rankingu Instytutu Globalizacji w 2011 r. oceniającym najszybciej rozwijające się państwa świata 

Niemcy znalazły się na 2 pozycji, Szwajcaria 8, Norwegia 19, Dania jest 28 gospodarką świata. Są to 

rynki rozwinięte, uprzemysłowione, z rozwiniętymi branżami, na których ulokowani są potencjalni 

klienci znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP, PPOŻ. oraz tablic informacyjnych.  

W państwach docelowego eksportu obserwujemy zasadniczo wzrost produkcji przemysłowej i 

budowlanej. Ponadto bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy zaliczają się obecnie do 

najważniejszych obszarów unijnej polityki społecznej, co nie jest bez znaczenia dla popytu na 

produkty oferowane przez ANRO. Zgodnie z zaleceniami polityki unijnej, w tym unijnej strategii 

BHP na lata 2007-2012 dbałość o dobry stan zdrowia i bezpieczeństwo należy traktować jako dobrą 

inwestycję, a nie utrudnienie czy wręcz barierę dla konkurencyjności. Powyższe założenia dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy są także niezmiernie ważne w krajach stowarzyszonych z UE tj. 

Norwegia i Szwajcaria.  

Budownictwo zalicza się do grupy większych sektorów światowej i europejskiej gospodarki. 

Euroconstruct przewiduje, że w 2012 r. nastąpi wzrost produkcji budowlanej w Europie o 2%. W 

roku następnym tempo wzrostu podniesie się do 2,5%. W 2013 r. wyniesie ona 1341 mld euro wobec 
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1506 mld euro w 2007 r. Tempo wzrostu światowego budownictwa w najbliższym 10-leciu będzie 

szybsze od tempa wzrostu globalnego produktu brutto. Jak wynika z raportu przygotowanego przez 

Global Construction Perspectives i Oxford Economics, w latach 2010-2020 wartość światowego 

rynku budowlanego zwiększy się o 67%: z 7,2 bln USD do 12 bln USD. 

Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata, a ich gospodarka jest 

trzecią co do wielkości gospodarką po USA i Japonii. Średnio- i długookresowe perspektywy dla 

niemieckiej gospodarki eksportowej są pomyślne. Niemiecka gospodarka rozwija się szybciej niż 

oczekiwano. Proeksportowa gospodarka niemiecka jest niekwestionowaną lokomotywą Europy, a 

wyniki Eurolandu byłyby dużo gorsze bez niej. Niemcy dla Polski są największym partnerem 

gospodarczym. Budownictwo gospodarcze Niemiec z udziałem 32% ogółu inwestycji, jest drugim 

co do wielkości segmentem branży. Niemiecki przemysł budowlany w 2011 roku wzrósł o +12,5% w 

stosunku do roku 2010. Ten nieprawdopodobny wzrost o dokładnie 1/8 pokazuje faktyczny stan 

koniunktury na niemieckim rynku budowlanym. 90% niemieckich firm budowlanych już teraz jest 

zadowolona z koniunktury panującej w 2012 roku. Wszystkie ważniejsze instytuty badawcze w 

Niemczech stawiają tezę, że rok 2012 będzie korzystnym rokiem dla branży budowlanej w 

Niemczech. Planowany wzrost ma nastąpić w przedziale od 0,5% do 1,7%. Niemiecki rynek 

budowlany w chwili obecnej wychodzi z recesji i choć nie można mówić o boomie, zmiany są łatwo 

zauważalne. Jednak ważną informacją jest to, że szacuje się, iż rynek budownictwa 

niemieszkaniowego (biurowego, przemysłowego) wzrastać będzie w najbliższych latach w tempie 

około 1% rocznie. Gospodarka szwajcarska należy do najbardziej konkurencyjnych gospodarek 

świata. Szwajcaria należy do najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów europejskich, a jej 

gospodarka jest bardzo uzależniona od eksportu i sektora bankowo-ubezpieczeniowego. Szwajcarski 

sektor produkcyjny wytwarza około 27,5% wartości dodanej PKB.  Rozwinięty jest przemysł, 

głównie elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. W 2012 spodziewany jest ok. 1% wzrost PKB 

dzięki silnej konsumpcji wewnętrznej i sektorowi budownictwa. W 2010 roku szwajcarski przemysł 

budowlany stanowił 5,3% krajowego PKB i odnotował średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 

3,12% w tym okresie. W przeglądach OECD Dania określana jest, jako kraj prowadzący mało 

aktywną politykę przemysłową, jednak mający rozwinięty przemysł spożywczy, farmaceutyczny, 

metalowy, elektroniczny i meblowy. Budownictwo odgrywa znaczącą rolę w życiu gospodarczym 

Danii. Duńskie firmy reprezentują najwyższy światowy poziom w dziedzinie budownictwa 
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lądowego i są obecne na rynkach całego świata. Siłą napędową fińskiej gospodarki jest przemysł 

metalowy, elektrotechniczny i elektroniczny oraz celulozowo - papierniczy. Przemysł elektroniczny 

wraz z przemysłem leśnym stanowią znaczącą część eksportu Finlandii. Gospodarka fińska pokazuje 

swoją siłę pomimo obaw przed nadchodzącą recesją. Ostatnie dane statystyczne oraz badania 

pokazują, że stan gospodarki poprawia się. Udział budownictwa w tworzeniu PKB jest w Finlandii 

wyższy niż w innych krajach o porównywalnym poziomie rozwoju. Norwegia jest wysoko 

rozwiniętym krajem przemysłowym. W roku 2010 gospodarka norweska cały czas wykazywała 

ślady kryzysu sprzed 2 lat, niemniej jednak wzrost został utrzymany. Sektor budownictwa w 

Norwegii przeżywa fazę ożywienia, zarówno w odniesieniu do nowych inwestycji, jak i w zakresie 

prac remontowo-modernizacyjnych. Jest to rezultatem sprzyjających dla inwestorów warunków, 

określonych stosunkowo łatwym dostępem do źródeł finansowania, niskim oprocentowaniem 

kredytów oraz rosnącymi cenami nieruchomości. 

Według danych „Eurostatu“ w marcu 2012 r., w porównaniu z lutym, spadek przemysłu w UE 

wyniósł 0,4 %. Spośród krajów, które ogłosiły swe dane, wzrost przemysłu odnotowano w 12 

państwach, spadek – w 11. Największy miesięczny wzrost przemysłu odnotowano w Słowenii (+ 3,5 

%), Słowacji (+ 3,5 %) oraz na Litwie (+ 3,1 %). Z kolei największy spadek odnotowano w Holandii 

(- 9 %), Estonii (- 3,4 %), Danii (- 2,8 %) oraz Irlandii (- 2,7 %). Natomiast w ujęciu rocznym 

(marzec 2012/marzec 211) spadek przemysłu w całej UE wyniósł 1,9%: w 8 krajach odnotowano 

wzrost przemysłu, natomiast w 15 krajach nastąpił spadek. Największy wzrost przemysłu 

odnotowano na Słowacji (+ 12,1%), Łotwie (+ 8,5%) oraz na Litwie (+ 5,9%). Z kolei największy 

roczny spadek wystąpił w Luksemburgu (- 11,3%), Grecji (- 8,5%), Hiszpanii (- 7,5%) oraz Estonii i 

Finlandii (- 6,1%).  Powyższe dane pokazują, że w ostatnim okresie sytuacja w branży przemysłowej 

na unijnych rynkach eksportowych jak: Niemcy, Dania, Finlandia ulega wahnięciom.  

Przedsiębiorcy powinni interesować się każdym rynkiem, który pozwoli zwiększyć ich dochody, a 

Skandynawia z pewnością daje takie możliwości. Są to kraje położone blisko Polski. Jest to rynek 

stosunkowo mały, to jednak cały czas niewyeksploatowany, na dodatek bogaty i dlatego chłonny. 

Duże zapotrzebowanie na produkty z zewnątrz wynika również z tego, że koszty pracy i produkcji w 

Skandynawii są bardzo wysokie, stąd potrzeba tańszych wykonawców i dostawców. To przynosi 

korzyści obu stronom. Biorąc pod uwagę powyższe oraz korzyści jakie daje produkt eksportowy 

ANRO, w zestawieniu z atrakcyjną ceną, będzie on z pewnością mógł z powodzeniem konkurować 
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na rynkach fińskim, duńskim i norweskim.  

Największymi wzrostami produkcji przemysłowej w 2011 r. mogą pochwalić się spośród 

państw docelowego eksportu Niemcy 6,7 % (45 miejsce na świecie), Dania 1,9% (124 miejsce na 

świecie), Finlandia 1,5% (127 miejsce na świecie), a następnie dopiero Szwajcaria 0,8% (140 

miejsce na świecie). 

 Wskazane w Planie rozwoju eksportu rynki eksportowe przeanalizowano pod kątem 

potencjału ekonomicznego, danych makroekonomicznych, w tym branż, które mogą być odbiorcami 

wyrobów ANRO. Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz aktywność przejawiającą się po stronie 

niemieckich, fińskich, duńskich, norweskich czy szwajcarskich przedsiębiorstw w postaci 

napływających do Firmy ANRO zapytań ofertowych odnośnie ewentualnego zakupu znaków 

bezpieczeństwa, instrukcji BHP, PPOŻ. oraz tablic informacyjnych, właściciel uznał, że słusznym 

będzie ukierunkowanie sprzedaży właśnie na te rynki. W wyniku przeprowadzenia wstępnej 

diagnozy potencjalnych rynków eksportowych uznano, że rynki niemiecki, norweski, fiński, duński i 

szwajcarski zarówno ze względu na brak ograniczeń w przepływie dóbr, łatwiejszy dostęp do nich, 

bliskość, a także popyt w branży będą z pewnością rynkami, na których oferowane wyroby będą 

cieszyły się zainteresowaniem.  

Proponowane przez ANRO produkty eksportowe charakteryzują się bardzo wysoką jakością 

(trwałością, odpornością, wytrzymałością) i ciekawym, nowoczesnym wzornictwem co przy 

atrakcyjnej cenie i elastyczności dostaw względem potrzeb klientów, na wymagających rynkach 

eksportowych powinno zostać docenione. Rynki branży przemysłowej na rynkach docelowego 

eksportu są dobrze rozwinięte, mają duży potencjał rozwojowy, są wymagające od strony jakości, co 

w kontekście cech produktów Firmy ANRO powinno sprawić, że produkty będą cieszyły się 

zainteresowaniem, pomimo istniejącej tam międzynarodowej konkurencji.  

Powyższe skłania do wniosków, iż produkty eksportowe ANRO mają duże szanse na docelowych 

rynkach eksportu. Sektor stara się stale wprowadzać i stosować najnowsze technologie, co pozwala 

sądzić o istniejącym potencjale branży i możliwości skierowania na ten rynek oferty produktowej 

jaką oferuje ANRO. Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że rynki docelowego eksportu w 

branży są prorozwojowe, a z pewnością brak barier w dostępie do rynków eksportowych dla 

polskich produktów, rozwój branży przemysłowej, a zwłaszcza budowlanej i morskiej na tych 

rynkach korzystnie będą wpływały na warunki dostaw i tym samym ich opłacalność.  
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Z analizy wynika, iż mimo światowego kryzysu widocznego we wszystkich krajach, spośród państw 

docelowego eksportu, rynek na produkty eksportowe jakimi są znaki bezpieczeństwa, instrukcje 

BHP, PPOŻ. oraz tablice informacyjne skoncentrowany jest w Europie, m.in. w Niemczech, 

Finlandii, Danii, Norwegii i Szwajcarii. Biorąc pod uwagę potencjał krajów, ich lokalizację, rozwój 

gospodarczy, branży przemysłowej jako głównego ostatecznego nabywcy produktów ANRO, 

politykę Unii w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka, w tym w miejscu pracy, 

perspektywiczne i istotne dla rozwoju eksportu proponowanych produktów eksportowych będą 

wszystkie wskazane w Planie  rynki eksportowe.  

Na podstawie doświadczenia i wiedzy o branżach, danych statystycznych, uwzględniając 

kierunki importu i eksportu, wartości importu w grupie produktów eksportowych, wartości popytu, 

rynki takie jak Niemcy, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwajcaria są dla rozwoju eksportu Firmy 

ANRO dobrymi kierunkami rozwoju i eksportu. To rynki perspektywiczne, z potencjałem w 

imporcie, ale i konkurencją zwłaszcza międzynarodową, której oferta cenowa jest mniej atrakcyjna 

niż firmy ANRO. To rynki znajdujące się w bliskim sąsiedztwie Polski (niższe koszty transportu), 

bez barier w dostępie do rynku dla polskich produktów eksportowych, z których napływają pytania 

dotyczące produktów eksportowych ANRO i rokujące szanse na sprzedaż. Wszystkie proponowane 

w Planie Rozwoju Eksportu rynki eksportowe dla produktów t.j. znaki bezpieczeństwa, instrukcje 

BHP i PPOŻ oraz tablice informacyjne według kodów produktów wskazanych w rozdziale 1.12.1. 

Planu, kierowanych na rynek B2B to rynki o potencjalnym popycie, z rozwijającą się branżą 

przemysłową (w tym budowlaną), otwarte na nowości, wyroby wysokiej jakości, innowacyjne, o 

ciekawym wzornictwie, w atrakcyjnej cenie.    

 

4. Opis celów i strategii eksportowej 

Branża, w której działa ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna 

Rotarska (branża związana z produkcją znaków bezpieczeństwa, instrukcji BHP i PPOŻ oraz tablic 

informacyjnych) jest silnie powiązana i uzależniona od wielu różnych dziedzin gospodarki, a przede 

wszystkim branży przemysłowej, w tym branży budowlanej. Proponowane przez Firmę wyroby tj. 

znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP i PPOŻ oraz tablice informacyjne stosowane w branży 

przemysłowej należą do grupy dóbr stosunkowo szybko rotujących, a obszar stosowania jest szeroki 

co sprawia, że możliwości zbytu są nieograniczone.  
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Sytuacja gospodarcza w większości krajów świata, w tym w Niemiec, Danii, Norwegii, 

Szwajcarii i Finlandii wymaga działań elastycznych i bardziej zachowawczych niż atakujących. 

ANRO na podstawie analizy branży na rynkach docelowego eksportu podejmie próbę 

przekształcenia kryzysu w szansę na zdobycie nowych rynków.  

 

4.1 Cele 

Celem generalnym jest rozwój ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna 

Rotarska poprzez eksport. 

Cele, jakie mają być osiągnięte w czasie trwania Projektu „Paszport do eksportu” podzielono na cele 

związane ze sprzedażą i cele jakościowe. 

Cele związane ze sprzedażą: 

 Próba pozyskania kilku przedstawicieli, odbiorców hurtowych o doświadczeniu w 

branży na rynku niemieckim, fińskim, duńskim, szwajcarskim i norweskim.    

 Wzrost eksportu w ciągu 2 lat przynajmniej na jednym z planowanych rynków. 

 Rozbudowa sieci sprzedaży. 

 Zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. 

 Zwiększenie bezpieczeństwa firmy dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów. 

 Zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa. 

Cele jakościowe: 

 Wzrost poziomu intensywności dystrybucji wyrobów na rynkach docelowych. 

 Nawiązanie stałych partnerskich stosunków z dystrybutorami – partnerami/odbiorcami. 

 Zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych.  

 Zmniejszenie ryzyka poprzez sprzedaż na jednym nowym rynku zagranicznym.  

 Monitoring działań konkurencji i trendów rozwojowych w branży. 

Firma ANRO podjęła się już z powodzeniem próby eksportu wyrobów do krajów takich jak 

Estonia, Litwa, Czechy, Holandia, Austria, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Finlandia i 

Szwecja. Długofalowa strategia eksportowa firmy opiera się na wejściu na jeden nowy rynek 

zagraniczny, stosunkowo bliski geograficznie jak Dania oraz rozwój sprzedaży produktów 

eksportowych na czterech kolejnych rynkach tj. Niemcy, Norwegia, Finlandia oraz Szwajcaria, także 
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bliskich geograficznie, o dużym potencjale, a następnie rozwój sprzedaży na tych rynkach i rynkach 

sąsiednich. Oczywiście na wybór wskazanych potencjalnych rynków miały wpływ między innymi 

poczynione do tej pory próby eksportu zakończone sukcesem oraz wstępne badania potencjału 

gospodarczego rynków docelowego eksportu. W wyniku opracowanego planu rozwoju eksportu 

powinien zostać osiągnięty wzrost eksportu i rozwój firmy. 

 

4.2 Opis strategii w segmencie produktów B2B 

Budowanie partnerskich relacji z klientami na rynku B2B opiera się na wielu czynnikach, do 

najważniejszych zalicza się: wspólne wartości, siłę więzi, jakość obsługi oraz satysfakcję klienta - 

stanowią one podstawę rentowności relacji z klientem, liczoną w najprostszy sposób jako różnicę 

dochodu z relacji, a kosztami utrzymywania związku. 
22

 

Ścisła współpraca z klientami na rynku B2B oparta na partnerskich więzach pozwala na 

szybkie diagnozowanie zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku. Relacje partnerskie obejmują 

proces, w którym klient i dostawca tworzy z upływem czasu silne, rozległe więzi oparte na – 

współpracy handlowej, wymianie informacji i doświadczeń, relacji personalnych, adaptacji struktury 

i kultury organizacyjnej.  

Aby pozyskać i nawiązać trwałą współpracę z odbiorcami produktów na wskazanych rynkach 

ANRO będzie budować swoją pozycję jako wiarygodny partner oferujący wysokiej jakości 

innowacyjne produkty (trwałe, wytrzymałe, odporne), w szerokiej gamie asortymentowej, 

powtarzalne, o ciekawym wzornictwie (innowacyjny design) i w konkurencyjnej cenie.  

Na etapie pozyskiwania klienta najważniejszą rolę spełnia komunikacja rynkowa. Firma, aby 

skłonić odbiorcę wyrobów do współpracy poczyni starania do umiejętnej „komunikacji” na 

planowanych rynkach eksportowych. Komunikat ma za zadanie przesłać określoną informację do 

odbiorcy i jednocześnie ukierunkować jego przekonania, a w konsekwencji skłonić go do działania. 

Dlatego bardzo istotne jest opracowanie wizerunku firmy zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. W 

sytuacji poszukiwania odbiorców dobry przekaz informacyjny pozwoli wybrać odpowiednich 

odbiorców.  

Strategia eksportowa przedsiębiorstwa będzie dopasowana do potrzeb rynku B2B branży 

przemysłowej, przede wszystkim branży budowlanej, maszynowej, przeciwpożarowej, które są 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

296 

 

odbiorcami produktu eksportowego. 

Rozwój branży przemysłowej jest stosunkowo dynamiczny choć jest to zróżnicowane na 

poszczególnych rynkach eksportowych, rynek pomimo kryzysu jest w fazie wzrostu od wielu lat. 

Konkurencja dla Firmy jest znana, konkurenci to lokalne firmy w ujęciu kraju, gdzie funkcjonują, 

konkurencja międzynarodowa oraz konkurencja azjatycka ze zdecydowanie tańszymi, ale i gorszymi 

jakościowo wyrobami. Produkty Firmy są innowacyjne, ale mają przede wszystkim bezpośrednią 

konkurencję międzynarodową. Bariery wejścia i wyjścia w przypadku wyrobów ANRO są wysokie, 

co oznacza, że konkurencyjność branży jest niewielka. Firma wchodząc na nowy rynek, na którym 

rodzima konkurencja jest skoncentrowana, powinna działać w sposób strategiczny, aby zająć dobre 

pozycje. Jak wykazano w części analitycznej produkty Firmy są konkurencyjne pod względem 

jakości, asortymentu, cenowo jak i designu co powinno być uwzględnione przy wyborze odbiorców, 

do których będzie kierowana oferta. Dobra pozycja Firmy w Polsce, doświadczenie w sektorze, 

doskonała jakość, terminowość realizacji zamówień i elastyczność dostaw pozycjonują firmę, jako 

wiarygodnego partnera - dostawcę. W oparciu o znajomość branży, mechanizmów i sposobów 

dystrybucji oraz analizy rynków i konkurencji podjęto decyzję odnośnie rozwoju eksportu firmy na 

wskazanych w Planie Rozwoju Eksportu rynkach. 

Typologii strategii jest bardzo wiele, w literaturze naukowej można znaleźć wiele definicji i 

pojęć dotyczących strategii - M. Marchesnay podaje ich ponad 30.
23

 Dla potrzeb opracowania za 

definicje strategii przyjmiemy ogólną koncepcję strategii będącej syntezą większości definicji, którą 

proponuje M. Gorynia
24

: 

 zbiór decyzji i działań dotyczących wyboru metod i zasobów prowadzących do  

            osiągnięcia celu; 

 określenie wspólnych działań prowadzących do osiągnięcia w wyznaczonym okresie  

            zhierarchizowanych celów; 

 działania podejmowane w celu utrzymania działalności przedsiębiorstwa w  

            warunkach konkurencyjnych w długim okresie i w celu zachowania własnych  

            kapitałów, przy rozpoznaniu otoczenia 

                                                                                                                                                                    
22

 Olczak A, Urbaniak M.  Marketing B2B w praktyce gospodarczej; Difin , Warszawa 2006 str.11-13 
23

  Marchesnay M. Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Poltex, Warszawa 1994. 
24

 Por.: Marchenay M. Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Poltext, Warszawa.  [W :]  Gorynia M., 

Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007, s. 34. 
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Strategia firmy ANRO oparta została na strategii rozproszenia rynków. Oznacza to, że 

przedsiębiorstwo będzie wchodziło na kilka rynków równocześnie (Niemcy, Norwegia, Dania, 

Finlandia, Szwajcaria). Strategia rozproszenia w przypadku produktów Firmy wydaje się w obecnej 

sytuacji najbardziej skuteczna. Równocześnie będzie realizowana strategia zróżnicowania, która w 

przypadku ANRO ma duże uzasadnienie.  

„Jej istota polega na tym, że firmy starają się być unikalne w tych obszarach działalności, które są 

cenione przez nabywców. Firma wybiera jedną lub kilka cech, które większość nabywców uważa za 

istotne, a następnie sytuuje się na rynku w ten sposób, aby być jedynym przedsiębiorstwem 

spełniającym te konkretne potrzeby nabywców.”
25

 

Firma działa w sektorze produktów B2B i klientem ostatecznym zawsze jest inna firma, 

dystrybutor bądź zakład przemysłowy. Większość menadżerów działających na rynkach B2B 

twierdzi, że tradycyjny marketing nie sprawdza się w sprzedaży dla sektora biznesu, dlatego należy 

stosować indywidualne rozwiązania marketingowe, odmienne niż na rynkach konsumenckich.  

Co charakteryzuje proces zakupowy na rynku dóbr przemysłowych?: 

 Liczba nabywców jest mniejsza - często kilku odbiorców stanowi o większości  

           przychodów dostawcy; 

 Nabywcy są więksi - klika firm może stanowić wszystkich odbiorców danego  

           segmentu; 

 Popyt jest zmienny – branże przemysłowe szybciej reagują na zmiany gospodarcze; 

 Zakupy są profesjonalne i podlegają  zrestrukturalizowanym procesom. 

To tylko nieliczne cechy charakterystyczne dla zakupów dóbr przemysłowych. 

Aby wyjaśnić proponowaną dla ANRO strategię rozwoju należy zrozumieć proces 

dokonywania zakupów w przedsiębiorstwach, sytuacje zakupu, systemy oraz czynniki wpływające 

na decyzję. W większości przedsiębiorstw działają profesjonalni zaopatrzeniowcy, ale decyzje 

podejmowane są przez osoby uprawnione (zarząd, właściciel, i in.). Firma sprzedając swoje wyroby 

na nowych rynkach zwykle będzie tworzyła sytuację „nowego zadania” 
26

   

W tym przypadku firma kupując produkty firmy ANRO ponosi duże ryzyko, ponieważ kupuje 

wyrób, który w sektorze na jego rynku jest nieznany lub bardzo słabo rozpoznawalny. Firma 

                                                 
25

 Porter M. Przewaga konkurencyjna. HELION  Gliwice 2006 
26

  Robinson P. w  Kotler P. Marketing. Rebis. Poznań  2005 
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natomiast będzie walczyła z ewentualną konkurencją i mentalnością odbiorcy ukierunkowanego na 

zakup produktów pochodzenia rodzimego (produkty oferowane przez rodzimych dostawców), 

tańszego, czy gorszej jakości (produkty z Azji), ale w atrakcyjniejszej cenie bądź produktu 

oferowanego przez dostawcę międzynarodowego ze znaną marką. Firma skoncentruje zatem swoje 

działania na rozwijaniu i podtrzymywaniu kontaktów z ostatecznymi odbiorcami, w tym 

dystrybutorami i ostatecznymi odbiorcami oraz promowaniu marki swoich wyrobów. 

 

4.2.1 Strategia produktu  

Jak wynika z analizy SWOT produktów i analizy sektora na wybranych rynkach istnieje  

potencjalne zapotrzebowanie na innowacyjne produkty eksportowe jakimi są z pewnością znaki 

bezpieczeństwa, instrukcje BHP, PPOŻ. oraz tablice informacyjne, chociaż jest ono uzależnione w 

dużej mierze od sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza sytuacji w branży przemysłowej, w tym 

budowlanej. Wprawdzie kryzys powstrzymał nieco rozwój tych branż w ostatnich latach, ale firmy 

takie jak ANRO o ugruntowanej pozycji na rynku rodzimym, który stosunkowo najlepiej oparł się 

kryzysowi w Europie, najmniej odczuwają skutki kryzysu. Przewagą konkurencyjną produktów 

Firmy jest wysoka jakość (produkcja z wyrobów najwyższej jakości), produkcja m.in. w oparciu o 

własną metodę zadruku (innowacyjność technologiczna), atrakcyjna cena (korzystna relacja cena – 

jakość na rynkach zagranicznych), ciągłe prace rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami w 

oferowanych produktach, ciekawe wzornictwo, elastyczność względem potrzeb klienta, szeroki 

asortyment, a przede wszystkim innowacyjność produktowa. Głównym założeniem strategii 

produktu będą zatem powyżej wskazane elementy. Produkty ANRO mają szerokie spektrum 

zastosowania: oznakowanie budynków i budowli, w zakładach pracy, na maszynach, na 

samochodach, branża BHP, morska, przeciwpożarowa i ochrona pracy, w domach i budynkach 

użyteczności publicznej. 

Strategia produktu będzie oparta na przekazie „Produkty ANRO oznaczają wysoką jakość, 

innowacyjność, nowoczesny design przy relatywnie niskiej cenie”. Wieloletnie doświadczenie, 

wykwalifikowana załoga oraz nowoczesny park maszynowy także gwarantują wysoką jakość 

wyrobów. Oferta będzie kierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw branży przemysłowej, 

dystrybutorów zaopatrujących tę branżę. Taka strategia najbardziej zbliżona jest do strategii 

penetracji rynku, czyli dotarcia z ofertą do jak największej liczby odbiorców. Biorąc pod uwagę 
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kryzys globalny oraz osłabienie w branżach taka strategia wydaje się być najbardziej dopasowana do 

obecnych realiów rynkowych, gdyż pozyskanie zamówień wymaga dużej liczby potencjalnych 

odbiorców. Jako stosunkowo jeszcze mało znana firma na rynkach zagranicznych, wchodząca na 

rynek fiński i duński, a rozwijająca sprzedaż na rynkach norweskim, szwajcarskim i niemieckim, 

firma musi wykazać się dużą intensywnością działań promocyjno - informacyjnych oraz dotrzeć z 

informacją o ofercie do wybranych potencjalnych kontrahentów. 

Biorąc pod uwagę otoczenie konkurencyjne firma musi przekonać odbiorców ostatecznych 

do wysokiej jakości swoich wyrobów, zdecydowanie przewyższającej tą oferowaną przez kraje 

rodzime i konkurencję, wskazać atuty produktów związane z innowacyjnością. Klienci otrzymają 

informację o unikalnych cechach produktów, do których można zaliczyć – wysoką innowacyjność 

(własna metoda zadruku), jakość (odporność, trwałość np. na warunki atmosferyczne) i  funkcyjność, 

elastyczność w stosunku do potrzeb klienta, szeroki asortyment, korzystna relacja ceny do jakości w 

porównaniu z konkurencją zagraniczną, ciekawe wzornictwo (wzory zastrzegane jako wzory 

użytkowe).  

 

Sprzedaż produktu będzie oparta o pokazanie korzyści dla odbiorcy. 

Główne cechy produktu ANRO Korzyści dla odbiorcy 

Dostosowanie produktu do indywidualnych 

potrzeb klienta 

Otrzymanie unikatowego produktu 

 

Surowce do produkcji najwyższej jakości Gwarancja jakości 

Atrakcyjna cena 

Lepszy produkt za zbliżoną lub niższą cenę, 

przy dużych inwestycjach duże oszczędności, 

(efekt skali) 

Produkty innowacyjne – wykonane z surowców 

najwyższej jakości w nowoczesnym wzornictwie, 

własnymi metodami zadruku 

Produkty zgodne z obowiązującymi trendami 

Profesjonalizm Wysoki standard wykonania zamówienia i 

współpracy na różnych etapach jego realizacji 
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Kompleksowość Zamówienia tylko u jednego dostawcy 

Szeroka oferta Większe możliwości wyboru 

Głównymi elementami strategii produktu będzie podkreślenie jakości i innowacyjności, 

dostosowanie do potrzeb odbiorcy (bardzo szeroka oferta asortymentowa), cena i nowoczesny 

design. Podkreślenie wyjątkowych cech wyrobów pozwoli wskazać korzyści wynikające z ich 

używania. 

 

4.2.2 Strategia cenowa 

Cena jest jednym z najważniejszych elementów w negocjacjach i ma duży wpływ na 

dokonywanie zakupu wyrobów. Cena musi odpowiadać jakości wyrobu. 

Polityka cenowa firmy uzależniona jest od wielu czynników zarówno wewnętrznych i 

zewnętrznych. Stale poszukuje się tzw. optymalnej ceny mając na uwadze z jednej strony koszty 

związane z wytworzeniem produktów z drugiej zaś strony rynek branży, który jest bardzo wrażliwy 

na zmiany. Aby odnaleźć swoje miejsce na rynku ANRO stale monitoruje sytuację cenową na rynku 

oraz ruchy konkurencji, będąc elastycznym w kontaktach z klientami.  

Strategia cenowa firmy oparta będzie na polityce cenowej przyjętej w firmie, która opiera się 

na stabilnych, przewidywalnych dla klientów kryteriach kształtowania ceny. Poziom cen będzie 

dostosowany do poziomu rynkowego danego kraju i przeciętnego klienta. Cena będzie oparta na 

kalkulacji kosztów surowców, kosztu wyprodukowania, wielkości zamówienia oraz kosztów 

transportu Incoterms 2010, przy jednoczesnym uwzględnieniu dla klienta historii współpracy, 

wielkości i specyfiki zamówień czy sposobu płatności. Firma jest zwolennikiem stosowania stabilnej 

polityki cenowej nastawionej na wieloletnią współpracę z kontrahentami. Relacje z odbiorcami są w 

tej branży bardzo ważne, dlatego Firma stosuje programy lojalnościowe zawarte na podstawie 

podpisanych umów ze swoimi klientami. Są to głównie specjalne systemy rabatowania oraz 

bonusów za wypracowane obroty, terminowe realizowanie płatności oraz promowanie wyrobów 

Firmy wśród swoich nabywców. Wyroby ANRO są na niższym poziomie cenowym aniżeli produkty 

konkurencji międzynarodowej, dlatego też Firma przede wszystkim za granicą konkuruje ceną, 
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której towarzyszy jednak wysoka jakość, elastyczność względem potrzeb klienta i ciekawe 

wzornictwo.  

Firma buduje swoją przewagę konkurencyjną innowacyjnością, wysoką jakością, szerokim 

asortymentem, ciekawym wzornictwem, elastycznością względem potrzeb klienta, krótkimi 

terminami realizacji zamówień, atrakcyjną ceną. Produkty eksportowe są atrakcyjne cenowo na 

rynkach zagranicznych wskazanych jako potencjalne do ekspansji eksportowej. Oferowanie cen 

nieco atrakcyjniejszych jak konkurenci na poszczególnych rynkach powinno stanowić o przewadze 

oferty handlowej firmy. Największym zagrożeniem dla cen Firmy mogą być konkurenci, którzy 

zastosują taktykę cen zaniżonych, aby zdobyć przewagę na wybranych rynkach. Dlatego ANRO 

będzie stale monitorować ceny na rynkach docelowych, aby poprzez zastosowanie elastycznej 

polityki cenowej, systemu upustów i rabatów dorównywać cenowo konkurencji, a tym samym 

zachęcić do współpracy. Cena wyrobów będzie kształtowana zgodnie z cenami rynkowymi na 

wybranych rynkach. W przypadku nawiązania stałej współpracy ceny mogą podlegać zniżce w 

zależności od wielkości kontraktu.  

 

4.2.3 Strategia dystrybucji 

Dystrybucja wyrobów firmy ANRO będzie oparta o dystrybucję intensywną. Firma będzie 

wchodziła na wskazane rynki zagraniczne wielotorowo i ma to ścisły związek z produktem 

eksportowym tj. znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP, PPOŻ. oraz tablice informacyjne 

sklasyfikowane w ramach kodów produktów 22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych i 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych, wyprodukowane z arkusza (według bazy 

PRODCOM 2011).  

Na wskazanych rynkach eksportowych dystrybucja produktów będzie analogiczna jak w Polsce 

i z tego względu można wykorzystać podobne kanały dystrybucji w ekspansji zagranicznej. Szansą 

polskiego producenta będzie podobna penetracja rynku jak u konkurencji. Wytworzenie stałej sieci 

odbiorców/dystrybucji będzie kapitałochłonne i czasochłonne, ale może się przyczynić do 

pozytywnych wyników w okresie długoterminowym. Wybór kanału dystrybucji na rynkach 

eksportowych może być nieco zróżnicowany, a to zróżnicowanie będzie wynikać z poziomu 

nasycenia rynku ofertą konkurencji. Rynek niemiecki i duński jest nieco bardziej nasycony aniżeli 

norweski, szwajcarski czy fiński, jednakże ze względu na zalety produktów eksportowych (produkty 
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innowacyjne, cechują się wysoką jakością, wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dobranych 

odpowiednio dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych wyrobów, mają wysoką 

wytrzymałość, trwałość oraz powtarzalność, ciekawe wzornictwo, dobrą cenę) szanse ich sprzedaży 

na wszystkich rynkach wskazanych do docelowego eksportu są znaczne. Wybór rynku musi 

poprzedzić gruntowna analiza ekonomiczna danych sektora tego typu produktów. Firma będzie 

wchodziła na wskazane rynki zagraniczne wielotorowo i ma to ścisły związek z produktem 

eksportowym. Klientem będą dystrybutorzy, duże sieci hurtowni zajmujące się dystrybucją znaków 

bezpieczeństwa, instrukcji BHP, PPOŻ. oraz tablic informacyjnych, a także bezpośrednio odbiorcy  

końcowi jakimi są zakłady przemysłowe. Dystrybucja wyrobu będzie realizowana zarówno 

bezpośrednio, jak i poprzez pośredników.  

 Ze wstępnych oględzin rynku podpatrując konkurencję można zauważyć pewną korelację w 

ich strategii penetracji rynku. Dążą oni do stworzenia szerokiej bazy dystrybutorów lokalnych 

(hurtowni bądź sieci hurtowni), jak i sieci bezpośrednich odbiorców tj. zakłady przemysłowe. Szansą 

polskiego producenta będzie podobna penetracja rynku jak u konkurencji. Wytworzenie stałej sieci 

dystrybucji będzie kapitałochłonne i czasochłonne, ale może się przyczynić do pozytywnych 

wyników w okresie długoterminowym. Konkurencja w tej branży jest niewielka ze względu na 

wysokie bariery wejścia, skoncentrowana, o zasięgu międzynarodowym.  

Wybór optymalnej strategii zależy od celów firmy, można jednak wyodrębnić główne zasady 

skutecznego wejścia na te rynki. Jednym z głównych problemów przy wejściu na nowy rynek jest 

niedostateczna znajomość produktu wśród nowych klientów. W związku z tym najpierw należy 

zapewnić potencjalnemu nabywcy informację o marce i towarze. Najlepiej zrobić to poprzez udział 

w specjalistycznych wystawach i targach np. jako zwiedzający czy wystawca. Udział w nich pozwoli 

szybciej wypuścić towar na rynek, zaprezentować go potencjalnym klientom, nawiązać kontakty z 

odbiorcami. W wystawach uczestniczą zazwyczaj duże firmy. Jeśli firma zagraniczna kieruje produkt 

nie tylko na rynek stołeczny, warto wziąć udział w lokalnych wystawach w regionach. Opłaty za 

udział w targach regionalnych są dużo niższe od stołecznych, a udział w nich pozwala szybko 

nawiązać kontakt z regionalnymi dystrybutorami lub ostatecznymi konsumentami.  

W sytuacji braku swojej filii lub przedstawicielstwa firma musi nawiązać bliski kontakt z 

importerami/dystrybutorami. Posiadanie własnego partnera lokalnego znacznie wzmacnia 

możliwości firmy, która może sobie pozwolić na zrezygnowanie z szukania bezpośredniego kontaktu 
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z dużą liczbą odbiorców i zamiast tego współpracować pośrednio przez przedstawiciela. Oprócz tego 

lokalny partner może pomóc uniknąć wielu trudności związanych z faktem, że na tych rynkach 

sukces lub porażka często zależy od prywatnych, nieformalnych kontaktów. Takie strategie stosują 

wszystkie firmy europejskie.  

Sprzedaż wyrobów ANRO na planowanych rynkach eksportowych prowadzona będzie 

zarówno do pośrednika/dystrybutora, jak i do ostatecznego odbiorcy (przedsiębiorstwa branży 

przemysłowej). Dobór ewentualnych dystrybutorów produktów będzie oparty na starannie 

zaplanowanych kryteriach: liczba lat działalności w branży, wielkość sprzedaży, zasięg sprzedaży, 

opinie i rekomendacje, kondycja finansowa. Przed podpisaniem umów wybrani dystrybutorzy czy 

bezpośrednio odbiorcy zostaną sprawdzeni pod kątem wiarygodności finansowej. ANRO wesprze 

dystrybutorów działalnością w zakresach handlowym i szkoleniowym. Problemem może być 

nakłonienie dostępnych pośredników do sprzedaży wyrobów Firmy, a także dotarcie do ostatecznych 

klientów faktycznie zainteresowanych jej wyrobami. Dlatego zastosowana zostanie stratega 

dystrybucji selektywnej, aby osiągnąć odpowiednie pokrycie w rynku. Firma musi wykazać się dużą 

elastycznością w wyborze dystrybutorów i proponować wartości dodane. Z badań „Metody 

postrzegania wartości przez klienta” wykonanych przez Andersona, Jain i Chintagunta wynika, iż w 

przypadku zakupu dóbr przemysłowych, najważniejsze czynniki decyzyjne rozkładają się w 

następującej kolejności: cena,  niezawodność produktu, reputacja i elastyczność dostawcy.
27

 

Przygotowując się do rozmów z kontrahentami należy uwzględnić wymienione czynniki i 

przygotować argumenty podkreślające wszystkie elementy wskazane w badaniu. 

Ważne czynniki strategii dystrybucji 

 Częstotliwość dostaw – ANRO ma duże moce produkcyjne i nie ogranicza częstotliwości 

dostaw 

 Czas od zamówienia do dostawy – stosuje strategię Just in Time 

 Niezawodność dostaw – firma jest elastyczna i może stosować inne warunki Incoterms 2010 

niż Ex Works,  

 Dostępność zapasów i ciągłość zaopatrzenia – duże doświadczenie na rynku polskim w 

tworzeniu magazynu zapasów będzie uzupełnione o strategię magazynową dla zamówień 

eksportowych 
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 Kompetentność przedstawiciela działu sprzedaży/eksportu – jako łącznik pomiędzy 

dystrybutorem a produktem, pracownik eksportu będzie budował trwałe relacje z klientami z 

zagranicy i udzielał wszelkiej niezbędnej pomocy. 

Indywidualne podejście do każdego dystrybutora i klienta ostatecznego, nawiązanie bliskiej 

współpracy, zapewnienie stałego doradztwa będzie stanowiło element strategii dystrybucji. Zbyt 

wiele firm eksportujących uważa, że ich zadanie kończy się w momencie, kiedy wyrób zostanie 

sprzedany. Dystrybucja produktów firmy ANRO oparta o krótki łańcuch pośredników/odbiorców 

będzie opierała się o odpowiednią strategię promocji.  

 

4.2.4 Strategia promocji 

O skuteczności promocji decyduje zastosowany plan oraz środki. Promocja jest 

przysłowiową pietą achillesową polskich eksporterów. Często utożsamiają oni promocję z kampanią 

reklamową, która wymaga ogromnych nakładów. I w ogóle rezygnują z promocji. Tymczasem 

promocja nie zawsze musi generować bardzo wysokie koszty natomiast nie należy rozpoczynać 

eksportu bez planu i budżetu promocji! W segmencie B2B na etapie wchodzenia na rynek musi być 

zaplanowany cykl działań promocyjnych skierowanych zarówno do ewentualnych dystrybutorów, 

jak i klienta ostatecznego.  

Działania promocyjne skoncentrują się na następujących obszarach: 

 Informacja o produkcie; 

 Promocja marki; 

 Wsparcie dystrybutorów. 

Podstawowym narzędziem promocji będą: 

 Strona internetowa, 

 Katalogi, 

 Spotkania bezpośrednie z kontrahentami, prezentacje produktów. 

Promocja przy wchodzeniu na nowe  rynki stanowi bardzo ważny element w negocjacjach.  

  Pomoc dystrybutorom w zakresie przekonania odbiorców ostatecznych o wysokiej jakości i 

unikalności produktów może być skutecznie wsparta dobrze opracowaną prezentacją Firmy, 

                                                                                                                                                                    
27

  Kotler P. Marketing, Poznań REBIS 2005, str 230-232 
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referencjami od firm, materiałami drukowanymi, które będą zawierały spójny komunikat 

marketingowy o korzyściach płynących z zakupu wyrobów Firmy ANRO. Należy pamiętać o dobrej 

jakości tłumaczonych tekstów, które koniecznie muszą być sprawdzone przez native speakera. 

Wszystkie materiały tłumaczone na docelowe języki krajów eksportowych stanowią pierwszy 

kontakt z firmą, dlatego komunikat oraz estetyka tych materiałów wywołując określone skojarzenia 

staje się pierwszym krokiem podejmowania decyzji. Należy skorzystać z usług profesjonalnej 

agencji reklamowej, która stworzy wspólną wizualizację wszystkich materiałów promocyjnych bądź 

wesprze od strony doradczej w zakresie spójnego wizerunku. Promocja firmy będzie odbywać się 

bezpośrednio podczas kontaktów z potencjalnymi klientami przy wykorzystaniu katalogów i 

folderów z ofertą. Najważniejszym elementem strategii promocji będzie zorganizowanie 

bezpośrednich spotkań i kontaktów z dystrybutorami/ostatecznymi odbiorcami oraz zaprezentowanie 

własnych wyrobów podczas tych spotkań np. w trakcie misji gospodarczych czy imprez targowo - 

wystawienniczych.  

 Głównymi celami  promocji są cele związane z klientami: 

 Pozyskanie nowych kontrahentów; 

 Zdobycie nowej grupy docelowej. 

oraz z rynkiem: 

 Wejście na nowe, określone w planie rozwoju eksportu rynki; 

 Umacnianie pozycji na tych rynkach. 

 Promocja może być oparta na głównym przekazie strategii eksportowej, że marka ANRO 

oznacza jakość, innowacyjność, korzystną cenę, szeroką gamę asortymentową, ciekawe wzornictwo, 

terminowość realizacji zamówień i elastyczność w dostosowaniu do potrzeb klienta. Powtarzalność 

udziału w spotkaniach z klientami na wybranych rynkach docelowych powinna stworzyć skuteczny 

efekt promocyjny w postaci wzmocnienia pozycji rynkowej, umocnienia więzi z klientami i stałe 

pozyskania nowych kontrahentów. 
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5. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań 

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska aby wdrożyć 

strategię skorzysta z następujących instrumentów: 

 Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (Szwajcaria, Dania, Finlandia, 

Norwegia) – w tym zakup  baz danych z potencjalnymi kontrahentami szwajcarskimi i duńskimi 

(Szwajcaria, Dania), zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, 

sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, 

przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (Dania, Finlandia, Norwegia) 

 Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą (Niemcy, Austria, Holandia, ZEA, 

Szwajcaria) – w tym zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji gospodarczej 

(Szwajcaria), a także usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami 

handlowymi (Szwajcaria) 

 Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług 

przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (Dania, Norwegia, Finlandia) – w tym wystawienie i 

wydanie certyfikatu 

 Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy 

(Niemcy).  

Powyższe instrumenty zostaną wsparte przez Działania promocyjne i informacyjne na rynkach 

planowanego eksportu tj. Niemcy, Dania, Szwajcaria, Norwegia, Finlandia przede wszystkim w 

postaci opracowania merytorycznego materiałów promocyjno-reklamowych w językach docelowego 

eksportu np. j. niemiecki (tłumaczenia) oraz w j. angielskim (tłumaczenia). Działania związane z 

opracowaniem merytorycznym i tłumaczeniem będą realizowane przez firmę samodzielnie. 

Materiały będą drukowane z ofertą produktową firmy przez firmę zewnętrzną. Materiały promocyjne 

zostaną także przygotowane w j. angielskim (tłumczenie, druk) w związku z udziałem w misji do 

Szwajcarii, która jest krajem wielojęzykowym, a język angielski jest jako język biznesowy 

powszechnie używany.   

Przyjęta strategia rozwoju firmy poprzez rozwój eksportu na rynki Niemiec, Finlandii, Danii, 

Norwegii i Szwajcarii będzie realizowana w sposób odpowiedni dla tej branży, z uwzględnieniem 

specyfiki produktów B2B. 

Wybór działań jest uzasadniony potrzebami firmy i zgodny z ogólnie przyjętymi metodami 
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wchodzenia na rynki zagraniczne. Skuteczna realizacja działań powinna przełożyć się na sukces 

eksportowy. 

Udział w targach pozwoli zaprezentować się dużej grupie odwiedzających i wystawców i 

zaznaczyć swoją obecność na rynku. Targi staną się podstawą do rozszerzenia rynku na regiony 

docelowych krajów t.j. Niemcy, Szwajcaria, Dania, Norwegia, Finlandia oraz pozyskania nowych 

odbiorców/dystrybutorów. Stwarzają możliwość odbycia kilkudziesięciu spotkań dziennie z 

potencjalnym kontrahentami, co nie będzie możliwe w innej formie w tak krótkim czasie. Dlatego 

udział w targach jest wysoce uzasadniony, ale nie tylko z powodu możliwości odbycia bezpośrednich 

wielu spotkań w tak krótkim czasie, ale również z powodu znaczenia jakie mają targi w obszarze 

pozyskania nowych informacji o branży i konkurencji w sektorach B2B. Zakłada się, iż dobre 

przygotowanie do udziału w targach (umówienie spotkań, przygotowanie profesjonalnej oferty oraz 

przeszkolenie pracowników w prowadzeniu rozmów z odwiedzającymi) przełoży się na realizację 

celów planu rozwoju eksportu. 

Udział w międzynarodowych targach na rynku niemieckim jest niezbędny z punktu widzenia 

pozycji rynkowej firmy i pozwoli nawiązać kontakty z partnerami z rynku niemieckiego, a także z 

pozostałych rynków docelowego eksportu i innych państw europejskich. 

ANRO chcąc zdobywać rynki eksportowe musi być postrzegana przez kontrahentów, jako 

światowa firma, która pokazuje się na najważniejszych imprezach dla branży. Oprócz znaczenia 

prestiżowego targi mają ogromne znaczenie handlowe, można na nich spotkać się z partnerami z 

całego i zwiększyć liczbę odbiorców. 

Jakie korzyści przyniesie udział w targach:  

 Prezentacja wizerunku firmy dla dużej grupy odbiorców 

 Ułatwiona komunikacja i możliwość zastosowania marketingu bezpośredniego  

 Bezpośrednia konfrontacja z konkurencją i nabywcami 

 Uzyskanie aktualnej informacji o trendach i kierunkach rozwoju w sektorze 

 Poszerzenie i modyfikacja kanałów dystrybucji 

 Podniesienie poziomu myślenia kreatywnego 

 Mobilizacja, edukacja i selekcja znacznej części personelu 

 Przełamywanie barier mentalnych i organizacyjnych przy wprowadzaniu nowych technologii 

i innowacji  
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 Sygnały o barierach, zebranie dodatkowych informacji 

Udział w targach na rynku niemieckim (targi A+A Dusseldorf 2013) pozwoli zaistnieć nie tylko 

na tym rynku, ale także na pozostałych rynkach europejskich (w tym skandynawskich), 

zaprezentować własną markę i produkt oraz pozyskać odbiorców docelowych, dystrybutorów, 

przedstawicieli czy agentów handlowych. W związku z udziałem w targach w charakterze wystawcy 

zostanie wynajęta i zabudowana powierzchnia wystawiennicza, firma zakupi usługi w zakresie 

obsługi technicznej stoiska, uiści opłaty rejestracyjną, uiści opłaty związane z ubezpieczeniem 

pracowników oddelegowanych do reprezentacji firmy na targach. W związku z obsługą stoiska firmy 

podczas targów zostaną wydelegowani pracownicy (3 osoby), którym ANRO pokryje koszt 

przejazdów, zakwaterowania i wypłaci diety według stawek określonych w przepisach o wysokości 

oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.  

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska odbędzie misję 

gospodarczą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) połączoną ze zwiedzaniem targów 

Intersec w Dubaju w roku 2013, misję gospodarczą do Niemiec połączoną ze zwiedzaniem targów 

Feuer Trutz w Norymberdze w roku 2013, misję gospodarczą do Holandii połączoną ze zwiedzaniem 

targów Industrial Maintenance w Rotterdamie w roku 2013, misję gospodarczą do Szwajcarii 

połączoną ze zwiedzaniem targów Arbeitssicherheit w Bernie w roku 2014, misję gospodarczą do 

Niemiec połączoną ze zwiedzaniem targów SicherheitsExpo w Monachium w roku 2013, misję 

gospodarczą do Niemiec połączoną ze zwiedzaniem targów Florian w Karlsruhe w roku 2013, misję 

gospodarczą do Niemiec połączoną ze zwiedzaniem targów Security w Essen w roku 2014, misję 

gospodarczą do Austrii połączoną ze zwiedzaniem targów Retter Wels w w miejscowości Wels w 

roku 2014. Udział we wszystkich misjach gospodarczych umożliwi nawiązanie kontaktów z dużą 

liczbą potencjalnych odbiorców produktów ANRO z rynków niemieckiego, fińskiego, duńskiego, 

szwajcarskiego i norweskiego, którzy wystawiają się na tych targach bądź zwiedzają je. Udział w 

misji do ZEA połączonej ze zwiedzaniem międzynarodowych targów Intersec 2013 w Dubaju, 

pomimo faktu iż rynek arabski nie jest rynkiem docelowego eksportu, jest niezwkle istotny ze 

względu na dotarcie do odbiorców z rynków docelowego eksportu, którzy tam się wystawiają. 

Intersec to jedne z najważniejszych międzynarodowych targów bezpieczeństwa, ochrony i 

ratownictwa. 900 wystawców z 50 krajów prezentuje tam swoją ofertę. Główne grupy towarowe 



                                
 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

309 

 

targów to:  

 bezpieczeństwo firm i bezpieczeństwo informatyczne 

 bezpieczeństwo wewnętrzne i siły policyjne 

 ochrona przeciwpożarowa; 

 bezpieczeństwo i zdrowie w pracy 

 Szacuje się, że targi odwiedza 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów, w tym z rynków 

docelowego eksportu. Równolegle z wystawą prowadzone są konferencje i szkolenia m.in. z 

zakresu bezpieczeństwa pracy i oceny ryzyka. To targi o charakterze międzynarodowym, gdzie 

wystawia się wielu potencjalnych klientów produktów oferowanych przez ANRO. Udział w misji do 

Holandii połączonej ze zwiedzaniem targów Industrial Maintenance w Rotterdamie, także pomimo 

faktu, że rynek holenderski nie jest rynkiem docelowym dla ANRO, umożliwi nawiązanie kontaktów 

z dużą liczbą niemieckich, skandynawskich i szwajcarskich potencjalnych odbiorców, którzy 

wystawiają się na tych targach, traktując te imprezę wystawienniczą jako jedno z najważniejszych 

wydarzeń gospodarczych i promocyjnych w branży na rynku holenderskim, bądź zwiedzają ją w celu 

nawiązania kontaktów. Targi Industrial Maintenance w Rotterdamie to międzynarodowa impreza 

targowa dla branży przemysłowej, czyli branży, w której zlokalizowani są klienci ANRO. Misja do 

Austrii, kraju nie będącego rynkiem eksportowym połączona jest ze zwiedzaniem 

międzynarodowych targów Retter Wels. To targi bezpieczeństwa i służb ratowniczych, które skupiają 

wystawców reprezentujących następujące profile: bezpieczeństwo pracy, pojazdy ratownicze, 

mobilny sprzęt radiowy, gaśnice, urządzenia bezpieczeństwa, sprzęt ratowniczy, technologie 

bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom, mundury i odzież ochronna. Misja do Szwajcarii na targi 

międzynarodowe Arbeitssicherheit 2014 umożliwi nawiązanie kontaktów z partnerami 

reprezentującymi następujące profile: bezpieczeństwo pracy, promocja zdrowia w miejscu pracy, 

zapobieganie w przypadku specjalnego zagrożenia / unikanie szkód / zapobieganie wypadkom, 

ochrona przeciwpożarowa. Profil wystawców to przede wszystkim dostawcy produktów i usługi dla 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Profil zwiedzających to: decydenci i nabywcy z branży 

przemysłowej, handel, inspektorzy bezpieczeństwa, firmy medyczne, specjaliści ochrony 

przeciwpożarowej, specjaliści do projektowania miejsc pracy, eksperci z organów nadzorczych, 

rządowych i stowarzyszeń profilaktyki i ubezpieczenia wypadkowego, przedstawiciele ochrony 

środowiska, eksperci wewnętrznej ochrony środowiska, eksperci od technologii pomiarowych. 
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Imprezy targowe odwiedzane podczas misji gospodarczych do Niemiec to także targi o randze 

międzynarodowej, gdzie spotkać można specjalistów z dziedzin związanych z ochroną życia i 

zdrowia, bezpieczeństwem w miejscu pracy z wszystkich rynków docelowego eksportu.  

 Udział w misjach do Niemiec, Holandii, ZEA, Austrii i Szwajcarii oraz bezpośrednie 

spotkania z wyselekcjonowanymi partnerami staną się podstawą do rozszerzenia rynku na wszystkie 

regiony docelowych krajów i pozyskania nowych dystrybutorów. Stwarzają możliwość odbycia kilku 

spotkań dziennie z potencjalnym kontrahentami, co nie będzie możliwe w innej formie w tak 

krótkim czasie. Zakłada się, iż dobre przygotowanie do udziału w misji (umówienie spotkań, 

przygotowanie profesjonalnej oferty) przełoży się na realizację celów planu rozwoju eksportu. 

ANRO chcąc zdobywać rynki eksportowe musi być postrzegana przez kontrahentów, jako 

międzynarodowa firma, która pokazuje się na najważniejszych imprezach dla branży i monitoruje 

zachowania swojej konkurencji.  

Wybór misji gospodarczych jako jednego z instrumentów rozwoju eksportu wydaje się być 

bardzo skuteczny. Udział w misjach gospodarczych pozwoli zaprezentować się i zaznaczyć swoją 

obecność na rynku niemieckim, fińskim, duńskim, szwajcarskim i norweskim. Stworzy możliwość 

rozpoznania docelowych rynków. Udział w misjach jest wysoce uzasadniony, ale nie tylko z powodu 

możliwości odbycia bezpośrednich wielu spotkań w krótkim czasie, ale również z powodu znaczenia 

jakie mają misje w obszarze pozyskania nowych informacji o branży i konkurencji w sektorach B2B. 

Organizacja samodzielnie przygotowanych spotkań bezpośrednich podczas misji będzie poprzedzona 

opracowaniem przez firmę listy potencjalnych partnerów i ich selekcją. Wyłącznie w związku z 

misją do Szwajcarii firma ANRO zleci zewnętrznej firmie usługę organizacji misji oraz usługę 

organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi podczas misji, w odniesieniu do 

pozostałych misji gospodarczych wszystkie czynności niezbędne dla zorganizowania wyjazdów będą 

wykonane przez ANRO samodzielnie. Zakłada się, iż dobre przygotowanie do udziału w misjach 

(umówienie spotkań, przygotowanie profesjonalnej oferty oraz przeszkolenie pracowników w 

prowadzeniu rozmów z potencjalnymi klientami) poprzedzone wyborem i selekcją partnerów 

handlowych przełoży się na realizację celów planu rozwoju eksportu. Do udziału w misji zostaną 

oddelegowani pracownicy firmy (1 lub 2 osoby), którym zostanie zapewnione zakwaterowanie, 

przejazd, będą wypłacone diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz 

warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
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samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Udział 

w zorganizowanej przez firmę zewnętrzną misji gospodarczej do Szwajcarii, w ramach której będą 

zwiedzane targi branżowe oraz zostaną przeprowadzone indywidualne spotkania z potencjalnymi 

partnerami handlowymi zorganizowane przez firmę zewnętrzną, a także misjach realizowanych 

samodzielnie do Niemiec, Austrii, ZEA i Holandii jest niezbędny z punktu widzenia pozycji 

rynkowej firmy.  

Jakie korzyści przyniesie udział w misjach: 

 Prezentacja wizerunku firmy  

 Ułatwiona komunikacja i możliwość zastosowania marketingu bezpośredniego  

 Bezpośrednia konfrontacja z konkurencją i nabywcami 

 Uzyskanie aktualnej informacji o trendach i kierunkach rozwoju w sektorze 

 Poszerzenie i modyfikacja kanałów dystrybucji 

 Sygnały o barierach, zebranie dodatkowych informacji 

Udział w misjach gospodarczych pozwoli zaistnieć na rynkach docelowego eksportu, zaprezentować 

własną markę i produkt oraz pozyskać dystrybutorów i ostatecznych odbiorców z rynków 

docelowych.  

Firma ANRO jako mało rozpoznawalna marka na rynkach zagranicznych będzie prowadziła 

systematyczne akcje informacyjno - promocyjne na wszystkich planowanych rynkach docelowego 

eksportu, aby wesprzeć sprzedaż i promocję bezpośrednio i przez dystrybutorów, korzystając z 

elementu „Na działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że przekazywana jest 

informacja, iż projekt realizowany jest z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii 

Europejskiej oraz tłumaczenia niezbędne do realizacji działań”. Strategia promocji zaproponowana w 

PRE będzie nie tylko wspierać sprzedaż marki, ale głównie informować nabywców z branży o 

unikalnych właściwościach produktów Firmy. W ramach tych działań będą opracowywane materiały 

informacyjno-promocyjne, w tym katalogi, wszystko będzie tłumaczone na języki docelowego 

eksportu t.j. j. niemiecki i język angielski, który jest jednocześnie międzynarodowym językiem 

biznesowym. Podczas targów rozmowy handlowe toczą się przede wszystkim w języku angielskim, 

podobnie w tym języku prowadzona jest zwyczajowo cała korespondencja handlowa z partnerami z 

rynków zagranicznych. Ponadto przewiduje się także, że docelowo ewentualne kontrakty także będą 

zawierane w języku angielskim. Tłumaczenia tekstów oraz opracowanie merytoryczne materiałów 
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informacyjno-promocyjnych zostanie zrealizowane samodzielnie przez firmę ANRO.  

Koszty wydruku folderów szacowano na podstawie rozeznania rynku, w oparciu o informacje 

uzyskane z agencji reklamowych. Oszacowano, że zostanie wydrukowane ogółem ok. 2 000 szt. 

folderów informacyjno-promocyjnych, w tym w języku niemieckim ok. 1 000 szt. i w języku 

angielskim ok. 1 000 szt. Podana ilość wydrukowanych folderów może ulec zmianie ze względu na 

zmieniające się ceny (szacunków dokonano w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny i są to ceny 

orientacyjne).  

Aby pozyskać odpowiednich odbiorców/dystrybutorów/przedstawicieli i dokonać 

właściwego wyboru ANRO skorzysta z działania - Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach 

docelowych. Firma zakupi bazy danych z potencjalnymi kontrahentami na rynku szwajcarskim oraz 

duńskim. Zakup baz danych posłuży do samodzielnego wyselecjonowania partnerów handlowych z 

rynku szwajcarskiego i duńskiego oraz nawiązania z nimi współpracy handlowej. Ponadto firma 

skorzysta z usług zewnętrznych firm w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia 

wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert 

współpracy oraz negocjacji handlowych dot. partnerów z rynku norweskiego, duńskiego i fińskiego. 

ANRO samodzielnie zorganizuje spotkania z klientami z rynków Norwegii, Danii i Finlandii oraz 

oddeleguje swoich pracowników do odbycia spotkań z wcześniej dobranymi potencjalnymi 

kontrahentami na tych rynkach. Oddelegowanym pracownikom firmy zostanie zapewnione 

zakwaterowanie, przejazd, będą wypłacone diety według stawek określonych w przepisach o 

wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza 

granicami kraju. 

Firma ANRO skorzysta także z działania „Uzyskanie niezbędnych dokumentów 

uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe” 

(Dania, Norwegia, Finlandia) - zakup usług związanych z wystawieniem i wydaniem certyfikatu. W 

związku z faktem, że większość rynków docelowego eksportu to kraje nadmorskie z rozwiniętą 

branżą morską, ANRO chcąc oferować swoje produkty eksportowe dla branży przemysłowej -

obsługującej sektor morski musi zapewnić, że wyroby te spełniają wymagania stawiane znakom 

morskim, dlatego też niezbędnym jest pozyskanie specjalnego międzynarodowego certyfikatu 

Lloyd’s TA uznawanego w branży morskiej na rynkach norweskim, duńskim i fińskim, bez którego 
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produkty ANRO nie będą mogły być na tych rynkach oferowane.  

  Taka forma pozyskiwania kontrahentów zwłaszcza w sektorach B2B jest w dzisiejszej 

gospodarce bardzo skuteczna. Pozwala dotrzeć do dystrybutorów i klientów ostatecznych wybranych 

według określonych kryteriów i konsekwentnie proponować współpracę.  

Wybrane do Planu Rozwoju Eksportu instrumenty tworzą spójną strategię wejścia na rynki 

docelowe, wybrane działania stanowią wielostronne metody zdobywania rynku, co przy 

konsekwentnej realizacji powinno przełożyć się na sukces eksportowy. 

 

6. Wstępny harmonogram działań 

etap 
okres 

realizacji 
kod instrumentów 

kod kategorii 

wydatków 
opis wydatków 

wydatki 

całkowite 

PLN 

1 
01.01.-

30.06.2013 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

d - podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po dniu 

zakończenia misji, 

według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

1 os., delegacja - diety 

dla 1 osoby, 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie (ZEA), misja 

na targi Intersec Dubaj 

2013 (15-17.01.2013);  

5 dni pobyt; 

dieta: 1 os. x 38$ x 

3,1806 zł =  120,86 zł x 

5 dni = 604,30 zł; 

hotel: 1 os. x 110$ x 

3,1806 zł = 349,87 zł x  

4 doby = 1 399,48 zł  

transport do/z ZEA, 

na terenie ZEA: 1 os.,  

4 600,00 zł;  

Kraje docelowe: 

6 603,78 
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państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

Niemcy, Finlandia, 

Dania, Norwegia, 

Szwajcaria 

1 
01.01.-

30.06.2013 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

d - podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po dniu 

zakończenia misji, 

według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

Hotel, przejazd , 

delegacje - diety dla 2 

osób -  misja na targi: 

Feuer Trutz 

Norymberga 2013  

Niemcy, 

20-21.02.2013; 

 3 dni pobyt (19-

21.02.2013); 

Hotel: 2 os. x 2 noclegi 

x 103 euro = 412 euro x 

4,1350 zł =  1 703,62 zł; 

Diety: 3 diety x 2 os. x 

42 euro =  

252 euro x 4,1350 zł = 

1 042,02 zł; 

Transport do/z 

Niemiec, na terenie 

Niemiec:  

3 000,00 zł 

Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Szwajcaria, Finlandia, 

5 745,64 
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Norwegia  

1 
01.01.-

30.06.2013 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

d - podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po dniu 

zakończenia misji, 

według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

Hotel, przejazd , 

delegacje - diety dla 2 

osób -  misja na targi:  

Industrial Maintenance 

Rotterdam 2013, 

Holandia (16-

18.04.2013); 

 5 dni pobyt (15-

19.04.2013); 

Hotel: 2 os. x 4 noclegi 

x 120 euro =  960 euro 

x 4,1350 zł =  3 969,60 

zł; 

Diety: 5 diet x 2 os. x 

42 euro = 420 

euro x 4,1350 zł = 

1 736,70 zł; 

Transport do/z 

Holandii, na terenie 

Holandii:  

3 000,00 zł 

Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Szwajcaria, Finlandia, 

Norwegia 

8 706,30 

1 
01.01.-

30.06.2013 

3- Wyszukiwanie i 

dobór partnerów na 

rynkach docelowych 

a- zakup baz 

danych 

Koszt zakupu baz 

danych z potencjalnymi 

kontrahentami na rynku 

6 000,00 
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szwajcarskim 

1 
01.01.-

30.06.2013 

3- Wyszukiwanie i 

dobór partnerów na 

rynkach docelowych 

a- zakup baz 

danych  

Koszt zakupu baz 

danych z potencjalnymi 

kontrahentami na rynku 

duńskim 

6 000,00 

1 
01.01.-

30.06.2013 

4- Uzyskanie 

niezbędnych 

dokumentów 

uprawniających do 

wprowadzenia 

produktów lub usług 

przedsiębiorcy na 

wybrane rynki 

docelowe 

f- wystawienie i 

wydanie 

certyfikatu 

Koszty związane z 

wystawieniem i 

wydaniem certyfikatu, 

dot. rynków Dania, 

Norwegia, Finlandia  

 

15 000,00 

1 Razem    48 055,72 

2 
01.07.2013-

31.12.2013 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

PI - na działania 

promocyjne i 

informacyjne pod 

warunkiem, że 

przekazywana jest 

informacja, iż projekt 

realizowany jest z 

udziałem wsparcia 

pochodzącego z 

budżetu Unii 

Europejskiej oraz 

tłumaczenia niezbędne 

do realizacji działań 

Koszt druku folderu 

informacyjno-

promocyjnego w j. 

angielskim i 

niemieckim 

ok. 1000 szt. w j. 

niemieckim i ok. 1000 

szt. w j. angielskim;  

dot.  

Niemcy, Szwajcaria; 

misja na targi Florian 

Karlsruhe 2013, 

Niemcy, targi 

Arbeitssicherheit Bern 

5 000,00 
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2014, Szwajcaria 

2 
01.07.2013-

31.12.2013 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

d-podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po dniu 

zakończenia misji, 

według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

2 os., delegacje - diety 

dla 2 osób, Niemcy, 

targi SicherheitsExpo 

Monachium 2013  

(03-04.07.2013);  

4 dni pobyt  

(02-05.07.2013); 

dieta: 2 os. x 42 euro x 

4,1350 zł = 347,34  zł x 

4 dni = 1 389,36 zł; 

hotel: 2 os. x 103 euro 

x 4,1350 zł = 851,81 zł 

x 3 doby =  2 555,43 zł  

Transport do/z 

Niemiec, na terenie 

Niemiec: 2 os.,  

3 000,00 zł;  

Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Finlandia, Norwegia, 

Szwajcaria 

6 944,79 

2 
01.07.2013-

31.12.2013 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

d-podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

2 os., delegacje - diety 

dla 2 osób, Niemcy, 

targi Florian Karlsruhe 

2013  

(12-14.09.2013);  

8 143,94 
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niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po dniu 

zakończenia misji, 

według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

5 dni pobyt  

(11-15.09.2013); 

dieta: 2 os. x 42 euro x 

4,1350 zł = 347,34  zł x 

5 dni = 1 736,70 zł; 

hotel: 2 os. x 103 euro 

x 4,1350 zł = 851,81 zł 

x 4 doby =  3 407,24 zł  

Transport do/z 

Niemiec, na terenie 

Niemiec: 2 os.,  

3 000,00 zł;  

Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Finlandia, Norwegia, 

Szwajcaria 

2 
01.07.2013-

31.12.2013 

1 - Udział w 

zagranicznych 

imprezach targowo-

wystawienniczych w 

charakterze 

wystawcy 

a-wynajęcie i zabudowa 

powierzchni 

wystawienniczej 

Zabudowa powierzchni 

wystawienniczej 

(projekt, zabudowa) na 

targach A+A 

Dusseldorf, Niemcy, 

05-08.11.2013;   

Kraje docelowe: 

Niemcy, Szwajcaria, 

Finlandia, Dania, 

Norwegia 

12 000,00 

2 01.07.2013- 1 - Udział w a-wynajęcie i zabudowa Wynajęcie powierzchni 19 500,00 
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31.12.2013 zagranicznych 

imprezach targowo-

wystawienniczych w 

charakterze 

wystawcy 

powierzchni 

wystawienniczej 

wystawienniczej (ok. 

24m2) na targach   

 A+A Dusseldorf, 

Niemcy, 

05-08-11.2013;   

Kraje docelowe: 

Niemcy, Szwajcaria, 

Finlandia, Dania, 

Norwegia 

2 
01.07.2013-

31.12.2013 

1 - Udział w 

zagranicznych 

imprezach targowo-

wystawienniczych w 

charakterze 

wystawcy 

b- zakup usług w 

zakresie obsługi 

technicznej stoiska 

Zakup usług w zakresie 

obsługi technicznej 

stoiska na targach   

 A+A Dusseldorf, 

Niemcy, 

05-08.11.2013;   

Kraje docelowe: 

Niemcy, Szwajcaria, 

Finlandia, Dania, 

Norwegia 

1 500,00 

2 
01.07.2013-

31.12.2013 

1 - Udział w 

zagranicznych 

imprezach targowo-

wystawienniczych w 

charakterze 

wystawcy 

d-podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż dwa dni przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po zakończeniu 

imprezy targowo-

wystawienniczej, 

Hotel, przejazd (3 os., 

samochód), delegacje - 

diety dla 3 osób -  targi:  

A+A Dusseldorf, 

Niemcy, 

05-08.11.2013; 

5  dni pobyt  

(04-08.11.2013); 

Hotel: 3 os. x 4 noclegi 

x 103 euro = 1 236 euro 

9 751,92 
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według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

x 4,1543 zł =  5 134,71 

zł; 

Diety: 5 diet x 3 os. x 

42 euro = 630 

euro x 4,1543 zł = 

2 617,21 zł; 

Transport do/z 

Niemiec, na terenie 

Niemiec:  

2 000,00 zł 

Kraje docelowe: 

Niemcy, Szwajcaria, 

Finlandia, Dania, 

Norwegia 

2 
01.07.2013-

31.12.2013 

1 - Udział w 

zagranicznych 

imprezach targowo-

wystawienniczych w 

charakterze 

wystawcy 

f-wpis do katalogu 

targowego, opłata 

rejestracyjna oraz 

reklama w mediach 

targowych 

Koszt opłaty 

rejestracyjnej; targi  

A+A Dusseldorf, 

Niemcy, 

05-08.11.2013 

Kraje docelowe: 

Niemcy, Szwajcaria, 

Finlandia, Dania, 

Norwegia 

100,00 

2 
01.07.2013-

31.12.2013 

1 - Udział w 

zagranicznych 

imprezach targowo-

wystawienniczych w 

charakterze 

wystawcy 

e-opłaty związane z 

uzyskaniem 

niezbędnych wiz oraz 

ubezpieczeniem dla 

osób uczestniczących w 

realizacji projektu 

Opłaty związane z 

ubezpieczeniem osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, targi 

A+A Dusseldorf, 

Niemcy, 

400,00 
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05-08.11.2013 

Kraje docelowe: 

Niemcy, Szwajcaria, 

Finlandia, Dania, 

Norwegia  

2 Razem    63 340,65 

3 
01.01.-

30.06.2014 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

a-zakup usługi 

polegającej na 

zorganizowaniu misji 

Zakup usługi 

polegającej na 

zorganizowaniu misji 

na targi 

Arbeitssicherheit Bern 

2014, Szwajcaria  

(25-27.06.2014); 

Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Szwajcaria, Finlandia, 

Norwegia 

3 000,00 

3 
01.01.-

30.06.2014 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

b - zakup usługi 

polegającej na 

organizacji spotkań z 

potencjalnymi 

partnerami handlowymi 

Zakup usługi 

polegającej na 

organizacji spotkań z 

potencjalnymi 

partnerami handlowymi 

podczas misji na targi 

Arbeitssicherheit Bern 

2014, Szwajcaria (25-

27.06.2014) ; 

 Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Szwajcaria, Finlandia, 

7 000,00 
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Norwegia 

3 
01.01.-

30.06.2014 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

d - podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po dniu 

zakończenia misji, 

według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

Hotel, przejazd , 

delegacje - diety dla 2 

osób -  misja na targi:  

Arbeitssicherheit Bern 

2014, Szwajcaria (25-

27.06.2014); 

 3 dni pobyt; 

Hotel: 2 os. x 2 noclegi 

x 160 CHF 

 =  640 CHF  x 3,4249 

zł = 2 191,94 zł; 

Diety: 3 diety x 2 os. x 

78 CHF = 468 CHF x 

3,4249 zł = 1 602,85 zł; 

Transport do/z 

Szwajcarii, na terenie 

Szwajcarii:  

3 000,00 zł 

Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Szwajcaria, Finlandia, 

Norwegia 

8 986,73 

3 
01.01.-

30.06.2014 

3- Wyszukiwanie i 

dobór partnerów na 

rynkach docelowych 

d-zakup usług 

doradczych w zakresie 

określenia, 

wyselekcjonowania, 

sprawdzenia 

Zakup usług 

doradczych w zakresie 

określenia, 

wyselekcjonowania, 

sprawdzenia 

7 000,00 
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wiarygodności grupy 

docelowej 

potencjalnych 

partnerów handlowych, 

przygotowania ofert 

współpracy oraz 

negocjacji handlowych 

wiarygodności grupy 

docelowej 

potencjalnych 

partnerów handlowych, 

przygotowania ofert 

współpracy oraz 

negocjacji handlowych 

dot. partnerów z rynku 

duńskiego 

3 
01.01.-

30.06.2014 

3- Wyszukiwanie i 

dobór partnerów na 

rynkach docelowych 

f-podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po planowanym 

spotkaniu z 

potencjalnymi 

partnerami 

handlowymi, według 

stawek określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

Dania: hotel, przejazd 

(2 os.), delegacje - diety 

dla 2 osób;  4 dni; 

Dania: 

Hotel: 2 os. x 3 noclegi 

x 800 DKK =  4 800 

DKK x 0,5524 zł = 

2 651,52 zł; 

Diety: 4 diety x 2 os. x 

324 DKK 

 =  2 592 DKK x  

0,5524 zł = 1 431,82 zł; 

Transport do/z Danii, 

na terenie Danii: 

4 000,00 zł 

Kraj docelowy: Dania 

8 083,34 
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samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

3 Razem    34 070,07 

4 
01.07.-

31.12.2014 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

d-podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po dniu 

zakończenia misji, 

według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

2 os., delegacje - diety 

dla 2 osób, Niemcy, 

targi Security Essen 

2014  

(23-26.09.2014);  

3 dni pobyt; 

dieta: 2 os. x 42 euro x 

4,1350 zł = 347,34  zł x 

3 dni = 1 042,02 zł; 

hotel: 2 os. x 103 euro 

x 4,1350 zł = 851,81 zł 

x 2 doby =  1 703,62 zł  

Transport do/z 

Niemiec, na terenie 

Niemiec: 2 os.,  

3 000,00 zł;  

Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Szwajcaria, Finlandia, 

Norwegia 

5 745,64 
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granicami kraju 

4 
01.07.-

31.12.2014 

2 - Organizacja i 

udział w misjach 

gospodarczych za 

granicą 

d-podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po dniu 

zakończenia misji, 

według stawek 

określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

2 os., delegacje - diety 

dla 2 osób, Austria, 

targi Retter Wels 2014  

(10.2014);  

3 dni pobyt  

dieta: 2 os. x  45 euro x 

4,1350 zł = 372,15 zł x 

3 dni = 1 116,45 zł; 

hotel: 2 os. x  100 euro 

x 4,1350 zł = 827 zł x 2 

doby = 1 654 zł  

Transport do/z Austrii, 

na terenie Austrii: 2 

os.,  

2 000,00 zł;  

Kraje docelowe: 

Niemcy, Dania, 

Szwajcaria, Finlandia, 

Norwegia 

4 770,45 

4 
01.07.-

31.12.2014 

3- Wyszukiwanie i 

dobór partnerów na 

rynkach docelowych 

d-zakup usług 

doradczych w zakresie 

określenia, 

wyselekcjonowania, 

sprawdzenia 

Zakup usług 

doradczych w zakresie 

określenia, 

wyselekcjonowania, 

sprawdzenia 

7 000,00 
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wiarygodności grupy 

docelowej 

potencjalnych 

partnerów handlowych, 

przygotowania ofert 

współpracy oraz 

negocjacji handlowych 

wiarygodności grupy 

docelowej 

potencjalnych 

partnerów handlowych, 

przygotowania ofert 

współpracy oraz 

negocjacji handlowych 

dot. partnerów z rynku 

fińskiego 

4 
01.07.-

31.12.2014 

3- Wyszukiwanie i 

dobór partnerów na 

rynkach docelowych 

f-podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po planowanym 

spotkaniu z 

potencjalnymi 

partnerami 

handlowymi, według 

stawek określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

Finlandia: hotel, 

przejazd (2 os.), 

delegacje - diety dla 2 

osób;  4 dni; 

Finlandia: 

Hotel: 2 os. x 3 noclegi 

x 135 euro =  810 euro 

x 4,1350 zł = 3 349,35 

zł; 

Diety: 4 diety x 2 os. x 

42 euro 

 = 336 euro x  4,1350 zł 

= 1 389,36 zł; 

Transport do/z 

Finlandii, na terenie 

Finlandii: 4 000,00 zł 

Kraj docelowy: 

Finlandia 

8 738,71 
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samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

4 
01.07.-

31.12.2014 

3- Wyszukiwanie i 

dobór partnerów na 

rynkach docelowych 

d-zakup usług 

doradczych w zakresie 

określenia, 

wyselekcjonowania, 

sprawdzenia 

wiarygodności grupy 

docelowej 

potencjalnych 

partnerów handlowych, 

przygotowania ofert 

współpracy oraz 

negocjacji handlowych 

Zakup usług 

doradczych w zakresie 

określenia, 

wyselekcjonowania, 

sprawdzenia 

wiarygodności grupy 

docelowej 

potencjalnych 

partnerów handlowych, 

przygotowania ofert 

współpracy oraz 

negocjacji handlowych 

dot. partnerów z rynku 

norweskiego 

7 000,00 

4 
01.07.-

31.12.2014 

3- Wyszukiwanie i 

dobór partnerów na 

rynkach docelowych 

f-podróże służbowe 

trzech osób 

uczestniczących w 

realizacji projektu, w 

okresie nie dłuższym 

niż jeden dzień przed 

rozpoczęciem i jeden 

dzień po planowanym 

spotkaniu z 

potencjalnymi 

Norwegia: hotel, 

przejazd (2 os.), 

delegacje - diety dla 2 

osób;  4 dni; 

Norwegia: 

Hotel: 2 os. x 3 noclegi 

1 200 NOK = 7 200 

NOK x 0,5619 zł = 

4 045,68 zł; 

Diety: 4 diety x 2 os. x  

9 848,26 
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partnerami 

handlowymi, według 

stawek określonych w 

przepisach o wysokości 

oraz warunkach 

ustalania należności 

przysługujących 

pracownikowi 

zatrudnionemu w 

państwowej lub 

samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z 

tytułu podróży 

służbowej poza 

granicami kraju 

401 NOK =  3 208 

NOK x 0,5619 zł = 

1 802,58 zł; 

Transport do/z 

Norwegii, na terenie 

Norwegii: 4 000,00 zł 

Kraj docelowy: 

Norwegia 

4 Razem    43 103,06 

 

Razem 

wydatki na 

projekt 

   188 569,50 

 

7. Rekomendacje rozwoju działalności eksportowej ANRO Firma 

Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska 

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport - Import Anna Rotarska to eksporter 

rozwijający swoje umiejętności realizacji transakcji na rynkach zagranicznych. Firma ma dobrą 

pozycję na rynku polskim i na obecnym etapie działaności chce przyspieszyć rozwój poprzez 

eksport. Wzmocnienie sprzedaży eksportowej przy takiej pozycji konkurencyjnej jaka wynika z 

analizy (pkt. 1.11.2, 1.12.) jest realne i osiągalne. Firma spełnia wszelkie kryteria opisane w 

literaturze naukowej i mające miejsce w praktyce gospodarczej pozwalające na rozwój eksportu 

wyrobów jakimi są znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP, PPOŻ. oraz tablice informacyjne 
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stosowane w branży przemysłowej, w tym budowlanej, mające zastosowanie przy: oznakowaniu 

budynków i budowli, w zakładach pracy, na maszynach, na samochodach, w branży BHP, 

przeciwpożarowej i ochrony pracy, w domach i budynkach użyteczności publicznej, w branży 

morskiej na rynek niemiecki, fiński, duński, norweski i szwajcarski. Kryteria można pogrupować 

następująco: 

 Produkty eksportowe t.j. znaki bezpieczeństwa, instrukcje BHP, PPOŻ. oraz tablice 

informacyjne stosowane w branży przemysłowej - jak wykazano w opracowaniu ANRO 

posiada dobrą jakościowo, konkurencyjną, innowacyjną ofertę spełniającą wymagania 

potencjalnych kontrahentów na wskazanych potencjalnych rynkach eksportowych (Niemcy, 

Dania, Finlandia, Norwegia, Szwajcaria) 

 Technologie produkcji – firma posiada odpowiednie zasoby technologiczne (innowacyjne 

rozwiązania,w tym własna metoda produkcji znaków) i kadrowe - moce produkcyjne, aby 

rozwinąć sprzedaż eksportową 

 Doświadczenie i znajomość branży - firma ma ugruntowaną pozycję na rynku lat i regularnie 

zwiększa ją (wyniki sprzedażowe) 

 Doświadczenie międzynarodowe – ANRO sprzedaje swoje produkty na rynki zagraniczne ok. 

8,16% (Estonia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Litwa, Szwajcaria, Czechy, Holandia, Austria, 

Finlandia i Szwecja), jednak dotychczasowe działania handlowe koncentują się na rynku 

krajowym. Skorzystanie z instrumentów, jakie wskazano w planie rozwoju eksportu pozwoli 

na rozwinięcie eksportu i zwiększenie doświadczeń na rynkach międzynarodowych. 

 Zasoby finansowe - producent posiada dobrą płynność finansową i wystarczające zasoby, aby 

rozwijać eksport. Nowe kontrakty eksportowe mogą przyczynić się do obniżenia kosztów 

jednostkowych i zwiększenia zysków.  

 Kadra zarządzająca – ANRO zatrudnia profesjonalną kadrę nakierowaną na sukces firmy. 

Zarządzający posiadają wysokie kwalifikacje branżowe.  

 Wybór rynków eksportowych - jak wynika z uzasadnienia rynki zostały wybrane trafnie, 

mają potencjał rozwojowy w tym sektorze i założone cele powinny zostać zrealizowane. 

Rozwój poprzez eksport jest naturalnym etapem rozwoju każdej firmy. Firma ANRO na 

obecnym etapie rozwoju powinna intensywnie rozwijać eksport, co też wynika z analiz i opracowań 

w Planie Rozwoju Eksportu. Branża, w której działa producent wykazuje stały, umiarkowany wzrost 
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popytu, a koniunktura na najbliższe lata powinna w dłuższej perspektywie czasowej rosnąć na 

wybranych rynkach eksportowych. Zajęcie dobrej pozycji w czasach kryzysu pozwoli trwale 

funkcjonować na rynkach. Jak mówi P. Drucker „Skuteczność to są właściwe rzeczy, właściwie 

zrobione we właściwym czasie” i ta definicja będzie mottem działań Firmy. Możliwość pozyskania 

dotacji w ramach „Paszportu do eksportu” będzie ogromnym wsparciem na podniesienie 

intensywności działań umiędzynarodowienia firmy i rozwoju poprzez eksport. 
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